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O informativo “Acompanhe
Nossa Gestão” faz parte de
um trabalho que busca,
através da ética e da
transparência, informar ao
seu público tudo aquilo que
possa afetar
signiﬁcativamente os
interesses das 43 mil vidas
beneﬁciadas pela entidade.

Por isso, aqui você encontra
indicadores ﬁnanceiros, de
atendimentos, de
credenciamentos, despesas
assistenciais, entre outros
dados. A primeira edição
deste ano compila os dados
dos meses de janeiro e
fevereiro de 2017.

A próxima edição do
Acompanhe Nossa Gestão,
referente ao mês de março,
será publicada anexa ao
ComuniCabergs.
É você bem informado. É você
nos nossos planos, sempre!

04

GESTÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA

Receitas: contribuições dos associados e patrocinadoras.
Despesas: gastos assistenciais (consultas, exames,
terapias e internações), mais as despesas administrativas.

As receitas assistenciais não apresentaram variação relevante em relação ao mês
anterior. Em fevereiro, as despesas cresceram 6,97% em relação ao mês anterior,
considerando o impacto da despesa administrativa acima mencionada.
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Índice de Sinistralidade = Despesas
Assistenciais/Receitas de Contribuições.

Índice de Despesas Administra vas = Despesas
Administra vas/Contraprestações Efe vas.

A sinistralidade demonstra a relação entre
despesas assistenciais e o total das receitas
de contribuições.

Mostra a relação entre despesas administra vas
e o total das receitas com operação de planos
de saúde (contribuições).

A sinistralidade no mês de fevereiro/2017, embora menor que o mês anterior, recebeu o impacto do crescimento das despesas
assistenciais em relação ao mesmo mês do ano anterior (24,37%), superando a variação das receitas do período (13,35%).
No mês de fevereiro/2017, a CABERGS obteve a decisão favorável de processo judicial referente ao recolhimento de contribuição
previdenciária incidente sobre pagamentos dos serviços médicos e odontológicos a autônomos, resultando na recuperação de
depósitos judiciais no valor de R$ 2,9 milhões e, o pedido de recuperação dos últimos 5 anos no valor de R$ 18 milhões, o qual
aguarda homologação. Em decorrência da decisão, a partir de 2017 a despesa com encargos sociais reduzirá em cerca de
3 milhões/ano. O índice de despesa administrativa no mês ﬁcou em 0,1703 pelo fato não recorrente do pagamento de
honorários advocatícios do processo antes referido.

INDICADORES DE ATENDIMENTO
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GESTÃO ASSISTENCIAL
CREDENCIAMENTOS

O trabalho para identiﬁcar, conferir e contatar os credenciados por ausência de
prestação de serviço por no mínimo 12 meses consecutivos permanece, a ﬁm de
apurar a situação e atualizar o cadastro, procedendo no encerramento da credencial
daqueles que: faleceram, não exercem mais a proﬁssão, mudaram de cidade ou
Estado, encerraram as atividades da empresa, deixaram de atender como
credenciados.
Dos descredenciamentos realizados, um foi por cobrança particular irregular e outros
trinta e três pelos motivos citados acima.

DESPESAS ASSISTENCIAIS POR FAIXA ETÁRIA
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PAGAMENTO REDE CREDENCIADA FARMÁCIAS

*PROMED – 50% desse valor é subsidiado pelas Patrocinadoras.

QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS POR TIPO DE ATENDIMENTO

Você está a uma
SENHA de um
excelente atendimento!
Cada vez mais serviços credenciados estão aderindo ao Portal Cabergs Saúde.
Por isso, é essencial que você, beneﬁciário, memorize a sua senha para utilização da rede.
Você pode alterar a sua senha a qualquer momento através do
Aplicativo ou do site Cabergs Saúde.
Mas atenção: a senha deve ser uma sequência numérica, de seis dígitos, de fácil memorização.
ela deverá ser digitada por você para validar o atendimento na rede credenciada,
substituindo a assinatura em guias de papel.
IMPORTANTE: em hipótese alguma a senha deverá ser revelada ao atendente.
Em caso de dúvida contate a Cabergs pelo 0800 051 2142.

