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A Cabergs Saúde e os grandes números de 2017



Palavra da 

Diretoria

Estamos completando 20 anos! Comprometimento e responsabilidade foram 
fatores determinantes para o crescimento e consolidação da Caixa de Assistência 
dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Há duas décadas nos 

dedicamos aos nossos beneficiários, sempre priorizando a prevenção e o 
atendimento de excelência. Esses 20 anos também foram de progresso 

tecnológico na Cabergs. Contamos com a criação de novos processos e sistemas, 
que trouxeram aos usuários mais velocidade na troca de informação.

A criação do aplicativo Cabergs, por exemplo, é uma revolução no 
relacionamento com o cliente, Agora, através desse novo recurso, o beneficiário 
pode obter diversas informações sobre o plano de saúde com mais facilidade e 

agilidade. Nos nossos canais digitais, lançamos o Calendário de Prevenção. Todos 
os meses, fazemos questão de abordar assuntos totalmente relevantes em 
relação à saúde da população, buscando sempre proporcionar bem-estar e 

qualidade de vida. Além disso, a rede social tem sido uma ferramenta muito 
utilizada para expandir o alcance da informação através de entrevistas e palestras 

com especialistas, que são transmitidas ao vivo. Só no ano de 2017 as ações de 
prevenção da Cabergs envolveram 9,5mil vidas. Realizamos 862,9 mil exames, 
193,3 mil consultas médicas e 85,1 mil procedimentos odontológicos. O Mapa 
Epidemiológico também merece destaque no ano de 2017. O objetivo dele é 

conhecer a população atendida pela operadora, reduzindo ao máximo os fatores 
de ressico e otimizando ainda mais a gestão dos Programas de Prevenção e 

Promoção a Saúde. O projeto piloto do Mapa foi lançado internamente em julho 
e, atualmente, já está disponível para os associados.

A redução de desperdícios na saúde suplementar, por parte dos envolvidos 
(operadoras, hospitais, médicos, beneficiários), se faz mais importante do que 

nunca para evitarmos ou, ao menos, reduzirmos o constante aumento dos custos. 
O uso consciente, a oferta dos serviços de promoção de saúde e prevenção de 
doenças, são exemplos de que é possível sim reduzir o desperdício, ganhando 
ainda mais qualidade e obtendo um nível de excelência cada vez maior, desse 

serviço de fundamental importância econômica e social.

É a Cabergs, mais uma vez, inovando e ousando para garantir uma vida saudável a 
todos os seus beneficiários. Chegamos até aqui graças à contribuição dos nossos 
parceiros, prestadores de serviço, colaboradores e beneficiários. E é através do 

relacionamentos de amizade e confiança que esperamos continuar escrevendo a 
nossa história pelo próximos 20 anos.
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Vidas nos Planos Médico e Odontológico 

Contatos de associados – Central de Relacionamento

Exames

Consultas médicas

Procedimentos odontológicos

Internações cirúrgicas

Internações clínicas

Pontos de atendimento 

R$ 6,5 milhões Programa Auxílio-Medicamento – PROMED

9,5 mil Pessoas em ações de prevenção 

Treinamento e desenvolvimento profissional

Receita líquida

Gastos líquidos em assistência 
(PAM, POD e ASCP*)

Despesas administrativas 

Patrimônio líquido 

*PAM – Plano Médico-Hospitalar; POD – Plano Odontológico; ASCP – Plano 

de Assistência à Saúde Santa Casa de Porto Alegre.
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Para a apuração do número total de beneficiários, somam-se os valores do PAM + PAM II + 
ASCP + beneficiários exclusivos do POD.
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A rede credenciada da Cabergs Saúde está crescente, contando atualmente com 
mais de 8.200 pontos de atendimento a disposição dos associados.   
       
Tendo como meta a excelência na rede composta por profissionais e entidades 
na área da saúde, a Cabergs permanece a busca pela qualificação e expansão da 
sua rede de prestadores de serviços.

Por esse motivo e conforme preconiza o inciso II, do Art. 8º, da RN 365, de 11-12-
2014, que dispõe sobre a substituição de prestador de serviços de atenção à 
saúde não hospitalares, é permitida a exclusão de prestador não hospitalar da 
rede assistencial do plano de saúde sem substituição em razão da “ausência de 
prestação de serviço para o plano de saúde por no mínimo 12 meses 
consecutivos, desde que não haja suspensão formalizada acordada entre as 
partes” 
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A quantidade total de consultas por beneficiário/ano teve variação de 4,96% sobre o ano 
anterior, como resultado do aumento da demanda tanto nas consultas eletivas quanto 
nas consultas em Pronto-Socorro no biênio 2016/2017.
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A quantidade de exames teve elevação em relação ao ano anterior, mantendo a tendência 
de crescimento de procedimentos diagnósticos proporcionalmente ao crescimento do 
número de consultas.
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As internações clínicas tiveram um acréscimo na ordem de 7,05% em relação a 2016.
 
As internações cirúrgicas variaram 3,07% no mesmo período.

Ambas as modalidades mantiveram seus índices de utilização, acompanhando as 
tendências dos demais tratamentos médicos à disposição dos beneficiários.

INTERNAÇÕES CLÍNICAS

INTERNAÇÕES CIRÚRGICAS
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No biênio 2016/2017, houve ligeira queda na demanda por procedimentos odontológicos, 
mantendo a estabilidade de utilização.

PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS

PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS
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O resultado operacional gerou um superávit de 1,36% do total das receitas assistenciais dos 
PAM.

As receitas assistenciais apresentaram um crescimento de 8,30% em relação a 2016, tendo 
como principais fatos o reajuste das mensalidades, o envelhecimento progressivo do grupo 
de associados e a migração de beneficiários para os planos adaptados à Lei.

As despesas assistenciais cresceram 7,10% no mesmo período, devido ao aumento do 
custo com serviços médicos e das despesas hospitalares acima dos índices inflacionários, 
assim como pela incorporação de novas coberturas e maior disponibilidade de serviços e 
pontos de atendimentos em localidades não existentes.
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As receitas assistenciais apresentaram um crescimento de 5% em relação a 2016, tendo 
como principal fato o reajuste das mensalidades dos planos odontológicos, e as despesas 
assistenciais diminuíram (17%) no mesmo período, fatos que geraram resultado 
operacional superavitário, mantendo a estabilidade histórica do POD nos últimos 
exercícios.
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Nesse gráfico, considera-se tanto os atendimentos médicos quanto os atendimentos de 
enfermagem. O aumento do número de atendimentos se deu em função da ampliação do 
quadro de funcionários do Ambulatório Médico, o qual conta atualmente com três médicas 
e uma nutricionista.
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Com relação ao Programa de Assistência Farmacêutica, apesar de ter havido uma redução 
no volume de operações de 1% em 2017, e devido à majoração nos preços dos 
medicamentos adquiridos sem receita, bem como nos demais itens disponíveis nas redes 
de farmácias, variando entre 1,36% e 4,76%, as compras totais tiveram um aumento de 6% 
quando comparadas a 2016. 

As compras totais tiveram um aumento na ordem de 3% quando comparadas a 2015.
O número de associados com acesso ao Programa se manteve estabilizado no biênio 
2017/2016.





Em 2017, as despesas das patrocinadoras com subsídio aos medicamentos adquiridos pelo 
PROMED se elevaram em 2% em relação a 2016.

No mesmo período, os gastos dos beneficiários com medicamentos tiveram um decréscimo 
na ordem de 2% em comparação ao ano anterior. 

A quantidade de compras realizadas em 2017 foi menor que a do ano anterior, porém o 
custo médio foi superior devido ao cenário econômico, que sofreu com a elevação dos 
preços (inflação saúde de 8,67%), resultando no crescimento das despesas assistenciais.

O quadro acima demonstra a quantidade de compras de medicamentos ao longo dos anos 
por meio do PROMED, bem como a evolução do valor do tíquete médio nas duas 
modalidades à disposição dos associados.
 
A quantidade de compras pelo Programa Auxílio-Medicamento teve uma redução de 2% 
em relação a 2016.
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Na modalidade Reembolso, houve um acréscimo de 1% no volume de operações no 
período.

Ao final de 2017, o total de benefícios concedidos pelo PROMED teve uma redução geral na 
ordem de 2% em relação ao ano anterior, em face da diminuição no grupo de associados 
com acesso ao Programa de Auxílio-Medicamento.

Em 2017, as despesas das patrocinadoras com subsídio aos medicamentos adquiridos pelo 
PROMED se elevaram em 2% em comparação a 2016.

No mesmo período, os gastos dos beneficiários com medicamentos tiveram um decréscimo 
na ordem de 2% em relação ao ano anterior.

A quantidade de compras realizadas em 2017 foi menor que a do ano anterior, porém o 
custo médio foi superior devido ao cenário econômico, que sofreu com a elevação dos 
preços (inflação saúde de 8,67%), resultando no crescimento das despesas assistenciais.
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O atendimento aos beneficiários dos planos da Cabergs acontece através da Gerência de 
Atendimento ao Beneficiário (GAB). Os 330.593 atendimentos realizados pela operadora 
em 2017 abrangem tanto os realizados na sede da Cabergs quanto no posto da Santa Casa. 
Foram considerados todos os meios de contato, como, por exemplo, telefone, site, malote, 
fax, presencial e SABECEL. Os contatos dos beneficiários se deram, principalmente, para 
obter informações diversas sobre os Planos Médicos e para atualizar o cadastro. 

Planos Médicos
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O acréscimo do número de atendimentos registrados ao longo dos últimos três anos se 
dá em função do incremento na qualidade do atendimento dispensado aos beneficiários 
através dos meios de contato. Agrega-se a isso o aumento do número de atendentes e o 
trabalho para que todos os tipos de atendimentos sejam registrados em nossos sistemas 
de Gestão. Atualmente, o acesso do beneficiário na área restrita do site da Cabergs vem 
se configurando naquele com maior número de registros. Cada vez mais, a Cabergs vem 
disponibilizando serviços em seu Portal na Internet sem que o beneficiário tenha a 
necessidade de acessar suas informações por outros meios de contato.

Os registros de atendimentos se dividem em resolvidos no primeiro contato e os não 
resolvidos no primeiro contato, como descrito a seguir.
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Ÿ Registros de atendimentos resolvidos no primeiro contato (imediato): atendimentos que 
não exigiram um retorno do usuário à central de atendimento ou desta ao usuário para 
concluir a questão que deu origem à demanda.

Ÿ Registros de atendimentos não resolvidos no primeiro contato (apoio): atendimentos 
que exigiram um retorno do usuário à central de atendimento ou desta ao usuário para 
concluir a questão que deu origem à demanda.
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SABECEL refere-se ao serviço disponibilizado pela Cabergs aos beneficiários fora do horário 
comercial, em situações de urgência\emergência. 
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O setor de autorizações é responsável pela liberação de procedimentos (médicos e 
odontológicos) que exijam autorização prévia para sua realização, dentro das normas 
regulamentares dos planos de saúde e dos padrões da medicina baseada em evidência, 
com médicos auditores e consultoria especializada.

O número total de autorizações médicas emitidas engloba internações hospitalares clínicas 
e cirúrgicas, quimioterapias, radioterapias, utilização de órteses, próteses e materiais 
especiais (OPME) etc.
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A queda no número de autorizações prévias odontológicas emitidas a partir de 2010 se deu 
em virtude da eliminação da exigência de emissão da Autorização Prévia Odontológica 
(APO) para uma série de procedimentos da Lista de Procedimentos Odontológicos (LPO). A 
partir de 2011, passou a ser exigida a Guia de autorização prévia odontológica (GPO) para 
alguns procedimentos da LPO.
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Um dos diferenciais da Cabergs em relação a outras operadoras é o serviço desenvolvido 
por assistentes sociais, que acompanham os beneficiários e levam apoio e conforto em 
situações de crises, buscando auxiliar na resolução de problemas. 

Além de orientar associados e familiares, os profissionais buscam identificar recursos e 
minimizar as dificuldades vivenciadas pelo paciente. São realizadas visitas hospitalares, 
domiciliares e elaborados pareceres sociais. 

Nesse gráfico, consideram-se todos os tipos de atendimentos realizados pelas 
assistentes sociais. O aumento no número de atendimentos do Serviço Social se deve à 
nova organização da área, em que foram segmentados tais atendimentos por região de 
saúde, com uma assistente social responsável por cada região.
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Em 2017, participaram dos programas de prevenção, campanhas e ações de promoção 
da saúde desenvolvidas pela CABERGS, 9.552 beneficiários. 

Nesse ano, destacam-se a implantação e implementação do Calendário de Prevenção 
Cabergs, com o intuito de proporcionar aos beneficiários o conhecimento sobre a 
importância do cuidado com a saúde para uma melhor qualidade de vida. Foram elencados 
uma cor e um tema para serem trabalhados mensalmente – a exemplo do que ocorre nos 
meses de outubro e novembro –, através de ações presenciais nas sedes das 
patrocinadoras e de campanhas virtuais.

A seguir, apresentam-se os indicadores dos programas de prevenção, das campanhas e 
ações de promoção da saúde.

Os programas de prevenção de riscos e doenças desenvolvidos pela Gerência de Prevenção 
e Promoção da Saúde estão estruturados de acordo com a política geral da Entidade e os 
preceitos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no que se refere às linhas de 
cuidado por fase de vida.
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Com o objetivo de estimular doações voluntárias de sangue, auxiliando no atendimento 
das necessidades dos beneficiários dos Planos de Saúde, o PROSANGUE atendeu 20 
beneficiários, através da reposição de 64 unidades de sangue aos bancos de sangue 
credenciados.

 O PROSANGUE encerrou o ano com 312 doadores voluntários cadastrados. 
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Em 2016, foram formados 6 grupos no POG, nos quais participaram 88 beneficiários dos 
planos de assistência à saúde, entre gestantes e seus cônjuges.     
Nos encontros, foram abordados temas como: o desenvolvimento da gestação, parto e 
cuidados com o recém-nascido, amamentação, alimentação e atividade física para a 
gestante. 

Cônjuges

Gestantes

Esse Programa tem por objetivo desenvolver ações educativas sobre a prevenção e o 
tratamento do tabagismo, desmistificando o preconceito, prestando esclarecimentos em 
relação à dependência química e proporcionando incentivo e subsídio financeiro ao 
tratamento. Em 2017, 19 beneficiários aderiram ao Programa de Prevenção e Tratamento 
do Tabagismo. No final do ano, 40 pessoas permaneciam em acompanhamento. 

Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (linha de cuidado do adulto e 
do idoso)
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O programa Cabergs Criança se propõe a ser uma opção diferenciada de lazer e recreação e 
visa à iniciação a diversas práticas esportivas, à vivência de hábitos saudáveis – como 
alimentação, cuidados com a pele (fotoproteção), saúde oral – e estimula a convivência em 
grupo. 
      
Em 2017, formaram-se 8 grupos, nos meses de janeiro, fevereiro e julho, com a participação 
de 197 crianças, com idades entre 5 a 12 anos, beneficiárias dos planos de assistência à 
saúde.
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O Programa de Bem com a Vida visa proporcionar o estímulo à adoção de condutas 
benéficas e prazerosas para a saúde e qualidade vida dos beneficiários aposentados e 
pensionistas. Foram realizados 7 encontros, com média de público de 19 participantes por 
encontro.

No mês de novembro, aconteceu no Centro Social Banrisul a 4ª edição do encontro anual, 
denominado de Encontrão. Os 41 participantes tiveram a oportunidade de vivenciar um dia 
dedicado ao lazer, ao cuidado com a saúde e à confraternização e integração entre eles.

abr. mai. jun. jul. ago. set. out.

As campanhas e ações, de caráter educativo e informativo sobre promoção da saúde e 
prevenção dos fatores de risco para doenças, visam contribuir para o incremento de 
competências e habilidades para a mudança de hábitos e atitudes relacionados ao 
autocuidado com a saúde e à qualidade de vida dos beneficiários.  
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Com o objetivo de alertar sobre a prevenção do câncer de pele e estimular a adoção do 
hábito da fotoproteção diária, a Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele contou com as 
seguintes ações: campanha virtual nas redes sociais, entrega de material educativo e 
informativo no Centro Social Banrisul, Ambulatório e na área de Relacionamento com 
Beneficiários da Cabergs Saúde, disponibilização de protetor solar no Centro Social e nas 
recepções da Cabergs e da Fundação Banrisul de Seguridade Social (FBSS), painel sobre o 
tema na fachada do edifício-sede FBSS/Cabergs e ação presencial no parque aquático do 
Centro Social Banrisul.

Em outubro foi realizada a Campanha Outubro Rosa, com diversas atividades sobre o tema: 
campanha virtual, distribuição de material informativo/educativo nas sedes das 
Patrocinadoras Banrisul, Badesul e Cabergs/FBSS e realização de palestras, com 
transmissões ao vivo, na Direção Geral (DG) do Banrisul, na Cabergs/FBSS e na Associação 
dos Funcionários Aposentados do Banrisul (AFABAN)/Encontro Delas.
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Visando chamar a atenção dos beneficiários sobre a importância do diagnóstico precoce do 
câncer de próstata, foi realizada a Campanha Novembro Azul, que contou com as seguintes 
ações: Campanha virtual, distribuição de material informativo nas sedes das 
Patrocinadoras Banrisul, Badesul e Cabergs/FBSS e realização de palestras, com 
transmissões ao vivo, na DG Banrisul e na Cabergs/FBSS.

* Em 2015, a campanha de prevenção ao Câncer de Próstata foi realizada em conjunto com 
a de Prevenção ao Câncer de Mama.

Com vistas a incentivar a prevenção da gripe e proporcionar a imunização dos seus 
beneficiários, a Campanha de Vacinação ofereceu valores promocionais, beneficiando 
assim 5.987 beneficiários residentes em Porto Alegre e em 67 municípios do interior do 
Estado.

* Em 2016, a alta demanda antecipada pela imunização na Região Sudeste provocou o 
desabastecimento nos estoques de vacinas em todo o país, prejudicando a Campanha da 
Cabergs.

 

5902  

0  

5987  

65  
0  67  0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Beneficiários
Imunizados

Cidades Abrangidas



Com você, para mais 20 anos.Com você, para mais 20 anos. 44

Além das campanhas de saúde, foram desenvolvidas outras ações de educação e 
promoção da saúde, em eventos específicos, como: Semanas Internas de Prevenção de  
Acidentes das Patrocinadoras, Encontro Delas (AFABAN), Dia Mundial Sem Tabaco, 
Semana da Mulher e Dia Mundial contra a AIDS. 



Ouvidoria
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Cobertura Assistencial

A Ouvidoria é um atendimento de segunda instância, que tem por objetivo acolher as 
manifestações dos beneficiários e credenciados, tais como elogios, sugestões, consultas 
e reclamações, de modo a mediar conflitos, subsidiar o aperfeiçoamento dos processos 
de trabalho da operadora, buscando qualidade e efetividade no atendimento, assim 
como sanar eventuais deficiências ou falhas em seu funcionamento.

Em 2017, a Ouvidoria recebeu 153 demandas de beneficiários e credenciados. As 
reclamações foram as manifestações mais incidentes, representando 83% do total de 
manifestações no período.

A seguir, apresentam-se os indicadores de atendimento da Ouvidoria com relação a 
beneficiários e credenciados.

As demandas do tema administrativo foram as que apresentaram um significativo 
aumento em relação aos anos anteriores.
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As reclamações representaram 83% do total das manifestações recebidas pela Ouvidoria.

Dentre as reclamações, os temas administrativo e financeiro foram, respectivamente, os 
mais incidentes.
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Os beneficiários de contratos do tipo coletivo empresarial foram os que mais demandaram 
reclamações à Ouvidoria, repetindo o resultado de anos anteriores.

As reclamações de beneficiários representaram 92% do total de reclamações 
recepcionadas pela Ouvidoria.

Em 2017, o tempo médio de resposta da Ouvidoria foi de 5 dias úteis, tendo um leve 
aumento se comparado ao ocorrido em anos anteriores.
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Em 2017, 84% das demandas foram respondidas dentro do prazo de 7 dias úteis.

As respostas que não puderam ser concluídas no prazo de 7 dias úteis foram 
devidamente pactuadas e finalizadas dentro do prazo máximo de 30 dias úteis, 
representando assim 16% do total das demandas recebidas.

49
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A Cabergs Saúde lança Calendário de Prevenção
O Calendário de Prevenção foi lançado em janeiro de 2017 a fim de listar as principais 
campanhas de saúde e prevenção da Operadora, como o , que faz Junho Vermelho
referência à doação de sangue, e o , que se refere aos cuidados com a saúde Agosto Verde
bucal. O objetivo é fomentar ações relativas aos temas de cada mês e divulgar informações 
sobre os assuntos nos canais de comunicação da Operadora.

Projeto para melhoria de processos
O objetivo desse projeto é voltar a organização para uma visão processual das atividades, 
redesenhando cada uma delas dentro de um processo produtivo. Assim, será possível 
identificar atividades que não agregam valor, etapas críticas (gargalos) e atividades-chave. 
Conhecendo esses fatores, se poderá alcançar meios mais eficientes para sua otimização, 
alavancando a performance da Operadora.
Com uma visão bastante abrangente, a busca por ganhos está vinculada a esse modelo de 
gestão, envolvendo colaboradores, beneficiários, rede credenciada, patrocinadores e 
fornecedores, facilitando e promovendo o engajamento e a comunicação das partes 
envolvidas.

Cabergs lança piloto de Mapa Epidemiológico
A primeira fase desse projeto, disponível apenas para os colaboradores da Operadora e 
seus grupos familiares, foi desenvolvida com o objetivo de buscar mais informações acerca 
dos beneficiários e entender seu comportamento relacionado à saúde. 
O Mapa Epidemiológico irá coletar dados referentes à saúde de seus beneficiários. A 
iniciativa consiste na produção de um questionário, disponibilizado na área restrita do site 
da Entidade, no qual são realizadas perguntas sobre a saúde da pessoa de forma geral. 



Com você, para mais 20 anos.Com você, para mais 20 anos. 52

Ao responder o questionário, o beneficiário, em caso de necessidade, será convidado a 
participar de algum programa de prevenção indicado para seu quadro. 

Planejamento estratégico
A Cabergs Saúde vem consolidando, ao longo da gestão atual, um modelo de administração 
voltado para resultados que visam garantir a ampliação do acesso com qualidade aos 
serviços de saúde. Esse é um desafio traçado em estratégias de planejamento, 
monitoramento e avaliação, em um contexto em que “a saúde não é apenas a ausência da 
doença, e sim um direito ao completo estado de bem-estar físico, mental e social”, afirma o 
presidente Fernando Zingano. Em junho, foram definidos os norteadores institucionais – 6 
objetivos estratégicos –, configurando assim o novo quadro de diretrizes estratégicas da 
Instituição.

Planejamento estratégico da Cabergs promove momento de cocriação
O reconhecimento do processo de planejamento como estratégico à gestão da Cabergs 
vem ganhando força, uma vez que os esforços implementados na formulação dos 
instrumentos de planejamento cada vez mais orientam os avanços na superação dos 
desafios que se apresentam. Aliando o esforço coletivo, foi realizado um encontro com 
patrocinadores, beneficiários, prestadores de serviços e entidades representativas 
vinculadas à Cabergs, em que se deu início, em 12 de setembro de 2017, ao processo de 
Cocriação do Planejamento Estratégico. Ressalta-se que essa troca de experiências com 
vistas ao desenvolvimento de novas ideias e soluções trará benefícios a todos.

Eleições para o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal 
Pela primeira vez, as eleições para o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal 
ocorreram em conjunto. O sistema de votação utilizado foi totalmente desenvolvido pela 
Cabergs, unificando os pleitos e possibilitando as votações em ambiente virtual.



Com você, para mais 20 anos.Com você, para mais 20 anos. 53

Ao encerrar o exercício de 2017, a Entidade contava com 156 colaboradores, sendo 125 na 
área de gestão dos planos e programas de assistência à saúde e suporte administrativo e 31 
nas atividades mantidas pela Patrocinadora Instituidora.

A posição de dezembro de 2017, com 173 colaboradores, reflete no decréscimo de 7,7% no 
ano.

Dados de Pessoal

Escolaridade  

Pós-Graduados; 
35; 22%  

Graduados; 46; 
30%  

Graduandos; 
36; 23%  

Ensino Médio ; 
30; 19%  

Ensino 
Fundamental; 

9; 6%  

Colaboradores
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Investimentos em treinamentos

Na busca de melhor qualificação do atendimento, aperfeiçoamento dos processos e 
controles, a Cabergs Saúde investiu R$ 82 mil ao longo de 2017 no total de 1.452 horas. 

Benefícios concedidos aos empregados 

A Cabergs concede aos seus colaboradores os seguintes benefícios: plano de assistência 
à saúde, plano de assistência odontológica, auxílio creche, vale alimentação, vale 
refeição, vale transporte, auxílio educação, auxílio medicamento e plano de previdência 
complementar.
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Gestão Financeira da Cabergs 2017
A economia brasileira em 2017 foi marcada pela saída de sua pior recessão, após dois anos 
de crescimento negativo. Apesar de muitos episódios políticos que influenciaram os 
mercados financeiros e de capitais, elevando a volatilidade, foi possível observar uma 
melhora significativa nos principais indicadores econômicos.

A economia (PIB) teve um crescimento de 1,0% em 2017, confirmando a retomada, mesmo 
que lenta e gradual, da atividade após a aceleração dos cortes de juros pelo BC, que foram 
reduzidos de 13,75% no início de 2017 para 7,0% em dezembro. Além disso, a surpresa 
positiva foi a queda da inflação medida pelo IPCA, que reduziu de 6,28% em 2016 para 
2,95% em 2017. Mesmo com dificuldades de avanços nas reformas, que permitiriam um 
ajuste fiscal consistente e uma retomada mais acelerada do crescimento econômico e da 
geração de empregos, a melhora no cenário interno, aliada ao cenário externo benigno, 
poderá contribuir para taxas de crescimento mais elevadas nos próximos anos.

A Cabergs investe seus recursos disponíveis em conformidade com os parâmetros fixados 
na política de investimentos, de forma conservadora, para obter a maior rentabilidade 
possível com níveis adequados de exposição ao risco.

Os recursos foram alocados no segmento de renda fixa, através de Fundo de Investimento 
Exclusivo no Banrisul, em Títulos Públicos Federais, com destaque para aqueles com 
remuneração atrelada ao índice de preços (Notas do Tesouro Nacional – Série B - NTN-B) e à 
Renda Variável (Carteira de Ações e Fundo de Investimento Imobiliário – BANRISUL Novas 
Fronteiras FII).

O total dos Ativos apresentou um crescimento de 16,1%, passando de R$ 360 milhões em 
2016 para R$ 418 milhões em 2017.

A rentabilidade das aplicações financeiras de renda fixa, que representam 97,98% do total 
de recursos, foi de 8,88%, correspondendo a 89,25% do CDI, que variou 9,95%. O retorno 
dos investimentos em renda variável, que representam 2,02% do total dos recursos, foi de 
42,03%. A rentabilidade total das aplicações em 2017 foi de 9,55%.

ATIVOS
Banrisul Cabergs Fundo de Investimento Exclusivo

Títulos Públicos Federais - LFT
Renda Variável - Ações

Banrisul Fundo de Investimento Imobiliário
TOTAL DOS ATIVOS

Obs.: A rentabilidade foi apurada pelo método da TIR.

Valor R$ mil 
383.074.779
25.977.657
6.810.074
1.634.722

417.497.231

Participação
91,76%
6,22%
1,63%
0,39%

100,00%

Rentabilidade
8,81%
9,97%

42,03%
9,93%
9,55%
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Títulos
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Prezados senhores,

Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço 
Patrimonial e as demais demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2017.

A economia global parece ter superado o pior da crise de 2008/2009 e deve ingressar num ciclo de 
crescimento mais acelerado nos próximos anos. Na visão do FMI, a recuperação das economias avançadas, 
como a Zona do Euro e o Japão, e dos emergentes, como a China, puxa o crescimento global. 

O Brasil está saindo da recessão recente e, para 2018, deve crescer 1,5%. A safra abundante e a demanda 
em recuperação, com o FGTS dos inativos, ajudam a explicar essa projeção, mas preocupa a “incerteza 
política”.

O mercado de saúde suplementar mantém a taxa de crescimento da variação dos custos médico-
hospitalares, principal indicador utilizado como referência sobre o comportamento de custos, muito acima 
dos índices de inflação, que servem de referência para os reajustes salariais.

Esse cenário determina o direcionamento de ações que visam equalizar receitas e custos, em face aos 
compromissos regulamentares e à sustentabilidade econômico-financeira. 

Para enfrentar os desafios antes mencionados, em 2017, a Entidade ampliou a utilização do Portal Cabergs 
Saúde, incentivando e fortalecendo o seu uso pelos beneficiários e credenciados; manteve o calendário 
anual de prevenção criado no ano anterior; avançou no desenvolvimento do Mapa Epidemiológico, 
mediante execução de projeto-piloto; ampliou as informações divulgadas no informativo ComuniCabergs, 
desenvolveu o redesenho e a automação de processos; e iniciou a implantação da gestão estratégica.

Em relação ao Programa de Promoção e Prevenção, foram gastos R$ 168 mil em atividades desenvolvidas 
no ano de 2017, entre elas o Programa de Prevenção ao Tabagismo, aprovado pela ANS.

Conforme dispõe o Parágrafo segundo, artigo primeiro, do Estatuto Social, a totalidade do superávit do 
exercício foi direcionada integralmente para a formação do Patrimônio dos planos e programas.

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 controladora da Cabergs Corretora de Seguros e, no exercício de 2017, passou a 
condição de titular da totalidade das cotas sociais. Os dados referentes à participação societária estão 
demonstrados nas Notas Explicativas que compõem as demonstrações contábeis.

Em 2018, ano em que a Cabergs completa 20 anos, a Administração ampliará as ações relacionadas à 
excelência no atendimento ao beneficiário, a qualificação da rede credenciada e o desenvolvimento 
econômico-financeiro.
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A Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (CABERGS) 
é uma operadora de planos de saúde, instituída em 01/01/1998, registrada na Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob nº 307.319 com sede em Porto Alegre – Rio 
Grande do Sul. É uma associação de direito privado, de fins assistenciais, sem finalidade 
lucrativa, tendo como objetivo: instituir e administrar planos e programas de assistência à 
saúde destinados aos seus associados e dependentes inscritos; desenvolver programas e 
ações objetivando a promoção da saúde e a prevenção de doenças de sua população 
atendida; executar políticas de saúde preconizadas por suas associadas patrocinadoras, 
mediante convênio específico, bem como serviços assistenciais concedidos pelas 
patrocinadoras.
A Cabergs opera Planos de Assistência à Saúde na modalidade de autogestão, mantidos 
através das contribuições dos associados, das patrocinadoras e de receitas de 
investimento do seu patrimônio.

São Associadas patrocinadoras da Cabergs: o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., 
Fundação Banrisul de Seguridade Social, Banrisul Cartões S.A., Banrisul Armazéns Gerais 
S.A., BADESUL Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomento/RS, Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de Porto Alegre e a própria Cabergs.

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 dezembro de 2017 
foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às Entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis.



Com você, para mais 20 anos.Com você, para mais 20 anos. 65

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto, de acordo com o 
modelo padrão estabelecido pela ANS. Assim, a conciliação pelo método indireto está 
demonstrada na nota explicativa nº 26.

As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade estão descritas a seguir.

A apuração do superávit ou déficit é realizada obedecendo ao regime contábil de 
competência, observados os seguintes critérios:

a) As receitas de contraprestações efetivas com operações de assistência à saúde 
são reconhecidas no efetivo período de cobertura do risco.

b) Os eventos indenizáveis são apropriados à despesa com base na data de 
apresentação das guias de serviços médico-hospitalares e odontológicos.

c) São constituídas provisões técnicas, com o objetivo de reconhecer as 
obrigações avisadas e não avisadas, decorrentes das operações de planos de 
assistência à saúde, nos termos da regulação em vigor.

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a 
mensuração de provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas, 
estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para 
passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras 
similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e 
premissas.

Inclui caixa e saldos positivos em conta banco movimento (vide nota 
explicativa nº 3).
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As aplicações financeiras são registradas pelo custo de aquisição, acrescidos os 
rendimentos incorridos, e são ajustadas pelo valor de mercado (valor justo), 
conforme mostra a Nota explicativa nº 4.

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos 
representativos desses créditos e apropriados à conta de resultado de 
contraprestações efetivas de operações de planos de assistência à saúde, pelo 
seu período de cobertura. A provisão para perdas sobre créditos de 
contraprestação efetiva é constituída sobre valores a receber de beneficiários 
com títulos vencidos há mais de 90 dias, para planos coletivos (vide nota 
explicativa nº 5).

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos 
representativos dos créditos por serviços não relacionados aos planos de saúde, 
em contrapartida à conta de receitas com outras atividades. A provisão para 
perdas sobre créditos com operações com outras atividades é constituída para os 
valores vencidos há mais de 90 dias (vide nota explicativa nº 6). 

São representados por participação em empresa controlada, que é avaliada pelo 
método da equivalência patrimonial e reconhecida no resultado do exercício 
como receita patrimonial (vide nota explicativa nº 9).

Registrado ao custo de aquisição e formação. A depreciação é calculada pelo 
método linear com base na taxa de vida útil-econômica dos bens (vide nota 
explicativa nº 10).
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Corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos 
destinados à manutenção da Entidade ou exercidos com essa finalidade. 

Os ativos intangíveis com taxa de vida útil definida são amortizados de forma 
linear no decorrer de um período estimado de benefício econômico (vide nota 
explicativa nº 11).

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou 
valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a 
Entidade possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou 
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes.

São calculadas com base em metodologia estabelecida pela RN ANS nº 393/15 e 
suas alterações. 

Eventos a liquidar – São calculados com base nas faturas de prestadores de 
serviços de assistência à saúde, efetivamente recebidas pela Entidade, conforme 
estabelecido pela ANS. 

Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) – foi constituída 
integralmente, com base em metodologia estabelecida pela ANS (vide nota 
explicativa nº 12).
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A Entidade constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras vinculadas às 
provisões técnicas (vide Nota Explicativa nº 12), em favor da ANS nos termos da 
regulamentação específica.
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Representam valores a receber relativos aos Planos de Assistência Médico-Hospitalar 
(PAM), Planos de Assistência Odontológica (POD) e ao Plano de Assistência à Saúde (ASCP), 
referentes às contribuições e às coparticipações, conforme segue:

O saldo deste grupo refere-se a valores a receber de outras operadoras por serviços não 
relacionados aos planos de saúde, basicamente atendimento hospitalar a não 
beneficiários dos planos de saúde oferecidos pela Entidade.
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(i) O saldo é composto por valores a receber decorrentes de operações com 
credenciados através de compra antecipada de serviços e dos Programas de Auxílio-
Medicamento e Convênios com Farmácias, cobrados dos associados e das 
patrocinadoras no decorrer do mês seguinte, assim como o saldo do resultado de 
participação societária a receber da Cabergs Corretora de Seguros.

8 DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS

Correspondem aos valores depositados em juízo relativos a ações cíveis, trabalhistas e 
tributárias e são realizados para garantir a execução dessas ações ou para suspender a 
exigibilidade de crédito tributário. 
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(i) No exercício de 2017, a Entidade obteve decisão judicial transitada em julgado 
favorável, em ação na qual contestou a incidência de Contribuição Previdenciária 
prevista no artigo 22, III, da Lei nº 8.212/91, sobre os valores pagos aos 
contribuintes individuais (autônomos) que prestam serviços aos beneficiários dos 
planos de saúde, resultando na recuperação do depósito judicial.

No exercício de 2017, a Entidade passou à condição de titular da totalidade das cotas 
sociais e iniciou o processo de transformação da Cabergs Corretora de Seguros LTDA. em 
Sociedade Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI).

Em 31 de dezembro de 2017, os investimentos na empresa Cabergs Corretora de Seguros 
Ltda. estão assim representados:

No exercício de 2017, a Entidade efetuou, internamente, estudos para verificar a 
possibilidade de determinar novos prazos de vida útil dos bens integrantes do ativo 
imobilizado, consequentemente, novas taxas de depreciação, conforme previsto no CPC-
27 – Ativo Imobilizado.
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Como resultado deste estudo, a administração da Entidade decidiu por não alterar os 
prazos estimados de vida útil e as taxas aplicadas até o momento.

(i) A Entidade tem registrado nessa conta eventos referentes a ressarcimentos de 
despesas médicas ao SUS.

(ii) Provisão para garantia de eventos já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não 
pagos, cujo registro contábil é realizado pelo valor integral informado pelo prestador 
ou beneficiário no momento da apresentação da cobrança à Entidade.

(iii)  Provisão para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que 
não tenham sido avisados, constituída com base em cálculo definido pela RN 393/15 e 
alterações posteriores, a qual está registrada integralmente.
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Adicionalmente, a Entidade está sujeita às seguintes exigências estabelecidas pela RN ANS 
nº 393/15 e alterações posteriores: Patrimônio Mínimo Ajustado, Margem de Solvência e 
Ativos Garantidores.

Em 31 de dezembro de 2017, as garantias financeiras eram constituídas por aplicações 
financeiras mencionadas na Nota Explicativa nº 4-a.

(i) Provisão com Risco de Perda Provável.

A Entidade constitui provisão com base na opinião de seus assessores jurídicos. Com 
isso, provisiona a totalidade dos processos classificados com risco de perda provável, a 
qual considera suficiente para cobrir eventuais perdas processuais.
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A Entidade possui processos cujas expectativas de perda são classificadas como possíveis, 
na opinião de seus consultores jurídicos. A Entidade não provisiona os valores envolvidos 
nesses processos, porém os divulga, conforme segue:

(i) As principais ações estão relacionadas a reclamações de beneficiários sobre coberturas dos 

planos e programas.
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(i) São registradas neste grupo as obrigações dos Programas de Auxílio-Medicamento e de 
Convênios com Farmácias, bem como as operações decorrentes do convênio com a 
Patrocinadora Banrisul.

a) Contribuição Previdenciária sobre pagamentos de serviços médicos e odontológicos 
prestados por profissionais autônomos aos beneficiários

A Entidade ingressou com ação judicial para reconhecimento da inexistência de relação 
jurídica tributária que obrigue o recolhimento da contribuição previdenciária prevista no 
inciso III, art. 22, da Lei nº 8.212/91, com redação dada pela Lei nº 9.876/99, resultando em 
decisão judicial transitada em julgado favorável e reversão total da provisão constituída.
Em razão da decisão judicial, encontra-se em andamento o processo de restituição dos 
valores recolhidos no período de 2011 a 2016, totalizando R$ 19.831.517,32. 

b) Taxa de Saúde Suplementar

Foi ajuizada ação para o reconhecimento da inexigibilidade da Taxa de Saúde Suplementar 
(TPS) trazida pela Lei nº 9.961, de 2000, e regulamentada pela RN nº 89, de 2005, artigo 3º, 
inciso I. Em decorrência do processo referente à Taxa de Saúde Suplementar, a Cabergs 
passou a realizar depósitos judiciais dos valores correspondentes ao tributo, conforme 
demonstrado na Nota nº 8.
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c) Multas ANS
Refere-se à constituição de provisões para suportar eventuais pagamentos de multas 
aplicadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as quais estão sendo 
discutidas judicialmente. 

O Patrimônio Social da Entidade é composto por Fundos segregados de acordo com 
os regulamentos dos planos e programas, conforme quadro abaixo:

17.2 Ajuste de Avaliação Patrimonial

Representa o registro do ajuste de desvalorização de Títulos de Renda Variável, 
mencionado na nota explicativa nº 4.



Com você, para mais 20 anos.Com você, para mais 20 anos. 77

Conforme definido no Estatuto Social da Entidade, o resultado apurado foi 
totalmente incorporado ao Patrimônio Social.

As transações com partes relacionadas possuem prazos, preços e demais condições 
semelhantes àquelas realizadas com terceiros, sendo as principais operações e saldos 
sumariados conforme segue:

A Entidade compartilha a sua estrutura administrativa com a Cabergs Corretora de 
Seguros, empresa controlada. As despesas administrativas diretas e indiretas comuns são 
repassadas mensalmente à controlada.



Com você, para mais 20 anos.Com você, para mais 20 anos. 78

São registradas neste grupo as contraprestações dos associados e das patrocinadoras.

(i) Registram-se os valores dos eventos conhecidos decorrentes de procedimentos médico-
hospitalares e odontológicos prestados aos beneficiários da entidade.

(ii) Neste grupo são registrados os valores de coparticipação dos beneficiários em eventos 
de assistência médico-hospitalares, odontológica e glosas.

(iii) Valores referentes aos reembolsos do custo operacional da administração e à 
recuperação de custos previdenciários decorrentes da utilização, de acordo com os 
regulamentos dos planos e programas da Entidade.
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(i) Refere-se à recuperação das contribuições previdenciárias decorrentes do reconhecimento da 
inexistência de relação jurídica tributária que obrigue o recolhimento sobre pagamentos a 
autônomos, referido na Nota Explicativa nº 16-a.

(ii) Registram-se neste grupo as receitas de operações e os ressarcimentos de convênio com a 
patrocinadora Banrisul. 

(iii)  Registram-se neste grupo as despesas com encargos sociais sobre eventos indenizáveis e 
despesas operacionais de convênios de reciprocidade.

(iv) Refere-se aos gastos com o Programa de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças, 
aprovado pela ANS.

(v) Registram-se neste grupo as despesas das operações de convênio com a Patrocinadora 
Banrisul.
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A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos 
por montantes considerados pela administração como suficientes para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor, e os 
prêmios foram devidamente pagos. Em 31 de dezembro de 2017, a Entidade possuía a 
seguinte apólice contratada com terceiros:
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A Cabergs é patrocinadora dos Planos de Benefícios de Previdência Complementar 
administrados pela Fundação Banrisul: Plano de Benefício Definido – PBI, FBPREV e FB 
PREV II. O total de contribuições de responsabilidade da Cabergs em 2017 foi de R$ 
689.144,50 (R$ 637.898,23 em 2016).

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as operadoras de 
planos de saúde devem apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método direto. 
A legislação vigente determina que a Entidade que apresentar a Demonstração do Fluxo de 
Caixa pelo método direto destaque a conciliação do resultado líquido na demonstração do 
fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais.
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No quadro abaixo estão apresentados, para atendimento à Resolução Normativa ANS nº 
344/2013, os valores segregados das despesas com eventos em consultas, exames, 
internações, terapias, outros atendimentos ambulatoriais e demais despesas assistenciais.
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O processo de transformação da Cabergs Corretora de Seguros LTDA. em Sociedade 
Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), mencionado na Nota Explicativa nº 9, 
resultará, quando homologado pelos órgãos de registro, no aumento do capital social, de 
R$ 11.500,00 para R$ 95.400,00, a ser integralizado pela controladora Caixa de Assistência 
dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Cabergs) Saúde.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
Aos Conselheiros e Administradores da
CABERGS – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL
Porto Alegre/RS

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da CABERGS – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 
EMPREGADOS DO BANCO DO RIO GRANDE DO SUL, que compreendem o balanço 
patrimonial, em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, 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 apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CABERGS – CAIXA DE 
ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em 31 de 
dezembro de 2017, o desempenho de suas operações, as mutações do seu patrimônio 
líquido e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Cabergs, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado 

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2017, elaborada sob a responsabilidade da administração da Cabergs e apresentada 
como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da 
Cabergs. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está 
conciliada com as demonstrações contábeis e os registros contábeis, conforme aplicável, e 
se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09
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Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor 
adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os 
critérios definidos nessa Norma Técnica, e é consistente em relação às demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do 
auditor

A administração da Cabergs é responsável por estas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. 

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

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as normas da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Cabergs continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Cabergs ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Cabergs são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
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detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso:
· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da CABERGS.

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 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 evidências de auditoria obtidas, se existe uma 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cabergs. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cabergs a não 
mais se manter em continuidade operacional.

· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.
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Os membros do Conselho Fiscal da Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul – Cabergs, abaixo assinados, tendo examinado o Relatório de 
Administração, Balanço Patrimonial dos Exercícios findos em 2017 e 2016, a 
Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, 
Demonstração do Valor Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC, 
Demonstração do Valor Adicionado – DVA, as Notas Explicativas, bem como o Relatório dos 
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, da Maciel Auditores, 
assinado pelo Sr. Roger Maciel de Oliveira, CRC-RS nº 71.505/O-3, datado de 09-02-2018, 
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, constataram que estes 
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Instituição, sendo, portanto, de parecer que se encontram em condições de 
serem submetidos ao Conselho de Administração.

Os membros do Conselho de Administração da Caixa de Assistência dos Empregados do 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Cabergs, abaixo assinados, tendo examinado o 
Relatório de Administração, Balanço Patrimonial dos Exercícios findos em 2017 e 2016, a 
Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, 
Demonstração do Valor Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC, 
Demonstração do Valor Adicionado – DVA, as Notas Explicativas, bem como o Relatório dos 
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, da Maciel Auditores, 
assinado pelo Sr. Roger Maciel de Oliveira, CRC-RS nº 71.505/O-3, datado de 09-02-2018, e, 
ainda, a opinião exarada pelo Conselho Fiscal da Instituição em seu Parecer, datado de 
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02-03-2018, aprovam as contas da Diretoria Executiva da Cabergs relativas ao exercício em 
referência e nos termos consubstanciados nos documentos antes mencionados.

   Porto Alegre, 27 de março de 2018.

Agomar Aliatti – Presidente

Sergei Julio dos Santos 

Luciano Fetzner Barcellos 
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