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II Edição do FIGS fala sobre Governança Corporativa 

"A governança é o caminho para a sustentabilidade 
corporativa" é o tema da II Edição do Fórum de 
Inteligência em Gestão de Saúde (FIGS) que ocorreu no 
dia 18 de setembro, no auditório da Cabergs. Dessa vez, 
a Entidade recebeu dois convidados: o coordenador-
geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC), Leonardo Wengrover, e o Gerente Executivo da 
Unidade de Governança Corporativa do Banrisul, 
Fernando Rodrigues. Conduziram as palestras o gerente 
financeiro e administrativo, Décio Braga, e o diretor 
financeiro administrativo, Roberto Noal, ambos da 
Cabergs.

Segundo Fernando Rodrigues, a governança corporativa 
começou a fluir em 2002. Ele deu exemplos de como ela 
tem se estruturado no exterior, como se deu a 
implantação desse novo método nas empresas 
brasileiras e apresentou alguns cases. Também explicou 
sobre os setores empresariais envolvidos nessa 
inserção, a transformação estrutural que ela causa, a 
adaptação dos processos internos e a importância do 
Conselho Administrativo nesse cenário. Segundo ele, "o 
Conselho é o foco central da governança dentro de uma 
empresa e deve ser o modelo a ser seguido pelos 
demais funcionários".

Leonardo Wengrover definiu a governança corporativa 
como a conversão de princípios em orientações claras, 
gerando valor a longo prazo. E antes que qualquer um 
pense que a implementação desse método só funciona 
em megaempresas, Wengrover explica que "ele se 
aplica a qualquer tipo de organização, indepen-
dentemente do seu porte ou natureza jurídica". Basta 
compreender e executar os quatro pilares da go-
vernança corporativa: transparência; equidade; pres-
tação de contas e responsabilidade corporativa.



Cabergs Acontece

Acontece

No mês de agosto, a Cabergs realizou diversas atividades presenciais 
para os beneficiários de Porto Alegre e região metropolitana. Espiem só:

07/08 – Em alusão à Semana Mundial da Amamentação, a Cabergs 
promoveu uma palestra com as médicas Fabiana Tomazi, Viviane 
Schimdt e Ana Michelle Rocha Torres no auditório da direção-geral 
Banrisul.

08/08 – No 5° Encontro de Bem com a Vida,  que ocorreu no 
Auditório da FBSS, o fisioterapeuta Moacir dos Santos Naujorks 
falou aos par�cipantes sobre o tema: Prevenir quedas é possível?

21/08 – Sobre o tema do mês de agosto, “Boas prá�cas em saúde bucal”, 
Fernanda Valdez, cirurgiã-den�sta, auditora da Cabergs Saúde, e Fábio 
Festuga�o, cirurgião-den�sta da Clínica Odontológica Fessil, credenciada 
Cabergs, palestraram para os beneficiários da direção-geral Banrisul.
Disponível em: 
h�ps://www.facebook.com/cabergssaude/videos/288619318594801/

24/08 – A equipe da Cabergs Saúde esteve no 1º 
Encontro Nacional de Aposentados Banrisul (ENAB) 
2018, realizado pela AFABAN, na cidade de Canela–RS. 
Foram realizados testes rápidos de glicose, colesterol e 
triglicerídeos; avaliação de bioimpedância; verificação 
de pressão arterial; avaliação médica e nutricional; 
palestra “Hábitos para uma vida saudável”; oficinas de 
a�vidade funcional; distribuição de materiais 

informa�vos sobre os programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças; e orientações 
sobre os Planos de Assistência Médica.

28/08 – A engenheira de Segurança do Trabalho e analista da Unidade de 
Gestão de Pessoas do SESMT/Banrisul, Daiane D. G. Bastos,  falou sobre a 
Prevenção pela Ergonomia, no auditório da direção-geral Banrisul. 
Disponível em: 
h�ps://www.facebook.com/cabergssaude/videos/1866384467004765/

08, 15, 22 e 29/08 – A Cabergs realizou o 2º grupo de apoio ao tratamento do tabagismo de 
2018, do Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo. Os encontros ocorreram no 
turno da tarde, no Centro de Eventos e Treinamento da Fundação Banrisul, e contaram com a 
presença de 10 beneficiários que querem abandonar o vício.
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Disponível em: h�ps://www.facebook.com/cabergssaude/videos/1797457473624090/



Qualidade de vida e bem-estar

Em setembro, o Brasil se mobilizou em prol da campanha 

Setembro Amarelo.  Desde 2015, a campanha de 

conscientização e prevenção do suicídio busca alertar a 

população a respeito dessa realidade, visto que os números 

brasileiros em relação a esse tema são alarmantes. Nos 

últimos 16 anos, os casos de suicídio aumentaram 73% no 

nosso país. No mundo, esse mal acomete mais de 800 mil 

pessoas por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde, 

sendo esta a segunda causa mundial de mortes entre jovens 

de 15 a 29 anos, perdendo somente para a violência.

Em uma tentativa de reverter esses casos, surgiu o Centro de 

Valorização da Vida, uma entidade que iniciou suas 

atividades em São Paulo em 1962 e atua prestando apoio 

emocional, com ações de valorização à vida e prevenção do 

suicídio. Voluntários atendem gratuitamente via telefone 

(188), e-mail e chat as pessoas que precisam conversar, 

desabafar e dividir seus problemas e alegrias. Os 

atendimentos acontecem 24 horas, todos os dias da semana 

e são totalmente sigilosos. Nesses canais são realizados mais 

de dois milhões de atendimentos anuais, prestados por 

aproximadamente 2.400 voluntários, que estão localizados 

em 19 estados mais o Distrito Federal.

Iniciativas como essa são fundamentais, uma vez que somos 

orientados desde crianças sobre como enfrentar diversas 

situações inesperadas. Aprendemos sobre primeiros 

socorros, a comportar-se em um assalto ou que atitude tomar 

ao presenciar algo ilegal. Mas ainda não aprendemos a lidar 

com pessoas que apresentam comportamento suicida. Além 

disso, o preconceito e a inferiorização nesses casos é o que 

mais atrapalha o diagnóstico. É importante saber que 

quando uma pessoa pensa em tirar a própria vida, ela está na 

verdade, pedindo ajuda para superar algo que não está 

conseguindo sozinha.

Segundo o médico psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, 

presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina e 

diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria,  não é simples 

ajudar pessoas que estão nessa situação, por isso ele explica: 

“Se você conhece alguém que apresenta sintomas de 

depressão ou comportamento suicida, auxilie-o a buscar 

ajuda psiquiátrica. Caso a pessoa em questão seja você 

mesmo, converse com um familiar ou amigo sobre o assunto 

e peça auxílio para buscar ajuda psiquiátrica”.

Prevenção ao 
suicídio: você 
pode ajudar



Acompanhe Nossa Gestão

GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

A variação de -8,07% nas despesas em relação ao mês do ano anterior resultaram do 
menor volume de faturamento dos serviços credenciados no período.

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

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

Índice de Sinistralidade = Despesas 

Assistenciais/Receitas de Contribuições

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

Índice de Despesas Administrativas = Despesas 

Administrativas/Contraprestações Efetivas

A sinistralidade de agosto de 2018 foi 1,11% menor do que o mesmo período do ano 
anterior, devido ao crescimento de despesas abaixo do previsto para o período e à realização 
das receitas conforme o projetado.

Acompanhe nossa Gestão – Edição AGOSTO 2018



Acompanhe Nossa Gestão

INDICADORES DE ATENDIMENTO

GESTÃO ASSISTENCIAL

DESPESAS ASSISTENCIAIS POR FAIXA ETÁRIA 

 

QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS POR TIPO DE ATENDIMENTO
Tipo de Atendimento Quan�dade Valor

Consultas

Exames

Tratamentos seriados

Internações

Procedimentos Odontológicos

Total

AMBULATÓRIO MÉDICO



Acompanhe Nossa Gestão

PAGAMENTO REDE CREDENCIADA FARMÁCIAS

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

Programa
Quan�dade de 

Compras 

Valor Total 

Pago

PROFARM

PROMED

Total

CREDENCIAMENTOS 

Nesse mês, 15 profissionais se 
descredenciaram por falta de 
movimentação financeira nos 
últimos 24 meses, 2 por 
falecimento, 2 alegaram pouco 
atendimento e 2 encerraram 
suas atividades.

Tipo de Credenciado Credenciamentos 

Clínicas

Den�stas

Farmácias

Hospitais

Laboratórios

Médicos

Total
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Consultas médicas

17.108
Exames
70.729

Internações
1.558

Procedimentos 
Odontológicos

7.047

Pontos de atendimento 

7.596 Vidas nos planos 
Médico-Hospitalares 

e Odontológico

 41.246 

Contatos de associados – 
Central de Relacionamento 

28.273
Gastos em Assistência

(PAM, POD e ASCP) 

R$ 13.601.407,32

10.559

8.511

19.070
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