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POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
BRASÍLIA – DF

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2017

1. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
 

A Postal Saúde encerrou o ano de 2017 com muitos desafios e um leque de ações conquistas que evidenciam as 
boas práticas de governança corporativa da Operadora, com padrões rígidos de ética, transparência e aprimoramento dos 
mecanismos de gestão.  Por essa razão, vem se destacando com respeitabilidade no segmento de saúde suplementar. 

 Neste documento, constataremos que os resultados positivos alcançados no período se devem ao novo modelo 
de gestão adotado a partir de 2016, com foco na sustentabilidade do plano e nas tomadas de decisão estratégicas, 
possibilitando a melhoria contínua dos processos e o controle responsável dos gastos, sem perder de vista a qualidade 
dos serviços prestados.

Nessa perspectiva, as informações aqui contidas, além de elencar as atividades realizadas no período e apontar 
as expectativas para o futuro, são também uma bússola a nos indicar que estamos no caminho certo.  As ações 
realizadas demonstram como, mesmo com cenário tão adverso enfrentado pelas operadoras de planos de saúde para 
controlar suas despesas, principalmente as assistenciais, a Postal Saúde tem conseguido entregar à Mantenedora e 
aos beneficiários resultados importantes.

Um deles foi o aumento de apenas 1,67% das despesas assistenciais, contrariando a conjuntura de inflação do 
mercado de saúde suplementar. Em 2017, o IPCA – Saúde (índice que mede a inflação acumulada do setor de saúde) 
fechou o ano em 13,53%. As operadoras de planos de saúde seguiram essa tendência e registraram um aumento igual 
ou superior a este índice nos gastos com a assistência médica e odontológica.  

Registre-se que a ANS (Agência Reguladora de Saúde Suplementar), corroborando esta característica peculiar do 
setor de aumento muito superior à inflação oficial medida pelo IBGE (que em 2017 foi de 2,94%) autorizou as operadoras 
a majorarem seus preços em 13,55% (vide http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/3907-ans-divulga-
teto-de-reajuste-autorizado-para-planos-individuais-2017). 

Vale ainda ressaltar que, conforme dados disponibilizados no portal da agência reguladora, mesmo com um 
pequeno aumento em suas despesas assistenciais, e com 25 % da população com mais de 59 anos, a Postal Saúde 
ainda apresenta menor per capita assistencial (R$ 359,13 – trezentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), quando 
comparada a outras operadoras de autogestão.  

O esforço realizado para manter o equilíbrio financeiro do plano de saúde refletiu positivamente também no 
controle das despesas administrativas, que obtiveram uma redução de 15%. É a menor despesa administrativa per 
capita (R$ 33,00 – trinta e três reais) entre as grandes operadoras de autogestão.

Esse resultado só foi possível após a realização de diversas ações, que incluem a revisão dos contratos com a 
rede credenciada, a realização de auditorias médicas e a implementação de novo política para contratação de serviços, 
aquisição e desfazimento de bens da Postal Saúde, com adoção do pregão eletrônico como principal forma de licitação. 
A essas conquistas, soma-se a manutenção dos atendimentos pela rede credenciada. Graças às negociações, a Postal 
Saúde também conseguiu o retorno do atendimento de saúde por vários estabelecimentos credenciados. Ao todo, a 
Operadora conta com mais de 20 mil estabelecimentos credenciados em todo o país.

Registre-se que o comparativo do total de despesas (assistenciais e administrativas) entre os exercícios de 2017 
e 2016 registrou um acréscimo de apenas 0,01%.
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TIPO DE DESPESA  EXERCÍCIO 2016   EXERCÍCIO 2017 %

ADMINISTRATIVA R$185.173.740,87 R$157.212.892,49 -15%

ASSISTENCIAL R$1.682.971.266,28 R$1.711.062.506,71 1,70%

TOTAL R$1.868.145.007,15 R$1.868.275.399,20 0,01%

Para 2018, os desafios tornam-se ainda maiores. Além de dar continuidade aos projetos já existentes, iniciaremos 
um novo ciclo com as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico 2018-2020. Estamos certos de que, com um 
plano de ações bem estruturado, os bons resultados da Postal Saúde só tenderão a crescer.

Entre os projetos  aprovados já está em andamento o programa “Saúde em Dia” e encontram-se em fase de 
elaboração outros programas de saúde,  com foco no cuidado à saúde, no controle dos fatores de risco e no tratamento 
das doenças; o acompanhamento e discussão de ações com foco na gestão de riscos e no controle da sinistralidade; a 
continuidade dos retorno das Unidades de Representação Regional (URRs) para os prédios dos Correios, além de várias 
outras ações com foco no beneficiário.              

Os resultados aqui apresentados mostram que, a passos largos e firmes, estamos caminhando para fazer da 
Postal Saúde referência nacional no segmento de autogestão em saúde.

2. A POSTAL SAÚDE

A Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, operadora de planos privados de 
assistência à saúde, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob o nº 41913-3, classificada na 
modalidade autogestão, constituída em abril de 2013, é uma associação civil, sem fins lucrativos, com sede e foro na 
cidade de Brasília, Distrito Federal.

Desde o dia 1º de janeiro de 2014, toda a operação do Plano de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica dos 
Correios é realizada pela Postal Saúde. O processo envolve a operacionalização da assistência, além da responsabilidade 
técnica e contratual sobre os serviços assistenciais contratados junto à Rede Credenciada.

3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A estrutura de governança da Postal Saúde é formada por: Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, Conselho 
Fiscal e Diretoria Executiva.

Assembleia Geral: é o órgão soberano de deliberação e dela participam, com direito a voto, a Associada 
Mantenedora, as Associadas Patrocinadoras e os Associados Beneficiários em situação regular.

Conselho Deliberativo: é o órgão de orientação estratégica da Postal Saúde e de superior deliberação, composto 
por 6 membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo parte destes indicados pela Mantenedora e a outra eleita 
pela Assembleia Geral. No exercício de 2017, dentre reuniões ordinárias e extraordinárias o órgão realizou 21 reuniões.

MISSÃO VISÃO VALORES

Cuidar da saúde dos 
nossos beneficiários 

por meio de assistência 
médico-hospitalar e 

odontológica altamente 
qualificada.

Ser referência nacional no 
segmento de autogestão 

em saúde até 2020.

- Qualidade de serviços;

- Compromisso e respeito     
   com os beneficiários;

- Ética e transparência nos  
   negócios;

- Responsabilidade pelos     
   resultados.
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Conselho Fiscal: é o órgão responsável pela fiscalização da gestão administrativa e econômico financeira, 
constituído por 04 membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo parte destes indicados pela Mantenedora 
e a outra eleita pela Assembleia Geral.  Estatutariamente o órgão deve reunir-se ordinariamente a cada trimestre, 
e extraordinariamente quando convocado pelo seu Presidente ou pela maioria de seus membros. Em 2017, o órgão 
realizou 12 reuniões.

Diretoria Executiva: é o órgão de administração geral da Postal Saúde, ao qual compete propor e executar 
diretrizes e políticas aprovadas pelo Conselho Deliberativo. É composta por 04 membros efetivos designados pela 
Mantenedora. Em 2017, a Diretoria Executiva realizou 22 reuniões.

Prezando pelo princípio da transparência das decisões, as atas de reuniões dos órgãos colegiados são 
registradas em cartório, ficando disponíveis para consulta sem restrição. Elas também podem ser consultadas no portal  
da operadora.  

Além dos órgãos colegiados, a caixa de assistência possui como órgão regulador a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e, para maior controle, conta com Auditoria Interna, subordinada ao Conselho Deliberativo, 
Auditoria Independente contratada e Auditoria Interna da Mantenedora, que periodicamente realiza trabalhos de 
auditoria em Gestão de Saúde com foco nos processos da operadora. A título de exemplo sob este enfoque, destacamos 
que no exercício de 2017 houve foco no tratamento das Recomendações de Auditoria realizada pela Mantenedora,  
com tratamento de 89% desses pontos auditados.

4. ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS

Em 2017, a operadora realizou um importante ato de governança - eleição de dois representantes titulares e seus 
respectivos suplentes para Conselho Fiscal e um representante e seu respectivo suplente para Conselho Deliberativo.

O processo eleitoral teve início em janeiro e foi finalizado no mês de junho com a posse dos eleitos. Puderam 
se candidatar todos os Associados Beneficiários (titulares de planos de assistência à saúde administrados pela  
Postal Saúde, vinculados aos Correios e ao Postalis) que estivessem em gozo pleno dos seus direitos estatutários e 
cumprissem as disposições previstas na legislação de saúde suplementar para o cargo de administrador. 

A eleição contou com a inscrição de 10 chapas, cada uma composta por candidato titular e suplente, sendo que 
06 chapas disputaram as vagas para o Conselho Fiscal e 04 para o Conselho Deliberativo. Puderam votar, todos os 
Associados Beneficiários (titulares dos planos de assistência à saúde administrados pela Postal Saúde, vinculados aos 
Correios e ao Postalis). 

Conforme previsto no Estatuto Social, os eleitos possuem mandato de 04 anos a contar da data da posse que 
ocorreu em 1º de junho.

Para os conselheiros dos dois Colegiados foi realizado encontro nos dias 30 e 31 de maio, visando ao debate e 
à imersão em temas afetos ao mercado de saúde suplementar, incluindo-se benchmarking com outras Operadoras. 
Essa iniciativa possibilitou melhor preparação dos conselheiros para a nobre tarefa de fiscalizar e atuar na melhoria da 
governança da Postal Saúde. 
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5. POSTAL SAÚDE EM NÚMEROS

5.1 População

A população média, em 2017, foi de 397.023 (trezentos e noventa e sete mil e vinte e três) beneficiários. 

População Média em 2017
BRASIL

Beneficiário  Aposentado  Ativo  Geral 

Cônjuge\Companheiro 15.909 78.116 94.025

Filho (a)\Enteado (a) 4.180 104.039 108.219

Pai/Mãe 2.607 51.448 54.055

Titular 27.755 112.969 140.724

Total 50.451 346.572 397.023

Fonte: Benner Saúde - dados extraídos em 02 de janeiro de 2018

Titular

Pai/Mãe
Filho(a)\Enteado(a)

Conjuge\Companheiro

94.025 

108.219 

54.055 

140.724 

 397.023 
POPULAÇÃO MÉDIA EM 2017
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5.2 Rede Credenciada 

Os beneficiários da Postal Saúde puderam contar com ampla rede credenciada distribuída pelos estados brasileiros:

Quantidade de prestadores por tipo
Tipo Prestador Quantidade

Clínica 9.046

Hospital 1.864

Laboratório 2.277

Outros 6.986

Total 20.173

Fonte: Benner Saúde - dados extraídos em 02 de janeiro de 2018

Outros

Laboratórios

Hospitais

1.864
2.277

6.986

 20.173
QUANTIDADE DE PRESTADORES

Clínicas

9.046
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5.3 Consultas

5.4 Exames

 2.072.577 s
TOTAL DE CONSULTAS

BENEFICIÁRIO  APOSENTADO  ATIVO  GERAL
Conjuge/Companheiro  117.335  390.129  507.464 
Filho(a)/Enteado(a)  20.595  392.760  413.355 
Pai/Mãe  20.669  258.758  279.427 
Titular  151.374  720.957  872.331 
Total  309.973  1.762.604  2.072.577 

Fonte: Benner Saúde - dados extraídos em 02 de janeiro de 2018

2.072.577
Quantidade Total de Consultas

R$ 155.031.668,04 
Custo Total de Consultas

 R$ 74,80  
Custo Médio por Consulta

5,22
Consulta/Beneficiário Ano

Titular

Pai/Mãe Filho(a)\Enteado(a)

Conjuge\CompanheiroTitular

Pai/Mãe

Filho(a)\Enteado(a)

Conjuge\Companheiro

Pai/Mãe

Filho(a)\Enteado(a)

Conjuge \ Companheiro

507.464 

279.427 

413.355 

Titular

872.331
Titular

Pai/Mãe

Filho(a)\Enteado(a)

Conjuge\Companheiro

32.927.882,19 

38.002.635,28 

20.672.365,52 

63.428.785,05 

5,17

5,40

3,82

6,20 85,36 86,37 

83,24 88,02 

 7.716.135 
TOTAL DE EXAMES

BENEFICIÁRIO  APOSENTADO  ATIVO  GERAL
Conjuge/Companheiro  568.477  1.638.376  2.206.853 
Filho(a)/Enteado(a)  71.850  990.248  1.062.098 
Pai/Mãe  123.819  1.331.954  1.455.773 
Titular  787.899  2.203.513  2.991.412 
Total  1.552.045  6.164.090  7.716.135 

7.716.135 
Quantidade Total de Exames

R$ 318.176.111,83 
Custo Total de Exames

 R$ 41,24  
Custo Médio por Exames

19,43
Exames/Beneficiário Ano

Titular

Pai/Mãe

Filho(a)\Enteado(a)

1.455.773 

Conjuge \ Companheiro

2.206.853 

1.062.098 

2.991.412 

Titular

Pai/Mãe
Filho(a)\Enteado(a)

Conjuge\Companheiro
21,26

23,47

9,81
26,93

Titular

Pai/Mãe

Filho(a)\Enteado(a)

Conjuge\Companheiro

39,89 

42,39 

29,90 

45,06 
Titular

Pai/Mãe

Conjuge \ Companheiro

58.063.865,76 

93.555.857,67 
134.802.850,81 

Filho(a)\Enteado(a)

31.753.537,59 
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5.5 Internações

5.6 Odontologia

BENEFICIÁRIO  APOSENTADO  ATIVO  GERAL
Conjuge/Companheiro  3.290  11.120  14.410 
Filho(a)/Enteado(a)  476  7.020  7.496 
Pai/Mãe  1.267  11.224  12.491 
Titular  4.926  15.092  20.018 
Total  9.959  44.456  54.415 

 54.415 
TOTAL DE INTERNAÇÕES

 54.415 
Quantidade Total de Internações

R$ 874.114.361,94
Custo Total de Internações

 R$ 16.063,85  
Custo Médio da Internação

5,72
Tempo Médio de Internação (em dias)

Titular

Pai/Mãe

Filho(a)\Enteado(a)

Conjuge\Companheiro

12.491

14.410 

7.496

20.018 
Titular

Pai/Mãe

Filho(a)\Enteado(a)

Conjuge\Companheiro

159.668.353,57 

65.939.601,76

369.440.212,78 

279.066.193,83

Titular

Pai/Mãe

Filho(a)\Enteado(a)

Conjuge\Companheiro

4,06

10,06

3,73

4,94
Titular

Pai/Mãe

Filho(a)\Enteado(a)

Conjuge\Companheiro

29.576,51 

13.940,76 11.080,39 

8.796,64 

 871.211
PROCEDIMENTOS 
ODONTOLÓGICOS

BENEFICIÁRIO  APOSENTADO  ATIVO  GERAL
Conjuge/Companheiro  43.733  197.333  241.066 
Filho(a)/Enteado(a)  11.342  196.331  207.673 
Pai/Mãe  955  38.278  39.233 
Titular  63.926  319.314  383.240 
Total  119.956  751.255  871.211 

871.211 
Quantidade Total de

procedimentos Odontológicos

R$ 66.887.379,00 
Custo Total de Consultas

 R$ 76,78   
Custo Médio por Consulta

2,19
Consulta/Beneficiário Ano

Titular

Pai/Mãe
Filho(a)\Enteado(a)

Conjuge\Companheiro

0,73

2,56

1,92

2,72

Titular

Pai/Mãe

Filho(a)\Enteado(a)

Conjuge\Companheiro

44,04

116,46 

93,50

84,92

Titular

Pai/Mãe

Filho(a)\Enteado(a)

Conjuge\Companheiro

9.145.019,52 

20.627.885,52

4.568.906,71

32.545.567,25
Titular

Pai/Mãe

Filho(a)\Enteado(a)

Conjuge\Companheiro

207.673 

241.066 

39.233 

383.240 
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5.7 Quimioterápicos

Conforme previsto no Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde, as operadoras devem fornecer medicação 
oral para o tratamento oncológico, medicamentos para controle dos efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao 
tratamento quimioterápico.

 
No exercício de 2017, foram adquiridos e/ou ministrados na rede 79.173 (setenta e nove mil, cento setenta e três) 

medicamentos quimioterápicos.

5.8 Home Care

O plano de saúde dos empregados dos Correios prevê cobertura de internação domiciliar - Home Care. 
No exercício de 2017, 638 (seiscentos e trinta e oito) beneficiários utilizaram o serviço, com custo médio 
aproximado de R$ 4,4 milhões/mês e de R$ 52,6 milhões/ano. Registre-se que em 31/12/2017 haviam 203 
(duzentos e três) pacientes neste regime de internação domiciliar. 

5.9 Programa Benefício de Medicamento

O Postal Benefício Medicamentos (PBM) é um benefício oferecido pela Mantenedora e operacionalizado pela 
Postal Saúde, que garante a todos os empregados ativos, afastados por doença, aposentados por invalidez e aposentados 
dos Correios, devidamente cadastrados no plano CorreiosSaúde, uma ampla cobertura de medicamentos. O benefício 
não é extensivo aos dependentes. Os medicamentos podem ser adquiridos em qualquer farmácia do país e a cobertura 
é facilitada, exclusivamente, por meio de reembolso, cujo valor pago é reembolsado pela Postal Saúde, mediante 
solicitação do beneficiário.

Em 2017, foram realizados 16.080 (dezesseis mil e oitenta) processos de reembolso de medicamentos, ao custo 
total de R$. 1.218.318,00 (um milhão, duzentos e dezoito mil, trezentos e dezoito reais). O tempo médio de processamento 
do reembolso foi de 28 dias.

5.10 Órteses Próteses de Materiais Especiais (OPME)

Em 2017, a Postal Saúde atendeu 18.249 (dezoito mil, duzentos e quarenta e nove) beneficiários com necessidade 
de aquisição de OPME. Estes atendimentos resultaram em aproximadamente 110.124 (cento e dez mil, cento e vinte e 
quatro) materiais adquiridos, ao custo total de R$ 176.774.386,41 (cento e setenta e seis milhões, setecentos e setenta 
e quatro mil, trezentos e oitenta e seus reais e quarenta e um centavos). 

Para fins de registro, a sistemática de aquisição de OPME, que prevê cotação ampla e transparente, bem como 
negociação com o proponente vencedor, evitou um custo a maior na ordem de R$ 63,4 milhões, com redução de 26,40% 
entre o valor da cotação e o valor final negociado.

5.11 Quantidade de atendimentos nos ambulatórios

Dentre atendimentos de saúde ocupacional, assistencial, enfermagem e odontologia, os 18 ambulatórios da 
Postal Saúde realizaram em 2017, 199.656 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis) atendimentos a 
beneficiários. Abaixo apresentamos demonstrativos de atendimentos por especialidade.

 199.656
ATENDIMENTOS REALIZADOS 

NOS AMBULATÓRIOSS
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Quadro: Atendimentos realizados nos ambulatórios 
Especialidade Quantidade de atendimentos/mês Quantidade de atendimento/ano

Ocupacional 3.119 37.428 

Assistencial 4.296 51.552 

Enfermagem 6.304 75.648 

Odontologia 2.919 35.028 

Total 16.638 199.656 

Fonte: Gerência de Programas de Saúde

Os ambulatórios evitaram, em 2017, a realização de 199.656 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta 
e seis) atendimentos na rede credenciada, nos estados em que há presença desse tipo de unidade. 

5.12 Gestão do Relacionamento

5.12.1. Central de Atendimento ao Beneficiário

A Central de Atendimento ao beneficiário funciona 24h por dia, 7 dias por semana. Nesse canal os beneficiários 
podem solicitar informações sobre a rede credenciada em âmbito nacional; alteração cadastral; informações sobre 
inclusão, renovação e exclusão de beneficiários, dentre outros serviços.

No exercício de 2017 a Central de Atendimento ao Beneficiário atendeu em média 22.584 (vinte e duas mil, 
quinhentas e oitenta e quatro) ligações ao mês, totalizando 271.002 (duzentas e setenta e uma mil e duas) ligações 
atendidas no ano. 

Ao final dos atendimentos, os beneficiários puderam participar da pesquisa de satisfação, a qual atingiu patamar 
médio de 94% satisfação.

5.12.2. Central de Atendimento ao Credenciado

Disponível de segunda a sexta, das 8h às 18h, a Central de Atendimento ao Credenciado fornece informações que 
facilitam a operação, tais como: auxílio no envio eletrônico de contas médicas, esclarecimento de dúvidas relacionadas 
a faturamento e outros serviços administrativos e assistenciais.

De janeiro a dezembro de 2017, a Central realizou 86.397 (oitenta e três mil, trezentos e noventa e sete) 
atendimentos - uma média mensal de 7.200 (sete mil e duzentas) ligações. 

A pesquisa de satisfação relativa aos atendimentos da Central alcançou um nível médio de 92% de satisfação.

5.12.3. Central de Autorização

Disponível 24h por dia, 7 dias por semana, a Central é destinada à solicitação, ao acompanhamento e/ou 
cancelamento de autorização de procedimentos médico-hospitalares e odontológicos. Em 2017, a unidade realizou 
258.608 (duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oito) atendimentos, com média mensal de 21.551 (vinte e uma mil, 
quinhentas e cinquenta e uma) ligações atendidas. 

A pesquisa de satisfação relativa aos atendimentos da Central alcançou um nível médio de 92% de satisfação.

5.12.4. Ouvidoria

Outro canal de comunicação direta com o beneficiário é a Ouvidoria. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h. Trata-se de um canal de segunda instância e se destina a tratar casos que não foram resolvidos ou 
respondidos pela Central de Atendimento e pelas Unidades de Representação Regional.
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No ano de 2017, os casos trazidos à Ouvidoria reduziram-se em 39% em relação ao ano anterior. Das ouvidorias 
recebidas, 29% eram improcedentes. O tempo médio de resposta foi de 3,12 dias úteis.

6. AÇÕES REALIZADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017

6.1 Disponibilização do extrato de utilização e campanha “Fiscalize, o plano é seu”

Com objetivo de promover maior controle e transparência, a Operadora disponibilizou novo modelo de extrato de 
despesas médicas e odontológicas, garantindo aos beneficiários mais facilidade na hora de acompanhar suas despesas. 
Outra vantagem é a possibilidade de identificar as divergências em relação ao atendimento recebido. Nesse intuito, a 
operadora lançou a campanha “Fiscalize, o plano é seu”, e vem contando com o auxílio dos beneficiários para identificar 
qualquer irregularidade nas cobranças.

O extrato está disponível no portal e aplicativo da operadora e no aplicativo RH 24horas da Mantenedora.

6.2 Implementação da nova Política de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens da Postal Saúde 
(PCAD)

Em 2017 a operadora também realizou importantes ações no âmbito administrativo, dentre elas destacamos a 
implementação da nova Política de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens.

Com o aprimoramento do processo, dentre outros controles, a operadora implementou o Pregão Eletrônico, onde 
a cotação realizada no mercado é um balizador para o preço de referência, oportunizando uma disputa em ambiente 
seguro entre as empresas e negociação direta com o Pregoeiro.  

No exercício de 2017 foram homologados 26 (vinte e seis) Pregões Eletrônicos, sendo obtido o resultado de 
R$ 1.271.309,22 (um milhão, duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos), levando em consideração o 
Valor Referência e Valor Contratado.

Registre-se que antes da implementação, a Postal Saúde realizava 3 cotações e comprava daquela que ofertasse 
menor valor, observados os requisitos constantes da especificação. Com o Pregão Eletrônico, além das cotações, há 
publicidade ampla e disputa em certame regrado pelo sistema Licitações-E disponibilizado pelo Banco do Brasil.

6.3 Mudança da marca

Com objetivo de aproximar-se ainda mais de seus beneficiários e Mantenedora, a Postal Saúde mudou sua marca 
em 2017. O trabalho foi desenvolvido sem custo pela área de Comunicação Institucional da Postal Saúde. O conceito da 
marca foi mantido, com a finalidade de não perder a identidade de mercado, porém foi remodelado, aproximando-se a 
estrutura de desenvolvimento da marca da Mantenedora, tornando-a mais moderna e contemporânea.

Com isso, utilizou-se as formas modernas e as cores da marca da Mantenedora, permitindo assim, que o 
beneficiário se aproprie da nova marca da Postal Saúde, tendo a percepção de que a Postal Saúde é uma instituição 
identificada com os Correios.

Marca Anterior Nova Marca
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6.4 Mudança das Unidades de Representação Regional (URRs) 

Visando a um atendimento mais humanizado, por meio da reaproximação aos seus beneficiários, a Postal Saúde 
tomou decisão estratégica de retorno de suas Unidades de Representação Regional para os espaços disponíveis nos 
Correios. Até o final de 2017, 18 unidades já estavam funcionando nos espaços disponibilizados pelos Correios.

6.5 Cartilha de Utilização do Plano

A Postal Saúde preparou, divulgou e disponibilizou em seu portal uma cartilha de uso consciente do plano com 
dicas de como algumas ações podem contribuir para a sustentabilidade do benefício.

Além de dicas sobre consultas, exames e idas ao pronto-socorro, a cartilha incentiva a prevenção de doenças e 
esclarece algumas dúvidas relacionadas ao Cartão de Identificação do Beneficiário (CIB) e à Rede Credenciada.

6.6 Ações voltadas para os empregados

Com foco na gestão do capital humano, a operadora vem desenvolvendo diversas ações voltadas aos empregados. 
Entre os objetivos estão a qualidade de vida, a valorização das pessoas, o desenvolvimento de competências,  
o engajamento e a retenção de talentos.

Em 2017, foram realizadas ações como:

 – Avaliação de Desempenho, com objetivo de analisar o desenvolvimento de cada empregado de forma 
a aperfeiçoar as principais qualidades e rever os pontos de melhoria, sempre buscando aumentar a 
produtividade e manter a qualidade de vida no trabalho.

 – Pesquisa de Clima Organizacional, realizada pela primeira vez, desde a criação da caixa de assistência. 
A pesquisa contou com a participação dos empregados da Sede e das Regionais, tendo sido avaliados 
temas como coesão entre colegas, controle e pressão, conforto físico, recompensa e apoio do gestor e 
da operadora.

 – Parcerias com instituições de renome como Ibmec e Estácio de Sá para concessão de descontos aos 
empregados nos cursos de graduação e pós-graduação, além do Banco do Brasil para contratação de 
crédito consignado. 

 – DIA D da Gestão, com objetivo de estimular a proatividade e o espírito de liderança, muitas vezes 
desconhecido do próprio empregado. A Postal Saúde tem promovido aos empregados que não exercem 
cargo de gestão a oportunidade de participar da rotina de seu gestor, por um dia. A ação permite que o 
empregado escolhido compreenda as dificuldades relacionadas às decisões tomadas pelo gerente, bem 
como as obrigações e os deveres que o cargo impõe.

 – Empregado Destaque, com objetivo de valorizar o empregado no ambiente de trabalho, promovendo 
qualidade de vida e estimulando a boa convivência entre os colegas em suas respectivas unidades 
administrativas.

6.7 Campanhas institucionais e de prevenção à saúde

No exercício de 2017, a Postal Saúde realizou, por meio de seus canais de comunicação, campanhas do dia 
Internacional da Mulher e contra a discriminação racial, Dia Mundial da Saúde, Dia Nacional de Prevenção e Combate à 
Hipertensão Arterial, de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Dia Mundial do Coração, 
Outubro Rosa, Novembro Azul, divulgação da Cartilha “Use seu plano de forma consciente”. 
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Além das campanhas institucionais, foram divulgadas 59 matérias sobre saúde, uma média de 5 matérias ao mês.

6.8 Programa de Cinesioterapia Laboral (PCL) e Ginástica Laboral (PGL)

Destacam-se, ainda, a contratação e a gestão do Programa de Cinesioterapia Laboral (PCL), de natureza 
prevencionista e curativa. Nesse programa, os empregados dos Correios têm acesso, dentro de sua unidade de trabalho, 
ao atendimento de profissionais — médico, enfermeiro, educador físico e fisioterapeuta — que avaliam de forma integral 
cada indivíduo e estabelecem planos de tratamento a serem executados de duas a três vezes por semana, durante o 
horário de expediente. 

Ficam disponíveis aos empregados participantes do PCL materiais e equipamentos de educação física e 
fisioterapia, alocados em um ambiente climatizado e preparado especialmente para tornar a prática dos exercícios 
satisfatória e eficiente. 

Com isso, o Programa trata os adoecidos, mas também busca desenvolver a importância do autocuidado e 
da saúde como um todo. Os resultados do programa não são todos possíveis de serem mensurados (por exemplo, 
quantidade de dias de afastamentos evitados), mas há alguns que podem ser aferidos, como por exemplo avaliação 
da qualidade de vida dos empregados em relação à capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, 
vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental.

Outros Programas atualmente geridos pela Postal Saúde são o Programa de Ginástica Laboral (PGL) e o Programa 
de Conservação da Voz (PCV). O PGL é caracterizado por uma pausa no trabalho entre 12 a 15 minutos, três vezes por 
semana, com o objetivo de alongar as partes do corpo mais utilizadas na rotina laboral e relaxar a mente. O resultado 
esperado é a redução do adoecimento por esforços repetitivos e do estresse, contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida dos empregados participantes.

Já o PCV segue as diretrizes da Norma Regulamentadora 17, disponibilizando, 20 horas por semana, em turnos 
alternados, os profissionais médicos, psicólogos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, que trabalham com o objetivo de 
prevenir o adoecimento dos teleatendentes lotados em Barbacena/MG e tratar aqueles empregados que apresentem 
distúrbios relacionados à atividade laborativa.

6.9 Postal 24h

Em março de 2017, a Postal Saúde lançou o Postal 24h, que consiste em oferecer ao beneficiário um serviço 
de orientação e informação em saúde por telefone ou videochamada, com funcionamento 24 horas por dia. O objetivo 
é proporcionar melhor qualidade de vida aos assistidos, orientando-os de forma confiável na conduta a ser tomada, 
diminuindo riscos, reduzindo custos e proporcionando maior tranquilidade com o serviço disponível a qualquer hora do 
dia ou da noite. As ligações são gratuitas e ilimitadas, podendo o beneficiário utilizar o serviço ligando para um número 
de 0800 ou por meio do aplicativo disponibilizado (o APP Postal 24h). 

Os atendimentos são realizados por uma equipe de enfermeiros qualificados para realização de uma primeira 
avaliação segura sobre o sintoma que o beneficiário estiver apresentando. O beneficiário pode utilizar o serviço 
sempre que apresentar qualquer dúvida sobre a sua saúde ou estiver com algum sintoma como dor de cabeça ou no 
estômago – por exemplo. Também são ser fornecidas informações sobre doenças, exames e auxilio para compreender 
prescrição médica.

O projeto piloto está disponível, inicialmente, para os beneficiários do Distrito Federal com perspectivas de 
expansão para todo o Brasil, inclusive com Central de Marcação de Consultas.

6.10 Fornecimento de quimioterápicos orais em domicílio

Visando mais comodidade e conforto, no mês de dezembro a Postal Saúde passou a oferecer aos seus beneficiários 
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a opção de entrega de medicamentos quimioterápicos orais em sua residência. Além de maior segurança, a medida 
também resulta em economia para a operadora e para o beneficiário quando do compartilhamento das despesas. 

Nesta modalidade, somente no mês de dezembro após seu lançamento, a operadora já atendeu a 9 beneficiários, 
num valor total de R$ 25.404,67 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e sete centavos).

6.11 Inauguração do serviço odontológico nos ambulatórios

Os ambulatórios de Belo Horizonte (MG) e de Fortaleza (CE) tiveram o serviço odontológico inaugurado nos 
meses de julho e novembro, respectivamente. Além do atendimento mais humanizado, a iniciativa tem por objetivo 
a manutenção da saúde e a prevenção de doenças bucais, permitindo o diagnóstico precoce e evitando futuras 
complicações no tratamento. 

Bem avaliado pelos beneficiários, os serviços têm batido recorde de atendimentos. Após 20 dias da inauguração, 
por exemplo, o ambulatório de Fortaleza já havia realizado cerca de 500 atendimentos. Entre os atendimentos realizados 
estão exames, remoção do tártaro bucal (tartarectomia), profilaxia, aplicação de flúor e outros procedimentos de baixa 
complexidade, que podem ser resolvidos de imediato, sem coparticipação do beneficiário.

6.12 Intensificação da Auditoria de Contas Médicas

A auditoria médica foi aperfeiçoada em 2017 com a implementação da modalidade de auditoria beira leito. Nessa 
forma de auditoria os profissionais realizam visitas aos beneficiários internados visando a qualidade do atendimento. 

Além desse acompanhamento, a Auditoria realiza o fechamento de contas no próprio prestador, impedindo a 
cobrança de insumos em excesso e/ou desnecessários, bem como visitas técnicas para vistoria dos estabelecimentos 
de saúde que desejam se credenciar à Postal Saúde para atendimento aos beneficiários. Também se intensificou as 
visitas a beneficiários que se encontram em internação domiciliar com o intuito de avaliar a assistência prestada e 
acompanhar a evolução clínica do beneficiário.

Com essas ações, o custo evitado para a operadora foi de aproximadamente R$ R$ 29,2 milhões em 2017.

6.13 Campanhas de recadastramento

Em 2017, a Postal Saúde realizou o recadastramento de Titulares Aposentados, Dependentes Universitários e 
Dependentes Pai e/ou Mãe, tendo sido registrados:

- 7.187 Recadastramentos de universitários;
- 2.682 Recadastramentos de Pai e/ou Mãe; e
- 16.843 Recadastramentos de Titulares Aposentados.

6.14 Reconhecimento de Revistas Especializadas – EXAME e ÉPOCA

Fortalecendo os resultados positivos alcançados, a Operadora figurou entre as 500 Melhores e Maiores Empresas 
de 2017, com classificação em 335° lugar. Entre as 100 maiores empresas do Centro-Oeste, a operadora conquistou a 
23ª colocação. 

A caixa de assistência também participou do lançamento do Anuário 360º da Revista Época Negócios da Editora 
Globo, se destacando entre as 500 melhores empresas, com classificação em 284° lugar.

Registre-se que as revistas supracitadas para incluir determinada empresa em suas publicações realizam 
trabalhos de averiguação das informações. Estes reconhecimentos corroboram o fortalecimento da governança e 
desafia à Instituição na busca de melhores resultados para os exercícios seguintes.
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6.15 Perspectivas e planos da administração para o (s) exercício (s) seguinte (s)

O Planejamento Estratégico (PE) da Postal Saúde foi revisto para o período de 2018-2020. Com isso, inicia-se um 
novo ciclo voltado para uma gestão por desempenho e resultados, focado na missão, visão e valores da Operadora.

Na revisão, foram estabelecidos 11 (onze) objetivos estratégicos, a saber: Obter satisfação dos clientes pelos 
serviços prestados; Instituir ações de promoção à saúde e prevenção de doenças; Implementar novos produtos; Assegurar 
o equilíbrio econômico-financeiro; Aprimorar os processos de negócio e apoio; Fidelizar a rede credenciada; Implementar 
a gestão de riscos; Promover o desenvolvimento das pessoas; Promover ações de valorização e reconhecimento; Prover 
soluções de TIC alinhadas à estratégia; e Atuar com responsabilidade social e ambiental.

Oriundos do Plano Estratégico, projetos aprovados já estão em andamento para implementação em 2018.

Com foco no beneficiário, a expectativa é implementar programas e ações em saúde, a saber: Saúde em Dia, 
Saúde da Mulher e Saúde Bucal.

O Saúde em Dia, direcionará cuidado ao beneficiário com perfil crônico para orientação sobre sua condição de 
saúde e manutenção de hábitos saudáveis. Registre-se que na Postal Saúde 1% de seus beneficiários são responsáveis 
por 38% da despesa assistencial.

O programa Saúde da Mulher terá atenção voltada à prevenção do câncer e de infecções sexualmente transmissíveis 
às beneficiárias acima de 18 anos com vida sexual ativa.

Já o Saúde Bucal será desenvolvido para oferecer procedimentos preventivos e curativos voltados à preservação 
da saúde bucal.

Além dos programas citados, outros projetos com ações de abrangência nacional estão previstos: Dia Mundial da 
Saúde, Outubro Rosa, Novembro Azul.

Ainda com foco no beneficiário, a expectativa é de que em 2018 seja lançado o Plano Família Postal, novo plano de 
assistência à saúde direcionado aos familiares de beneficiários ativos e aposentados da Mantenedora, não abrangidos 
pela elegibilidade do plano CorreiosSaúde.

Os projetos voltados para a melhoria da gestão também estão em andamento, entre os quais o Painel de 
Sinistralidade, que tem por objetivo analisar o comportamento da utilização assistencial com foco no aumento da 
eficiência dos recursos disponibilizados pela Mantenedora. 

Houve ainda a reformulação do Plano de Comunicação Institucional com o redirecionamento dos canais de 
comunicação, tendo o beneficiário como principal foco. 

7. PRINCIPAIS INVESTIMENTOS 

7.1 Aplicações Financeiras

Realizada em conformidade com a Resolução Normativa nº 392 de 09 de dezembro 2015, seu valor está aplicado 
no fundo dedicado a ANS, sendo administrado pela Caixa Econômica Federal – CEF e aplicados, integralmente, em 
títulos do tesouro nacional, com rendimento atrelado a “SELIC/CDI”. O valor principal e seu rendimento estão vinculados 
como forma de garantir o pagamento à rede credenciada, conforme determina a Resolução Normativa nº 393 de 09 de 
dezembro de 2015, ao final do exercício de 2017 o total aplicado era de R$ 143.205.399,00.

Além desde montante de ativos aplicados no fundo dedicado a ANS, no exercício de 2017, foram realizadas 
aplicações financeiras em outras modalidades de investimento, sendo estas, principalmente, em CDB’s junto às 
instituições financeiras Caixa Econômica e Banco do Brasil S/A, cujo recurso ao final do exercício representado pela 
monta de R$ 25.597.191,37.
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Os rendimentos auferidos em nossas aplicações financeiras ao longo exercício atingiram a soma de  
R$ 17.241.315,92.

7.2 Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Ao longo do exercício, foram realizadas aquisições de maquinas e equipamentos, que possibilitaram melhoria nas 
atividades administrativas e de controles internos, sendo seu investimento representado pela aquisição de R$ 41.535,75 
em maquinários.

7.3 Móveis e Utensílios

Foram realizadas aquisições de móveis e utensílios, a exemplo de cadeiras e mesas, buscando atender o 
funcionamento administrativo de sua sede e unidades regionais, no montante de R$ 17.704,35.

7.4 Intangível

No exercício de 2017 foi realizada a aquisição do software de gestão assistencial, que possibilitou uma melhoria 
significativa nos controles dos processos e das informações das atividades operacionais da Postal Saúde, no montante 
de R$ 14.601.500,00.
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ATIVO Notas 2017 2016 
(Reapresentado)

ATIVO CIRCULANTE 648.352.107,14 599.030.052,67

Disponível 1.818.098,98 1.746.184,02

Realizável 646.534.008,16 597.283.868,65

Aplicações Financeiras  5.1 168.802.590,37 160.073.651,35

Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas  5.1.a 143.205.399,00 132.176.682,11

Aplicações Livres  5.1.b 25.597.191,37 27.896.969,24

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde  5.2 474.001.127,36 435.481.263,86

Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 465.750.655,56 421.005.943,73

Participação Dos Beneficiários em Eventos Indenizados 8.250.471,80 14.475.320,13

Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde - -

Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde  5.3 829.104,46 -

Créditos Tributários e Previdenciários  5.4 917.990,04 1.099.172,16

Bens e Títulos a Receber  5.5 340.939,86 382.067,83

Despesas Antecipadas  5.6 1.642.256,07 247.713,45

ATIVO NÃO CIRCULANTE 23.896.944,45 12.493.876,94

Realizável a Longo Prazo 3.553.446,86 2.231.459,79

Aplicações Financeiras - -

Títulos e Créditos a Receber  5.7.1 1.031.408,43 1.321.729,80

Depósitos Judiciais e Fiscais  5.7.2 2.522.038,43 909.729,99

Imobilizado  5.7.3 5.569.701,04 9.849.381,64

Imobilizado de Uso Próprio 3.662.129,87 5.202.552,02

Não Hospitalares / Odontológicos 3.662.129,87 5.202.552,02

Outras Imobilizações 1.907.571,17 4.646.829,62

Intangível  5.7.4 14.773.796,55 413.035,51

TOTAL DO ATIVO 672.249.051,59 611.523.929,61

* As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

PASSIVO Notas 2017 2016 
(Reapresentado)

PASSIVO CIRCULANTE 520.867.107,60 485.183.052,71

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde  6.1 496.203.602,14 460.679.510,38

Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 28.105.597,59 17.652.455,67

Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assis-
tenciais 468.098.004,55 443.027.054,71

Débitos de Operações de Assistência à Saúde - 31,61

Contraprestações a Restituir - 31,61

Outros Débitos Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora - 387.820,03

Tributos e Encargos Sociais a Recolher  6.2 7.084.506,81 5.172.549,95

Débitos Diversos  6.3 17.578.998,65 18.943.140,74

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 31.658.279,69 29.313.366,02

Provisões  6.4 31.658.279,69 29.313.366,02

Provisões para Ações Judiciais 31.658.279,69 29.313.366,02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 119.723.664,30 97.027.510,88

Patrimônio Social  6.5 97.027.510,88 135.061.651,95

Superávits / Déficits Acumulados ou Resultados 22.696.153,42 (38.034.141,07)

TOTAL DO PASSIVO 672.249.051,59 611.523.929,61

* As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Notas 2017 2016 
(reapresentado)

Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde 1.867.570.831,53 1.844.584.181,77

Receita com Operações de Assistência à Saúde 1.867.570.831,53 1.844.584.181,77

Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos 7.1 1.867.570.831,53 1.844.584.181,77

Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos (1.711.062.506,71) (1.682.971.266,28)

Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados 7.4 (1.711.062.506,71) (1.682.971.266,28)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 156.508.324,82 161.612.915,49

Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora 36.212.515,46 33.851.777,78

Outras Receitas Operacionais 7.2 36.212.515,46 33.851.777,78

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (14.613.312,25) (33.018.636,78)

Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde 7.5.1 (8.589.689,29) (4.507.424,82)

Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças 7.5.2 (4.602.989,82) -

(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde 7.5.3 - 8.327.029,62

Provisão para Perdas Sobre Créditos 7.5.4 (1.420.633,14) (36.838.241,58)

Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos  
de Saúde da Operadora 7.6 (13.111.286,06) (31.961.001,74)

Despesas com Operações de Assistencia à Saúde (9.918.155,03) (10.578.125,84)

Outras Despesas Operacionais (3.193.131,03) (21.382.875,90)

RESULTADO BRUTO 164.996.241,97 130.485.054,75

Despesas Administrativas 7.8 (157.212.892,49) (185.173.740,87)

Resultado Financeiro Líquido 16.349.966,01 18.730.281,67

Receitas Financeiras 7.3 21.858.300,70 24.794.485,29

Despesas Financeiras 7.7 (5.508.334,69) (6.064.203,62)

Despesas Patrimoniais 7.9 (1.437.162,07) (2.075.736,62)

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 22.696.153,42 (38.034.141,07)

RESULTADO LÍQUIDO 22.696.153,42 (38.034.141,07)

* As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
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Figura 6 – DRE Reapresentado
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Notas 2017 2016

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimento de Planos de Saúde 1.851.393.505,45 1.779.707.152,83

(+) Resgate de Aplicações Financeiras 1.506.558.653,58 1.458.641.145,82

(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras

(+) Outros Recebimentos Operacionais 2.970.398,99 12.299.103,48

(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde (1.644.923.349,61) (1.558.154.017,54)

(-) Pagamento de Pessoal (31.827.991,02) (32.669.186,12)

(-) Pagamento de Serviços de Terceiros (65.243.375,82) (64.955.400,79)

(-) Pagamento de Tributos (69.648.511,97) (71.378.909,64)

(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (3.398.367,55) (1.259.055,42)

(-) Pagamento de Aluguel (2.387.791,26) (4.416.477,84)

(-) Pagamento de Promoção/Publicidade - (705.568,38)

(-) Aplicações Financeiras (1.502.353.819,97) (1.478.942.718,26)

(-) Outros Pagamentos Operacionais (26.414.661,81) (35.362.994,17)

Caixa Líquido das Atividades  Operacionais 10 14.724.689,01 2.803.073,97

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (51.274,05) (1.068.012,23)

(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível (14.601.500,00) -

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (14.652.774,05) (1.068.012,23)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(+) Integralização de Capital em Dinheiro - -

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento - -

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 71.914,96 1.735.061,74

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 71.914,96 1.735.061,74

CAIXA - Saldo Inicial 1.746.184,02 11.122,28

CAIXA - Saldo Final 1.818.098,98 1.746.184,02

Ativos Livres no Início do Período 29.643.153,26 11.122,28

Ativos Livres no Final do Período 27.415.290,35 29.643.153,26

Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES (2.227.862,91) 29.632.030,98

* As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 2017 2016
(Reapresentado)

Superávit/Déficit líquido do Exercício 22.696.153,42 -38.034.141,07

Outros Resultados Abrangentes 0,00 0,00

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO 22.696.153,42 -38.034.141,07

*As Notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas Patrimônio Social Superávits/Déficits 

Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 124.904.132,57 10.157.519,38 135.061.651,95

Integralização de Patrimônio Social em espécie
Incorporação ao Patrimônio Social
Superávit/Déficit do Exercício

0,00
10.157.519,38 -10.157.519,38

-38.034.141,07

0,00
0,00

-38.034.141,07

Saldos em 31 de dezembro de 2016 (Reapresentado) 135.061.651,95 -38.034.141,07 97.027.510,88

Integralização de Patrimônio Social em espécie
Incorporação ao Patrimônio Social
Superávit/Déficit do Exercício

0,00
-38.034.141,07 38.034.141,07

22.696.153,42

0,00
0,00

22.696.153,42

Saldos em 31 de dezembro de 2017 6.5 97.027.510,88 22.696.153,42 119.723.664,30

*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Em reais)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios (doravante referida como  
“Postal Saúde”, “Entidade” ou “Operadora”), é uma Associação Civil de direito privado, sem fins lucrativos, operadora de 
Plano de Saúde da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, na modalidade de autogestão com mantenedor, 
de âmbito nacional e duração indeterminada, com sede em Brasília-DF, no SBN - Quadra 01 Bloco F, 5° e 6º pavimentos, 
tendo como sua missão cuidar da saúde dos seus beneficiários por meio de assistência médico-hospitalar e odontológica 
altamente qualificada.

Em 25/set/2013, a ANS, concedeu registro à Postal Saúde como Operadora de Plano de Assistência à Saúde sob o 
número 41913-3 aprovando a transferência da carteira da ECT para a Postal Saúde em janeiro de 2014. Em sua gestão, 
todas as iniciativas são tomadas com observância aos dispositivos descritos na Lei nº 9.656/98, Resoluções da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), disposições contidas em seu Estatuto Social, Regimento Interno, regulamento 
do plano de saúde que administra e nas decisões de seus órgãos colegiados.

Sua atuação compreende todo território nacional, sendo seu atendimento disponibilizado a seus beneficiários 
por meio de suas Unidades de Representação Regional e toda a rede credenciada espalhada em mais de 20 mil 
pontos de atendimento.

Sua gestão operacional é focada em disponibilizar o melhor atendimento aos empregados e aposentados da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, além de seus próprios empregados por meio dos planos de saúde 
disponibilizados por ela.

Administrar essa jovem e promissora operadora de autogestão exige um modelo de gestão diferenciado, 
especializado nesse segmento, com avaliação permanente de seus processos, bem como a implantação de ações 
rápidas e eficazes para melhoria de suas ferramentas de gestão e operacionalização, este é o ideal da POSTAL SAÚDE, 
que atenta ao contexto social e sensível às demandas da sociedade brasileira, vive empenhada em alcançar e manter 
padrões de excelência no mercado de saúde suplementar brasileiro. 

Nosso esforço na melhoria da atenção à saúde está atrelado ao compromisso firmado com nossos 391.604 
beneficiários distribuídos conforme o Estado/Região, e por faixa etária X sexo conforme demonstrado abaixo:
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Figura 1 - Total de beneficiários da Postal Saúde por região

Fonte: Cadastro Agência Nacional de Saúde – ANS

Tabela 1 - Total Beneficiário Postal Saúde por faixa etária, tipo e sexo

Faixa Etária
Titular Dependente

Total
Feminino Masculino Feminino Masculino

00-18 43.903 45.726 89.629

19-23 16 40 8.918 7.554 16.528

24-28 1.110 4.259 4.126 489 9.984

29-33 3.157 9.246 8.150 1.165 21.718

34-38 5.328 13.981 11.066 2.005 32.380

39-43 4.860 14.763 10.914 2.109 32.646

44-48 3.908 12.596 10.456 2.004 28.964

49-53 3.947 13.684 10.870 1.992 30.493

54-58 3.518 13.125 11.639 2.400 30.682

>59 7.927 23.393 23.393 20.124 98.580

Total 33.771 105.087 167.178 85.568 391.604

Fonte: Cadastro Agência Nacional de Saúde – ANS

REGIÃO SUDESTE

Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo - SPI
São Paulo - SPM

7.145
41.095
41.506
43.550
64.404

PARENTESCO

Titular
Cônjuge/Companheiro
Filho/Enteado
Pai/Mãe

138.858
93.285

106.230
53.231

20.729
24.553
12.460

REGIÃO SUL

Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina

4.542
18.938
10.374

6.791
5.259

12.285
5.764
5.154
3.083

REGIÃO NORDESTE

Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe

REGIÃO CENTRO-OESTE

Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul

18.802
12.972

5.233
5.489

REGIÃO NORTE

Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins

1.281
1.061
4.243
8.423
3.002

769
2.697

BENEFICIÁRIOS POR ESTADO

Região Nordeste
72.190

Região Norte
21.476

Região Centro-Oeste
42.496

Região Sul
57.742

Região Sudeste
197.700

Total de Bene�ciários
391.604
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De posse da prévia apresentação organizacional da Postal Saúde, vamos demonstrar abaixo a movimentação 
patrimonial dos exercícios comparados 2017 e 2016, por meio das demonstrações financeiras aprovadas pela Diretoria 
Executiva em 02 de março de 2018.

2. FATOS RELEVANTES

No exercício de 2016, a Postal Saúde foi notificada pela ANS, por meio do ofício nº 887/16, a apresentar  
solução/resposta para as desconformidades econômico-financeiras, fato este que provocou na operadora uma 
oportunidade de melhoria no controle e gestão de suas ações.

Ao longo do exercício de 2017, muitas medidas foram adotadas com o viés de melhoria na qualidade do 
atendimento, assim como melhorias para a adequação econômica financeira apontada pela ANS. Os Correios, enquanto 
entidade Mantenedora da Postal Saúde, constituiu uma reserva financeira dedicada a garantia de lastro da operação de 
saúde, reduzindo assim o descompasso existente entre provisões técnicas e ativos garantidores. 

Com esta medida os Correios reduziram a possibilidade de Direção Fiscal da Postal Saúde, cumprindo com 
questionamentos descritos no ofício 887/16, passando a ser acompanhada pelo monitoramento regular da DIOPE.

Outro fato relevante ocorrido no exercício de 2017, foi a aquisição da licença do software de gestão de saúde, que 
anteriormente era apenas um contrato de locação de licença. Neste exercício esse software foi incorporado aos ativos 
da Postal Saúde, dando mais autonomia de gestão e melhoria na implantação de novas soluções. 

Considerando a atual situação financeira da Mantenedora e o alto custo do Plano de Saúde ofertado aos seus 
funcionários, no final de 2017, os Correios ajuizaram o processo nº 100.295/05.2017.5.00.0000 junto ao TST, com a 
finalidade de alterar a forma de custeio e abrangência do plano oferecido, previsto no Acordo Coletivo. Esta revisão 
no formato de custeio visa reequilibrar a situação econômica financeira da Postal Saúde. A estimativa é de que os 
funcionários passem a arcar com aproximadamente 25% das despesas do plano, incluindo uma contribuição fixa 
mensal, além disso, os dependentes passariam a abranger apenas os cônjuges e filhos, sendo excluída a possibilidade 
de inclusão/permanência dos pais dos titulares no CorreiosSaúde.

Caso haja a alteração no formato do Plano CorreiosSaúde, a Postal Saúde irá ofertar um plano com mensalidade 
fixa, como alternativa para os beneficiários excluídos do Plano CorreiosSaúde. Tal plano deverá abranger os familiares 
dos funcionários das patrocinadoras até 4º grau de parentesco. 

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações econômico financeiras foram elaboradas e apresentadas de acordo com o plano de contas 
padrão, instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio da Resolução Normativa nº 390 de 
02 de dezembro de 2015 e alterações  consoante às práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e Reguladas pelos pronunciamentos, orientações 
e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), quando aplicável.

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC foi elaborada pelo método direto, de acordo com modelo padrão 
estabelecido pela ANS. Conforme legislação vigente, a entidade que ao apresentar a DFC pelo método direto, deve 
destacar a conciliação do lucro líquido na demonstração do fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais.  
Assim, a conciliação pelo método indireto está demonstrada na Nota Explicativa nº 10.
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4. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 Apuração do Superávit/Déficit

O resultado é apurado em observância ao Princípio de Competência, em que se destacam:

 – As receitas relativas às contraprestações efetivas de operações com planos médico-hospitalares são 
reconhecidas quando ocorrer o efetivo direito de faturar a despesa médica, conforme regra estabelecida 
no item 4.2.1.2 do anexo “Capítulo I – Normas Gerais” da Resolução Normativa nº 390 de 02 de dezembro 
de 2015 para os planos pós-estabelecidos; 

 – As despesas relativas aos eventos indenizáveis são reconhecidas por ocasião da apresentação das 
guias de serviços médico-hospitalares e odontológicos pelos prestadores de serviço de saúde;

 – As provisões técnicas são constituídas de forma a refletir as obrigações avisadas, decorrentes da 
operação de planos de assistência à saúde, conforme demonstrado na nota 6.1; e

 – Outras receitas e despesas são reconhecidas quando da prestação de serviços e/ou de seu faturamento.

4.2 Estimativas Contábeis

Os números apresentados nas Demonstrações Contábeis são baseados em pressupostos e estimativas da 
administração, com relação às expectativas futuras de recebimentos e pagamentos das transações e eventos econômicos 
ocorridos até o presente período. Os pressupostos e estimativas são inerentes ao processo de reconhecimento, 
mensuração e evidenciação contábil e são significativamente afetados pela complexidade das atividades operacionais 
desempenhadas pela entidade. Os valores reais dos fluxos de caixa futuros podem divergir dos valores estimados, 
quando da materialização dos eventos que geraram essas estimativas, os quais são revisados periodicamente.

4.3 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

Os créditos com as operações do plano de saúde são registrados quando do reconhecimento da despesa médica, 
sendo o custeio da operadora constituído no formato de reembolso das despesas pela Mantenedora e Patrocinadora.

4.4 Títulos e Valores mobiliários

Os Títulos e Valores Mobiliários são registrados pelo custo de aquisição, acrescidos de seus rendimentos  
e ajustados ao resultado pelo seu valor justo.

4.5 Imobilizado

É demonstrado pelo custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas conforme 
vida útil estimada. Observando o disposto nos CPC’s 01, 27 e 37 e NBC TG 01, 27 e 37.

4.6 Intangível

Os ativos classificados no grupo intangível são avaliados pelo custo de aquisição e amortizados no decorrer do 
período do benefício econômico estimado. Observando o disposto nos CPC’s 01, 04 e 37 e NBC TG 01, 04 e 37.

4.7 Demais Ativos

Os demais elementos patrimoniais do Ativo Circulante e do Ativo Não Circulante são mensurados pelo valor de 
custo, acrescido, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.
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4.8 Provisões Técnicas

As provisões técnicas são constituídas em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução Normativa 
ANS nº 393 de 09 de dezembro 2015 e alterações posteriores. A Provisão para Eventos a Liquidar - PEL é calculada com 
base nas faturas dos prestadores de serviço de assistência à saúde, efetivamente apresentadas à operadora.

4.9 Provisões para Ações Judiciais

As Provisões para Ações Judiciais são constituídas para situações prováveis de risco de futuros desembolsos 
financeiros, mensuradas com base em estimativas do valor da obrigação, conforme disposto no CPC 25.

4.10 Provisão para Perdas Sobre Créditos - PPSC 

É constituída para fazer face às potenciais perdas relativas aos créditos pendentes de recebimento. A referida 
provisão é constituída em conformidade com o Anexo I da Resolução Normativa ANS nº 390 de 02 de dezembro de 2015, 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a qual estabelece que em havendo pelo menos uma parcela vencida 
do contrato há mais de 90 dias, a totalidade do crédito desse contrato deverá ser provisionado.

4.11 Demais Passivos

Os demais elementos patrimoniais do Passivo Circulante e do Passivo Não Circulante são demonstrados por 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias 
incorridas até a data de balanço.

4.12 Ajustes retrospectivos decorrentes de Retificação das Demonstrações Contábeis.

Em decorrência da retificação de erros na política aplicada no registro de Outros Créditos a Receber no Longo 
Prazo, houve a necessidade da realização de ajustes retrospectivos e reapresentação das Demonstrações Contábeis de 
2016, em atendimento ao CPC 23. 

A Postal Saúde, operadora de saúde constituída na modalidade de custeio em pós pagamento, que versa 
sobre o reembolso integral de suas despesas, situação descrita no art. º 5 do convênio firmado entre ela e sua 
Mantenedora, no exercício de 2016, registrou como Outros Créditos a Receber a Longo Prazo valores a serem 
ressarcidos pelos Correios, valores estes relacionados as Demandas Judiciais provisionadas com estimativa de perda 
provável, no montante de R$ 29.313.366,02. Contudo à época do registro do valor a ser ressarcido, a Postal Saúde não 
teve conhecimento do aceite por parte de seu credor para lastrear o ativo, ferindo assim os princípios dispostos no CPCs 
30 e 47, que descrevem sobre a qualificação do ativo: “O mesmo deve possuir data prevista para entrada do benefício 
econômico e estar livre do risco do não recebimento”, mesmo a Mantenedora sendo obrigada em virtude de assinatura 
de convênio de garantia de risco integral da operação a reconhecer as despesas de sua empresa mantida, ela não 
reconheceu em suas demonstrações os valores provisionados de demandas judiciais, fato pelo qual desclassificou a 
condição de nosso ativo registrado no exercício de 2016.

Com a ausência de reconhecimento da dívida, a Postal Saúde no exercício de 2017, período imediatamente 
disponível para a publicação contábil, realizou a retificação por erro de suas demonstrações. Fato este duradouro até o 
reconhecimento dessa despesa por parte da Mantenedora.

Com esta ação, os valores reconhecidos no exercício de 2016 passaram a ser interpretados da seguinte forma: 
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Figura 2 – Ativo Reapresentado 

ATIVO Notas 2016 Ajustes 2016  
(Reapresentado)

ATIVO CIRCULANTE 599.030.052,67 599.030.052,67

Disponível 1.746.184,02 1.746.184,02

Realizável 597.283.868,65 597.283.868,65

Aplicações Financeiras 160.073.651,35 160.073.651,35

Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 132.176.682,11 132.176.682,11

Aplicações Livres 27.896.969,24 27.896.969,24

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 435.481.263,86 435.481.263,86

Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 421.005.943,73 421.005.943,73

Participação Dos Beneficiários em Eventos Indenizados 14.475.320,13 14.475.320,13

Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde

Créditos Tributários e Previdenciários 1.099.172,16 1.099.172,16

Bens e Títulos a Receber 382.067,83 382.067,83

Despesas Antecipadas 247.713,45 247.713,45

ATIVO NÃO CIRCULANTE 41.807.242,96 (29.313.366,02) 12.493.876,94

Realizável a Longo Prazo 31.544.825,81 (29.313.366,02) 2.231.459,79

Aplicações Financeiras

Títulos e Créditos a Receber 1.321.729,80 1.321.729,80

Depósitos Judiciais e Fiscais 909.729,99 909.729,99

Outros Créditos a Receber a Longo Prazo (a) 29.313.366,02 (29.313.366,02) -

Imobilizado 9.849.381,64 9.849.381,64

Imobilizado de Uso Próprio 5.202.552,02 5.202.552,02

Não Hospitalares / Odontológicos 5.202.552,02 5.202.552,02

Outras Imobilizações 4.646.829,62 4.646.829,62

Intangível 413.035,51 413.035,51

TOTAL DO ATIVO 640.837.295,63 (29.313.366,02) 611.523.929,61
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Figura 3 – Passivo Reapresentado

PASSIVO Notas 2016 Ajustes 2016  
(Reapresentado)

PASSIVO CIRCULANTE 485.183.052,71 485.183.052,71

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 460.679.510,38 460.679.510,38

Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 17.652.455,67 17.652.455,67

Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores  
de Serviços Assistenciais

443.027.054,71 443.027.054,71

Débitos de Operações de Assistência à Saúde 31,61 31,61

Contraprestações a Restituir 31,61 31,61

Outros Débitos Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora 387.820,03 387.820,03

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 5.172.549,95 5.172.549,95

Débitos Diversos 18.943.140,74 18.943.140,74

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 29.313.366,02 29.313.366,02

Provisões 29.313.366,02 29.313.366,02

Provisões para Ações Judiciais 29.313.366,02 29.313.366,02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 126.340.876,90 (29.313.366,02) 97.027.510,88

Patrimônio Social 135.061.651,95 135.061.651,95

Superávits / Déficits Acumulados ou Resultados (b) (8.720.775,05) (29.313.366,02) (38.034.141,07)

TOTAL DO PASSIVO 640.837.295,63 (29.313.366,02) 611.523.929,61

Figura 4 – DRA Reapresentado
DEMONSTRAÇÃO DO  

RESULTADO ABRANGENTE 2016 Ajustes 2016 
(reapresentado)

Superávit/Déficit Líquido do Exercício (b) (8.720.775,05) (29.313.366,02) (38.034.141,07)

Outros Resultados Abrangentes

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO (8.720.775,05) (29.313.366,02) (38.034.141,07)

Figura 5 – DMPL Reapresentado
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES 

DO PATRIMONIO LIQUIDO Patrimônio Social Superávits/ Déficits 
Acumulados Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 124.904.132,57 10.157.519,38 135.061.651,95

Integralização de Patrimônio Social em espécie -

Incorporação ao Patrimônio Social 10.157.519,38 (10.157.519,38) -

Superávit / Déficit do Exercício (Reapresentado) (8.720.775,05) (8.720.775,05)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 135.061.651,95 (8.720.775,05) 126.340.876,90

Superávit / Déficit do Exercício (Ajustes) (b) (29.313.366,02) (29.313.366,02)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  
(Reapresentado) 135.061.651,95 (38.034.141,07) 97.027.510,88
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Figura 6 – DRE Reapresentado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Notas 2016 Ajustes 2016  
(reapresentado)

Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à 
Saúde

1.857.453.124,07 (12.868.942,30) 1.844.584.181,77

Receita com Operações de Assistência à Saúde 1.857.453.124,07 (12.868.942,30) 1.844.584.181,77

Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos (c) 1.857.453.124,07 (12.868.942,30) 1.844.584.181,77

Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos (1.682.971.266,28) (1.682.971.266,28)

Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados (1.682.971.266,28) (1.682.971.266,28)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 174.481.857,79 (12.868.942,30) 161.612.915,49

Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Ope-
radora

50.296.201,50 (16.444.423,72) 33.851.777,78

Outras Receitas Operacionais (d) 50.296.201,50 (16.444.423,72) 33.851.777,78

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (33.018.636,78) (33.018.636,78)

Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde (4.507.424,82) (4.507.424,82)

Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças - -

(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à 
Saúde

8.327.029,62 8.327.029,62

Provisão para Perdas Sobre Créditos (36.838.241,58) (36.838.241,58)

Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de 
Saúde da Operadora

(31.961.001,74) (31.961.001,74)

Despesas com Operações de Assistencia à Saúde (10.578.125,84) (10.578.125,84)

Outras Despesas Operacionais (21.382.875,90) (21.382.875,90)

RESULTADO BRUTO 159.798.420,77 (29.313.366,02) 130.485.054,75

Despesas Administrativas (185.173.740,87) (185.173.740,87)

Resultado Financeiro Líquido 18.730.281,67 18.730.281,67

Receitas Financeiras 24.794.485,29 24.794.485,29

Despesas Financeiras (6.064.203,62) (6.064.203,62)

Despesas Patrimoniais (2.075.736,62) (2.075.736,62)

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES (8.720.775,05) (29.313.366,02) (38.034.141,07)

RESULTADO LÍQUIDO (b) (8.720.775,05) (29.313.366,02) (38.034.141,07)

a) Decréscimo no Ativo Não Circulante, que passou de R$ 41.807.242,96 para R$ 12.493.876,94, e no Total 
do Ativo, de R$ 640.837.295,63 para R$ 611.523.929,61.

b) Impacto no resultado da operadora, onde a reversão do saldo ocasionou um acréscimo no déficit do 
exercício no montante de R$ 29.313.366,02. Desta forma, o Déficit de 2016 foi alterado de R$ 8.720.775,05 
para R$ 38.034.141,07 e, consequentemente, o Total do Passivo e do Patrimônio Líquido, na mesma 
proporção. Tais efeitos podem ser observados no Balanço – Passivo, na Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido – DMPL e na Demonstração do Resultado Abrangente – DRA.

c) Os valores registrados como Outros Créditos a Receber a Longo prazo, cuja as demandas judiciais 
referem-se a processos administrativos e/ou relacionados ao plano de saúde tiveram sua contrapartida 
nas Receitas com Contraprestações Liquidas. Desta forma, a reversão realizada impacta em redução 
nas Receitas com Contraprestações Liquidas no montante de R$ 12.868.942,30, reduzindo esse grupo 
de R$ 1.857.453.124,07 para R$ 1.844.584.181,77.

d) O valor registrado como Outros Créditos a Receber a Longo Prazo, cuja a demanda judicial referia-se 
a rescisão do contrato relacionado ao PBM, teve sua contrapartida em outras Receitas Operacionais. 
Assim, a reversão do saldo gerou um estorno nessa rubrica no montante de R$ 16.444.423,72, deduzindo 
o saldo de R$ 50.296.201,50 para R$ 33.851.777,78.
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Desta forma em consonância ao CPC 23 no tocante a política de divulgação do resultado da entidade 
aos consumidores da informação, cumpri-nos o papel de retificar as informações do exercício 2016, trazendo as 
demonstrações ajustadas nesta Nota Explicativa para melhor avaliação de nossa entidade.

5. ATIVO

Figura 7 - Ativo Circulante
Ativo Notas 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 648.352.107,14 599.030.052,67

Disponível 1.818.098,98 1.746.184,02

Realizável 646.534.008,16 597.283.868,65

Aplicações Financeiras 5.1 168.802.590,37 160.073.651,35

Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 5.1.a 143.205.399,00 132.176.682,11

Aplicações Livres 5.1.b 25.597.191,37 27.896.969,24

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 5.2 474.001.127,36 435.481.263,86

Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 465.750.655,56 421.005.943,73

Participação dos Beneficiários em Eventos Indenizados 8.250.471,80 14.475.320,13

Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde 5.3 829.104,46 0,00

Créditos Tributários e Previdenciários 5.4 917.900,04 1.099.172,16

Bens e Títulos a Receber 5.5 340.939,86 382.067,83

Despesas Antecipadas 5.6 1.642.256,07 247.713,45

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

5.1 Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras da Postal Saúde, títulos e valores mobiliários, estão classificadas de acordo com o 
objetivo de destinação dos recursos e sua capacidade financeira. Os títulos são contabilizados pelo custo de aquisição, 
acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado, sendo destinados, principalmente, à cobertura 
das provisões técnicas a serem lastreadas pelos ativos garantidores.

Tabela 2 – Aplicações Financeiras

Aplicações Financeiras 2017 2016

a) Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas 143.205.399,00 132.176.682,11

b) Aplicações Não Vinculadas 25.597.191,37 27.896.969,24

Total 168.802.590,37 160.073.651,35

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo do grupo de aplicação financeira era de R$ 168.802.590,37 distribuídos 
entre Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas e Aplicações Livres.

(a) Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas

Realizada em conformidade com a Resolução Normativa nº 419 de 26 de dezembro 2016, este valor está aplicado 
no fundo dedicado a ANS, sendo administrado pela Caixa Econômica Federal – CEF e aplicado em títulos do tesouro 
nacional, com rendimento atrelado a “SELIC/CDI”, conforme composição abaixo:

Tabela 3 – Composição da Carteira
Composição da Carteira

LFT 89,57%

Operações compromissadas 10,43%

Total 100,00%
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O valor principal e seus rendimentos estão vinculados como forma de garantir o pagamento à rede credenciada, 
conforme determina a Resolução Normativa nº 419 de 26 de dezembro de 2016. Ao final do exercício de 2017, o total 
aplicado era de R$ 143.205.399,00, superior em 8,34% ao exercício anterior. Esta variação positiva deve-se exclusivamente 
ao rendimento do período.

(b) Aplicações Livres

Realizadas em conformidade com o plano de investimento adotado pela Postal Saúde. Os valores 
deste grupo refletem a sobra momentânea da movimentação do fluxo de caixa da entidade, sendo utilizados 
para garantir o fluxo de pagamento da rede credenciada e despesas administrativas.

Ao término de 2017, o saldo do grupo foi de R$ 25.597.191,37 aplicados em sua maioria em Títulos de 
Renda Fixa – CDB, sendo R$ 18.020.449,23, aplicados junto ao Banco do Brasil, R$ 7.576.742,14, aplicados 
na Caixa Econômica Federal – CEF.

Tabela 4 – Aplicações Não Vinculadas

Aplicações Não Vinculadas 2017 2016

CDB - Caixa Econômica Federal 7.573.779,39 1.477.558,08

CDB DI - Banco do Brasil 18.020.449,23 26.419.411,16

Aplicação em Poupança - CEF 2.962,75 0,00

Total 25.597.191,37 27.896.969,24

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

Ressalta-se que a Postal Saúde, por ser uma entidade mantida, trabalha com valor reduzido de disponibilidade 
financeira, razão pela qual os repasses realizados pela Mantenedora (Correios) e Patrocinadora (Postalis) são 
desembolsados de forma rápida em dois grandes ciclos de pagamento que ocorrem na semana do dia 15 e do dia 25 de 
cada mês.

5.2 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

A Postal Saúde auxilia os beneficiários de seus planos a cuidar de sua saúde, oferecendo-lhes assistência 
médica-odontológica disponibilizada por meio dos ambulatórios e da rede credenciada.

Neste grupo são registrados os valores a serem recebidos referente as contraprestações pecuniárias e as 
coparticipações a receber da Mantenedora (Correios) e Patrocinadores (Postalis/Postal Saúde).

5.2.1. Contraprestação Pecuniária a Receber

Registram os recursos financeiros a ingressar pela contraprestação de assistência médico-hospitalar com o 
plano de assistência à saúde.

As contraprestações da Postal Saúde são registradas quando do faturamento das despesas médicas de acordo 
com o item 4.2.1.2 do anexo “Capítulo I – Normas Gerais” da Resolução Normativa nº 390 de 02 de dezembro de 2015.

No registro do grupo das contraprestações a receber, temos três fontes de recebimento: Correios  
(Mantenedora) - responsável por arcar com o custo integral das despesas da operadora, Postalis - Fundo de Pensão 
dos Empregados dos Correios (Patrocinador) e os Empregados da Postal Saúde. Estas duas últimas fontes de cobrança 
possuem valores de custeio diferentes do plano CorreiosSaúde.  
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Composição do saldo em 31 de dezembro de 2017:

Tabela 5 - Contraprestação Pecuniária a receber
Contraprestação Pecuniária

A receber 2017 2016

Contraprestações a Receber - Correios 465.746.892,91 418.488.153,71

Contraprestações a Receber - Postalis 4.798.974,15 2.561.327,62

Contraprestações a Receber - Postal Viver Saúde 93.272,42 88.080,62

(-) Provisões para Perda sobre Crédito -4.888.483,92 -81.618,22

Total 465.750.655,56 421.005.943,73

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

Composição do saldo em 31 de dezembro de 2017, por data de vencimento:

Tabela 6 - Valores a receber – Idade de Vencimento
Valores a receber

(Idade de Vencimento) 2017 2016

A vencer 165.826.769,69 0,00

Vencidos até 30 dias 158.526.123,98 136.747.159,97

Vencidos de 31 até 60 dias 133.135.820,22 157.355.688,17

Vencidos de 61 até 90 dias 8.484.803,15 126.903.095,59

Vencidos há mais de 90 dias 4.665.622,44 81.618,22

(-) Provisão para perda sobre Crédito -4.888.483,92 -81.618,22

Total 465.750.655,56 421.005.943,73

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

A variação observada refere-se à insuficiência de repasse ao término de 2017, onde a Postal Saúde terminou o 
exercício com um valor a receber no montante de R$ 465.750.655,56, já líquido da Provisão de Perda.

Os valores a receber da Mantenedora, não se enquadraram na regra de provisionamento de perda determinado 
pela Resolução Normativa nº 390 de 02 de dezembro de 2015, pois os valores em aberto de recebimento não ultrapassaram 
a regra de títulos em aberto há mais de 90 dias do período de cobertura ao termino do exercício de 2017. 

Para o plano Postal Viver Saúde e os valores relativos ao recebimento do patrocínio do Postalis, tiveram 
em sua composição parcelas devidas há mais de 90 dias, sendo os valores provisionados para perda ao final do 
exercício de 2017, no montante de R$ 4.888.483,92. Estes valores são devidos em decorrência do desligamento dos 
empregados da operadora, ocasionando a inadimplência, e da revisão na forma de cobrança dos valores de custeio 
dos beneficiários vinculados ao Postalis. Ressalta-se que estes valores estão sendo cobrados e recuperados, por 
meio de parcelamento, revertendo assim o provisionamento quando do seu recebimento. No caso do Postalis, foram 
encaminhadas cartas de cobrança, inclusive notificação extrajudicial, e por último, termo aditivo de contrato com a 
alteração no formato de custeio.

5.2.2. Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

a) Participação dos Beneficiários em Eventos Indenizáveis:

Tabela 7 - Participação dos Beneficiários em Eventos a receber
Participação do Beneficiário em Eventos

A receber 2017 2016

Coparticipação dos Beneficiários - Aposentados Correios 16.655.488,82 18.132.899,04

Coparticipação dos Beneficiários - Postalis 246.586,96 68.312,14

Coparticipação dos Beneficiários - Postal Viver Saúde 61.877,13 48.826,69

(-) Provisão para Perda sobre Crédito -8.713.481,11 -3.774.717,74

Total 8.250.041,80 14.475.320,13

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017
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Neste grupo são registrados os valores referentes à participação dos beneficiários em eventos de assistência 
médico-hospitalar e odontológica.

Como forma de regulação e compartilhamento das despesas sobre os eventos realizados pelos nossos 
beneficiários, a Postal Saúde trabalha com a cobrança de Coparticipação, levando em consideração o tipo de procedimento 
e aplicação de percentual atrelado ao teto do salário dos beneficiários, conforme determinado na regra do plano. Em 
virtude da regra do limite de desconto aplicado ao salário dos beneficiários, muitos valores de títulos em aberto foram 
provisionados para perda, sendo estes valores renegociados e cobrados parceladamente. 

Ressalta-se que os valores provisionados são revertidos quando do seu efetivo recebimento.

 b) Outros Créditos de Operações com Planos:

Tabela 8 - Outros Créditos de Operações com Planos a receber

Outros Créditos de Operações com Planos a receber 2017 2016

Parcelamento de Créditos - Aposentados Correios 2.891.161,36 1.026.740,02

Parcelamento de Créditos - Postal Viver Saúde 28.863,09 17.504,46

(-) Provisão para perda sobre Crédito -2.920.024,45 -1.044.244,48

Total 0,00 0,00

 Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

Os valores referem-se ao recebimento de Parcelamentos, os quais estavam em aberto a mais de 90 dias. 
Por se tratar apenas de recebimento financeiro e não de revalidação do período de cobertura de atendimento dentro 
da competência, todos os valores parcelados pela Postal Saúde são provisionados para perda, sendo esta provisão 
revertida conforme o efetivo recebimento do título parcelado.

A prática de parcelamento de valores para os empregados aposentados dos Correios e ex-empregados da 
Postal Saúde, no exercício de 2017, foi intensificada em virtude de elevada suspensão de beneficiários inadimplentes do 
plano, e alteração na sistemática de cobrança, fazendo com que tivéssemos um crescimento no valor negociado quando 
comparados com os exercícios de 2017 e 2016.  

5.3 Créditos de Operações de Assistência à Saúde não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora

Neste grupo são registrados os valores a receber dos Correios, referentes a Operações não Assistenciais. 
Compõe este grupo as despesas em aberto a serem ressarcidas pelos Correios referentes aos Ambulatórios e as 
despesas com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, Programa de Cinesioterapia, Ginástica 
Laboral e Programa de Benefício de Medicamento – PBM.

Tabela 9 - Créditos Oper. de Assist. à Saúde não Relacionados c/ os Planos de Saúde da Oper.
Créditos Oper. de Assistência à Saúde não relacionados 

com os Planos de Saúde da Operadora 2017 2016

Contas a Receber - Convênio PCMSO 5.214.838,37 4.613.892,57

Contas a Receber - Convênio PBM 1.960.901,05 948.003,08

Contas a Receber - Programa de Cinesioterapia Laboral 2.690.103,81 0,00

Contas a Receber - Programa de Ginástica Laboral 801.612,75 0,00

Contas a receber dos Ambulatórios 829.104,46 0,00

(-) Provisão para Perda sobre Crédito -10.667.455,98 -5.561.895,65

Total 829.104,46 0,00

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017
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A variação observada nas subcontas deste grupo, refere-se aos novos programas de promoção a saúde 
implementados no exercício de 2017, os quais possuem a mesma sistemática de cobrança por meio de prestação de 
contas das atividades realizadas.

Ao término do exercício, todas as prestações de contas foram encaminhadas à Mantenedora, porém considerando 
a existência de valores em aberto há mais de 90 dias, os valores relativos as prestações de serviço foram provisionadas 
para perda, seguindo assim o previsto na Resolução Normativa nº 390 de 02 de dezembro de 2015. Quando do seu 
efetivo recebimento, a provisão para perda será revertida.

5.4 Créditos Tributários e Previdenciários

Grupo composto por valores de impostos e contribuições a recuperar ou compensar.

Tabela 10 - Créditos Tributários
Créditos Tributários 2017 2016

IRRF a compensar 183.622,05 322.741,93

Contribuição Social Retida na Fonte a compensar 117,49 112,47

Crédito de Previdência Social 163.672,43 112.605,96

Imposto Sobre Serviços - ISS a compensar 0,00 101.907,81

CSRF a compensar 306.974,81 305.313,29

PIS a Compensar 34.559,78 41.071,17

COFINS a Compensar 192.555,00 208.354,34

IRRF s/ Aplicação Financeira - Provisão 36.303,90 5.890,15

IOF s/ Aplicações Financeiras 184,58 1.175,04

Total 917.990,04 1.099.172,16

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

Ao longo do exercício de 2017, após a análise dos registros que originaram os valores de créditos tributários, 
foi identificado que parte dos valores registrados no grupo não eram passíveis de recuperação. Diante disto, foram 
realizadas as baixas destes valores e ajustada a correção monetária de acordo com os valores a serem recuperados 
junto à Receita Federal do Brasil através dos pedidos de restituição gerados por meio do PerdComp.

Até o fechamento desta nota explicativa não havíamos recebido autorização por parte da Receita Federal do 
Brasil para efetivar a compensação dos créditos.

5.5 Bens e Títulos a Receber

Conta responsável pelo registro dos valores de adiantamentos realizados a funcionários a título de férias, décimo 
terceiro, além dos adiantamentos concedidos a fornecedores administrativos, assistenciais, controle de almoxarifado e 
demais valores não contemplados nos grupos de ativos descritos acima. 

Tabela 11 - Bens e títulos a receber
Bens e títulos a receber 2017 2016

Adiantamento a Fornecedores 4.668.191,53 21.729.658,53

Adiantamento a Funcionários 224.724,35 211.420,19

Valores diversos a Receber 9.623,42 0,00

Outros títulos a Receber 54.635,51 339.340,44

Estoque 42.037,13 36.430,21

(-) Provisão para perda sobre Crédito -4.658.272,08 -21.934.781,54

Total 340.939,86 382.067,83

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017
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A maior movimentação deste grupo referiu-se aos desembolsos realizados à rede credenciada, cujos prestadores 
que ainda não haviam concluído o faturamento ou em negociações dos serviços prestados. Esta medida era adotada 
visando a manutenção do atendimento da rede assistencial.

No exercício de 2017 foi realizado uma forte ação de cobrança e conciliação dos valores adiantados, sendo 
compensado mais de 17 milhões nesta competência, revertendo os valores anteriormente provisionados para perda 
impactando positivamente no resultado deste exercício.

5.6 Despesas Antecipadas

Grupo responsável pelo registro das despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: 
aquisição de licença de software, assinaturas e garantias de equipamento.

Tabela 12 – Despesas Antecipadas
A elevação percebida neste grupo, refere-se à renovação da licença de uso por 03 (três) anos do software 

da Microsoft e o suporte de serviços técnicos vinculados ao nosso parque tecnológico, que além de serviço técnico 
teve a garantia estendida para as máquinas e componentes de Hardware, bem como, ao incremento realizado no 
contrato de seguro de responsabilidade civil. Ao término do exercício de 2017, o saldo registrado no grupo alcançou 
o montante de R$ 1.642.256,07.

5.7 Ativo Não Circulante

Figura 8 - Ativo não Circulante
Despesas Antecipadas 2017 2016

Seguro de Responsabilidade Civil 191.493,33 83.219,48

Licença de Uso - Software 1.077.758,61 7.832,48

Garantia Estendida 109.141,76 72.790,07

Serviço Suporte Técnico 261.289,95 83.871,42

Outras Despesas Antecipadas 2.572,42 0,00

Total 1.642.256,07 247.713,45

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

São classificados neste grupo as contas de bens e direitos da Postal Saúde cujas realizações se darão no longo 
prazo (após o término do exercício seguinte).
 
5.7.1. Títulos de Créditos a Receber

Tabela 13 - Títulos e Créditos a Receber Longo Prazo
Despesas Antecipadas 2017 2016

Coparticipação dos Beneficiários - Aposentados Correios 5.872.171,17 4.775.928,58

Coparticipação dos Beneficiários - Postalis 45.070,74 23.639,95

Parcelamento de Créditos - Aposentados Correios 134.688,25 37.385,97

Caução de Aluguéis 1.031.408,43 1.321.729,80

(-) Provisão para Perda sobre Crédito -6.051.930,16 -4.836.954,50

Total 1.031.408,43 1.321.729,80

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

Neste grupo estão registrados os valores de coparticipação que ainda não foram cobrados em virtude da 
margem consignável e da regra de compartilhamento das despesas médicas registradas no acordo coletivo de 
nossa Mantenedora.
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Completando o grupo, temos valores de caução de aluguel que só poderão ser resgatados ao término da 
vigência do contrato de locação, o qual ultrapassa a competência do exercício. Em virtude do retorno de nossas unidades 
regionais para as instalações dos Correios, os valores de caução estão sendo utilizados nas rescisões contratuais.

Os valores deste grupo foram provisionados para perda, obedecendo o que preconiza a Resolução Normativa 
ANS nº 390 de 02 de dezembro de 2015, que determina que os valores em aberto há mais de 90 dias do período de 
cobertura da operação devem ser provisionados para perda.

5.7.2. Depósito Judicial

Neste grupo são registrados os valores referentes aos depósitos judiciais relativos às ações cíveis, trabalhistas 
realizados para garantir a execução da ação. Os depósitos judiciais são corrigidos, pela Taxa Referencial – TR, dependendo 
da natureza jurídica.

Tabela 14 – Depósitos Judiciais
Depósitos Judiciais 2017 2016

Depósitos Judiciais - Cíveis 2.491.781,00 892.587,30

Depósitos Judiciais   - Trabalhistas 30.257,43 17.142,69

Total 2.522.038,43 909.729,99

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

No exercício de 2017, podemos destacar neste grupo as demandas judiciais relativas as negativas de autorização 
de procedimentos, que somadas as demais cobranças assistenciais, administrativas e trabalhistas perfazem no grupo 
um montante de deposito na ordem de R$ 2.522.038,43.

5.7.3. Imobilizado

Conta responsável pelo registro dos bens e benfeitorias adquiridas pela Postal Saúde ao longo de sua 
constituição. Como forma de avaliar os bens e benfeitorias, estas rubricas são depreciadas de forma a seguir o CPC 27 
aprovado em 26/jun./2009.

Tabela 15 - Imobilizado
Descrição Saldo Inicial Aquisições Baixa Transferências Saldo Final

Custo aquisição 13.270.246,77 59.240,10 -2.038.414,95 0,00 11.291.071,92

Instalações 408.033,92 0,00 0,00 0,00 408.033,92

Máquinas e Equipamentos 700.742,11 41.535,75 -35.264,40 -369.475,34 337.538,12

Equip. de Proc. Eletrônico de Dados 3.415.885,02 0,00 0,00 366.935,74 3.782.820,76

Móveis e Utensílios 3.043.410,79 17.704,35 0,00 2.539,60 3.063.654,74

Benfeitoria em Imóveis de Terceiros 5.702.174,93 0,00 -2.003.150,55 0,00 3.699.024,38

Obras em Andamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciação Acumulada -3.420.865,13 -2.939.626,12 639.120,37 0,00 -5.721.370,88

Instalações -108.145,57 -41.168,02 0,00 0,00 -149.313,59

Máquinas e Equipamentos -117.885,69 -90.158,46 7.241,88 89.516,32 -111.285,95

Equip. de Proc. Eletronica de Dados -1.603,151,22 -912.369,35 0,00 -89.137,36 -2.604.657,93

Móveis e Utensílios -536.337,34 -527.943,90 0,00 -378,96 -1.064.660,20

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros -1.055.345,31 -1.367.986,39 631.878,49 0,00 -1.791.453,21

Total 9.849.381,64 -2.880.386,02 -1.399.294,58 0,00 5.569.701,04

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

No exercício de 2017, a Postal Saúde avaliou o valor recuperável de seus ativos imobilizados e concluiu não 
haver perdas por impairment. Além dessa análise também foram reavaliadas as estimativas da vida útil dos bens em 
conformidade com a NBC TG 01, 27 e 37, as quais segundo estudo interno apontaram um percentual de 10% como valor 
residual dos bens, sendo ajustadas as taxas de depreciação do exercício.



www.postalsaude.com.br 36

A maior variação observada no grupo é decorrente do retorno de nossas Unidades de Representação Regionais 
aos espaços cedidos pelos Correios. Nesse contexto houve a rescisão dos contratos de aluguéis e a baixa dos itens do 
imobilizados relacionados as benfeitorias realizadas nos imóveis locados. Ao final do exercício de 2017 temos um saldo 
no grupo de R$ 5.569.701,04.

5.7.4. Ativo Intangível

Grupo responsável pelo registro dos ativos que não possuem uma existência física. Assim a Postal Saúde registra 
neste grupo as licenças de softwares de gestão, que ao final de 2017 representava o montante de R$ 14.773.796,55.

A maior variação observada no grupo, refere-se à aquisição do software de gestão assistencial.

Tabela 16 - Ativo intangível
Descrição Saldo Inicial Aquisições Baixa Transferências Saldo Final

Custo aquisição 3.175.373,74 14.601.500,00 -202.283,11 0,00 17.575.590,63

Sistema de Computação 3.175.373,74 14.601.500,00 -202.283,11 0,00 17.574.590,63

Depreciação Acumulada -2.762.338,23 -446.760,30 408.304,45 0,00 -2.800.794,08

Sistema de Computação -2.762.338,23 -446.760,30 408.304,45 0,00 -2.800.794,08

Saldo Final 413.035,51 14.154.739,70 206.021,34 0,00 14.773.796,55

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

Em virtude do tempo de utilização dos softwares, os mesmos são amortizados em conformidade com o CPC 04, 
recepcionados pela Resolução Normativa nº 390 de 02 de dezembro de 2015. 

Com relação ao Software de gestão adquirido em 2017, considerando o formato de compra e o contrato de 
atualização, o mesmo foi classificado como software com vida útil indefinida, não sofrendo amortização mensal. O bem 
terá seu valor revisado no prazo de 12 meses, através da análise de valor recuperável.

6. PASSIVO

Figura 9 - Passivo Circulante
Ativo Notas 2017 2016

PASSIVO CIRCULANTE 520.867.107,60 485.183.052,71

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 6.1 496.203.602,14 460.679.510,38

Provisões de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 28.105.597,59 17.652.455,67

Provisões de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 468.098.004,55 443.027.054,71

Débitos de Operações de Assistência à Saúde 0,00 31,61

Contraprestações a Restituir 0,00 31,61

Outros Débitos Não relacionados com Planos de Saúde 
da Operadora 0,00 387.820,03

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 6.2 7.084.506,81 5.172.549,95

Débitos Diversos 6.3 17.578.998,65 18.943.140,74

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

6.1 Provisões Técnicas

Grupo de contas responsável pelo registro dos valores avisados das despesas médicas encaminhadas pelos 
prestadores de serviço, que ainda não foram quitados. Compõem este registro, além das despesas em aberto dos 
credenciados, os valores referentes ao ressarcimento ao SUS e reembolso a beneficiários. 

Estas Provisões Técnicas devem ser garantidas por ativos em conformidade ao determinado pela ANS, por meio 
da Resolução Normativa nº 393 de 09 de dezembro de 2015 e alterações posteriores, que determina os valores mínimos 
que as operadoras deverão ter em suas aplicações financeiras, para atuar no mercado e garantir o fluxo de pagamento 
dos serviços prestados pelos credenciados.
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Os registros das despesas médicas são realizados na data em que o prestador comunica a despesa para a 
Operadora, em conformidade com a Resolução Normativa ANS nº 390, de 02 de dezembro de 2015, Resolução Normativa 
ANS nº 227, de 19 de agosto de 2010 e Resolução Normativa ANS nº 278, de 17 de novembro de 2011.

Por ser uma Operadora de Saúde na modalidade de Autogestão com mantenedor, que opera com planos em pós-
pagamento, transferindo o risco da operação para seu mantenedor, a Postal Saúde não realiza Provisão para Eventos 
Ocorridos e Não Avisados – PEONA. A referida provisão é realizada para garantir o pagamento das contas médicas, 
que a Operadora não possui conhecimento. Essa provisão ocorre apenas com operadoras com o custeio definido na 
modalidade de pré-pagamento.

No exercício de 2017, como forma de lastrear as operações de saúde, os Correios constituíram um fundo 
específico, sendo este, aplicado junto ao Banco do Brasil e dado em garantia conforme Termo de Garantia Financeira 
assinado entre a Operadora e sua Mantenedora. Neste fundo foi aportado o montante de R$ 334.451.321,53. Esta ação 
de constituição de fundo específico, somada às aplicações já realizadas pela Postal Saúde, visa o equilíbrio financeiro 
da entidade garantindo assim o que preconiza a norma dos Ativos Garantidores.

Tabela 17 – Ativos Garantidores da Mantenedora
Aplicações Garantidoras - Mantenedoras 2017 2016

BB Extram Excl 13 B 334.451.321,33 0,00

Abaixo estão demonstrados os valores em aberto das despesas médicas/odontológicas por idade de aviso das 
contas e de saldo de vencimento.

Tabela 18 - Valores a pagar
Valores a pagar 
(Idade de Aviso) 2017 2016

Eventos conhecidos e avisados nos últimos 30 dias 169.309.141,66 154.416.900,21

Eventos conhecidos e avisados a mais de 30 dias 326.894.460,48 306.262.610,17

Total 496.203.602,14 460.679.510,38

Valores a pagar 
(Idade de Vencimento) 2017 2016

A Vencer 231.878.918,86 233.636.346,42

Vencidos até 30 dias 109.217.157,11 99.257.209,49

Vencidos de 31 até 60 dias 56.931.166,15 50.198.253,56

Vencidos de 61 até 90 dias 28.265.895,87 25.230.539,47

Vencidos de 91 até 120 dias 16.158.846,66 17.461.273.23

Vencidos a mais de 120 dias 53.751.617,45 34.895.888,21

Total 496.203.602,10 460.679.510,38

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

6.2 Tributos e Encargos Sociais a Recolher

Tabela 19 - Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 2017 2016

Contribuições Previdenciárias 1.140.059,25 1.029.208,43

FGTS a Recolher 286.724,62 263.183,28

PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento 45.246.60 41.848,07

Imposto de Renda Retido na Fonte - Funcionários e Terceiros 2.004.760,20 1.473.025,39

Imposto sobre Serviço Retido na Fonte 156.892,63 251.511,84

Contribuições Federais 3.336.060,27 1.975.927,64

Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros 114.611,34 136.295,48

Contribuição Sindical 151,90 1.549,82

Total 7.084.506,81 5.172.549,95

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017
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Neste grupo registram-se todos os tributos e contribuições a recolher referentes aos serviços médico-
hospitalares, administrativos e de pessoal, tais como Imposto de Renda sobre folha de pagamento e sobre serviços 
de terceiros, Contribuições Federais sobre serviços de terceiros, INSS sobre cessão de mão-de-obra, ISS a recolher, 
dentre outros.

6.3 Débitos Diversos

Registra os demais valores não classificados nas Operações de Saúde da Operadora, tais como os valores a 
pagar referente as despesas administrativas da operadora. 

Abaixo demonstramos as rubricas contábeis que compõem o grupo - Débitos Diversos:

Tabela 20 - Débitos Diversos

Descrição 2017 2016

a) Obrigações com Pessoal 7.007.594,72 6.710.629,27

b) Fornecedores 10.252.275,45 11.944.271,40

c) Depósitos de Beneficiários e de Terceiros 0,00 6.015,71

d) Outros Débitos a Pagar 319.128,48 282.224,36

Total 17.578.998,65 18.943.140,74

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2016

a) Obrigações com Pessoal: Registra os valores de obrigações com os empregados tais como: salário, 
rescisão, pensão alimentícia, auxílio-creche, seguro, provisão de férias, 13º salário e demais 
investimentos realizados com os empregados da Postal Saúde. 

b) Fornecedores: Registra os valores a pagar aos fornecedores de serviços e bens administrativos. A 
variação negativa entre os valores do exercício de 2017 para o exercício de 2016 se deu em virtude da 
redução dos serviços contratados, medida adotada com intuito de reduzir os gastos para alinhamento 
do orçamento disponibilizado pela Mantenedora.  

c) Depósitos de Beneficiários e de Terceiros: Registra os valores recebidos indevidamente dos 
beneficiários, valores estes após conciliação devolvidos aos mesmos.

d) Outros Débitos a Pagar: Registra os demais gastos com a operação, como os valores de aluguéis, 
depósitos a identificar e demais valores de pequena monta. 

6.4 Passivo Não Circulante

Figura 10 - Passivo Não Circulante

Passivo Notas 2017 2016

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 31.658.279,69 21.313.366,02

Provisões 6.4 31.658.279,69 29.313.366,02

Provisões para ações Judiciais 31.658.279,69 29.313.366,02

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

Grupo representado pelo registro de valores a serem pagos com expectativa maior do que um exercício 
social, assim na Postal Saúde esse grupo de contas registra as provisões judiciais subdivididas em Tributárias, Cíveis, 
Trabalhistas e Multas Administrativas da ANS, conforme detalhamento abaixo:
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Tabela 21 - Provisões Judiciais

Provisões para Ações Judiciais 2017 2016

a) Provisão para Ações Civeis 25.273.901,80 26.237.569,71

b) Provisão para Ações Trabalhistas 72.720,00 65.520,00

c) Provisão para Multas Administrativas da ANS 6.311.657,89 3.010.276,31

Total 31.658.279,69 29.313.366,02

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

Os valores são provisionados levando em consideração os riscos de perda provável, em conformidade ao CPC 25 
adotado pela ANS em sua Resolução Normativa nº 390, de 02 de dezembro de 2015 e alterações posteriores.

Ressalta-se, que ao final do exercício de 2017 existiam 481 ações classificadas com risco de perda 
Possível, totalizando R$ 12.505.454,20. Deste total, R$ 12.187.988,84 referem-se a ações cíveis e R$ 317.465,36 
a ações trabalhistas.

Abaixo segue detalhamento dos maiores processos ajuizados contra a Postal Saúde, classificados com 
probabilidade Provável de perda:

Tabela 22 - Provisão para Ações Cíveis

Processo: 21.1.14.0005266-3
Motivo: Fornecer Medicamento
Recebimento: 07/04/2014
Valor sob Litígio: R$400.000,00
Risco: Provável
Observações: Dano moral/Yervou
Andamento: Aguarda designação de audiência
Fase Processual: Postulatória
Sentenças: Em Fase Processual

Processo: 2593-19.2014.4.01.3307
Motivo: Autorização de Procedimento
Recebimento: 12/05/2014
Valor sob Litígio: R$300.000,00
Risco: Provável
Observações: Com danos morais
Andamento: Conclusão para sentença
Fase Processual: Instrutória
Sentenças: Em Fase Processual

Processo: 1007072-09.2015.8.26.0127
Motivo: Home Care
Recebimento: 22/10/2015
Valor sob Litígio: R$287.025,05
Risco: Provável
Observações: Sem danos morais
Andamento: Aguardando Julgamento de Recurso
Fase Processual: Recursal
Sentenças: Desfavorável

Processo: 0036152-52.2015.8.25.0001
Motivo: Autorização de Procedimento
Recebimento: 26/11/2015
Valor sob Litígio: R$260.114,43
Risco: Provável
Observações: Com danos morais
Andamento: Decisão Proferida
Fase Processual: Decisória
Sentenças: Desfavorável

Processo: 0006363-71.2016.8.25.0001
Motivo: Reembolso
Recebimento: 22/04/2016
Valor sob Litígio: R$259.817,01
Risco: Provável
Observações: Com danos morais
Andamento: Sentença Proferida
Fase Processual: Decisória
Sentenças: Desfavorável

Processo: 0000137-23.2016.8.26.0583
Motivo: Fornecer Medicamento
Recebimento: 02/05/2016
Valor sob Litígio: R$117.888,16
Risco: Provável
Observações: Com danos morais
Andamento: Prazo para contestação
Fase Processual: Postulatória
Sentenças: Em Fase Processual
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Processo: 2016.01.1.038138-7
Motivo: Descumprimento de Contrato
Recebimento: 20/05/2016
Valor sob Litígio: R$377.648,49
Risco: Provável
Observações: Sem danos morais
Andamento: Decisão Proferida
Fase Processual: Decisória
Sentenças: Favorável

Processo: 1011580-33.2016.8.26.0007
Motivo: Autorização de Procedimento
Recebimento: 20/06/2016
Valor sob Litígio: R$140.408,10
Risco: Provável
Observações: Com danos morais
Andamento: Prazo para recurso
Fase Processual: Recursal
Sentenças: Desfavorável

Processo: 0016702-90.2016.8.07.0001
Motivo: Descumprimento de Contrato
Recebimento: 19/07/2016
Valor sob Litígio: R$598.643,43
Risco: Provável
Observações: Sem danos morais
Andamento: Prazo para contestação
Fase Processual: Postulatória
Sentenças: Em Fase Processual

Processo: 5062815-77.2016.8.13.0024
Motivo: Autorização de Procedimento
Recebimento: 19/07/2016
Valor sob Litígio: R$204.775,20
Risco: Provável
Observações: Sem danos morais
Andamento: Prazo para contestação
Fase Processual: Postulatória
Sentenças: Em Fase Processual

Processo: 0008326-70.2017.4.01.3400
Motivo: Descumprimento de Contrato
Recebimento: 31/03/2017
Valor sob Litígio: R$16.444.426,72
Risco: Provável
Observações: Com danos morais
Andamento: Prazo para contestação
Fase Processual: Postulatória
Sentenças: Em Fase Processual

Processo: 0306980-33.2017.8.05.0080
Motivo: Cirurgia com OPME
Recebimento: 19/09/2017
Valor sob Litígio: R$286.669,66
Risco: Provável
Observações: Sem danos moral
Andamento: Prazo para cumprimento de liminar
Fase Processual: Postulatória
Sentenças: Em Fase Processual

Fonte: Gerência Jurídica - GEJUR

a) Provisão para Ações Cíveis

Neste grupo são registrados os valores de processos relacionados a questões assistenciais, como requerimento 
de danos pelos beneficiários por negativa de atendimento, e administrativas, como descumprimento de contrato. 

Ao final do exercício de 2017 o valor de questionamento judicial representa o provisionamento de R$ 25.273.901,80. 
A variação observada no grupo se deu em virtude da reversão de provisão das estimativas de perda dos processos.

b) Provisão para Ações Trabalhistas

São registrados valores de processos relacionados a questões trabalhistas, no exercício de 2017, houve a 
provisão de quatro demandas judiciais no valor de R$ 72.720,00.

c) Provisão para Multas Administrativas da ANS

No exercício de 2017, com a regulamentação da Resolução Normativa nº 418 de 26 de dezembro de 2016, foi 
criado o subgrupo de contas relativo ao registro das despesas com provisão de multas administrativas da ANS, assim 
segregando os valores que anteriormente eram registrados como ações cíveis. Ao termino de 2017 temos registrado 
R$ 6.311.657,89. 
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6.5 Patrimônio Social 

Figura 11 - Patrimônio Social
PASSIVO Notas 2017 2016

PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL 119.723.664,30 97.027.510,88

Patrimônio Social 6.5 97.027.510,88 135.061.651,95

Superávits/Déficits acumulados ou Resultados 22.696.153,42 -38.034.141,07

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

Constituído de acordo com o regulamento da operadora, destina-se à manutenção de seu equilíbrio, objetivando 
cobertura das oscilações de custos e subsídios aos aposentados. É apurado pelo resultado positivo ou negativo entre as 
operações de receitas e despesas da Operadora, acrescido da remuneração das aplicações financeiras em conformidade 
com a Resolução Normativa ANS nº 390 de 02 de dezembro de 2015.  

No exercício de 2017, com a regularização das cobranças dos valores de adiantamento, juntamente com a 
revisão das estimativas de vida útil dos bens imobilizados da Postal Saúde, e do registro de receita pelo ressarcimento 
da aquisição dos imobilizados e intangível, tivemos um superávit no exercício de R$ 22.696.153,42. Com este resultado, 
ao término do exercício o patrimônio da Postal Saúde foi elevado para R$ 119.723.664,30. 

7. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Figura 12 - Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Notas 2017 2016  
(reapresentado)

Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde 1.867.570.831,53 1.844.584.181,77

Receita com Operações de Assistência à Saúde 1.867.570.831,53 1.844.584.181,77

Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos 7.1 1.867.570.831,53 1.844.584.181,77

Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos (1.711.062.506,71) (1.682.971.266,28)

Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados 7.4 (1.711.062.506,71) (1.682.971.266,28)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 156.508.324,82 161.612.915,49

Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora 36.212.515,46 33.851.777,78

Outras Receitas Operacionais 7.2 36.212.515,46 33.851.777,78

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (14.613.312,25) (33.018.636,78)

Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde 7.5.1 (8.589.689,29) (4.507.424,82)

Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças 7.5.2 (4.602.989,82) -

(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde 7.5.3 - 8.327.029,62

Provisão para Perdas Sobre Créditos 7.5.4 (1.420.633,14) (36.838.241,58)

Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos  
de Saúde da Operadora

7.6 (13.111.286,06) (31.961.001,74)

Despesas com Operações de Assistencia à Saúde (9.918.155,03) (10.578.125,84)

Outras Despesas Operacionais (3.193.131,03) (21.382.875,90)

RESULTADO BRUTO 164.996.241,97 130.485.054,75

Despesas Administrativas 7.8 (157.212.892,49) (185.173.740,87)

Resultado Financeiro Líquido 16.349.966,01 18.730.281,67

Receitas Financeiras 7.3 21.858.300,70 24.794.485,29

Despesas Financeiras 7.7 (5.508.334,69) (6.064.203,62)

Despesas Patrimoniais 7.9 (1.437.162,07) (2.075.736,62)

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 22.696.153,42 (38.034.141,07)

RESULTADO LÍQUIDO 22.696.153,42 (38.034.141,07)

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017
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7.1 Contraprestações Líquidas

As contraprestações são receitas geradas à título de reembolso por parte da mantenedora e das patrocinadoras, 
para cobertura das despesas assistenciais realizadas pelos beneficiários, acrescidas do custo administrativo. São 
reconhecidas quando ocorrer o efetivo direito de faturar a despesa médica, conforme regra estabelecida no item 
4.2.1.2 do anexo “Capítulo I – Normas Gerais” da Resolução Normativa nº 390 de 02 de dezembro de 2015 para os 
planos pós-estabelecidos.

No exercício de 2017, o resultado de nossa contraprestação líquida foi de R$ 1.867.570.831,53.

7.2 Outras Receitas Operacionais

Representam os demais valores a serem recebidos pela Postal Saúde, não relacionados aos planos de saúde, 
a título de ressarcimentos das despesas com Ambulatórios, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 
PCMSO, Programa de Benefício de Medicamento – PBM, Programa de Cinesioterapia, Programa de Ginastica Laboral.

Tabela 23 – Outras Receitas Operacionais

Outras Receitas Operacionais 2017 2016  
(Reapresentado)

Receita com Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO 1.974.813,03 18.111.449,44

Receita com Programa de Benefício de Medicamentos - PBM 1.218.318,00 2.118.578,12

Receita Com Programa de Cinesioterapia Laboral 3.801.377,07 0,00

Receita com Programa de Ginastica Laboral 801.612,75 0,00

Outras Receitas Operacionais 28.416.394,61 13.621.750,22

Total 36.212.515,46 33.851.777,78

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

Convênio PCMSO: Trata-se da disponibilização de recurso para a realização de exames e consultas periódicas 
com foco na atividade laboral desenvolvida pelos funcionários dos Correios.

Programa de Benefício de Medicamento – PBM: Refere-se à facilidade de aquisição de medicamentos com 
receituário. Estes medicamentos são adquiridos pelos funcionários dos Correios, sendo o seu valor reembolsado 
quando da prestação de contas da aquisição de medicamentos.

Ambulatórios: Refere-se as unidades de atendimento básica de saúde e averbação de atestado ocupacional. 
Estas unidades de atendimento ficam localizadas nas diretorias regionais dos Correios, sendo de responsabilidade 
da Postal Saúde garantir a manutenção e a contratação de profissionais para a realização dos atendimentos aos 
empregados dos Correios.

Programa de Cinesioterapia: Trata-se da disponibilização de recurso para a realização de atividades de 
fisioterapia com foco na reabilitação dos empregados dos Correios.

Programa de Ginastica Laboral: Trata-se da disponibilização de recurso para a realização de atividades físicas 
nas dependências dos Correios, com o intuito de reduzir lesões causadas por trabalho repetitivo. 

Além dos convênios citados acima, também são registrados como Outras Receitas, os recursos recebidos para 
as aquisições de imobilizado/intangível, para a vinculação de Ativos Garantidores e outras receitas não classificadas nos 
grupos anteriores.

A soma desta rubrica gerou para a Postal Saúde no exercício de 2017 uma receita de R$ 36.212.515,46 contra 
os R$ 33.851.777,78 do exercício de 2016. O acréscimo deve-se, principalmente, aos novos programas implementados 
em 2017.
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7.3 Receitas Financeiras

Conta responsável por registrar, principalmente, o resultado das aplicações da operadora.

A Postal Saúde realiza aplicações financeiras referentes aos valores vinculados a título das Provisões Técnicas 
e aos valores de livre utilização não vinculados.

Tabela 24 – Receitas Financeiras

Receitas Financeiras 2017 2016

Receitas de Aplicações Financeiras 17.241.315,92 20.139.093,72

Outras Receitas Financeiras 4.616.984,78 4.655.391,57

Total 21.858.300,70 24.794.485,29

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

Os valores vinculados são aplicados em fundo exclusivo da ANS, Caixa FI Saúde Suplementar ANS IIR, gerenciado 
pela Caixa Econômica Federal - CEF aplicados em 100% títulos públicos vinculados e custodiado pela SELIC. Os demais 
valores não vinculados são aplicados em CDB com gerenciamento do Banco do Brasil. No exercício de 2017 obtivemos 
resultados em nossas aplicações, com base na tendência de mercado, do montante de R$ 17.241.315,92.

Nas demais receitas que compõem o grupo, realizamos atualizações monetárias como forma de rendimento 
dos valores de pequena monta, além de descontos obtidos, principalmente, nas negociações junto aos prestadores no 
montante de R$ 4.616.984,78. 

7.4 Eventos Indenizáveis Líquidos 

Registram os valores de todos os gastos com os procedimentos médico-hospitalares e odontológicos prestados 
aos beneficiários titulares e dependentes de todos os nossos planos de saúde. 

Abaixo demonstramos as despesas assistenciais, por grupo de classificação em conformidade com o item 
9 do anexo “Capítulo I - Normas Gerais” da Resolução Normativa ANS nº 390, de 02 de dezembro de 2015 e 
alterações posteriores.

Cobertura Assistencial com Preço Pós Estabelecido - Carteira de Planos Coletivos Empresariais antes 
da Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998. O total geral faz cruzamento com o somatório das seguintes contas: 
41111205/41112205 (Despesas do CorreioSaúde).

Tabela 25 - Cobertura assistencial do Plano CorreiosSaúde

Rede Rede própria Rede Contratada Reembolso Intercâmbio 
Eventual Valor

Consultas Médicas - 148.064.627,84 1.172.707,14 - 149.237.334,98

Exames - 285.264.472,90 446.644,76 - 285.711.117,66

Terapias - 38.245.658,22 473.626,27 - 38.719.284,49

Internações - 793.339.622,60 4.229.010,68 - 797.568.633,28

Outros  
Atendimento - 288.591.649,48 488.984,73 - 289.080.634,21

Demais Despesas - 62.239.830,58 98,10 - 62.239.928,68

Despesas com Eventos  
sem procedimentos - 107.626,08 - - 107.626,08

Procedimentos odontológicos - 68.910.284,47 368.936,04 - 69.279.220,51

Total - 1.684.763.772,17 7.180.007,72 - 1.691.943.779,89

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017
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Cobertura Assistencial com Preço Pós Estabelecido - Carteira de Planos Coletivos Empresariais depois 
da Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998. O total geral faz cruzamento com o somatório das seguintes contas: 
41111206/41112206 (Despesas do plano Viver Saúde).

Como forma de benefício a Postal Saúde disponibiliza a seus empregados o Plano Viver Saúde. O plano Viver 
Saúde, possui a mesma cobertura do plano CorreiosSaúde, mas forma de custeio diferenciada, com desembolso mensal 
realizado pelo empregado a título de redução do custeio arcado pela Patrocinadora, além da cobrança da coparticipação 
dos eventos.

Tabela 26- Cobertura assistencial do Plano Postal Viver Saúde

Rede Rede própria Rede Contratada Reembolso Intercâmbio 
Eventual Valor

Consultas Médicas - 457.700,97 2.447,64 - 460.148,61

Exames - 1.356.884,99 456,94 - 1.357.341,93

Terapias - 93.531.85 2.849,30 - 96.381,15

Internações - 3.031.615,85 11.090,62 - 3.042.706,47

Outros  
Atendimento - 753.751,03 3.429,36 - 757.180,39

Demais Despesas - 9.169,99 - 9.169,99

Procedimentos odontológicos - 227.761,74 436,27 - 228.198,01

Total - 5.930.416,42 20.710,13 - 5.951.126,55

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

No exercício de 2017, a elevação do custo da despesa assistencial se deu em virtude do aumento de utilização 
do plano na ordem de 16,44%, utilização esta, superior ao comportamento do exercício de 2016 conforme demonstrado 
na tabela abaixo:

Tabela 27- Quantidade Eventos por Tipo de Guia
Qualidade de Evento por Tipo de Guia 2017 2016 Variação

TISS - Guia de Consulta 1.499.516 1.455.887 3,00%

TISS - Guia de Honorários Individuais 136.520 126.135 8,23%

TISS - Guia de Tratamento Odontológico 1.230.705 1.338.265 -8,04%

TISS - Guia Resumo de Internação 12.166.086 9.770.097 24,52%

TISS - GUIA SP/SADT 20.757.358 18.047.401 15,02%

Total 35.790.185 30.737.785 16,44%

  
Além da utilização na rede credenciada, soma-se aos eventos indenizáveis o montante de R$ 13.167.600,27, 

referente ao Ressarcimento ao SUS, cobrados no exercício de 2017, contra R$ 17.877.367,46 cobrados em 2016. 

Embora seja observada uma elevação na utilização de procedimentos e eventos, o mesmo não reflete no 
crescimento do valor das despesas assistenciais da Postal Saúde, quando comparamos o exercício de 2017 e 2016, onde 
crescemos monetariamente apenas 1,67%. A justificativa para a despesa assistencial não acompanhar o crescimento 
previsto no mercado de saúde, decorre principalmente pela revisão nos contratos de serviço, auditorias médicas e 
redução da quantidade de beneficiário não eletivos ao plano.  

7.5 Outras Despesas Operacionais

Responsável pelo registro das despesas não assistenciais relacionadas aos planos, bem como aquelas não 
vinculadas aos planos ofertados pela Postal Saúde. 

Detalhamos abaixo as maiores movimentações contidas neste grupo:
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7.5.1. Despesas Relacionadas ao Plano

Tabela 28 - Outras Despesas Relacionadas com o Plano
Outras Despesas Relacionadas com o Plano 2017 2016

a) Despesas com Confecção 293.536,72 438.409,62

b) Reclamações Judiciais 4.374.582,15 2.731.442,04

c) Despesas com Perdas Operacionais 3.864.749,15 625.037,46

d) Demais Despesas Vinculadas ao Plano 56.822,27 712.535,70

Total 56.822,27 4.507.424,82

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

a) Despesa com Confecção: Registra neste grupo, todas as despesas com impressão de carteirinhas de 
utilização do plano (CIB) de convênios de reciprocidade.

b) Reclamações Judiciais: Registra neste grupo os processos judiciais vinculados às questões 
assistenciais, com possibilidade provável de perda em atenção CPC 25, adotado pela ANS em sua 
Resolução Normativa nº 390, de 02 de dezembro de 2015.

c) Despesas com Perdas Operacionais: Neste exercício houve, principalmente, o registro de perdas 
relacionadas a cobrança de coparticipação de aposentados, cuja possibilidade de cobrança foi extinta 
devido ao falecimento do beneficiário

d) Demais Despesas Vinculadas aos Planos: Complementando as despesas acessórias aos planos 
administrados pela Postal Saúde não classificados anteriormente. 

7.5.2. Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças

Registra-se nesse grupo as despesas com o convênio de Cinesioterapia e despesas com Ginastica Laboral, 
oferecidos aos funcionários dos Correios a partir de 2017. Sendo estas despesas não vinculadas aos atendimentos 
médicos executados pelo Plano de Saúde e cobertas por convênios específicos mantidos com nossa Mantenedora.

7.5.3. (-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde

Neste grupo foi registrado em 2016, o valor referente a reversão de provisão de demanda tributária relacionada 
a ação ordinária de tutela antecipada, de número 0064160-63-2014.4.01.3400 da 16ª Vara Federal, na qual a Postal 
Saúde teve ganho de causa em janeiro/2016, o que possibilitou a reversão do saldo provisionado e resgate do valor 
depositado em juízo, no montante de R$ 8.327.029,62

7.5.4. Provisão para Perdas sobre Créditos

Neste grupo está registrada a provisão para perda de títulos vencidos há mais de 90 dias, conforme determinação 
da Resolução Normativa ANS nº 390 de 02 de dezembro de 2015. 

A variação observada refere-se a reversão de valores provisionados para perda em 2016, referente aos 
adiantamentos a fornecedores/prestadores em aberto de longa data, no montante aproximado de R$ 17 milhões.

7.6 Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde não relacionadas c/ Planos de Saúde da Operadora

a) Despesas com Ambulatórios: Como forma de possibilitar um atendimento personalizado, ágil e de 
fácil acesso aos nossos beneficiários, a Postal Saúde deu continuidade ao projeto de ambulatórios, 
anteriormente administrados pela Mantenedora, onde visa realizar a triagem dos atendimentos 
médicos, visando a redução do absenteísmo dos beneficiários.
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b) Outras Despesas Operacionais: Neste grupo registramos as despesas com o custo de aquisição de 
medicamentos por meio do convênio PBM e despesas com o convênio PCMSO (medicina ocupacional), 
sendo estas despesas não vinculadas aos atendimentos médicos executados pelo Plano de Saúde, 
cobertos por convênios específicos mantidos com nossa Mantenedora.

7.7 Despesa Financeira

Representa as despesas com a movimentação financeira dos recursos alocados nas contas da Postal Saúde, 
somado as taxas e despesas bancárias.

Tabela 29 – Despesas Financeiras
Despesas Financeiras 2017 2016

Despesas com Impostos S/ Aplicações Financeiras 4.186.917,30 4.664.110,14

Despesas com Juros e Multas 55.554,55 591.680,97

Despesas com Tarifas Bancárias 1.265.862,84 808.412,51

Total 5.508.334,69 6.064.203,62

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

As despesas com Imposto de Renda, taxas bancárias e IOF sobre as aplicações financeiras são as mais 
representativas desse grupo, sendo descontadas dos rendimentos aplicados. No exercício de 2017 em especial 
foi alterado o formato de cobrança dos beneficiários aposentados, que utilizam boleto bancário para efetivação do 
seu pagamento, com a aplicação da estratégia de parcelamento de dívida e campanha de redução de inadimplência, 
aumentou a quantidade de boletos gerados, o que ampliou a cobrança de tarifas bancárias. Mesmo com essa revisão no 
formato de cobrança, o grupo despesas financeiras teve uma redução em virtude a redução de valor aplicado no período.

7.8 Despesas Administrativas 

Neste grupo são registrados todos os gastos necessários para a administração da Postal Saúde. A ANS em seu 
plano de contas padrão dividiu os registros com a gestão do plano de saúde em 6 subgrupos de natureza administrativa.

No exercício de 2017, a Postal Saúde adotando novas práticas de gestão, revisou diversos contratos, quadro de 
empregados e processos, onde destaca-se a utilização de pregão eletrônico para as aquisições de bens e serviços. Com 
a adoção dessas medidas, com foco em otimizar o recurso aplicado pela Mantenedora, as despesas administrativas 
foram reduzidas em R$ 27.960.848,38, quando comparado ao exercício anterior.

Segue abaixo o comparativo anual de nossas despesas administrativas:

Tabela 30 - Despesas Administrativas
Descrição 2017 2016

a) Despesas - Pessoal Próprio 69.849.071,59 76.772.587,54

b) Despesas -  Serviços de Terceiros 68.388.987,96 79.331.735,34

c) Despesas - Localização e Funcionamento 14.383.259,33 23.095.850,91

d) Despesas- Publicidade e Propaganda 0,00 667.065,81

e) Despesas – Tributos 139.475,95 1.010.123,64

f) Despesas – Multas Administrativas* 3.758.641,77 3.010.276,31

g) Despesas - Administrativas Diversas 693.455,89 1.286.101,32

Total 157.212.892,49 185.173.740,87

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017
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a) Despesas com Pessoal: Grupo composto pelas despesas com os funcionários próprios, como 
salários, 13º salário, férias, gratificações, encargos (FGTS, INSS, PIS/PASEP), benefícios oferecidos 
aos empregados como auxílio alimentação, auxílio creche, vale cultura e vale transporte, assistência 
médica e odontológica, cursos e treinamentos para desenvolvimento do empregado, bem como, os 
gastos com os funcionários liberados pelos Correios;

b) Despesas com Serviços de Terceiros: Grupo composto pelas despesas com auditoria contábil, auditoria 
médica, consultoria externa, serviços advocatícios, serviços de informática, serviços gráficos, menor 
aprendiz, marcas e patentes, serviços de processamento das contas médicas, serviços de conectividade, 
cotação de OPME, dentre outros; 

c) Despesas com Localização e Funcionamento: Grupo composto por gastos com alugueis, cessão onerosa 
de uso dos espaços dos Correios, despesas com condução (passagens, hospedagem, combustível, 
táxi, estacionamento), despesas com imóveis (condomínio, água, luz, manutenção e reparos, seguro 
incêndio), despesas com materiais de copa e expediente (material de escritório, copa, material de uso e 
consumo, refeições e lanches), despesas com telefonia e internet (telefone, internet, call center – 0800), 
correios e telégrafos, serviços de limpeza, despesas cartoriais, chaveiro, manutenção de equipamentos, 
bens duráveis de pequeno valor, dentre outros;

d) Despesas com Publicidade e Propaganda: Grupo composto pelas despesas com divulgação virtual, 
reestruturação de site, acompanhamento das redes sociais, envio de mensagens aos beneficiários, 
campanhas de promoção a saúde e demais gastos com comunicação aos beneficiários.

e) Despesas Tributárias: Grupo composto pelos gastos com o pagamento de taxas estaduais, taxas de 
funcionamento e IPTU de nossas unidades administrativas;

f) Despesas Multas Administrativas: Grupo composto pelos gastos de multas administrativas da ANS. No 
exercício de 2016, essa provisão estava registrada no grupo de Despesas Administrativas diversas, ora 
reclassificada para fins de comparação.

g) Despesas Administrativas Diversas: Grupo composto pelos gastos com despesas judiciais, pequenas 
despesas com manutenção das unidades administrativas, mensalidade das entidades de saúde (Unidas 
e Associações de Classe) e demais despesas que não se enquadram nos grupos citados acima.

7.9 Despesas Patrimoniais

Registra neste grupo as despesas referentes aos móveis e imóveis de posse da operadora.

No exercício de 2016, em virtude do processo de redução dos custos de gestão da Postal Saúde, nossa 
Mantenedora, através da carta 3113/2016 da GGPS/DESAU/VIGEP, aprovou a proposta de concessão onerosa de uso 
de espaço em imóveis dos Correios, em caráter excepcional, a valor especial correspondente a 10% do valor médio do 
m² apontado no laudo de avaliação. Com essa medida, as Unidades de Representação Regional da Postal Saúde vêm 
retornando aos espaços cedidos pelos Correios desde 2016, realizando o distrato dos contratos de aluguéis e a baixa 
dos custos relacionados as reformas realizadas nesses imóveis.

8. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

 A Postal Saúde está exposta a diversos riscos inerentes à natureza de suas operações, relacionadas com as 
despesas assistenciais. Dentre os principais fatores de risco que podem afetar as operações de saúde, destacam-se:

a) Risco de Taxas de Juros: A Postal Saúde está exposta a riscos relacionados às taxas de juros,  
em função de suas aplicações em renda fixa.
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b) Risco sobre Aplicação Financeira: A Postal Saúde está sujeita ao risco de crédito associado às suas 
aplicações financeiras. Esse risco é atenuado pela restrição de suas operações junto à Instituição 
Financeira, sendo essas consideradas de primeira linha pelo mercado e pela concentração das 
aplicações em títulos públicos de renda fixa e vencimento de curto prazo em sua maioria.

c) Risco Operacional: O risco operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas, 
resultante de processos internos, pessoas, sistemas inadequados ou falhas de eventos externos, que 
ocasionem ou não a interrupção do negócio.

d) O gerenciamento do risco operacional acompanha a alteração nos cenários de exposição a riscos a 
que a Postal Saúde está sujeita, refletindo o ambiente em suas operações e os compromissos com 
os resultados que a operadora tem para com os beneficiários, empregados, órgãos reguladores e 
sociedade em geral. A Postal Saúde monitora os riscos operacionais, através do procedimento de 
autoavaliação de riscos e controles constantes.

O gerenciamento do risco operacional acompanha a alteração nos cenários de exposição a riscos a que a Postal 
Saúde está sujeita, refletindo o ambiente em suas operações e os compromissos com os resultados que a operadora 
tem para com os beneficiários, empregados, órgãos reguladores e sociedade em geral. A Postal Saúde monitora os 
riscos operacionais, através do procedimento de autoavaliação de riscos e controles constantes.

A Postal Saúde participa em operações envolvendo instrumentos financeiros, que se destinam a atender as 
necessidades próprias. Os valores apresentados como ativos e passivos financeiros são assim demonstrados por 
categoria, visando atender a Resolução Normativa ANS nº 390, de 02 de dezembro de 2015 e alterações posteriores da 
ANS e ao CPC 14. 

Tabela 31 - Ativos Financeiros
Ativos financeiros 2017 2016

Disponível 1.818.098,98      1.746.184,02

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado  168.802.590,37  160.073.651,35

 Aplicações Financeiras  168.802.590,37 160.073.651,35 

Recebíveis mensurados ao custo amortizado   478.762.751,47 438.531.947,10 

 Contraprestações a receber  474.001.052,61 435.481.263,86 

 Créd. Op. de Assist. à Saúde Não Relac. ao Plano       829.104,46 -   

Títulos e créditos a receber (circulante e não circulante)       3.932.594,40      3.050.683,24 

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

Tabela 32 - Passivo Financeiro
Passivos financeiros ao custo amortizado 2017 2016

Fornecedores 10.252.275,45 11.944.271,40

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

9. COBERTURA DE SEGUROS

A Postal Saúde adotou em seu primeiro ano de operação efetiva, o seguro ofertado pelas locadoras de seus 
imóveis, estando estes cobertos contra incêndios e demais catástrofes da natureza. O valor desta despesa está embutido 
no valor pago de aluguel de suas unidades administrativas.
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10. CONCILIAÇÃO ENTRE O LUCRO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA

Em atendimento ao CPC 03 do Comitê de Pronunciamento Contábeis, conciliamos as Demonstrações de Fluxo 
de Caixa - DFC, partindo do Lucro Líquido para o Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais. 

Tabela 33 - Fluxo de Caixa

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2017 2016 
(Reapresentado)

Resultado Líquido 22.696.153,42 (38.034.141,07)

Ajustes para reconciliar o Lucro Líquido ao Caixa gerado pelas Atividades Operacionais 7.589.214,91 56.221.453,45

Resultado Líquido Ajustado 30.285.368,33 18.187.312,38

(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais (51.237.562,15) (83.326.610,61)

(Diminuição) Aumento em Passivos Operacionais 35.676.882,83 67.942.372,20

Caixa Líquido das Atividades Operacionais 14.724.689,01 2.803.073,97

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

11. EVENTOS SUBSEQUENTES

Para o exercício de 2017 não houveram eventos subsequentes relevantes que gerem ajustes nas Demonstrações 
Contábeis, conforme CPC 24 /IAS 10.

12. PARTES RELACIONADAS

A Caixa de Assistência dos Empregados dos Correios - Postal Saúde, possui controle direto de sua Mantenedora, 
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios, desta forma as operações comerciais e financeiras da 
operadora com a sua controladora são efetuadas a preço e condições diferenciados do mercado, contendo valores, 
prazos e taxas exclusivas para a parte relacionada.

 
Ao término do exercício a operação entre as partes gerou um saldo a pagar e um saldo a receber demonstrado 

nos quadros abaixo:

Tabela 34 – Valores a Receber Mantenedora
SALDO A RECEBER CORREIOS - BALANÇO POSTAL SAÚDE

Convênio Adesão - Despesas Assistenciais                                 453.250.553,32 

Convênio Adesão - Tx. Administrativa                                   12.496.339,59 

Convênio Adesão - Despesas Ambulatórios                                        829.104,46 

Convênio PCMSO                                     5.214.838,37 

Convênio PBM                                     1.960.901,05 

Convênio Programa Cinesioterapia                                     2.690.103,81 

Convênio Programa Ginástica Laboral                                        801.612,75 

Total a Receber                                 477.243.453,35 

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017

Tabela 35 – Valores a Pagar Mantenedora
SALDO A PAGAR CORREIOS - BALANÇO POSTAL SAUDE

Empregados Cedidos a Pagar                                     1.218.385,24 

Concessão Onerosa - Correios                                          68.184,10 

Saldo a Pagar - PBM                                                       -   

Total a Pagar                                     1.286.569,34 

Fonte: Demonstrações Financeiras da Postal Saúde 2017
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No exercício de 2018 os valores apurados na conciliação do encerramento do exercício serão repassados entre 
as partes.

Parecer da Auditoria Independente

CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - POSTAL SAÚDE

Relatório do auditor independente 

Demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

Conteúdo

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras 

Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado 

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 

Demonstrações dos fluxos de caixa

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos

Administradores, Conselheiros e Associados da

CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - POSTAL SAÚDE

Brasília - DF

Introdução

Examinamos as demonstrações financeiras da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, 
Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (“POSTAL SAÚDE” ou “Entidade”), 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 acima referidas apresentam adequadamente em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, 
Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde em 31 de dezembro de 2017, e o desempenho de suas operações 
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
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reguladas pela 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 “Responsabilidade 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade 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 de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

Ênfases

Incerteza relevante quanto à continuidade operacional

Chamamos a atenção para o fato de que a Mantenedora, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, 
apresenta prejuízos acumulados, elevados custos assistenciais e previdenciais com seus funcionários e responde a um 
volume relevante de contingências de natureza cíveis, fiscais, trabalhistas e criminais. Esses fatos indicam a possível 
existência de incerteza que pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional da Mantenedora. 
As demonstrações financeiras mencionadas no primeiro parágrafo foram elaboradas no pressuposto de continuidade 
normal dos negócios e, assim, não incluem nenhum ajuste relativo à realização e à classificação dos ativos ou quanto 
aos valores e à classificação dos passivos, que seriam requeridos na impossibilidade de a Entidade continuar operando. 
A continuidade operacional da Mantenedora, dependerá do sucesso do plano de continuidade e ou de eventuais aportes 
de seu controlador. Nossa conclusão não contém modificação relacionada a esse assunto.

Reequilíbrio econômico e financeiro do Plano de Custeio

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1, tendo em vista a atual situação financeira da Mantenedora 
e o alto custo do Plano de Saúde ofertado aos seus funcionários, no final de 2017, a ECT ajuizou o processo nº 
100.295/05.2017.5.00.0000 junto ao TST – Tribunal Superior do Trabalho, com a finalidade de alterar a forma de custeio e 
abrangência do plano oferecido, previsto no Acordo Coletivo. Esta revisão no formato de custeio visa reequilibrar situação 
econômica financeira da Postal Saúde. A estimativa é de que os funcionários passem a arcar com aproximadamente 
25% das despesas do plano, incluindo uma contribuição fixa mensal, além disso, os dependentes passariam a 
abranger apenas os cônjuges e filhos, sendo excluída a possibilidade de inclusão/permanência dos pais dos titulares 
no CorreiosSaúde. Caso haja a alteração no formato do Plano CorreiosSaúde, a Postal Saúde irá ofertar um plano 
com mensalidade fixa, como alternativa para os beneficiários excluídos do Plano CorreiosSaúde. Nossa conclusão não 
contém modificação relacionada a esse assunto.

Outros assuntos

Demonstrações financeiras de períodos anteriores examinadas por outro auditor independente

O exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, preparadas 
originalmente antes dos ajustes decorrentes de retificações de erros descritos na nota 4.12, foi conduzido sob 
a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório em 10 de fevereiro de 2017, com 
modificação na opinião pelo fato dos controles auxiliares analíticos das contraprestações a receber não permitirem, 
à época, identificar com precisão as datas de emissão e dos respectivos vencimentos, todavia, com a implementação 
do novo sistema operacional, essa fragilidade foi devidamente solucionada. Como parte de nossos exames das 
demonstrações financeiras de 2016, examinamos também os ajustes descritos na Nota Explicativa 4.12, que foram 
efetuados para alterar as demonstrações financeiras de 2016. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram 
corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre 
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as demonstrações financeiras da Entidade referentes ao exercício de 2016 e, portanto, não expressamos opinião ou 
qualquer forma de asseguração sobre as demonstrações financeiras de 2016, tomadas em conjunto.

Responsabilidades da Administração e da Governança pelas Demonstrações Financeiras

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades reguladas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 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 responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 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 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 financeiras.

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 financeiras, 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 às circunstâncias, 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 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 incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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. 
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 – 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 demonstrações 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.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações de auditoria, inclusive as eventuais deficiências nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

Brasília-DF, 02 de março de 2018.

BDO RCS Auditores Independentes SS

CRC 2 SP 013846/O-1 – S - DF

Alfredo Ferreira Marques Filho 

Contador CRC 1 SP 154954/O-3 – S -DF
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