RELATÓRIO DE GESTÃO 2014

O sentido maior
Buscar outros caminhos, se reinventar, dialogar, propor novas soluções para cuidar mais e melhor
de milhares de vidas faz parte da pauta diária da Cemig Saúde. Perseguir a melhoria contínua da qualidade
de vida dos beneficiários por meio de suas atividades mais do que uma diretriz de gestão, passou a ser o sentido maior de todos na empresa. Cada qual, dentro de suas atribuições, tem buscado inúmeras possibilidades
de fazer melhor a cada dia. Melhores formas de comunicar, melhores oportunidades de atendimento, melhor
custo-benefício, melhor forma de orientar como se cuidar, melhor gestão dos recursos.
O caminho é longo, não há dúvida. Mas o propósito de oferecer aos nossos mais de 62 mil beneficiários,
possibilidades para, com o nosso apoio, fazerem escolhas que permitam alcançar uma vida plena,
regada a muita saúde, faz o horizonte parecer mais próximo a cada dia.
Nas próximas páginas, mais do que uma prestação de contas indispensável como instrumento
de transparência, detalhamos nossa atuação no último ano no que diz respeito a gestão dos recursos,
iniciativas estratégicas, evolução e resultados alcançados.
Esperamos que este relatório seja esclarecedor para que você acompanhe como nós temos
trabalhado para cuidar cada vez melhor da sua saúde. Boa leitura!
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Mensagem da Diretoria
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Diante de um novo plano de voo, nosso planejamento estratégico, com
definições de onde, quando e como ocupar o lugar que nos propusemos:
a melhor Operadora de Autogestão em Saúde até 2020, não esperamos
o futuro chegar. Passamos o ano de 2014 nos dedicando integralmente
a concretizar todas as muitas iniciativas e ações que nos aproximarão
dessa conquista.

Entre eles, tivemos o aprimoramento do modelo de regulação dos nossos
serviços de saúde, que incluiu tanto a revisão dos processos de auditoria
existentes, quanto a incorporação de novos serviços. Tudo isso tem nos
permitido monitorar de forma mais eficiente a quantidade de insumos
hospitalares utilizados, protegendo assim o patrimônio dos nossos
beneficiários.

Ao longo de 2014 os resultados foram sinalizando que as diretrizes que
traçamos nos colocaram no caminho certo. Um deles foi a expansão
da abrangência do Prosaúde Integrado da Cemig (PSI) para nacional.
Com a ampliação, os beneficiários em trânsito e os que residem fora
de Minas Gerais passaram a contar com atendimento em todo o País.

Iniciamos a implantação de um novo software de gestão. O projeto,
que recebeu o nome de Tríade, permitirá integrar todos os processos da
Operadora em uma única plataforma e engloba três pilares fundamentais
para o sucesso de nossas ações: pessoas, processos e sistema.

Fomos homenageados pela União Nacional das Instituições de Autogestão
em Saúde (Unidas), por termos alcançado a faixa de conceito máximo
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o Indicador
de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS). Em uma escala que varia
de 0 a 1, a nota obtida pela Cemig Saúde foi de 0,82 – número superior
ao estabelecido em nosso planejamento estratégico para 2014,
que era de 0,80.
Um ano após a definição dos objetivos e das iniciativas que compõem
o planejamento estratégico, pudemos colher os primeiros frutos.

Essas conquistas se refletiram no retorno dos nossos beneficiários, que,
mais uma vez, nos avaliaram positivamente nos atribuindo nota 8,2 em
nossa pesquisa de satisfação anual. Tivemos também uma avaliação
positiva de nossos prestadores de serviço, que nos atribuíram nota 8,7.
Avaliações como essas nos incentivam a buscar resultados cada vez
melhores, fazendo da Cemig Saúde uma empresa sólida, equilibrada
e cada vez mais admirada por nossos beneficiários, prestadores
e patrocinadoras.

Mensagem do Conselho
Na Cemig Saúde estamos sempre com os olhos no futuro. É o lugar
aonde queremos chegar que determina nossas ações hoje. Por isso, ao
mesmo tempo em que fazemos um balanço das ações do último ano,
traçamos também os desafios que teremos que vencer para que o nosso
crescimento prossiga de forma perene.

Um destaque especial também merece ser dado à aprovação
do Regimento do Comitê de Risco e Compliance, além da nomeação
e posse dos seus membros. Trata-se de uma iniciativa que trará muitos
ganhos para nossa governança corporativa, assegurando à Cemig Saúde
uma aderência cada vez maior às normas que regem o nosso negócio.

O ano de 2014 foi de mudanças e inovações para a Operadora e,
consequentemente, para os membros dos conselhos. Mudanças que,
para alguns, começou com a posse, em julho de 2014. Chegamos com o
desafio de conhecer o planejamento estratégico – cujas ações já estavam
em andamento – e de contribuir para que sua execução ocorra de forma
transparente, ética e sustentável.

Em 2015 daremos continuidade a esse ciclo, nos dedicando
com empenho em preparar a Cemig Saúde para um cenário cada
vez mais desafiador para as operadoras de saúde. Nosso objetivo
é honrar a confiança depositada em nós pelos beneficiários e pelas
patrocinadoras, procurando manter nosso plano de saúde sustentável
para que todos possam sempre contar com ele nos momentos
de necessidade.

Entre as ações aprovadas pelo Conselho em 2014 podemos ressaltar a
aprovação dos indicadores que servirão para mensurar nossa visão: ser
a melhor operadora de autogestão do Brasil até 2020. A avaliação desses
indicadores nos permitirá mensurar o nosso desempenho e avaliar se
estamos no caminho certo para o alcance de nossa meta.

5

Administração 2014
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Conselho Deliberativo

A partir de 1º de julho de 2014

Até 30 de junho de 2014
Presidente
Marcelo José de Almeida Hugo

Presidente
Elmar de Oliveira Santana

Titulares
Fernando César Rodrigues da Silva
Frederico Alvarez Perez
João Geraldo Eustáquio dos Santos
João Martins de Melo Filho
Mauro Marinho Campos
Wolmar Ferreira de Paula
Zulmira Rodrigues A. Gomes de Minas
Suplentes
Alessandro Batista
Humberto Donisete de Faria
João José Magalhães Soares
Marcelo Henrique Canabrava Viana
Ney Eustáquio Rocha de Alencar
Paulo Roberto Trindade dos Santos
Raymunda Célia Maia Soares
Walnéia Cristina Almeida Moreira

Titulares
Antônio Lisboa de Oliveira
Frederico Alvarez Perez
João Martins de Melo Filho
José Antônio Cirilo
Mauro Marinho Campos
Wolmar Ferreira de Paula
Zulmira Rodrigues A. Gomes de Minas
Suplentes
Alessandro Batista
Antônio Reginaldo Correa da Fonseca
Humberto Donisete de Faria
João Batista Pezzini
João José Magalhães Soares
José de Araújo Lins Neto
José Maurício de Andrade Ferreira
Ney Eustáquio Rocha de Alencar

Conselho Fiscal
Até 30 de junho de 2014
Presidente
Wagner Passos Garcia
Titulares
Carlos Renato de Almeida
Emílio Luiz Cafaro
Eugênio Canuto de Paula
Suplentes
Adriana Maria da Silva
Jair Cândido de Souza
Leozinger Vieira Alves
Wanderson Rodrigues Silva
A partir de 1º de julho de 2014
Presidente
Warley Xavier Ferreira Pinto
Titulares
Carlos Renato de Almeida
Eugenio Canuto de Paula
Leonardo Felipe Mesquita
Suplentes
Eber Luiz Padrão França
Jair Cândido de Souza
Mônica Mansur Brandão
Wanderson Rodrigues Silva

Diretoria Executiva
Diretor presidente
Gilberto Gomes Lacerda
Diretor administrativo financeiro
Arthur Saraiva Sette e Câmara
Diretor de relações com os
participantes
Marcelo Correia de Moura Baptista –
até 1º de setembro de 2014
João Isidro Vinhal – a partir de 02
de setembro de 2014

Nossos compromissos
Visão
Ser a melhor operadora de autogestão do Brasil até 2020.

Missão
Promover as melhores soluções em saúde, proporcionando
qualidade de vida aos beneficiários e resultados sustentáveis
para patrocinadoras e prestadores de serviços.

Valores
Ética
Comprometimento
Transparência
Trabalho em equipe
Parceria
Confiança
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O cenário
em que vivemos
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Nos últimos anos, o poder de compra
dos brasileiros cresceu, assim como
o acesso da população aos planos
de saúde suplementar, que acabaram
se tornando um objeto de desejo.
Essas mudanças fizeram do Brasil
o oitavo maior mercado em saúde
suplementar do mundo. Nesse
universo, as operadoras de autogestão
respondem por 5,4 milhões
de beneficiários.

Esse cenário traz uma série de desafios: o envelhecimento
da população, a constante elevação dos custos assistenciais,
somados à missão de continuar oferecendo assistência com
qualidade e profissionalismo, sem deixar de lado a relação
custo-benefício, são apenas alguns dos fatores com os quais
as operadoras precisam lidar diariamente.
Contudo, a despeito de todos os desafios, vários estudos
identificam a autogestão como a modalidade de assistência
à saúde que oferece melhor qualidade e maior abrangência,
com menores custos.
O modelo demonstra ser um dos mais adequados para as
empresas que se preocupam com a qualidade de vida dos seus
empregados, representando uma importante ferramenta de
recursos humanos. O exercício diário da Cemig Saúde tem sido
superar as limitações do mercado e garantir mais qualidade
por um custo mais justo a cada ano. Muitas ações estão sendo
realizadas visando esse objetivo.
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Entre elas, uma dedicação maior à saúde ocupacional buscando
uma gestão conjunta com a patrocinadora; o mapeamento de
riscos por meio da identificação do perfil de saúde dos usuários
do plano que permita ações preventivas mais efetivas com
resultados na qualidade de vida do beneficiário e na gestão
dos recursos do plano.
Investir na mudança do estilo de vida e no uso consciente do
sistema de saúde é a chave para resultados sustentáveis no médio
e longo prazo. E por isso buscamos novas formas de diálogo e
abordagens para conscientizar o beneficiário sobre o papel dele
enquanto protagonista do cuidado com a saúde dele.

A nova marca da Cemig Saúde traduz
os cinco anos da operadora comemorados
em um momento de reflexão sobre as nossas
escolhas e o impacto delas em nossa saúde.
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O DESAFIO DE CONSOLIDAR
E CUMPRIR O COMPROMISSO

RENOVAÇÃO

Às vésperas de completar cinco anos de existência, a Cemig Saúde
reafirma seu compromisso de manter um plano de saúde de
qualidade e de buscar aprimorá-lo constantemente. Para nós, fazer
cinco anos representa a consolidação de um sonho, iniciado em
2010, com a separação das atividades de saúde e previdência.

A Cemig Saúde acredita que a gestão compartilhada
é a chave para uma relação duradoura e satisfatória. Por isso,
no período de 10 de março a 2 de junho de 2014, os conselhos
Deliberativos e Fiscal, e a Diretoria de Relações com os
Participantes foram renovados, por meio de eleição e indicação
da Patrocinadora Cemig.

Naquele ano, assumimos o compromisso de continuar garantindo
aos nossos beneficiários todos os benefícios conquistados desde
a criação do Prosaúde Integrado da Cemig, em 1992. Após cinco
anos, estamos ainda mais fortes e preparados; e sabemos
que o padrão de qualidade que alcançamos é fruto do trabalho
de gerações de beneficiários, patrocinadoras e entidades
representantes que se empenharam na construção de
um plano que atendesse a todos de forma diferenciada.
Num momento em que o mercado de saúde brasileiro é alvo
de fortes críticas, a Cemig Saúde firma uma postura transparente,
comprometida com a sustentabilidade e o bem-estar econômico
da entidade, por meio de uma gestão responsável, compartilhada
entre Operadora, patrocinadora e beneficiários.

Os novos membros dos conselhos iniciaram seus mandatos no dia
1º de julho, com atuação de quatro anos. O diretor de relações
com os participantes iniciou seu mandato no dia 2 de setembro,
também com duração de quatro anos.

Momento de posse e renovação
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal,
e da Diretoria de Relações com os Participantes.
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Ações
para evoluir
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Vencer as barreiras geográficas para
cuidar da saúde dos usuários do plano
sempre foi uma meta. Durante muito
tempo concentramos energia
em buscar possibilidades operacionais,
financeiras e legais para realizá-la.

O empenho valeu a pena. A abrangência do plano foi ampliada
para nacional. E no segundo semestre os beneficiários de várias
partes do País passaram a contar com uma assistência de mais
qualidade. A alteração foi aprovada em fevereiro de 2014 pelo
Conselho Deliberativo e pelos beneficiários – em assembleias
promovidas pelas entidades representativas dos beneficiários.
Em maio, a mudança de abrangência foi aprovada pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em julho de 2014, foi
firmado convênio com a Caixa de Assistência dos Funcionários
do Banco do Brasil (Cassi), para atendimento dos beneficiários em
todo o País, permitindo a utilização da rede Cassi nas localidades
em que a Cemig Saúde não possui rede própria fora do Estado.
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PROCESSOS INTEGRADOS

Centralizar todos os processos da Operadora em uma única
plataforma, permitindo uma visão de todo o desempenho
e um controle maior sobre as operações da entidade. Foram
essas algumas das razões que levaram ao desenvolvimento
do Projeto Tríade, que nasceu como uma iniciativa do
Planejamento Estratégico da Cemig Saúde, com o objetivo de
implantar um novo software de gestão, que garanta à Cemig
Saúde uma administração integrada e segura de seus processos.

POR UMA ASSISTÊNCIA MELHOR
E JUSTA A CADA DIA
Maior interação com o prestador de serviços de saúde, avaliação
dos serviços prestados por eles aos beneficiários e gestão
adequada dos custos hospitalares. Com foco nesses resultados,
iniciamos em 2014, a auditoria concorrente no maior prestador
de serviços em Belo Horizonte. Essa iniciativa se caracteriza pelo
acompanhamento de pacientes internados no hospital a partir
do seu terceiro dia de internação. Uma enfermeira auditora atua
diariamente nas unidades do prestador avaliando os principais
gargalos que possam comprometer a agilidade nos processos
de autorização, além de orientar o prestador de serviços sobre
os padrões de gestão e operacionalização do convênio.
Implantamos também a auditoria médico-hospitalar nas cidades
de Juiz de Fora e Montes Claros. O objetivo principal da extensão
das atividades para outras cidades foi conhecer os prestadores
de serviços da rede credenciada naquelas cidades, e avaliar
a adequação das cobranças.
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Administração
equilibrada
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“Não basta parecer; é preciso ser.”
Quando se trata de administração
de recursos, essa expressão secular
é ainda mais aplicável.
20

Por mais um ano, a Cemig Saúde demonstrou capacidade
financeira para a gestão de suas atividades.
Atendemos os requisitos estabelecidos pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) para comprovar que temos
condições de cumprir nossos compromissos com os recursos
que gerimos e demonstrar condições de sobrevivência no futuro.
Para avaliar uma Operadora, a ANS considera a relação entre
o patrimônio e a quantidade de recursos que ela precisa ter
para garantir os compromissos assumidos, como, por exemplo,
o pagamento à rede credenciada, às despesas administrativas,
entre outros. A avaliação do órgão regulador considera não
somente o ano, mas sim o valor acumulado, o retrato do
patrimônio da Operadora no final de cada exercício. Ou seja,
uma visão do todo, em um determinado momento.
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A margem de solvência integral apurada conforme as normas
da ANS, para 2014, foi de R$ 63,7 milhões. O resultado alcançado
pela Cemig Saúde foi de R$ 104 milhões, sendo que esse valor é
composto pelo Patrimônio Líquido da Operadora, R$ 85,9 milhões,
mais os ajustes definidos pela ANS, R$ 18,2 milhões.
Dizer que a Cemig Saúde tem uma margem de solvência positiva
significa que apresentamos saldo suficiente para garantir nossa
operação no ano de 2014.
Para preservar essa solvência é necessário estarmos cada vez mais
atentos a todos os fatores que influenciam no resultado dela,
como, por exemplo, o equilíbrio do plano. Isso exige um diálogo
aberto para discutir e avaliar juntos as medidas necessárias para
mantermos a tranquilidade de um plano justo para todos.
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Reconhecimento
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CONFORMIDADE REGULATÓRIA
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Desenvolvendo ações inovadoras
e buscando melhorias contínuas
em seus processos, a Cemig Saúde
vem consolidando suas estratégias
de negócio e conquistando o
reconhecimento público. Premiações
e menções conferidas pelos órgãos
reguladores confirmam o compromisso
da Operadora e sua posição sólida no
mercado das autogestões brasileiras.

Pelo segundo ano consecutivo, a Cemig Saúde teve sua adesão
no programa de conformidade regulatória da ANS aprovada.
Apenas 55 das mais de mil operadoras obtiveram este
reconhecimento no ano de 2014. O programa procura promover
aprimoramento contínuo da gestão das operadoras, estimulando
a aderência às normas estabelecidas pela ANS.
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FAIXA MÁXIMA DO IDSS
Fomos homenageados pela União Nacional das Instituições
de Autogestão em Saúde (Unidas), por termos alcançado a faixa
de conceito máximo da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) para o Indicador de Desempenho da Saúde Suplementar
(IDSS). A nota é atribuída pelo programa de Qualificação
das Operadoras, realizado pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) com as 1,2 mil empresas de planos de saúde
que operam no Brasil. Em uma escala que varia de 0 a 1,
a nota obtida pela Cemig Saúde foi de 0,82 –número superior
ao estabelecido em nosso planejamento estratégico,
que era de 0,80. Apenas 18% das operadoras brasileiras
estão nesta faixa de excelência.

Prêmio que ilustra a homenagem da Unidas pelo
conceito máximo no IDSS alcançado pela Cemig.
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Ajudando a vida
a acontecer
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A Cemig Saúde acredita
que para ter saúde e qualidade
de vida é preciso adotar uma postura
mais proativa e responsável com
o próprio bem-estar.
28

Por isso, a Operadora oferece, ao longo de todo o ano, uma
série de programas com foco na qualidade de vida e na adoção
de hábitos saudáveis para ajudar os beneficiários a fazerem
boas escolhas para uma vida longa e com saúde.
Os programas são orientados por uma equipe formada por
médicos, psicólogos, enfermeiras e assistentes sociais,
e abrangem temas de diversas áreas da saúde, promovendo
o cuidado integral. Em 2014 foram atendidos um total
de 3.500 beneficiários.
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PROGRAMAS

ATENÇÃO AO
DIABÉTICO

REEDUCAÇÃO
ALIMENTAR

CUIDADO
COM A GESTANTE
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ATENÇÃO AO IDOSO

RASTREAMENTO
DE CÂNCER

SAÚDE EMOCIONAL

GERENCIAMENTO
DE DOENÇAS CRÔNICAS

ATENÇÃO
AO ADOLESCENTE

ENVELHECIMENTO
SAUDÁVEL
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Além dos Programas de Prevenção, a Cemig Saúde
desenvolveu uma séria de ações ao longo de 2014,
em parceria com as patrocinadoras e associações que
representam os beneficiários. Intervenções interativas
para conscientização do cuidado com a saúde.
Palestras, blitz em datas comemorativas, evento
envolvendo os familiares e participações em Sipats.
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Uma parceria
para toda a vida

33

Cemig Saúde . Relatório de Gestão 2014 . Uma parceria para toda a vida

Em 2014, nossa carteira fechou
em 62.673 beneficiários, distribuídos
entre ativos, assistidos, dependentes
diretos e especiais, e autopatrocinados.
34

Para a Cemig Saúde, saber que essas mais de 62 mil vidas podem
contar com a proteção do nosso plano é motivo de orgulho
e sinônimo de tranquilidade; mas, sabemos também que
tranquilidade é algo que precisa ser conquistado, por meio de muita
dedicação, atenção e envolvimento diário. Por isso, nossa meta
é trabalhar sempre em parceria com os nossos beneficiários para
garantir que essa segurança seja preservada durante toda a vida.

Evolução da carteira de beneficiários
2012

2013

2014

Total de beneficiários

63.703

63.130

62.673

Dependentes diretos

29.927

29.128

28.552

Dependentes especiais

13.257

12.616

12.613

220

215

246

Assistidos

11.529

12.686

12.847

Ativos

8.770

8.485

8.415

Autopatrocinados
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DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA
POR REGIÃO

4,6%
0,7%

1,1%

0,9%
35

2,1%
10,6%

6,2%
51,7%

4,6%
3,3%
Os 3% restantes estão distribuidos
em outros estados do país.

7,1%

4,6%
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UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Distribuição da carteira por faixa etária
Faixa etária

36

Considerando a utilização do plano pelos quase 63 mil
beneficiários, o custo assistencial do PRAS foi de cerca
de R$ 204 milhões, conforme os números a seguir:

Qtde

%

0 a 18

12.941

20,65%

19 a 23

5.364

8,56%

24 a 28

5.640

9,00%

Programa de Referência
e Assistência à Saúde - PRAS

Valor*

29 a 33

2.738

4,37%

R$ 203 milhões

Bruto

34 a 38

2.055

3,28%

R$ 20,1 milhões

Coparticipação

39 a 43

3.916

6,25%

R$ 183,8 milhões

Líquido

44 a 48

4.147

6,62%

49 a 53

4.587

7,32%

Programa de Garantias
Especiais (PGE)

54 a 58

5.244

8,37%

PRAS (por vida)

R$ 3.254,40**

Acima de 59

16.041

25,59%

PGE (por grupo familiar)

R$ 1.080,58***

Total

62.673

100%

Despesas do PRAS e PGE

R$ 22,9 milhões

* valores referentes à coparticipação paga pelos beneficiários
** Custo médio anual, por beneficiário, da assistência médico-hospitalar
*** Custo médio anual, por grupo familiar
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RAZÕES PELAS QUAIS
OS BENEFICIÁRIOS
ESTÃO SATISFEITOS
COM A CEMIG SAÚDE
Para a Cemig Saúde, conhecer a opinião
dos beneficiários é fundamental para a
melhoria dos seus serviços, pois é ela
que nos ajuda a refletir sobre nossos erros
e acertos, e a traçar novos caminhos para
resultados cada vez melhores. Por isso,
a entidade realiza, por meio de instituto
independente, uma pesquisa anual
que permite analisar o desempenho
da Operadora em diversos itens como
qualidade do atendimento, satisfação
em relação à cobertura de procedimentos
e satisfação com a rede conveniada.
Por mais um ano a Cemig Saúde
foi avaliada positivamente, obtendo
nota 8,2 em uma escala de 0 a 10.

ATEND. PRESENCIAL - AMBIENTE
ATEND. PRESENCIAL - TEMPO DE ATENDIMENTO
NOTA GERAL CEMIG SAÚDE

10

ATEND. PRESENCIAL - CAPACIDADE DO ATENDENTE
PARA RESOLVER A SUA DEMANDA

9

PROGRAMAS QUE PARTICIPOU

8

ATEND. PRESENCIAL - O INTERESSE
EM RESOLVER EFETIVAMENTE
A DEMANDA DO BENEFICIÁRIO

7

6

AUTORIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS

5

4

CENTRO DE
PROMOÇÃO
À SAÚDE

ATEND. TELEFONE - TEMPO
DE ATENDIMENTO

3

2
1

0

ATEND. TELEFONE-CAPACIDADE
DO ATENDENTE PARA RESOLVER
A SUA DEMANDA

REDE CONVÊNIADA ATUALIZAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES

ATEND. TELEFONE - O
INTERESSE EM RESOLVER
EFETIVAMENTE A DEMANDA
DO BENEFICIÁRIO

REDE CONVÊNIADA QUALIDADE DOS
SERVIÇOS PRESTADOS

ATEND. EMAIL - TEMPO DE ESPERA
REDE CONVÊNIADA O PRAZO PARA
AGENDAR CONSULTAS
E EXAMES

ATEND. EMAIL - CLAREZA DAS RESPOSTAS

REDE CONVÊNIADA FACILIDADE EM
ENCONTRAR/ ESCOLHER
OS PRESTADORES

OUVIDORIA
COBERTURA
DO PLANO

2011

SITE CEMIG SAÚDE
JORNAL VIDA
E SAÚDE

2012

2013

2014
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PERCEPÇÃO DA MARCA

38

Assim como o principal patrimônio de uma pessoa é o seu nome,
a credibilidade da marca é o maior patrimônio de uma empresa.
Avaliada pela primeira vez em nossa pesquisa de satisfação,
a marca da Cemig Saúde demonstrou possuir uma percepção
fortemente positiva dos beneficiários. Questionados sobre os
atributos da marca, os beneficiários reconheceram a Operadora
como uma organização confiável, competente, preocupada
com seus beneficiários, focada na qualidade do serviço,
entre outros.
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ATRIBUTOS DA MARCA
Para a Cemig Saúde o cuidado com
o beneficiário está em primeiro lugar.

29%

62%

28%

66%

2% 4%

A Cemig Saúde é uma empresa
na qual eu posso confiar.

27%

70%

1% 3%

A Cemig Saúde tem foco na qualidade
do seu serviço.

26%

69%

1% 4%

A Cemig Saúde é uma empresa
transparente.

26%

67%

2% 5%

A Cemig Saúde é uma empresa
preocupada com seus beneficiários.

2% 7%

A Cemig Saúde é uma
empresa competente.

22%

75%

1% 2%

A Cemig Saúde é uma empresa justa
e responsável na administração do plano.

22%

74%

1% 3%

A Cemig Saúde é uma empresa
que tem credibilidade.

19%

78%

1% 3%

Concorda Totalmente

Concorda

Discorda

Discorda Totalmente
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A PORTA DE ENTRADA
A Cemig Saúde acredita que um bom atendimento valoriza a
relação da Operadora com seus beneficiários, pois ele é a porta
de entrada para todas as demandas que chegam à entidade. Por
isso, investimos em um atendimento humanizado, que cresce a
cada dia não somente no volume de serviços prestados, mas nos
níveis de qualidade. São três canais de atendimento: Central de
Relacionamento Telefônico, atendimento por e-mail e atendimento
presencial em Belo Horizonte e outras treze cidades do Estado.
40

Reestruturação
A equipe do atendimento passou por reorganização estrutural,
que distribuiu as áreas em duas supervisões, de acordo com o
serviço prestado: a Central de Relacionamento ficou responsável
pelas áreas de serviço social, central telefônica e o atendimento;
enquanto isso a Supervisão de Suporte ao Atendimento ficou
responsável pela retaguarda dos atendimentos (presenciais,
telefônico e por e-mail). A nova estrutura resultou em uma
melhor distribuição das atividades, proporcionando maior
sintonia entre a equipe.
Atendendo com qualidade e rapidez
Em 2014, a Central de Relacionamento Telefônico recebeu
uma média de mais 10 mil ligações mensais, sendo que a nota

de monitoria – que avalia a qualidade do atendimento, foi
de 96,88%. O atendimento presencial realizou 5.587 atendimentos,
entre BH e interior, e a qualidade dos atendimentos se refletiu na
opinião dos beneficiários em nossa pesquisa de satisfação.
Capacitação dos profissionais
Realizamos quatro encontros em Belo Horizonte, para capacitação
da equipe de atendimento do interior. Promovemos ainda
quatro encontros setoriais, nos quais a gerente e a supervisora
do atendimento orientaram atendentes do interior sobre os
assuntos em destaque da Operadora e as demandas específicas
daquela localidade. Foram atendidas as seguintes regiões:
Vale do Rio Doce e Mucuri; Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba;
Campo das Vertentes e Zona da Mata e Norte de Minas; Oeste
de Minas e Região Metropolitana de BH.
Projeto CRM UP
Com o lançamento da nova versão do CRM – sistema utilizado na
gestão do relacionamento com o cliente – foi formado um grupo em
parceria com a Forluz, para estudar a adaptação à nova versão, para
que a migração não comprometesse o atendimento ao beneficiário.
O projeto, que teve duração de 9 meses, recebeu o nome de CRM UP.
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96%

DOS BENEFICIÁRIOS DISSERAM
ESTAR SATISFEITOS COM O INTERESSE
DO ATENDENTE EM RESOLVER
SUA DEMANDA.

79%

DOS BENEFICIÁRIOS ESTÃO
SATISFEITOS EM RELAÇÃO AO TEMPO
DE RESPOSTA DAS DEMANDAS
ENVIADAS POR E-MAIL.
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Sua voz
na Operadora
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Mais que um canal de denúncias,
a Ouvidoria representa a voz do
beneficiário dentro da Cemig Saúde.
Ela é um canal de relacionamento
diferenciado, autônomo,
independente e imparcial, pronto
para atender o beneficiário caso não
tenha sucesso em seu pedido ou
reclamação junto aos demais canais.

Em 2014, o setor respondeu a 1.062 manifestações.
O atendimento foi otimizado pela implantação do Sistema
de Gestão de Ouvidoria, que possibilitou um controle mais
efetivo do andamento das demandas nas diversas áreas
da Operadora. O retorno aos registros dos beneficiários dentro
do prazo de 7 dias estabelecido pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) foi de 79,54%.
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1.062
MANISFESTAÇÕES ATENDIDAS
				EM 2O14.

79%

DOS REGISTROS
RESPONDIDOS
DENTRO DO
PADRÃO
ESTABELECIDO
PELA ANS.
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Uma assistência
melhor a cada dia
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A Cemig Saúde se preocupa em
manter uma ampla rede conveniada,
que garanta aos beneficiários a
tranquilidade de contar com um
atendimento de qualidade em
todas as regiões do Estado.

Por isso, a Operadora trabalha constantemente na ampliação e
redimensionamento da rede de prestadores. Como fruto desse
trabalho, no último ano, foram celebrados 491 novos convênios,
resultando em um total de 7.555 prestadores.

Números da rede
Cidades visitadas

113

Visitas para novos convênios

4.420

Convênios firmados

491

Termos aditivos para adequar os convênios

477
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DISTRIBUIÇÃO DOS CONVENIADOS
POR CATEGORIA

2.983
MÉDICOS

293
HOSPITAIS

1.347
CLÍNICAS

787
LABORATÓRIOS

2.145
OUTROS

E CENTROS
DE DIAGNÓSTICO

7.555
TOTAL

APRIMORANDO O RELACIONAMENTO
Para a Cemig Saúde, nossos prestadores são parceiros
importantes para o cumprimento da nossa missão de cuidar
da saúde dos beneficiários. Como toda relação, essa parceria
também precisa de cuidados constantes para manter-se sólida
e duradoura. É por isso que a Operadora investe em ações
permanentes para aprimorar o relacionamento com
os prestadores. Para cuidar da manutenção da Rede, a Cemig
Saúde conta com uma equipe de agentes de relacionamento
distribuídos em seis mesorregiões do Estado. Esse grupo é
responsável por conveniar novos prestadores de serviço,
negociar valores e dar o suporte necessário para que o prestador
consiga oferecer o melhor atendimento possível ao beneficiário.
Em 2014 foram realizadas 1.400 visitas de relacionamento.
O resultado pode ser visto na pesquisa de satisfação realizada
anualmente com os prestadores. O levantamento apontou índices
satisfatórios na maioria dos tópicos, mantendo uma média geral
acima de 8,5, em uma escala de 0 a 10. Numa avaliação global,
o convênio recebeu nota 8,7.
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OBSTÁCULOS PARA AUTORIZAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS

7%
3%
50

15%

SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO
AO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

6%

9%

83%

66%
Nenhum

Não se aplica

Muito

10%

Médio

Pouco

Satisfeito

Nem satisfeito nem insatisfeito

Insatisfeito
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PRETENÇÃO DE CONTINUAR
ATENDENDO A CEMIG SAÚDE

SATISFAÇÃO DOS PRESTADORES EM
RELAÇÃO AO PRAZO DE PAGAMENTO

8%

2%

7%

98%
Sim

Não

9%

51

75%
Muito satisfeito

Satisfeito

Nem insatisfeito nem satisfeito

Muito insatisfeito

8

Comunicação
que aproxima
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Para nós, uma boa comunicação
precisa ser reinventada a cada dia,
buscando novos caminhos, novas
ferramentas e novas propostas. Mais
do que transmitir informações, nosso
objetivo é nos comunicar de forma
personalizada, promovendo um
relacionamento cada vez mais próximo
com os beneficiários, patrocinadoras
e prestadores.

Em sintonia com nosso planejamento estratégico, em 2014
nossas ações de comunicação tiveram um foco na aproximação
com nossos públicos. Foram desenvolvidas ações para promover
o conhecimento sobre o plano, suas características, benefícios
oferecidos e o papel de cada um na preservação
e sustentabilidade da Operadora.
Um exemplo disso foram as interações realizadas com os
beneficiários e os prestadores nos veículos de comunicação da
Cemig Saúde, envolvendo quiz, palavras cruzadas e outras formas
lúdicas de aprendizado com o objetivo de despertar o interesse
em conhecer melhor o plano. As ações contaram com cerca
de 1.500 participações ao longo de todo o ano.
Com intuito de estimular a adoção de hábitos saudáveis, a
Assessoria de Comunicação da Operadora adotou uma nova linha
de brindes institucionais. Um deles foi o kit lancheira térmica
mais garrafa dobrável, que esteve presente em quase todas as
interações realizadas pela Cemig Saúde, como um lembrete de
que pequenas atitudes, como escolher os alimentos corretos
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e manter o corpo hidratado são fundamentais para manter
a saúde em dia.
Passamos a participar do Comitê de Comunicação da União
Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas)
que tem procurado firmar junto à Entidade a importância
da atuação das assessorias de comunicação nas operadoras
de saúde suplementar.

O conceito que norteia a comunicação que a Cemig Saúde passa a
estabelecer com seus beneficiários traduz o desejo da Operadora
em estar cada vez mais presente nas boas escolhas que eles
fazem e na maneira como isso reflete na saúde de cada um.
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Nossas peças de comunicação também ganharam uma nova
linguagem visual, mais clara, simples e moderna, com o objetivo
de proporcionar uma leitura mais agradável. Esse esforço faz parte
de um reposicionamento que vem sendo pensado pela Operadora
há algum tempo, e que terá um desdobramento maior em 2015.
No final de 2014, começamos a fazer um exercício de reflexão e
avaliação do posicionamento institucional da Cemig Saúde, além
do modelo de comunicação adotado até então. O resultado desse
trabalho será visto e percebido pelos beneficiários e prestadores
de serviços ao longo de 2015.

Lancheira
térmica sorteada
nas interações
com beneficiários.

9

Desenvolvimento
humano

57
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Os empregados são o recurso mais
importante de uma empresa.
Por isso, a Cemig Saúde realiza
investimentos constantes na
qualificação e desenvolvimento
dos seus empregados. Em 2014,
os invenstimentos em treinamentos
foram de cerca de R$ 140 mil. Todos
os gestores participaram de
um programa de coaching e de
reestruturação das competências
requeridas pela Operadora como
fundamentais para uma gestão
de qualidade.

A Organização investiu ainda na reformulação dos processos
de recrutamento e seleção, gestão de desempenho e na
elaboração do Programa de Gestão Sucessória.

Investimentos em treinamento
Número de profissionais treinados
Valor investido em treinamento

98
139 mil

Benefícios concedidos aos empregados
Número de profissionais beneficiados
com o auxílio-creche

47

Valor investido em auxilio-creche

297 mil

Valor custeado pela Cemig Saúde
com Seguro de Vida

39 mil

Valor custeado pela Cemig Saúde
com plano de saúde e odontológico

776 mil

Contribuição previdenciária complementar

655 mil
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Empregados em um dos momentos de treinamento.
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10

Por mais
cidadania
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DIA V

62

Para a Cemig Saúde, ser uma
empresa sustentável é mais do
que prestar serviços e garantir
o equilíbrio financeiro. Significa
também cuidar da comunidade
onde está inserida e contribuir
para diminuir as desigualdades
sociais. Apoiada na crença de que
o trabalho voluntário contribui
para a formação de cidadãos mais
conscientes, a Operadora incentiva
o desenvolvimento de ações de
cidadania e responsabilidade social.

Em outubro de 2014, a Cemig Saúde, a Associação Intergerencial
da Cemig (AIC) e a Gremig mobilizaram mais de 150 voluntários
para transformar um dia comum em um momento especial para
cerca de 700 moradores do Aglomerado Morro das Pedras.
As atividades foram realizadas na Escola Municipal Hugo
Werneck, onde a comunidade pôde contar com brincadeiras;
bazar; atendimento médico, oftalmológico e odontológico;
exercícios de memória, alimentação, apresentações culturais
e cuidados com a saúde. Mas a participação dos voluntários
começou bem antes do evento, na arrecadação e triagem
das doações, auxílio na divulgação, montagem e desmontagem
da estrutura ao final da ação.
Ao todo foram arrecadadas cerca de duas toneladas de roupas,
sapatos e acessórios, além de alimentos, itens de higiene pessoal
e outros produtos. Nos consultórios médico, oftalmológico
e odontológico foram atendidas mais de 200 pessoas.
O faturamento do bazar foi de R$ 1440, valor destinado às ações
da Cáritas Paroquial Nossa Senhora de Fátima no Aglomerado
Morro das Pedras.
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Alongamento para a comunidade
e voluntários.
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Apresentação do grupo de capoeira
para a comunidade.
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NATAL SOLIDÁRIO
Um domingo chuvoso, transformado em um dia especial.
Foi o que aconteceu no dia 14 de dezembro de 2014, durante o
Natal Solidário realizado pela Cemig Saúde. A iniciativa beneficiou
20 idosos da Casa de Repouso e Convivência Recanto Conviver,
localizada no bairro Camargos, em Belo Horizonte. Os idosos
atendidos pela instituição tiveram um café da manhã especial,
com apresentação de música e entrega de itens de higiene
e presentes.
64

A ação beneficiou ainda 14 colegas que trabalham na Cemig
Saúde de forma terceirizada, que receberam, cada um, um
presente escolhido individualmente, uma cesta de Natal
com 37 itens, um vale- peru, itens para casa como batedeira,
sacos de cimento e latas de tinta. Eles também tiveram acesso
a consultas médicas realizadas por prestadores conveniados
da Operadora, que se dispuseram a contribuir com seu trabalho
de forma voluntária.

Papai Noel visitou e distribuiu
presentes aos idosos.
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Voluntários registram mais uma ação solidária
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Com os pés no chão e os olhos no futuro
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Concluímos um ano de muitas conquistas e iniciativas bem sucedidas.
Mas sabemos que ainda há muito a ser feito na busca da nossa visão:
Ser a melhor operadora de autogestão em saúde até 2020. Portanto,
é hora de renovar nossas forças para mais um ano de muito trabalho
na busca constante da qualidade e da excelência que sempre estiveram
presentes no DNA da Cemig Saúde.
Com os olhos voltados para o futuro, em 2015 nossos esforços estarão
concentrados no cumprimento das 28 iniciativas do nosso planejamento
estratégico, projetado para ser implementado entre 2014 e 2020. Assim,
estaremos focados em áreas fundamentais para o desenvolvimento da
Cemig Saúde, como a formação de parcerias com outras entidades de
autogestão em saúde, a estruturação de um modelo de conhecimento
para suportar a continuidade do negócio e garantir a transparência
e conformidade dos processos.

Cinco anos após o último reajuste realizado para recompor o equilíbrio
financeiro do PSI, é hora de retomar o assunto. Uma discussão séria,
responsável e equilibrada, focada em manter nosso plano sustentável,
de acordo com nosso padrão de qualidade, com uma cobrança justa
e adequada.
Outra questão na qual estaremos concentrados é a conclusão da
implantação do novo software de gestão integrada da Operadora,
prevista para o início de 2016. A conclusão dessa iniciativa irá nos
proporcionar um controle adequado dos processos da Operadora, além
de aumentar a qualidade e a confiabilidade das informações. Esses são
pontos que consideramos fundamentais para que juntos possamos levar
a Cemig Saúde a um futuro cada vez mais promissor.

Confira também o Relatório de Administração disponível em nosso portal, no qual constam as demonstrações contábeis da Cemig Saúde referentes ao ano
de 2014, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer da auditoria.
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