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Relat6rio da Administra93o

Aos Diretores, Conselheiros, Participantes e is Patrocinadoras da Eletros Sa6de

Nos termos das disposig6es legais e estatut6rias, a administragao da ELETROS SAUDE, submete a apreciagio

dos Senhores o Relat6rio da Administragao e as demonstrag6es cont6beis individuals da Entidade,

acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercicio social ando em 31 de

dezembro de 2021.

Conjuntura Econ6mica

De acordo com dados divulgados pelo IBGE, o fndice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA),

considerado para a inflag3o oficial do Brasil, fechou 2021 com elevagao em l0,06%, acima da taxa apurada no

ano anterior, em 2020, que foide 4,52%.

O Banco Central, publicou que o Produto Interno Bruto IPIBI brasileiro cresceu 4,6% em 2021. Segundo o IBGE,

esse avango recuperou as perdas de 2020, quando a economia brasileira encolheu 3,9% devido a pandemia.

Apesar de ter encerrado o ano passado 0,5% acima do patamar pr6-pandemia (4g trimestre de 2019), o PIB

ainda este 2,8% abaixo do ponto mats alto da atividade econ6mica na s6rie hist6rica, alcangado no primeiro

trimestre de 2014

Com relag3o ao setor de saOde suplementar, dados divulgados peta Ag6ncia Nacional de SaOde Suplementar

(ANS), apontam que os pianos de sa6de fecharam 2021 com 48.995.883 de benefici6rios, um crescimento de

3,2% em relagao a 2020.

a) Politica de destinag3o de lucros / supergvits / cobras

A ELETROS SAUDE 6 uma Operadora de Plano Privado de Assist6ncia a SaOde -- Eletros-Sa6de, sem fins

lucrativos, classificada como autogestao. Os pianos registrados pele Eletros-Sa6de junto a ANS possuem dual

modalidades: prego pr6-estabelecido custeado atrav6s de contribuig6es mensais exclusivamente pecos seus

2.339 benefici6rios (dentre esses, 60% s3o acima de 59 anos) e os Pianos na modalidade com prego P6s

estabelecido custeado integralmente pdas Patrocinadoras ELETROBRAS e CEPEL e pelos resultados dos

investimentos de suas aplicag6es financeiras, por eventuais doag6es, subveng6es, legados e rendas

extraordinirias.
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b) Neg6cios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influ6ncia na "performance" da

sociedade/entidade e/ou no resultado do exercicio.

A Eletros-Sa6de, 6 uma autogestao em saOde, sem fins lucrativos e caracteriza-se por oferecer pianos de saOde

por cota familiar e individual por faixa et6ria. E classificado como plano coletivo empresarial por grupo de

estados, de segmentagao ambulatorial e hospitalar com obstetricia, e odonto16gico, com coberturas

diferenciadas por categoria do usu6rio, tendo ao final deste exercicio o total de 5.878 benefici6rios. Atua

principalmente na regi5o metropolitana do estado do Rio de Janeiro e em outros municipios deste Estado e no

Distrito Federal (Brasilia).

A Eletros-Sa6de encerrou o exercicio de 2021 com um resultado positivo de R$ 5.382.456,33 (cinco milh6es,

trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e tr6s centavos) e os principais

fatores que contribuiram para este resultado foram:

1)

2)

Em fungao do reajuste das mensalidades dos pianos pr6-estabelecidos e agnes da area de cobranga para

redugao da inadimp16ncia e controle dos recebiveis, as mensalidades ficaram dentro do previsto para

Redugao de 0,07% das nossas despesas administrativas, de acordo com as metas de orgamento para o

exercicio de 2021;

2021

3) Redugao das utilizag6es m6dicas hospitalares e de sinistros decorrentes de internag6es de alta
complexidade e longa perman6ncia, principalmente em virtude da pandemia e isolamento ocasionados

pelo COVID 19;
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ELETROS SAODE - ASSOCIAgAO DE ASSIST£NCIA A SAODE 2021 2020

DEMONSTRAgAO DO RESULTADO

Contraprestag6es Efetivas / Pr6mios Ganhos de Plano de Assist6ncia iSaOde

Receitas com Operag6es de Assist6ncia a SaOde

Contraprestag6es Liquidas / Pr6mios Retidos

1-1 Tributos Diretos de Operag6es com Pianos de Assist6ncia a SaOde da Operadora

Eventos Indeniziveis Liquidos / Sinistros Retidos

Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados

Variagao da Provisio de Eventos/Sinistros Ocorridos e N3o Avisados

RESULTADO DAS OPERAG6ES COM PLANOS DE ASSIST£NCIA A SAODE

Outras Receitas Operacionais de Pianos de Assist6ncia a Sa6de

Receitas de Assist6ncia a SaOde Nio Relacionadas com Pianos de Sa6de da Operadora

Receitas com Administragao de Intercimbio Eventual- Assist6ncia M6dico Hospitalar

Outras Receitas Operacionais

1-1 Tributes Diretos de Outras Atividades de Assist6ncia a SaOde

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistdncia a SaOde

Outras Despesas de Operag6es de Pianos de Assist6ncia a SaOde

Programas de Promogao da SaOdee Prevengao de Riscos e Doengas

1-1 Recuperag3o de Outras Despesas Operacionais de Assist6ncia a SaOde

Provis3o para Perdas Sobre Cr6ditos

Outras Despesas Oper. de Assist. a Sa6de N5o Rel. com Pianos de Sa6de da Operadora

RESULTADO BRUTO

Despesas Administrativas

Resultado Financeiro Liquido

Receitas Financeiras

Despesas financeiras
Resultado Petri mania

Receitas Patri moniais

Despesas Patrimoniais

Resultado com Seguro e Resseguro

Receitas com Seguro e Resseguro

Despesas com Seguro Resseguro

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOR E PARTICIPAgOES

RESULTADO LIQUIDS

43.243.071.31

43.239.918,17

43.239.918,17

3.153,14

36.966.977.06

36.798.712,08

168.264,98

6.276.094,25

2.736.139,04

297.996,64

297.996,64

940.180,12

2.093.955,56

4.098.981,20

1.111.387,72

1.122.855,07

11.467,35

18.152,20

18.152,20

5.382.456,33

5.382.456,33

18.152,20

18.152,20
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Perspectivas e pianos da administrag3o para o exercicio seguinte

Temos as seguintes expectativas para o ano de 2022

1) Dar continuidade ao Planejamento Estrat6gico, cujas metal t6m como objetivo - manter o equilibrio

financeiro do Plano de SaOde, atrav6s de agnes que visem a redug3o nos custos assistenciais e reajustes de

pregos de acordo com os c51culos atuariais;

2) Acompanhar os Indicadores Internos de gestao de despesas assistenciais e administrativas, visando

apoiar o monitoramento de gestao a saOde;

3) Adotar as melhores pr6ticas de governanga corporativa atrav6s de agnes de auditoria e regulagao

aderentes aos conselhos de classe e 6rgios reguladores;

4) Otimizar os processes de neg6cios, aperfeigoando os controles internos e utilizando today as

funcionalidades do sistema de gest3o;

sl Manter a exce16ncia no relacionamento com benefici6rios e patrocinadoras;

6) Ter estrutura organizacional adequada com profissionais qualificados de acordo com os cargos e

fung6es;

7) Concluir a implantagao do novo HRP de gestao operacional e outras melhorias tecno16gicas, visando

a automag3o e digitalizagao das atividades no relacionamento com os benefici6rios, prestadores e

patrocinadoras.

c) Reformulag6es administrativas: descrig5o das mudangas administrativas e programas de racionalizag5o;

Dar continuidade do Planejamento Estrat6gico com objetivos e metal para 2022;

21 Manutengao constante da negociagao com a rede de prestadores de servigos para evitar elevag3o

dos custom com materiais e servigos acima da inflag3o;

3) Dar continuidade ao projeto de formalizagao das Politicas Institucionais, para que a Eletros esteja

alinhada as boas priticas de Governanga Corporativa;
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4) Dar continuidade a matriz de indicadores internos dos custos assistenciais e despesas

administrativas, efetuando o monitoramento dos principais gastos e implementando medidas de controle de

custos e despesas;

(

5) Manter a politica de novas parcerias com prestadores de servigos m6dicos, visando oferecer servigos

de qualidade aos beneficiirios do Plano Eletros-Saade;

6) Aperfeigoamento das agnes de gestao, tanto no acompanhamento das internag6es hospitalares de

longa perman6ncia e internag6es domiciliares, atrav6s de agnes preventivas e de interfer6ncia

Idesospitalizagao, indicag5o de home-care para internag6es de longa durag5o), como a compra direta de

medicamentos e a "busca ativa", feitas pelos setores de autorizag3o e regulagao do ES.

d) Recursos humanos

Contribuindo para a criag3o de um ambiente de alta qualidade, a Eletros-Sa6de promove um continuo

aperfeigoamento dos seus profissionais, objetivando uma expressiva vantagem competitiva para a empresa e

uma continua melhoria na qualidade de seus servigos. A16m disso, a Eletros-Sa6de investe na retengao de

recursos humanos com seus programas de treinamento e desenvolvimento de equipes.

($ metros-Sa6de

Ele£ras«$;3Cde- As$om;ggBo d© & $1 8niu % $:3{lide

I L Urt 8 i i+£nn8. ly4 - $p rl8 r

£E}': £O.U5£+«{}92 - fli J m tra - F{J

NUMERO DE EMPREGADOS NO TERMINO DO

EXERCICIO ATUAL E DOS DOIS ULTIMOS EXERCICIOS

dez/13 32

dez/14 35

dez/15 38

dez/16 38

dez/17 38

dez/18 37

dez/19 36

dez/20 37

dez/21 35
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TURNOVER NOS ULTIMOS DOIS ANOS

Ano Demiss6es Admiss6es
2013 2 3
2014 2 5
2015 7 10

2016 1 ]
2017 1 1
2018 2 ]
2019 2 1
2020 3 4
2021 7 6

RECOLHIM ENTO DE CONTRIBUl96ES SOCIALS

INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS

2013 435.325

2014 466.205

2015 509.783

2016 612.179

2017 574.297

2018 562.018

2019 567.084

2020 565.225

2021 704.732

SEG MENTAgAO DA MA0-DE-0BRA

Localizag5o Geogrdfica Quant. %
Rio de Janeiro - RJ 35 100%

INVESTIM ENTOS EM TREINAMENTOS

2021

Distribuig5o Orgamento JAN A DEZ

Treinamento e Desenvolvimento 2.151
TOTAL 2. 151
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NiveIEducacional
Ensi no Midi o

Supe nor Compl eto
Superior Incompleto
P6s-Graduagao Completo
P6s Graduagao Incompleto
Mestrado Complete
Mestrado Incompleto

TOTAL

Q.uant.
6

15

0
14
0

0

0
35

%

17
43
0

40
0
0
0

100

w E nsino M6dio

w Supe rio r Com pleto

@ Supe rio r I ncom pleto

W P6s-G raduagao Com pleto

M P6s-G ra duag3o in com pleto

% Meat ra do Com pleto

Mest rado Incomp leto

€ $ €!eti"os-S.Bade
t:!en $aCdc%-fass (i goode a$:$is an :l i$aG$
f u UT'ugL#aia1la. l?i} - $W ang r

Cell: 20,a$g-gy2 - Rl© d( J n r© -- Fq.g

..£

INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE SEGURIDADE

2021

Distribuig5o Orgamento JAN A DEZ
Contribuig6es Eletros 158.695

TOTAL158.695

VALOR BENEFICIOS CONCEDIDOS AOS EMPREGADO

2013 1.137.829

2014 1.196.865

2015 1.476.777

2016 1.863.132

2017 1.961.595

2018 2.019.124

2019 2.144.014

2020 1.626.081

2021 1.670.261
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Alocag5o em Fung6es
Administrativas
Assistencial

TOTAL

Quant.
35

0

35

%

100

0

100

0

!oe

a Admini strat ives

W Assiste ncia I

e) Governanga Corporativa

A Eletros-SaOde, em conformidade com a politica de reformat estruturais e funcionais, deu continuidade ao

seu Planejamento Estrat6gico com objetivos e metas tragadas at6 o ano de 2022 e ao Programa de

Monitoramento dos Riscos Corporativos, elaborou Indicadores Internos de Gestio Assistencial e

Administrativo que est3o contribuindo para uma melhor administragao do Plano.

Sob a lideranga dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, a condugao da Diretoria Executiva, a Eletros-SaOde este

implementando projetos que estabelece mecanismos de governanga que dotar5o a organizagao de moderna

tecnologia de gestao, tornando possivel enfrentar com efici6ncia os desafios estrat6gicos para os pr6ximos

anos

f) Efeitos da pandemia causada peso Coronavirus na Eletros-Sadde

Em consequ6ncia do contagio em escala global causado pda Covid-19, o Eletros-SaOde at6 a data de

aprovagao das demonstrag6es contibeis, n3o apresentou oscilag3o em seu resultado referente is Aplicag6es

Financeiras. Tats aplicag6es se concentram, majoritariamente, em titulos em renda axa, estes com menores

riscos macroecon6micos frente a renda vari6vel.
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Em relagao aos custos assistenciais ocorreram redug6es das utilizag6es no plano em fung3o do isolamento

recomendado pdas autoridades sanit6rias. Houve redugao em cirurgias eletivas, utilizag6es m6dicas-

hospitalares, eventos/sinistros de alta complexidade e longa perman6ncia, pronto atendimentos, consultas

m6dicas, laboratoriais e terapias.

Os impactos operacionais decorrentes is medidas restritivas implementadas pelos governos federais

estaduais e municipais, estio sends mitigadas sem prejuizo aos benefici6rios da Eletros-SaOde.

Agradecimentos

Finalizando, a ELETROS-SAUDE registra o seu agradecimento ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal, a
Diretoria Executiva, aos empregados, prestadores de servigo e fornecedores, bem como ds entidades
governamentais e 6rgaos reguladores e todos os que de alguma forma contribuiram para o desempenho da
entidade em 2021.

Rio de Janeiro, 31de margo de 2022

Rog6rio Carlos Lamim Braz

Diretor Presidente
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