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RELATORIO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 

 

 

 

Prezados(as) Associados(as), 

 

 

A administração da Caixa de Assistência a Saúde da Universidade (CASUFES) submete à apreciação 
de V.Sas, o Relatório da Administração contendo as Demonstrações Contábeis relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, juntamente com o parecer da empresa de auditoria 
SR Auditores e Consultores S/S LTDA e as notas explicativas, referente ao exercício social de 2018. 
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INTRODUÇÃO 

A atual Diretoria Executiva e Conselho Diretor tomaram posse em 26/02/2018, sem processo de 
transição. A Diretoria Executiva, inicialmente, realizou um trabalho de diagnóstico situacional que 
identificou sérios problemas técnicos e legais que poderiam comprometer a continuidade das 
operações. 

 

Em 09/10/2018 a Diretoria Executiva substitui a empresa de auditoria independente e contrata a 
SR Auditores e Consultores S/S LTDA para auditar as demonstrações financeiras do exercício social 
de 2018, que foram levadas para deliberação e aprovação em assembleia dos associados. 

 

POLÍTICA DE DESTINAÇÃO DO SUPERAVIT 

Foi apurado um superávit líquido de R$ 3.191.353,53 no exercício de 2018. Objetivando 
resguardar e reforçar seu Patrimônio Social e manter os recursos próprios mínimos adequados 
especialmente às exigências de Margem de Solvência e Patrimônio Mínimo Ajustado 
estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a CASUFES possui como política 
a destinação integral do superávit apurado no exercício para constituição de reservas de retenção 
de superávits. 

 

NEGÓCIOS SOCIAIS E PERFOMANCE 

 A CASUFES opera na modalidade de autogestão, registrada junto à Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, sob o nº 33.0027-0 no qual concede cobertura ambulatorial + hospitalar com 
obstetrícia por meio dos planos registrados junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 
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sob o nº 404.102/99-0 e 404.103/99-8 em acomodações Enfermaria e Apartamento 
respectivamente, ambos de abrangência Estadual. 

Nossos custos assistenciais demonstraram um crescimento de 6,72% em relação a 2017, tal 
elevação foi ligeiramente inferior ao aplicado nas mensalidades do plano em Jan/2018 que foi 
6,78%. 

Em relação ao desempenho do número de associados observou-se uma redução de 0,01% em 
relação ao ano de 2017. 

 

PREVENÇÃO À FRAUDE 

A CASUFES possuiu um sistema de Governança em que as decisões são tomadas conforme rege o 
Estatuto da Instituição. O sistema de pagamento de despesas contempla segregação e 
conferências e duas assinaturas digitais, além da fiscalização do Conselho Fiscal. A prevenção da 
fraude, desvios e corrupção será fortalecida com a formalização da Política de Governança, 
construção do Plano de Integridade, Regulamentos e Regimentos que assegurem que as partes 
interessadas participem do processo decisório e o os objetivos da associação sejam alcançados.  

 

CONTROLES INTERNO 

A CASUFES durante o exercício de 2018 realizou uma apurada avaliação do Sistema de Controles 
Internos e observou a necessidade de uma reestruturação com foco no zelar pela informação, no 
que tange a disponibilidade, integridade e confidencialidade, traçando como objetivo a 
governança da informação. 

 

PERSPECTIVAS E PLANO DA ADMINISTRAÇÃO – ANO 2019 

Ao final do exercício de 2018 e conclusão do diagnostico realizado pela Diretoria Executiva 
ficaram evidentes a necessidade de correções imediatas na operação e forma de atuação da 
CASUFES, definindo como meta para 2019: 

 Regularização da atuação da CASUFES como Caixa de Assistência; 
 Transferência da carteira para uma administradora de benefícios parceira da UNIMED 

VITÓRIA que atualmente oferece assistência aos associados CASUFES; 
 Ampliação do leque de produtos e serviços para os associados CASUFES; 
 Continuidade no acompanhamento dos custos assistências junto a Administradora de 

Benefícios; 
 Consolidação de parcerias que apresentem melhor relação custo benefícios para o 

associado. 



 
 
 
 
 
 

Av. Fernando Ferrari, 1080 Ed. - América Centro Empresarial – Torre Norte – sala 402  
Mata da Praia – Vitória – ES – CEP 29.066-380  
Telefone: (027) 3315-0010  /  Fax: (027) 3315-0012   
 Site: www.casufes.org.br   -  Email: casufes@casufes.org.br 

 

 

PLANO GLOBAL CASUFES - 2019 

OBJETIVOS INDICADORES METAS PARA 2019 

Perspectiva dos Associados 
> Aumentar a participação e a satisfação 
dos associados 
em relação aos serviços e aos resultados, 
por meio de um  
desempenho efetivo 

> percentual de satisfação dos 
associados 

> 85% 

Perspectiva Financeira 
> Aumentar a rentabilidade das 
Aplicações 
> Prospectar novas fontes de receitas 
> Melhorar a produtividade comercial 

> Crescimento da Receita 
> Incremento de Receita com 
novas fontes 
>  redução do custo comercial 

> 8% 
>13% 
>17% 

Perspectiva dos Processos Internos 
> Gestão de Riscos em Saúde 
> Abrir Estatuinte  
>  Accountability: Implantar Governança, 
Transparência e Prestação de Contas 

> Conclusão Dezembro de 
2019 
> Conclusão Novembro de 
2019 
> Oportunidades de mercados 
mapeadas até novembro de 
2019 

> Avaliação do 
mercado 
> Regulamento 
Estatuinte 
> Plano de 
Integridade e 
Política de 
Governança 

Perspectiva de Aprendizado e 
Crescimento 
> Desenvolver competências estratégicas 
> Atrair e reter talento de alto nível 
> Promover cultura orientada para os 
associados 
> Promover o alinhamento dos objetivos 
pessoais 

¬ 
> Equipe capacitada até 
out/2019 
> percentual de turnover 
> Pesquisas semestrais com 
associados 
> pesquisa anual com 
colaboradores  
  

¬ 
> Competência 
alcançada 
> turnover zero 
> Satisfação acima 
de 85% 
> Satisfação acima 
de 85% 
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Vitória, ES, 31 de Dezembro de 2018. 

 

 

 

 

OBJETIVO INDICADOR
> Aumentar a Rentabilidade das Aplicações (O1)
> Prospectar novas fontes de receitas (O2)
> Melhorar a produtividade comercial (O4)

> % de aumento da rentabilidade
> Receita oriunda de novos serviços/produtos
> Custo comercial (por produto/serviço)

> Aumentar a satisfação dos associados
> aumentar a fidelidade dos associados

> % Associados altamente satisfeitos
> Retenção de associados

Seleção

> Compreender segmentos
> incluir novos clientes
> Gerenciar a marca e a imagem

> Contribuição por segmento
> Número de novos clientes
> Consciência da marca/preferência

Retenção

> Formar parcerias de fornecimento exclusivo
> Cultivar clientes vitalícios
> Garantir excelência nos serviços

> % de receita oriunda fornecimento exclusivo
> Valor vitalício dos clientes
> Nível de serviços 

Conquista
> Comunicar proposição de valor
> Personalizar o marketing de massa
> Conquistar novos associados

> consciência da marca
> Taxa de resposta às campanhas
> Número de leads/taxa de conversão

Crescimento
> Serviços cruzados
> Oferecimento de Soluções
> Parcerias/gestão integrada

> Número de serviços por clientes
> Acordos e Parcerias
> % da receita oriunda de acordos 

> Prontidão do capital humano
> Turnover do pessoal-chave

> Promover cultura orientada para os associados
> Promover o alinhamento dos objetivos pessoais

> Pesquisas de Associados
> objetivos dos empregados, conectados a 
estratégia

Capital Organizacional
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> Desenvolver competências estratégicas
> Atrair e reter talento de alto nível



CAIXA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA UNIVERSIDADE
Balanço Patrimonial
Em reais

Ativo
 Nota 

Explicativa 
31/12/18 31/12/17 Passivo e Patrimônio Líquido

 Nota 
Explicativa 

31/12/18 31/12/17

 ATIVO CIRCULANTE  PASSIVO CIRCULANTE

Disponível 4 56.018,93                           50.206 Provisões Técnicas Op. Assistência à Saúde 10 2.896.912           2.645.022           

Aplicações Financeiras 5 23.613.576         20.168.594         Débitos de Operações de Assistência à Saúde 34.210                43.644                

Créditos c/ planos de Assistência à Saúde 6 757.341              748.645              Tributos e Encargos Sociais a Recolher 11 30.093                45.859                

Créditos Tributários e Previdenciários 7 7.606                  2.678                  Obrigações com Pessoal 12 60.469                88.563                

Bens e Titulos a Receber 8 6.023                                       164 Fornecedores -                      13                       

3.021.684           2.823.100           

24.440.565         20.970.287         

 ATIVO NÃO CIRCULANTE  PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Provisão para Ações Judiciais 13 13.107                

-                      -                      13.107                -                      

 ATIVO NÃO CIRCULANTE   PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  Investimentos Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais 213.000              213.000              

  Imobilizado Líquido 9 722.796              784.299              Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits 18.726.097         14.327.518         

  Intangível 1.880                  7.611                  Lucro/Superativs Apurado 3.191.354           4.398.579           

724.676              791.910              22.130.451         18.939.097         

  Total do Ativo 25.165.241         21.762.197           Total do Passivo 25.165.241         21.762.197         

-                      -                      



CAIXA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA UNIVERSIDADE
Demonstração de Resultado
Em reais

Descrição
 Nota 

Explicativa 
31/12/18 31/12/17

    Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos 30.224.993         28.082.622         

  ( = ) Total das Contraprestações Efetivas de Planos de Assistência à Saúde 30.224.993         28.082.622         

( - ) Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados 14 (25.279.060)        (22.629.218)        
( - ) Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (182.050)             (381.185)             

  ( = ) RESULT. DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 4.763.883           5.072.219           

  ( - ) Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde
   ( - )   Provisões para Perdas Sobre Créditos (329.283)             (460.203)             
   ( - )  Despesas com Prestação de Serviços - Assistência Médica-Hospitalar (900)                    (2.494)                 
   ( - )  Despesas com Prestação de Serviços - Odontológico (393.444)             -                      

  ( = ) Total Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (723.627)             (462.697)             

  ( = ) RESULTADO BRUTO 4.040.255           4.609.522           

  ( +/- ) Despesas/Receitas Operacionais

Despesas com Pessoal (1.198.430)          (820.032)             

    Despesas com Empregados (605.015)                         (820.032)

    Despesas com Pró-labore Diretoria (402.989)            

    Despesas com Indenizações (54.583)              

    Despesas com Instruções (8.156)                 

    Despesas com Programas de Alimentação (110.622)            

    Despesas com Transporte de Empregados (13.244)              

    Outras Despesas com Empregados (3.822)                 

Despesas c/ Encargos e Assist. Social (243.729)             (406.717)             

    Despesas com Encargos Sociais (239.524)            (406.717)            

    Despesas com Assistencia Social (4.205)                 

Despesas Gerais Administrativas (571.033)             (383.546)             

    Despesas Renumeração por Serviços de Terceiros (366.646)                         (383.546)

    Despesas com Localização e Manutenção (61.078)              

    Despesas com Utilização de Equipamentos (7.171)                 

    Outras Despesas com Localização (109.960)            

    Despesas Administrativas Diversas (Publicações) (2.078)                 

    Propaganda e Publicidade (10.993)              

   Despesas Judiciais (13.107)              

Despesas com Tributos (38.308)               (34.461)               

     Amortização e Depreciação (92.045)               (108.198)             

(2.143.546)          (1.752.953)          

  ( = ) Resultado Operacional Líquido 1.896.710           2.856.569           

(+/-) Operações Financeiras

     Receitas Financeiras 1.521.373           1.804.907           

   Receita com Outros Titulos de Renda Fixa 1.314.173           1.804.907           

   Receitas por Recebimentos em Atraso 207.200              

     Despesas Financeiras (226.730)             (262.896)             

   Despesas por Pagamentos em Atraso (6.964)                 (262.896)            

   Despesas com Imposto e Contribuição s/ Transações Financeiras (150.235)            

   Despesas Financeiras Diversas - Tarifa Bancária (69.530)              

  ( = ) Resultado Financeiro 1.294.644           1.542.010           

 ( = ) Superait ou Defécit do Exercício 3.191.354           4.398.579           
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Aos Administradores da 

CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA UNIVERSIDADE - CASUFES 
Vitória - ES 
 

Opinião com ressalva 

Examinamos as demonstrações contábeis da CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA UNIVERSIDADE - 

CASUFES, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas 

demonstrações do resultado, 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, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para 

opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

DA UNIVERSIDADE - CASUFES em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os 

seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil. 

 

Base para opinião com ressalva 

i) A Entidade opera na modalidade de Autogestão conforme registro na Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) nº 330027, logo, está submetida a RN nº 137/2006 e alterações trazidas pela RN 

nº 148/2007, que regulamentam as entidades de autogestão no âmbito do sistema de saúde 

suplementar, observadas as correlações com a Lei Nº 9.656/1998 e RN nº 209/2009. Ressaltamos que 

a forma sob a qual a Entidade opera está em desacordo com a legislação de regência, uma vez que não 

possui rede própria, credenciada, contratada ou referenciada. 

ii) Em 21/11/2014, a Entidade assinou 02 (dois) contratos com a Unimed Vitória Cooperativa de 

Trabalho Médico, contemplando Plano Participativo de abrangência nacional com acomodações 

“Enfermaria” e “Apartamento”, ambos com registro na ANS sob nº 462.577/10-3 e 462.576/10-5 e 

vigência a partir de 02/01/2015, entretanto, possui registrado na ANS somente os planos de nº 

404.102/99-0 e 404.103/99-8, “Enfermaria” e “Quarto Particular”, ambos de abrangência Estadual. 

Esses elementos atestam que a Entidade oferta planos de saúde aos seus associados, diversos 

daqueles que possui registro autorizativo, sujeitando-se à aplicação das penalidades previstas no Art. 

20 da RN/ANS nº 396/2016.  

iii)  A Entidade não possui controle patrimonial dos bens registrados no Ativo Imobilizado. Observamos 

que parte dos bens que compõem o ativo imobilizado foram doados, conforme contrato de Doação 

datado de 26/11/2013 e, no entanto, não foram baixados do imobilizado da entidade.  
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Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 

intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 

independentes em relação a Associação, 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 com ressalva. 

 

Outros assuntos 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentadas para fins 

de comparação com o exercício de 31 de dezembro de 2018, foram auditadas por outros auditores 

independentes que emitiram Relatório em 23 de fevereiro de 2018, sem modificação de opinião. 

 

Provisões Técnicas 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar através da RN 209, de 22 de dezembro de 2009, estabeleceu 

os critérios de manutenção de Recursos Próprios Mínimos e constituição de Provisões Técnicas a serem 

observados pelas operadoras de planos de assistência à saúde. Atendendo ao disposto na referida 

Resolução Normativa, a CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA UNIVERSIDADE - CASUFES possui ativos 

que garantem e lastreiam a integralidade das suas provisões decorrentes de sua operação, bem como 

os Recursos Próprios Mínimos para o período encerrado em 31 de dezembro de 2018. 

 

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 

determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 

distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 

capacidade de a Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 

relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas 

operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 

processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

 



 

 
 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 
 

3 

 
Rua Dr. Bolívar de Abreu, n.º 45 – Bento Ferreira – Vitória/ES – CEP: 29050-685 

Telefone: + 55 (27) 4009-4666 

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis. 

 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 

exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 

disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 

de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 

e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 

ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

intencionais. 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 

expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação. 

• 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 Associação. Se concluirmos que existe incerteza 

relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 

divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 

auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 

levar a Associação a não mais se manter em continuidade operacional. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 

inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 

transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 

planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 

deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

 

Vitória (ES), 15 de março de 2019. 

 

 

SR AUDITORES E CONSULTORES S/S     EDIMARCOS LUCHI 
CRC-ES 1935 | CVM 8869 | CNAI 178     CRC-ES 11608 
João Alfredo de Souza Ramos      Auditor Assistente 
CRC-ES 2289 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
JORGE DE OLIVEIRA SILVA 
CRC-ES 12317 
Auditor Assistente 
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