ponto de
encontro

edição 014/2019

UM VIVA À NOSSA SAÚDE!
CAIXA DE ASSISTÊNCIA COMPLETA 17 ANOS
A SAÚDE BRB completou, no último dia dois de maio, 17 anos de
atuação. Embora jovem, é referência no que diz respeito à
transparência nas ações, às boas práticas de governança, à inovação
com o modelo de Atenção Primária, ao atendimento às normas da
ANS e ao compromisso com as expectativas dos Beneﬁciários e das
Patrocinadoras.
A Operadora reconhece que acumula vitórias, mas são muitos os
desaﬁos, os quais traduzem aprendizado e amadurecimento. Nossas
conquistas estão na linha do tempo a seguir:

JANEIRO 1986
Criado o Programa de Saúde,
gerido pelo RH do BRB.

1986
JANEIRO 1997
Gestão do Programa transferida
à REGIUS.

1997

MAIO 2002
Criação da BRB Saúde – Caixa de
Assistência (normas da SPC, Lei
Complementar 109/01 e
Lei 9656/98).

2002
NOVEMBRO 2006
Instituído o Programa de
Prevenção Odontológica.

2006

MAIO 2007
Iniciado o Programa Previne –
Avaliação Preventiva Anual para
aposentados e Beneﬁciários
acima de 40 anos e Projeto
Adolescer com Saúde para jovens.

2007

JULHO 2008
Primeira Feira de Saúde
Cuidando de Você nos Pontos
de Atendimento e outras
dependências do Banco.

2008

OUTUBRO 2009
Lançamento do Projeto Cuidando
do Futuro, direcionado ao público
infantil do Plano, com feira de
saúde na AABR.

2009

DEZEMBRO 2010
Alterada a razão social para
SAÚDE BRB – Caixa de Assistência
e criado o nome fantasia
SAÚDE BRB.

2010

JANEIRO 2011
Criado Programa Viver Para Valer,
que oferece monitoramento
ambulatorial e domiciliar para
Beneﬁciários com mobilidade
reduzida.

2011
JANEIRO 2013
Instituído Programa Saúde
Corporativa, voltado à promoção
da saúde dos empregados do
Grupo BRB.

MAIO 2014

2013

Inauguração da Clínica SAÚDE
BRB: espaço próprio para
cuidados com a saúde dos
Beneﬁciários.

DEZEMBRO 2014
Criado o Comitê de Planejamento
e Orçamento, órgão interno de
apoio técnico, como
aperfeiçoamento da governança.

JANEIRO 2015
Instituição dos Comitês de
Beneﬁciários e de Patrocinadoras
– órgãos de apoio técnico ao
CONDE, instrumentos de
governança.

2014

MAIO 2015
Celebrado 1º Acordo Coletivo de
Trabalho dos Empregados, com
apoio do sindicato da categoria.

2015

NOVEMBRO 2016
- Melhor nota obtida no IDSS, da
ANS, índice de aferição do
desempenho das operadoras sob
diversos aspectos: econômico,
cumprimento das obrigações com
a ANS; serviços de saúde
oferecidos e garantia de acesso;
- 1º lugar no Prêmio da Unidas –
União Nacional das Autogestões.

FEVEREIRO 2017
Patrocínio de Plano de Previdência
Privada aos empregados – Plano
CD-05 administrado pela REGIUS.

MARÇO 2017
Reestruturação organizacional:
estruturação de cargos, funções,
competências e salários dos
empregados.

2016

SETEMBRO 2017
- Ampliação e modernização das
dependências da Clínica; inclusão
de novas especialidades médicas;
- 3º lugar no Prêmio da Unidas

JUNHO 2018
- Lançamento dos Programas
Nascer Saudável, para as
Beneﬁciárias Gestantes e Diabetes
em Dia;
- Publicações de periódicos
e cartilhas instrutivas de promoção
da saúde, no site da Instituição.

2017

2018

FEVEREIRO 2019
Aprimoramento da Governança:
reestruturação organizacional e
do sistema normativo;
transparência; e política de
comunicação.

2019

Patrocinadoras, Beneﬁciários, Prestadores de Serviços, Colaboradores e
outros parceiros contribuíram para a trajetória de sucesso: uma
autogestão sólida e que soube se reinventar; que acompanhou as
mudanças do mercado; e que busca a eﬁcácia e os melhores
resultados. Parabéns a todos que fazem parte dessa história e
continuam a construí-la no dia a dia!
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