
Governança 
Postal Saúde

Dezembro/2016



O que é

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos

de fiscalização e controle e demais partes interessadas.

Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC



Cadeia de Valor



Estrutura Organizacional

Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC



Estrutura Organizacional



Órgãos Sociais



Órgãos de fiscalização

Departamento de Controles 

Internos da Mantenedora

Auditoria Independente



Normas Superiores

Estatuto Social (Proposta de revisão em análise pelo CODEL)

Regimento Interno CODEL

Regimento Interno COFIS

Regimento Interno DIREX



Normas Superiores

• Apreciada em 07 de outubro de 2016 – DIREX

• Aprovada em 25 de outubro de 2016 – CODEL

• Diretrizes para manter os mais elevados

padrões de comportamento ético e de

integridade no trabalho.



Estrutura Normativa

3 Políticas vigentes

21 Manuais vigentes

3 Cadernos vigentes

55 Instruções vigentes



Políticas

• Estabelece Diretrizes relativas à contratação de

profissionais para a Postal Saúde, visando o

preenchimento de vagas conforme quadro de

cargos e funções por profissionais que possam

atender da melhor maneira às necessidades da

Operadora.

• Apreciada em 07 de outubro de 2016 – DIREX

• Aprovada em 25 de outubro de 2016 – CODEL

Política de Contratação de Pessoal



Políticas

• Estabelece Princípios e Diretrizes relativos à

Contratação de Serviços, Aquisição e

Desfazimento de Bens no âmbito da Postal

Saúde, com vistas a disciplinar os

procedimentos internos.

• Apreciada em 30 de agosto de 2016 – DIREX

• Aprovada em 25 de outubro de 2016 – CODEL

Política de contratação de serviços aquisição e desfazimento de bens



Políticas

Política em fase de elaboração

Avaliação de desempenho

Plano de Cargos e 

Salários

Programa de Educação 

Continuada

Pesquisa de Clima 

Organizacional

Política 

de Gestão 

de

Pessoas



Manuais

• Estabelece os Procedimentos (etapas,

atividades e prazos) relativos à apuração de

supostas infrações de natureza ética e/ou

disciplinar, ocorridas no âmbito da Postal

Saúde ou fora dela quando em serviço,

envolvendo empregados do seu quadro

funcional e aplicação das devidas penalidades.

• Aprovado em 17 de novembro de 2016 - DIREX

Manual de Controle Ético e Disciplinar



Manuais

01

Manual de 

Contração 

Pessoas

02

Manual de 

Regulação

03

Manual de 

alçada para 

avaliação e 

autorização 

de casos 

excepcionais

Manuais em fase elaboração ou validação 

04

Manual do 

Credenciado



Arquitetura de Processos

• Representação lógica dos processos de

uma instituição agrupados em

macroprocessos, que demonstra as

atividades, relacionamentos, produtos e

serviços que a instituição executa ou

deveria executar para assegurar a

efetividade de sua missão e realizar sua

visão.



Mapeamento de Processos

• DIREX aprovou em 14 de setembro de 2016 proposta de mapeamento de

processos;

• Projeto iniciado pelos processos de Regulação, Contas Médicas e Cadastro.



Número Único de Processo

• Implantação do Processo Único, com objetivo

de garantir a responsabilidade dos gestores e

empregados, a integridade física dos

documentos, bem como, a transparência nas

ações, desde a formação do processo até o

seu devido arquivamento.



Reestruturação

Transferência das Unidades de Representação Regionais (URRs) para a Diretoria de
Relacionamento - DIREL, a fim de demonstrar a finalidade das unidades

Ajuste do quadro de empregados, de acordo com VOTO DIAFI 048/2015 – aprovado
pelo CODEL em 28/01/16.

Redução de uma função de coordenador nas Unidades de porte I e II – aprovado pelo
CODEL em 12/08/2016

Adequação dos valores de função de Gerentes e Coordenadores de URRs, com base
na tabela de funções das Diretorias Regionais da Mantenedora

Retorno das URRs para os espaços dos Correios



Reestruturação

Reestruturação da Presidência



Reestruturação

Reestruturação da Diretoria Administrativa e Financeira



Planejamento Estratégico

CODEL aprovou as metas estratégicas em março/2016

Determinou que houvesse 

o desdobramento

Proposta de desdobramento 

será apresentada ao CODEL 

em dezembro/16

Planejamento Estratégico

• 6 Objetivos Estratégicos

• 7 Projetos Estratégicos

• 19 Ações Estratégicas



Despesa Administrativa

16.187.687,49 

15.332.692,15 

15.927.091,33 

18.360.856,23 

18.483.377,72 
16.383.370,84 

14.140.281,79 

14.640.771,64 

14.708.950,12 

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16



Análise e renegociação de contratos

Especificações Custo de Redução

Serviços de Auditoria de Contas Médicas - Valor Total de Redução R$                 3.658.968,22 

Serviços Médicos, Enfermagem, Atendentes, Odontológicos em Ambulatórios 

- Valor Total de Redução
R$                     939.504,84 

Serviços de Limpeza e Conservação - Valor Total de Redução R$                     421.638,84 

Contratos Rescindidos - Valor Total de Redução R$                     518.400,00 

Glosas no Contrato Benner - Valor Total R$                     460.178,11 

VALOR GLOBAL DE REDUÇÕES A PARTIR DE JULHO DE 2016 R$                 5.998.690,01 

Mediante renegociação com proprietários dos imóveis, no mês de novembro a

caixa de assistência deixou de gastar aproximadamente 115 mil ao mês,

economia anual de aproximadamente 1,3 milhão/ano.

Despesa Administrativa



Redução de Diárias

• CIR DIAFI 007/2016 – adequação dos

valores praticados na Postal Saúde aos

valores da Mantenedora.

Despesa Administrativa



03

- Busca de prédio nos Correios para a 

Sede da Postal Saúde

Despesa Administrativa

Expectativas

- Possibilidade de maior redução em 

aluguéis

01

02

- Novas licitações que podem gerar 

economia



Despesa Assistencial

Comitê de crise

Formalização de negociações1

Aproximadamente 46 milhões de débitos já 

foram negociados2

Alcançamos descontos de 7 a 20%, que 

totalizaram aproximadamente 804 mil reais3



Despesa Assistencial

Comitê de Sinistros



Despesa Assistencial

Comitê de Sinistros

75% dos gastos com esse grupo de pacientes, decorrem de internações

• Objetivo inibir as internações, reduzir a permanência dos internados e evitar reinternações;

Medidas já realizadas:

• Contratação de uma enfermeira especializada

• Projeto Piloto implantado no DF e com planejamento de 

extensão aos demais estados

• Pacientes já foram estratificados, localizados e possuem 

suas autorizações de internações monitoradas

• Proposta de modificação do protocolo de internações

• 100 primeiros desse ranking e classificados por 

patologias, sequelas e números de internações

Resultados já obtidos:

• Remoções para rede hospitalar de menor custo (redução de 

60%);

• Desospitalizações



OBRIGADO!


