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No mês de setembro a Casseb 
completará 50 anos de fundação. Será 
mais um acontecimento na história 
de nossa caixa, que chega às 
“bodas” cinquentenária com 
chave de ouro, fortalecida, 
cumprindo o papel 
inerente a sua existência:
prestar assistência 
de saúde aos 
cassebianos.

Para não deixar 
passar a data em 
branco, a diretoria 
da Casseb está 
preparando uma 
programação 
especial, que vai
relembrar a nossa 
história e apontar os 
rumos que a caixa vai 
tomar nos próximos 
anos. Um jornal
especial vai trazer todas
as informações.



Paulo Nolasco

Em 1967 os banebianos que 
fundaram a Casseb jamais 
imaginariam que chegaríamos 
aos 50 anos na situação em 
que estamos hoje. Evidente 
que ao fundarmos a nossa 
caixa de assistência nenhum 
dos fundadores pensou que 
ali estava surgindo uma 
organização de vida curta, 
que sucumbiria à primeira 
ou segunda tempestade que 
tivesse pela frente. Mas é claro 
que não se planejou o que 
temos hoje.

Vivemos um período, entre 
os anos 90 do século passado 
e primeira década dos anos 
2000, em que enfrentamos 
muitas difi culdades. Os 
desafi os enfrentados durante 
todo este período foram 
superados.

Viramos a mesa. Resistimos 
aos ataques. Sobrevivemos ao 
fi m do Baneb. Continuamos 
vivos e mais fortes. A Casseb 
chega aos 50 anos pronta 
para mais cinco décadas. 
Estamos construindo um 
grupo econômico no setor 
de saúde, com condições de 
avançar mais ainda mesmo 
em um mercado competitivo, 
muitas vezes cruel e 
implacável. 

Além da empresa-mãe, que 
após as mudanças iniciadas 
há 10 anos já está alcançando 
seu equilíbrio fi nanceiro, 
temos hoje um Centro Médico 
dotado de uma excelente 

50 anos atrás,
50 anos à frente

estrutura para consultas, 
exames, análise laboratorial, 
reabilitação e medicina 
preventiva. E colocamos no 
mercado uma empresa que 
cresce de maneira sustentável 
e satisfatória, para dar 
resultado e ajudar a Casseb 
a superar as exigências da 
ANS e continuar operando de 
forma solvente.

Estamos fazendo isso 
profi ssionalmente. Com os 
pés no chão vamos crescendo 
e consolidando, acolhendo, 
mantendo o espírito solidário 
e coletivo que nos guia e que 
é o maior patrimônio que 
construímos nestes 50 anos. 

Neste momento, é 
fundamental homenagear os 
que foram responsáveis por 
isso: você, cassebiano.

Paulo Nolasco,
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presidente da Casseb



Criada em 2013 com o 
objetivo de oxigenar a 
carteira da Casseb e ajudar a 
empresa-mãe, de autogestão, 
a sobreviver diante de um 
quadro de envelhecimento 
dos cassebianos e aumento 
do custo dos planos de saúde, 
o Saúde Casseb chega ao 
seu segundo ano de efetiva 
operação alcançando metas 
projetadas para serem atingidas 
apenas em 2018. É mais uma 
vitória que temos apresentar 
aos associados.

O início das vendas ao mercado 
aconteceu em agosto de 
2015, mas as operações 
propriamente ditas começaram 
ano passado. Houve um 
crescimento significativo 
na receita operacional e no 
numero de vidas, mantendo 
uma sinistralidade média de 
41%, um índice considerado 
bem satisfatório. A empresa tem 
oferecido planos empresariais 
iniciando com duas vidas 
e coletivos por adesão que 
abrangem um grande espectro 
de profissionais liberais 
e diversas categorias de 
trabalhadores efetivos.

Segundo a avaliação do 

Empresa de mercado se consolida e 
alcança metas antes do esperado

Visando sempre melhorar 
o atendimento ao associado e 
parceiro, além do Call Center 
(veja matéria na página 4), a Cas-
seb tem incentivado que o usu-
ário faça o seu pedido de auto-
rização por e-mail, evitando vir 
ao Centro Médico para buscar 
este serviço. A caixa tem busca-
do reduzir o tempo de resposta, 
o que garante mais comodidade 
e agilidade. Hoje, nosso prazo 
para retorno já está bem abai-

Agilizar as autorizações, nossa meta, sempre
xo do que determina a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). Mas temos buscado bai-
xar mais ainda. 

Também pedimos aos asso-
ciados que não marquem o pro-
cedimento antes de obter a au-
torização. Muitos cassebianos já 
nos procuram com consulta ou 
exame marcado, gerando uma 
pressão sobre a Casseb que ter-
mina sendo prejudicial ao usuá-
rio e ao plano.

Conselho de Administração da 
Casseb, a empresa de mercado 
tem mais que atingido os 
seus objetivos, à medida que 
alcançou resultados antes do 
esperado e já é um efetivo 
instrumento de oxigenação da 
empresa-mãe. Com os pés no 
chão a gestão atual colocou 
o plano em funcionamento e 
com a realidade atual já planeja 
avançar mais. 

Importante salientar que não 
estamos visualizando um plano 
que vai fugir completamente 
das nossas características, que 
é reconhecida no mercado pela 
qualidade na prestação dos 
serviços aos seus associados e 

na relação com seus parceiros. 
Esse é um patrimônio que não 
podemos abrir mão, sob pena 
de prejudicar a imagem que a 
Casseb construiu em 50 anos 
de existência. Aliás, este é um 
trunfo que temos ao chegar no 
público em geral. 

Mas temos em mente um plano 
que seja superavitário, para nos 
ajudar a enfrentar os crescentes 
custos do Casseb Saúde. Nunca 
podemos nos esquecer que 
mesmo com as mudanças que 
procedemos a partir de 2008, 
ainda temos uma carteira 
envelhecida, que demanda 
gastos maiores do que a receita 
obtida com mensalidades.

Sala de atendimento dos usuários Saúde Casseb



Se antecipando a uma exigência 
que a Agencia Nacional de 
Saúde Complementar (ANS)fará 
a todos os planos de saúde, a 
Casseb implantou em 2017 o 
seu Call Center. O serviço, que 
funciona nas dependências 
do Centro Médico, conta com 
uma equipe específica com 
sete atendentes e tem sido 
uma excelente ferramenta na 
melhoria do atendimento aos 
cassebianos e aos associados do 

Casseb se antecipa a ANS, implanta
Call Center e melhora atendimento

nosso novo plano de mercado. 

Com o Call Center foi possível 
centralizar uma série de 
procedimentos que antes 
estavam em diferentes setores 
da Casseb. De uma simples 
central de marcação passamos 
a ter uma estrutura que 
permitiu uma maior sinergia no 
atendimento, além de otimizar 
estrutura, tempo e custos. 
Através dele pode-se ter acesso 
a informações diversas, 2ª via 

de boleto, autorizações mais 
simples, marcação de consultas 
etc.

O funcionamento do Call Center 
tem sido de segunda a sexta 
das 8h às 18h e aos sábados das 
8 às 11h. Entretanto, já está em 
estudo a ampliação para 19h 
durante a semana e sábado até 
13h. No segundo semestre a 
diretoria da Casseb pretende 
que todas as autorizações 
para procedimentos sejam 
feitas através deste serviço, 
facilitando muito a vida do 
usuário e reduzindo o tempo de 
atendimento e a demanda de 
pessoal no 3º andar do Centro 
Médico. 

Evidente que muitos associados 
preferem o atendimento 
presencial, até porque somos 
uma grande família, onde todos 
se conhecem. Porém, diante 
da necessidade imperativa 
de otimização e redução de 
tempo, vamos incentivando 
aos cassebianos que, tal qual os 
usuários dos planos de mercado, 
possam usar o Call Center para 
resolver os seus problemas. Os 
benefícios serão de todos. 

Oftamologia possui novos aparelhos

Call Center funciona de segunda a sábado, com sete funcionários no atendimento

A Casseb adquiriu novos 
aparelhos para o setor de 
Oftamologia. Com isso, vários 
exames podem ser feitos de 
forma mais precisa, com mais 
comodidade, uma vez que 
o usuário pode se dirigir ao 
Centro Médico e não mais a 
uma clínica conveniada, além 
de custos menores para a 
Caixa e o próprio associado.



Visando oferecer cada dia 
um melhor serviço aos seus 
associados, uma vez que 
os cassebianos formam 
uma carteira marcada por 
muitos usuários da terceira 
idade, a Casseb adquiriu 
novo mobiliário e mais 
equipamentos para o Centro 
de Reabilitação do CMC.

Centro de Reabilitação
fica mais qualificado
com novo mobiliário
e mais equipamentos

No primeiro semestre a dire-
toria da Casseb promoveu uma 
série de intervenções no Centro 
Médico para melhorar o aten-
dimento e o bem estar dos as-
sociados nas dependências de 
nosso prédio principal. Além, 
claro, com a manutenção per-
manente, valorizar o patrimônio.

Reforma melhora dependências
do Centro Médico Casseb

Neste período, houve pinturas 
da fachada externa e de alguns 
pontos específicos na parte inter-
na, troca de luminárias, revisão 
geral das instalações hidráulicas 
para evitar vazamentos, reforma 
do tanque e da cobertura, refor-
ma da Copa e ambientação de 
todo o 4º Andar, que atende o 
plano Saúde Casseb.
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A médica pneumologista 
Ana Cláudia Costa Carneiro, que 
atende na Casseb, apresenta al-
gumas dicas e orientações aos 
alérgicos, em especial aos asmá-
ticos e portadores de rinites.

Segundo ela, a asma e a rinite 
são doenças de cunho alérgico 
e pacientes que possuam carga 
genética determinante podem 
desenvolvê-las, basta entrar em 
contato com alérgenos que irão 
sensibilizá-lo e fazer desencade-
ar as crises.

Ana Cláudia orienta que além 
das medicações usadas no trata-
mento, são necessários cuidados 
que evitarão o contato com fatores 
precipitantes das crises alérgicas.

Veja abaixo vários cuidados 
receitados pela pneumologista.

1) Varrer a casa diariamente com 
vassoura envolvida em pano 
úmido (como esfregão). Não 
usar produto de limpeza com 
odor ativo (preferir sabão, pasta 
ou álcool);

Médica da Casseb alerta e dá algumas
dicas de como prevenir crises alérgicas

2) Limpar os móveis com um 
pano úmido, em especial os do 
quarto de dormir;

3) Retirar do quarto elementos 
que possam reter poeira, como 
almofadas, tapetes, carpetes, 
papéis, livros, revistas, bibelôs e 
bichinhos de pelúcia;

4) Arejar o quarto, deixando en-
trar luz e sol diariamente;

5) Evitar excesso de móveis no 
quarto, dando preferência a ar-
mários fechados. Evitar pratelei-
ras;

6) Encapar colchões e travesseiros 
com plástico tipo napa ou com 
capas impermeáveis antiácaros, 
compradas em lojas especializa-
das. Colocar as camas afastadas 
da parede e trocar semanalmente 
lençóis, cobertores e fronhas;

7) Combater mofo, umidade e 
focos de infiltração;

8) Antes de usar, lavar as roupas 
guardadas por muito tempo;

9) Combater o aparecimento de 
baratas;

10) Evite ter cães e gatos, mas, 
se os tiver, mantenha-os fora de 
casa e não permita que entrem 
nos quartos ou que subam em 
camas e sofás. Banhá-los sema-
nalmente;

11) Fumar ou ficar próximo de 
quem fuma é um fator irritante;

12) Evite usar sprays, incensos 
ou sachês em sua casa;

13) Fazer exercícios físicos é 
sempre bom. Crianças devem 
praticar um esporte adequado à 
idade. Adultos podem fazer uma 
caminhada. A natação é exce-
lente para o paciente asmático, 
mas se coexistir rinite este es-
porte deve ser reavaliado junto 
com o médico.


