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2020 Volts: Camed Corretora 
promove evento com foco em 
resultados sustentáveis e na 
melhor experiência do cliente

O evento contou com 
programação que aliou 
teoria e prática e que reuniu 
toda a equipe da empresa, 
além de representantes do 
Banco do Nordeste.

Comprometida em oferecer sempre as melhores soluções e 
o melhor atendimento, a Camed Corretora de Seguros segue 
aperfeiçoando os seus processos e desenvolvendo pessoas. 
Neste sentido, dos dias 5 a 7/12, todos os funcionários da em-
presa participaram do evento corporativo “Camed Corretora 
2020 Volts”, intensa experiência vivencial que reuniu diversas 
atividades voltadas à aprendizagem teórica e prática, com vis-
tas à excelência do atendimento e ao alcance de resultados 
sustentáveis. 

O evento foi realizado no Hotel Vila Galé, em Fortaleza/CE, e 
aberto oficialmente com a palestra “Avançando em direção à 
Sustentabilidade”, apresentada por Luiz Sérgio Farias Machado, 
superintendente de Negócios de Varejo e Agronegócio do Banco 
do Nordeste e presidente do Conselho Deliberativo da Camed. 

Os funcionários seguiram imersos em palestras e workshops 
conduzidos por profissionais de referência nacional, que tra-
balharam em torno da criação/compartilhamento de valores 
e da busca de soluções inovadoras para os desafios relaciona-
dos ao dinâmico negócio de seguros. 

“A ideia do evento esteve centrada na premissa de que somos 
‘gente cuidando de gente’ e sobre como gerar uma experiên-
cia extraordinária tanto para os nossos clientes quanto para 
o nosso principal parceiro, o Banco do Nordeste, utilizando da 
melhoria de processos, inovação, tecnologia e do desenvolvi-
mento de pessoas, acarretando a consequente alavancagem 
dos nossos negócios”, reforça Neyana Moreira, diretora de Ne-
gócios da Camed Corretora. 

Com uma equipe qualificada, novas frentes de trabalho, avan-
ços tecnológicos e crescimento contínuo, a empresa finaliza 
o ano motivada para um 2020 com muita energia e novos 
negócios.
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Seguem abertas as matrículas para alu-
nos novatos e veteranos na Creche Pau-
lo VI. A instituição é voltada para filhos, 
sobrinhos e netos dos funcionários do 
Banco do Nordeste, atendendo do Ber-
çário (4 meses) ao Infantil 5 (5 anos).

Antenada com as tendências educacio-
nais, a Creche Paulo VI oferece progra-
ma bilíngue a partir do Infantil 3, esco-
linhas esportivas de natação, ginástica 
rítmica, balé e judô, além de aulas extras 
de Informática, Inglês, Educação Física e 
Música.

É dotada de uma equipe multidisciplinar 
– com pedagogas, nutricionista, psicó-
loga e fonoaudióloga – e explora o de-
senvolvimento do potencial criativo e 
do senso crítico das crianças. Está loca-
lizada na sede do Banco do Nordeste e é 
administrada pela Camed Saúde.

A Creche Paulo VI funciona nos turnos 
manhã, parcial ou integral e a alimenta-
ção está inclusa na mensalidade.

Endereço: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 – 
Passaré | Fortaleza/CE
Telefone: (85) 3299-3272
E-mail:
crechepaulovi@crechepaulovi.com.br

Matrículas abertas 
na Creche Paulo VI
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Confira as realizações do Conselho Deliberativo
BALANÇO

De setembro a dezembro, o Conselho Deliberativo da Camed seguiu atuando na discussão de temas relevantes para 
os associados. Entre as pautas, destaque para a aprovação da proposta de ajuste nas tabelas de mensalidades de de-
pendentes e taxas para os beneficiários dos planos Natural e Família, bem como as premissas orçamentárias da Camed 
Saúde para 2020, respeitando a limitação de custeio do benefício de assistência à saúde por parte das empresas estatais, 
em conformidade com Nota Técnica nº 790/2018 - MP e observado o teor da Resolução CGPAR nº 23, de 18/01/2018.
 
O colegiado também tomou conhecimento do Plano de Ação para redução do Custeio Assistencial, que envolveu uma 
economia de mais de R$ 2,4 milhões/ano referente à negociação com prestadores de imagens e laboratórios; economia 
de R$ 290,5 mil relativa a estratégias adotadas para Oncologia; e economia de aproximadamente R$ 1,90 milhão alcan-
çada com a auditoria de Nutrição (de outubro/2018 a outubro/2019).
 
O Conselho aprovou ainda a proposta de criação da Política de Consequências do Grupo Camed, que trata dos princí-
pios, diretrizes e responsabilidades que servirão de referência para edição, divulgação e aplicação de medidas de conse-
quência aos dirigentes, gestores, colaboradores e prestadores de serviços. Os conselheiros também aprovaram o docu-
mento que apresentou as premissas orçamentárias da Camed Corretora para o ano de 2020 e fizeram recomendações.
 
O colegiado examinou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e aprovou o resultado da avaliação de softwares 
de empresas especializadas em prover soluções para gestão da qualidade, de controle e auditoria, e que propôs a fer-
ramenta que mais se adequa às necessidades do processo de Auditoria Interna. O colegiado recomendou a negociação 
dos valores e o dimensionamento dos ganhos com o uso da nova ferramenta.
 
O Conselho Deliberativo tomou conhecimento de outras pautas. Veja: 
 
- Prestação de Contas do Planejamento Estratégico, recomendando a elaboração de indicador que analise a sustentabilidade da 
Caixa e, no âmbito da Camed Corretora, inclusão de indicador estratégico Seguros Extra Garantia do Banco do Nordeste;
- Fundos de Demanda Diferenciada, Prevenção e Assistência e Proteção Financeira, além da quantidade de atendimentos pres-
tados, recomendando avaliar a ampliação do Programa de Prevenção Odontológica (PPO), do Programa Amigo da Família (PAF) 
e do grupo Vitalidade em outras praças em 2020;
- Relatório de Gestão da Ouvidoria;
- Resultado do Desempenho Econômico e Financeiro do Grupo Camed;
- Indicadores de atendimento da Camed Saúde, recomendando o aperfeiçoamento do atendimento via URA/telefone;
- Resultados do Programa de Qualificação nos Negócios Camed Corretora (PQNC);
- Plano de Ação para redução de despesas administrativas, com economia mensal de R$ 22,85 mil referente às iniciativas para 
redução com contratos; economia de R$ 2.606,55 milhões com acordos firmados pela Câmara de Acordos (período de janeiro a 
outubro/2019); e redução anual de R$ 337,97 mil com ações para economia no quadro de pessoal.
 
Os conselheiros se reúnem regularmente para tratar de temas importantes e periodicamente a Camed divulga suas 
realizações por meio de informativo virtual para os associados. O colegiado está disponível para receber sugestões: é só 
enviar um e-mail para assessoriaconselho@camed.com.br.

Os resultados econômico-financeiros do Grupo Camed, posição outubro/2019, estão disponíveis em www.camed.com.br


