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Rio de Janeiro,2T de dezembro de2020.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) fundada em 1943, ao longo de décadas trabalha a
seruiço da Cardiologia mundial, com atualmente com um quadro de aproximadamente 14.000 sócios
distribuídos por todo nosso território Nacional.

Com duas sedes próprias, sendo sua matriz na cidade do Rio de Janeiro e sua filial na cidade de
São Paulo, a SBC representa uma das maiores socrbdades médicas do Brasil, orgulhando-se de
ser referência nacionalem assoclafivlsmo médico, asslm como em conteúdo médico cientifico em
Cardiologia.

Sua estrutura e complexa, composta por 24 Sociedades Estaduais, duas Socieda des Regionais, 1 4
Departamentos e 16 Grupos de EsÍudos

A nova gesÍâo tem como foco implementar novas práticas e controles, visando a melhores
resu/Íados e â susÍenÍabilidade financeira da Sociedade.

Mantendo dentro da entidade os Írés importantes pilares definidos pela Diretoria no início de sua
gestão de:

Mlssão;

Ampliar e difundir o conhecimento em ciência cardiovascular, representar e promover o
desenvolvimento do cardiologista, realizar açoes em prol da saúde cardiovascular no País.

Visão:

Ser referência em associativismo médico e científico em âmbito nacionale internacional.

Valores:

Conhecimento, ética, v alorização p rofission al, integração e inov açã0.

2020 foi um ano cheio de desaflos para todos - e não foi diferente para a gesÍão da SBC. Entre
muitas dificuldades e inceftezas, esÍamos seguros que tivemos um ano exrÍoso de gestão,

oferecendo valor para o assoclado, bem cono realizando transformações importantes que preparam

a entidade para o futuro. Mesmo a simples manutenção das atividades regulares - entre edições de
rewsÍas, eventos, Prova de Título - necessitaram lnÍensas transformações para continuarem a
ocorrer coín sucesso, algo que foi plenamente atingido. Nenhuma das importantes atividades
regulares da SBC deixou de ocorrer em 2020.

Á SBC é regida pelas drsposlções legais, pelo seu esÍaÍufo socra/ e pelos regulamentos intemos. No

ãmbito de seus regulamentos intemos, a gestão implementou em 2020 a assinatura digital de todos
os contratos, facilitando e dando maior agilidade aos trâmites burocráticos dentro da SBC.

Da mesma forma, uma série de medidas de digitalização da gestão foi implementada - desde

slsÍemas de controle intemo, um novo srsÍema de gestão associativa (Sinctec) que agora permite a
gesÍão em tempo real do relacionamento com o assocrado - tanto da SBC quanto dos
departamentos - bem como um maior controle e melhor atendimento ao assocrado da SBC.

Da mesma forma, expressivas mudanças na I/ da SBC foram feitas, mudando a plataforma de e-
mails cardiol para o gmail, incrementando qualidade ao mesmo tempo em que reduzimos cusÍ0. Da
mesma forma, a gesÍão intema da SBC migrou a maioria das suas plataformas para a nLlvem,

oferecendo maior confiabilidade e facilidade de acesso remoto, algo que foi essencial para a
continuidade do trabalho, de forma remota, durante a pandemia. Neste período, também ocorreu a
reestruturação completa do srÍe da SBC que aumentou expressivamenÍe os seus acessos, estando
com uma forma mais modema e amigável.



Na relação associativa, foram efetuadas pesqulsas de satisfação com o assocrado, que demonstrou
expresslvas melhoras na satisfação com a organizaçã0, em Íodos os iÍens pesqurc ados (conteúdo
científico, atendimento, publicações, eventos, comunicaçã0, facilidade de contato, poftate educação
continuada), Além disso novos benefícios foram oferecidos ao assocrado, como o acesso gratuito
ao Clinical Key, uma poderosa ferramenta de pesqurca científica, oferecendo ao assocrado oãcesso
direto aos principais periodicos internacionais.

Vale registrar o empenho dessa gesÍã0, que neste período complexo de pandemia teve o desafio
de realizar o primeiro Congresso Brasileiro de Cardiologia totalmente virtual, o evento foi um sucesso
em captação e visualizações, atingindo a marca de 18.000 rnsc/Íos no 75o Congresso Brasileiro de
Cardiologia, muito bem avaliado do ponto de vista científtco, e com resuftado positivo de R$
926.434,09, já considerando as despesas drreÍas e o devido câlculo de overhead.

A gestão ampliou o trabalho na redução de despesas, reduzindo, nos Íempos de incerteza, o corpo
de funcionários. A SBC encerrou o ano de 2020 com um grupo de funcionários guase 15% menor,
en relação ao início, porém, sem perder.qualquer capacidade de açã0. Nesse conbrto, foram
obtidas impoftantes economias em renegociações em retação a itens como plano de saúde
(aproximadamente 40% de economia) e itens de consumo de escritório - com a digitalização de
muitas atividades, foi ertremamente reduzida a utilização de itens como toner e papet (edução de
ap roxim ad amente 90To).

No período, foram implementadas tambem novas formas de comunicação com os assoclados e o
pÚblico em geral, inclusive com webinars, chegando a marca de mais de 10.000 pessoas ao vivo
em um mesmo webinar, e um total de mais de 100.000 pessoas no conjunto das atividades viftuais
da SBC entre os quais destacamos um Srmpósio lnternacional de Cardio-oncotogia e uma edição
do Simpósio Mulheres do Coraçã0, ambos com nilhares de rnscnÍos.

Foram foftalecidos também os relacionamentos com entidades parceiras, tendo a SBC dado
continuidade a projetos com a American Heaft Association e American College of Cardiology, bem
como um estreitamento importante de relações com a world HearÍ Federation.

Foifeito, no período, um impoftante esforço para reformar a govemança da SBC, que estagesÍâo
teve a honra de apoiar. Uma comissão independente sugeriu a mais profunda reforma no estatuto
da SBC em décadas, algo que foi aprovado por ampla maioria na AGAD.

Foitambém feito um esforço importante para dar maior transparência à gestã0, sendo contratada
uma empresa internacional para auditar com profundidade as conÍas de 2020.

Diante dessas impoftantes ações, a Gerência trabalhou de forma consrcfenÍe na execução da peça
orçamentária que regeu Íodas as ações no decorrer do ano de 2020 e encerrou o ano com um
resultado melhor do que o inicialmente previsto, mesmo em um contexto de juros historicamente
baixos, que severamente deprimiram as receiÍas financeiras da SBC.

O resultado do exercício de 2020 apresentou um superávit de R.$ 2.272.229,00. Seguímos no
aguardo da aprovação do Conselho Fiscal para validação do respectivo número apresentado.

Dessa forma, com a expeiência do que nos foi legado pelas exlÍosas gesÍões passadas e o
dinamismo do presente, nos preparamos asslm para os compromissog responsabitidades e
desafrbs do ano vindouro.

Portudo, concluímos que colaboramos de maneira positiva para a continuidade da nossa Entidade,
para o cumprimento de sua mrbsão e para o desenvolvimento da cardiologia e dos cardiologistas do
Brasil.
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