
 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – SISTEMAS PLANOS DE SAÚDE 

 

Senhores Quotistas, 

A administração da Sistemas e Planos de Saúde submete à Vossa apreciação as Demonstrações 
Financeiras, relativas aos exercícios findos de 2021 e 2020, acompanhadas do parecer dos 
auditores independentes.  
 
Desempenho Operacional e Econômico-Financeiro 
 
Encerramos o ano de 2021 com 84.863 beneficiários, representando uma redução de 4,17% 
em relação à quantidade de beneficiários assistida ao término de 2020. 
 
A receita operacional líquida, contabilmente representada pelas receitas de contraprestações 
efetivas, cresceu quando comparada a 2020, passando de 73.483 para 80.692 mil. 
 
A sinistralidade, medida pela relação entre os eventos indenizáveis líquidos (custos dos 
serviços assistenciais) e a receita operacional líquida, foi de 77,5% em 2020, 5,1 pontos 
percentuais acima da sinistralidade de 2020. 
 
A geração de caixa medida pelo EBTIDA atingiu R$ 2.997, com a redução de 41,4% em 
comparação com 2020. A margem do EBTIDA atingiu a 3,7% da receita operacional líquida.  
 
O lucro líquido foi de 203 mil. Correspondendo a 0,3 % da Receita operacional líquida e 1,37% 
do patrimônio líquido médio do período. 
 
Política de destinação de lucro 
Com relação a política de destinação de lucro a administração da Sistemas e Planos de Saúde 
vem direcionando uma grande parcela do resultado para novos investimentos.  
 
Investimentos 
Em agosto de 2021 a Sistemas Planos de Saúde inaugurou sua unidade hospitalar de alta 
complexidade, houve novos investimentos nesta unidade para atender as normas e resoluções 
da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros. Também houve investimentos em instrumentos 
e equipamentos que compõem o Centro Cirúrgico.  

A administração tem como meta continuar investindo em estruturas próprias, mantendo o 
compromisso em aumentar a verticalização dos serviços médicos e melhora contínua dos 
atendimentos assistenciais. 

 
Perspectivas 
Com relação ao exercício de 2022. Dando maior ênfase na verticalização da cobertura 
assistencial com os serviços médicos ofertados, a Sistemas Planos de Saúde visará buscar 
sinergias com a atividade principal. 

Desta forma, o objetivo será a efetivação de estudos desenvolvidos para aquisição de 
equipamentos que possam melhorar a performance nos atendimentos assistenciais, buscando 
maior integração e otimização, com esperada agilização dos tratamentos médicos dos 
beneficiários da companhia.  


