
 

 

 

 

 

 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO  

Senhores sócios, em cumprimento às disposições legais, bem como atendendo as normas 

estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, submetemos a apreciação de 

V.Sas, as demonstrações Financeiras relativas aos Exercícios encerrados em 2020 e 2019.  

Nosso agradecimento aos Clientes, Fornecedores, Instituições Financeiras, Parceiros e partes 

interessadas, pelo apoio depositado em nossa administração e aos nossos colaboradores pelo 

comprometimento e dedicação para obtenção destes resultados.  

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de conformidade com a legislação 

comercial e fiscal em vigor, com observância das Normas Brasileiras de Contabilidade, e padrões 

da Agência Nacional de Saúde, conforme plano de contas estabelecido pela RN 435/2018 e 

alterações vigentes, como também parcialmente os aspectos relacionados à lei 11.638/2007 e 

11.941/2009, e as Regulamentações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.  

Política de destinação do resultado; 

 A diretoria da operadora estabeleceu que os lucros que ocorrerem nos próximos exercícios 

sociais, serão partes destinados às reservas para constituição e melhoria do desempenho econômico-

financeiro da operadora deixando assim uma empresa solvente atendendo todas as normas 

estabelecidas pela ANS principalmente com relação a RN nº 159, RN nº 209, RN 393 e resoluções 

posteriores e outra parte, assim que houver, será utilizada para alavancagem da operadora frente aos 

novos cenários que estão se apresentando para os próximos exercícios.  

Negócios sociais e principais fatos internos e externos que tiveram influência na 

“performance” da sociedade e no resultado do exercício;  

Devido à crise econômica e social que o país vem passando nos últimos anos, no exercício 

de 2019, tivemos queda de beneficiários no final do exercício que terá reflexos em 2021.  

Perspectivas e planos da administração para os exercícios seguintes; 

Dando continuidade à reorganização interna da Operadora, em 2020, a Administração 

pretende atingir metas de sustentabilidade e acredita que esta sustentabilidade está diretamente 

ligada à qualidade de atendimento e que uma criação de uma rede credenciada de alta qualidade no 

atendimento,esperando um incremento na prestação de serviços de qualidade. Nossa perspectiva é 

continuar comercializando nossos produtos e buscando ainda mais atender todas as exigências 

estipuladas pela ANS através das RN’s nº 209, 393 e resoluções posteriores visando e todas as 

exigências econômico-financeiras da ANS.  
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O cenário econômico para o ano de 2021; 

A administração como em períodos anteriores, permanece atenta as oportunidades e 

desafios, agregando aprendizado com as crises econômicas e projetando crescimento sustentado da 

organização em níveis melhores que em 2019/2020. 

No exercício de 2020 a operadora manteve sua capacidade financeira voltada em manter 

suas operações de alta qualidade bem como manter suas obrigações regulares junto à agência 

reguladora.  

A Administração reafirma a visão de sustentabilidade da Operadora e está comprometida 

com a solidez econômico-financeira e com a excelência na qualidade de prestação de serviços e 

assistenciais aos nossos Clientes e Beneficiários.  

Belo Horizonte, 22 de março de 2021. 

YAMANI SIMIONI GONCALVES DE OLIVEIRA – Sócio Administrador 

DESGENETE CUSTODIO LEITE–CRC: 60725/0 
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