Relatório da Administração - 2019
SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE EMPRESAS LTDA.
A SAUDE Sistema iniciou suas atividades em 1987, a partir da iniciativa de um
grupo de empresas mineiras e multinacionais, situadas em Contagem-MG, que ousou
buscar um caminho próprio para a solução da assistência médica a seus
colaboradores e dependentes. Trabalhando com o modelo de auto-gestão, a
experiência alcançou bons resultados, conseguindo personalizar o atendimento, além
de
reduzir
custo
e
melhorar
a
qualidade
assistencial.
Com mais de 30 anos de atuação, nosso diferencial é primar pelo respeito e dedicação
no cuidado com a saúde de nossos mais de 30.000 beneficiários. Nossa vocação em
servir nos motiva a estar em buscas sistemáticas de melhorias, sempre em prol de
um atendimento humanizado e duradouro, oferecendo as melhores soluções
corporativas com acesso à melhor rede de prestadores médico-hospitalares.
Atuamos com a missão de atender a todos, sejam empresas de pequeno e médio
porte ou grandes corporações. Hoje, estamos presentes em múltiplos municípios de
Minas Gerais, com ampla rede credenciada de serviços e profissionais de saúde,
escolhida e provada na performance de excelência de qualidade.
Política de destinação de sobras:
Todos os lucros, superávits e sobras, quando realizados, são reinvestidos na
Operadora.
Influência no Resultado:
A operadora apresentou no exercício contábil de 2019 um lucro de R$ 1.330.007,79.
O resultado só não foi melhor porque o regime de direção fiscal decretado no final
de 2018 tem reflexos negativos, principalmente na comercialização de produtos com
grandes empresas devido as suas regras de compliance.
Apesar desse cenário a operadora registrou um pequeno aumento de número de
vidas no ano de 2019.
Reorganizações societárias:
Não houve alteração do quadro societário em 2019.
Perspectivas:
Para 2020/2021 a operadora irá ampliar os seus investimentos em programas de
promoção e atenção à saúde e atenção primária.
Também continuaremos focados na redução dos custos administrativos, mantendo a
qualidade dos serviços. O software adquirido e implantado em 2018 tem
proporcionado essa gradativa queda nos custos.
Investimentos:
Em 2019 a operadora continuou investindo em programas de prevenção e atenção a
SAUDE destinando cerca de R$ 1.500.000,00 por ano para tais programas.
O programa foi inscrito em outubro de 2009 junto a Agência Nacional de Saúde
(ANS) Ter Saúde – Gerenciamento de Casos Crônicos (cadastro nº 107305) que
realiza orientações - Saúde do Adulto e do Idoso, com práticas de alimentação
saudável para controle dos Diabetes Mellitus (DM), dislipidêmico, DPOC, doenças
cardiovasculares, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), inatividade física,

insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, reabilitação pulmonar, sobrepeso,
obesidade, tabagismo e terceira idade. Além do gerenciamento dos casos crônicos,
através do Programa de Atendimento Domiciliar (PAD)
Declaração de capacidade financeira:
A SAUDE SISTEMA mantém aplicações financeiras conservadoras, em fundos
dedicados à saúde de instituições financeiras consolidadas. As aplicações somam
em 31/12/2019 o valor de R$ 6.815.284,70 e é intenção da SAUDE manter as
aplicações até o seu vencimento.
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