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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

COOPUS PLANOS DE SAUDE LTDA 

 

Senhores Cotistas 

 

A administração da COOPUS PLANOS DE SAUDE LTDA submete à apreciação dos senhores as 

Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos de 2020 e 2019 acompanhadas do parecer dos 

auditores independentes. 

 

Desempenho Operacional e Econômico Financeiro 
 

Encerramos o ano de 2020 com 23.870 beneficiários contra cerca de 18.000 em 2019, representando 

aumento de 32,61% em relação à quantidade de beneficiários assistida ao término de 2019. 

 

A receita operacional líquida, contabilmente representada pelas receitas de contraprestações efetivas, 

cresceu quando comparada a 2019, passando de R$ 42.185 mil para R$ 49.913 mil. 

 

A sinistralidade, medida pela relação entre os eventos indenizáveis líquidos (custos dos serviços 

assistenciais) e a receita operacional líquida, foi de 74,8% em 2020, 20,2 pontos percentuais abaixo da 

sinistralidade de 2019. 

 

A geração operacional de caixa medida pelo EBTIDA atingiu -R$ 682 mil, com diminuição de 90,4% em 

comparação com 2019. A margem do EBTIDA atingiu o equivalente a -1,4% da receita operacional líquida. 

 

O lucro líquido foi de -R$ 1058 mil, correspondendo -2,1% da receita operacional liquida e 18,8% do 

patrimônio líquido médio do período. 

 

Capital Social e Distribuição de Lucros 
 

O Capital Social é de R$ 9.685 mil composto por 9.685.000 cotas. Enquanto os Prejuízos Acumulados não 

forem revertidos a Empresa não tem uma política de distribuição de lucros pré-definida. 

 

Perspectivas para 2021: 

 

Para o ano de 2021, nossas ações foram dividas em 04 fretes de trabalho 

 

a) Comercial: Crescimento em torno de 20%, com foco de atuação a região de Campinas. 

 

A comercialização será direcionada para os produtos mais rentáveis para operadora, ou seja, 

pessoas físicas e empresas até 29 beneficiários.  

 

b) Assistencial: Mudança de forma de pagamento e adequação da rede credenciada. 
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Implementação com mais hospitais e demais serviços para mudança do ultrapassado pagamento 

“fee for service” para o modelo de compartilhamento de risco através de “Captation”. 

 

A adequação da rede se dará através das métricas de suficiência de rede, objetivado maiores 

parcerias com os prestadores, excluindo os de baixa movimentação mensal e adequando os de 

maior procura. 

 

c) Administrativo e Financeiro: Reestruturação de pessoal e custos não assistenciais, com previsão de 

economia mensal de 10%. 

 

Renegociação de contratos bancários, visando a redução de juros frente a nova realidade da taxa 

SELIC. 

 

Aumento de capital para equilíbrio dos indicadores econômico-financeiro face ao crescimento 

previsto e resultados anteriores. 

 

d) Regulação ANS: Nos últimos 02 ciclos de fiscalização a operadora esteve classificada na melhor 

faixa, a faixa “zero”. A perspectiva é de manutenção da classificação. 

 

Em relação ao tema monitoramento assistencial, a operadora melhorou em relação ao período de 

2018, sedo que 2021 nosso objetivo é atingir o fator 0,70. 

 

 

Campinas, 23 de março de 2021. 

 

 

 

 

____________________________ 

Gustavo Polli Antonio 

Vice Presidente 
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