
 

 

 

 

 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 

PANORAMA GERAL 

Neste relatório, todas as menções à “Porto Alegre Clínicas”, “empresa”, “operadora” ou a “nós” referem-se à Porto Alegre Clínicas 

LTDA. 

A Porto Alegre Clínicas LTDA é uma empresa que preza pela transparência e responsabilidade para com seus beneficiários, 

colaboradores e a sociedade como um todo. Seus 35 anos de atuação preservam um compromisso assumido dentro da área de saúde 

suplementar, lembrando sempre da importância da Agência Reguladora – a ANS – como fundamental no papel de fiscalização, 

regulamentação e demais formas de controle na relação operadoras e sociedade. A operadora sabe o papel que ocupa como player 

atuante de mercado e agente social, com seus quase 30 mil beneficiários e mais de 200 colaboradores diretos e indiretos 

Submetemos, portanto, à avaliação de beneficiários, usuários e interessados em geral, as demonstrações contábeis da Porto Alegre 

Clínicas LTDA, relativas ao exercício findado em 31 de dezembro de 2018, elaboradas em consonância com as práticas brasileiras 

aplicáveis às entidades reguladas e supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), acompanhadas das 

respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes. 

 

RESULTADO DO EXERCÍCIO 

O resultado bruto de 2018 foi de R$ 19.134.261,11, uma diminuição de 2,59% em relação à 2017. O resultado do exercício ficou em 

R$ 529.350,54, o que representa 2,77% do faturamento. Um crescimento importante quando considerado um resultado de -2,79% do 

exercício anterior. 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Em 2018, focamos em ações que permitissem melhora da rentabilidade da operadora. Em 2018, conseguimos aumentar em 21% o 

ticket médio total (considerando todos os produtos), o que fez manter o faturamento estável, apesar da queda do número de vidas. 

Fizemos, neste ano, mais de 70% dos atendimentos ambulatoriais dentro da rede própria da operadora. Concomitantemente, a 

empresa investiu em suas instalações próprias, modernizou ambulatórios e consultórios para aumentar o nível de satisfação de seus 

clientes. O reflexo disso pode ser visto dentro do Índice Geral de Reclamações da ANS, onde a temos um índice 81% mais baixo que a 

média do mercado para operadoras de mesmo porte. (fonte: http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/informacoes-e-avaliacoes-

de-operadoras/indice-de-reclamacoes/indice-geral-de-reclamacoes-igr). 

http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/indice-de-reclamacoes/indice-geral-de-reclamacoes-igr
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/indice-de-reclamacoes/indice-geral-de-reclamacoes-igr


 

 

 

 

 

Em 2019, temos o compromisso de elevar a qualidade e atenção em saúde para nossos beneficiários. A operadora deixará de 

terceirizar uma série de serviços em diagnóstico e procedimentos, diminuindo custos operacionais e com rede externa. A 

modernização do atendimento com prontuário eletrônico em todos os atendimentos em rede própria, a constante atualização em 

melhores práticas e o controle e gestão em saúde serão aliados para o crescimento esperado em 2018. 

Projeta-se para este exercício um aumento da receita não relacionada com planos de saúde e contraprestações efetivas de planos de 

saúde. O foco em planos coparticipados, atendimentos e exames com outros convênios, atendimentos particulares e entrada dentro 

de novos segmentos podem, até o final do novo exercício, representar 20% do faturamento mensal da operadora.  
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      Porto Alegre, 31 de março de 2019. 

 

 

     Kleber Shimomukay 

     Diretor de Operações da Porto Alegre Clínicas    
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