
 

 
 

 

 

Relatório da Administração – São Francisco Sistema de Saúde S/E Ltda 

 

 

Estamos imensamente gratos por, nestes tempos desafiadores, termos sido capazes de fornecer 

aos nossos beneficiários, espalhados nas cinco regiões do Brasil, todo o acolhimento e cuidado 

que precisaram para atravessar a pandemia em um período de grande incerteza, ao mesmo tempo 

em que continuamos a construir nosso negócio. O ano de 2020 foi extremamente difícil, com 

perdas irreparáveis para muitas famílias. Agradecemos aos milhões de brasileiros que confiam no 

nosso trabalho para receberem seus cuidados médicos e odontológicos. 

 

Ao longo de 2020 a São Francisco Sistemas de Saúde Ltda. se consolida como uma das principais 

operadoras de planos de saúde do Brasil, pertencendo a um dos mais importantes grupos 

empresariais do mercado nacional de saúde que é o Grupo Hapvida.  Com sede em Ribeirão Preto 

(SP), a Operadora atua majoritariamente no sudeste do país, possuindo uma importante rede de 

hospitais, clínicas e unidades de diagnóstico que operam em um modelo verticalizado, 

combinando oferta de planos de saúde com atendimento realizado preferencialmente em rede 

própria, constituindo um grande diferencial para os seus beneficiários. A cultura da Operadora 

valoriza a excelência operacional, o controle de custos, a inovação e, sobretudo, a qualidade 

assistencial. 

 

Capacidade Financeira 

A Operadora finaliza o ano de 2020 com R$ 384,7 milhões em caixa sendo parte em disponível e 

parte em aplicações financeiras distribuído entre certificado de depósitos bancários, fundos de 

investimento de renda fixa e operações compromissadas. A Operadora possui ferramentas 

gerenciais de monitoramento do fluxo de caixa que suporta a tomada de decisões da administração 

e, através das quais, obtém a segurança necessária para garantir sua plena capacidade de manter 

a solidez na gestão do caixa, não havendo qualquer indicativo de alavancagem financeira que 

elevasse o nível de endividamento para o próximo exercício ou intenção de emissão de títulos de 

dívida patrimonial. 

 

Performance do resultado, investimentos e perspectivas futuras 

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a contraprestação efetiva da Empresa 

cresceu 12,2% atingindo a marca de R$ 1.725,3 milhões, apresentando crescimento superior ao 

incremento dos eventos indenizáveis líquidos que apresentou redução de 9,4% quando comparado 

a 2019.  

 

Desta forma, o resultado das operações de planos de assistência à saúde apresentou um forte 

aumento em relação às contraprestações efetivas entre os dois exercícios, como consequência 

principalmente de: (i) aumento na eficiência operacional, por meio da implantação de protocolos, 

investimento em estruturas próprias que elevaram o índice de internalização de procedimentos 

antes feitos em rede credenciada, renegociações com parceiros na cadeia de suprimentos, entre 

outras iniciativas; e (ii) redução dos eventos em 2020 relacionados à realização de procedimentos 

eletivos que ficaram suspensos durante alguns meses, nos termos da regulação aplicável, em 

função da priorização de utilização da rede para os atendimentos relacionados à pandemia de 

Covid-19.  

 

As despesas comerciais não apresentaram aumento de representatividade em relação às 

contraprestações efetivas entre os períodos, mas observamos redução importante nas despesas 

administrativas em função, principalmente, da ocorrência em 2019 de gastos que não se repetiram 

em 2020 relacionados ao programa de incentivos de executivos e que resultaram numa redução 

de 26,9% nesta rubrica.  

 

 



 

 
 

 

 

O lucro líquido da Operadora atingiu o patamar de R$ 214,7 milhões com margem líquida de 

12,4% em 2020, enquanto em 2019 ocorreu prejuízo resultante da elevação de despesas 

administrativas mencionadas no parágrafo anterior. Os resultados financeiros e patrimoniais 

líquidos não foram relevantes em nenhum dos exercícios. 

 

Considerando a retomada de bons resultados em 2020, mesmo com os enormes desafios impostos 

pelo cenário da pandemia, a administração segue bastante otimista em relação às oportunidades 

existentes dentro de seu planejamento estratégico, o qual vem sendo seguido com rigor e 

disciplina com o objetivo de manter boa performance financeira e operacional de forma 

equilibrada e sustentável. 

 

Política de destinação de lucros 

A Operadora destina seus resultados com base no que consta disposto em seus documentos 

constitutivos, respeitando a legislação societária vigente e aplicável. Excepcionalmente no 

exercício de 2020, os sócios quotistas decidiram pela não retirada de lucros, optando pela 

destinação dos resultados integralmente para constituição de reservas de lucros 

 

Outros assuntos 

Não ocorreram em 2020 reorganizações societárias relevantes, exceto pela constituição da 

sociedade São Francisco Rede Assistencial Ltda., controlada direta da Operadora, que passou a 

operar como unidades de rede própria com atividades hospitalares em municípios de Ribeirão 

Preto (SP) e Araraquara (SP). O grupo econômico a quem pertence o controle da Operadora 

estuda a viabilidade de realizar em 2021 movimentações societárias envolvendo as operadoras de 

planos de saúde que estão sob seu controle, que serão previamente submetidas à aprovação da 

ANS, que objetivam a consolidação de todas as potenciais sinergias de integração operacional 

entre elas, em função da complementaridade geográfica e do alto grau de similaridade no modelo 

de negócio com que operam, tendo como propósito maior elevar ainda mais o nível de serviço 

entregue aos beneficiários. 

 

Considerações finais 

A Operadora entende que a situação causada pela atual pandemia do coronavírus no Brasil e no 

Mundo requer especial atenção nos próximos meses. A Empresa, como parte de um Grupo de 

negócios prioritariamente verticalizado, conta com uma rede com ampla estrutura hospitalar com 

totais condições de atender aos pacientes com síndromes virais de qualquer natureza, pois há 

leitos disponíveis, equipes treinadas, protocolos atualizados e equipamentos de última geração. 

 

A Operadora, e o Grupo Hapvida do qual ela faz parte, tem usado toda a experiência de gestão 

médico-hospitalar para minimizar possíveis impactos em suas operações e continuar cuidando 

dos clientes e colaboradores com o acolhimento de sempre.  A vigilância e o monitoramento dos 

possíveis impactos do Covid-19 na economia brasileira serão contínuos e a Empresa atuará de 

forma proativa para mitigar os efeitos negativos causados pelo alastramento do vírus no país. 

 

A administração da Operadora reitera que confia no seu modelo de negócio e está certa de que 

todas as conquistas de 2020 são frutos de um trabalho em conjunto de pessoas engajadas e 

inspiradas. A todos os colaboradores, prestadores médicos e odontológicos, parceiros de 

negócios, demais stakeholders e, principalmente, aos clientes que fizeram parte de cada uma 

dessas conquistas a administração agradece! 
 


