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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO – 2021

a) Política de destinação de lucros/superávits/ sobras;
O lucro líquido da entidade apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 543.569,31
(Quinhentos e quarenta e treis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), que serão
classificados na conta lucros acumulados e após a Assembleia de 2022, os sócios, determinarão se 
permanecerá em reserva de lucros ou será distribuído.

b) Negócios sociais e principais fatos internos e/ou esternos que tiveram influência na “performance” da 
sociedade/entidade e ou no resultado do exercício;
O ano de 2021, apesar dos desafios que a pandemia e o cenário econômico trouxeram, houve um crescimento 
na ordem de 55%, no número de vidas, com a entrada de um grupo da área têxtil, e um expressivo número 
de contratações vinculado ao agrobusiness, que é a nossa maior parte da carteira.
Muitos desafios para o setor de saúde suplementar, significativas mudanças, que provocaram intensas
repercussões na maioria das empresas e requereram uma atenção redobrada e planejamento centrado 
no equilíbrio, sem deixar de prestar um serviço de qualidade aos usuários e seguindo criteriosamente as 
normativas e exigências da ANS.
Apesar de todo este cenário complexo, algumas ações contribuíram para que a operação se mantivesse em
equilíbrio como, por exemplo, o desenvolvimento das empresas vinculadas ao agrobusiness (maior parte de 
nossa carteira) onde houve um número crescente de vidas.

c) Reorganizações societárias e/ou alteração de controle direto ou indireto;
Informamos que não houve alteração societária direta.

d) Perspectivas e planos da administração para o(s) exercicio(s) seguinte(s);
Para 2022 os desafios são maiores ainda, cautela e um planejamento estratégico de todos os processos da
HSAÚDE, onde as atenções estarão voltadas para:
• Valorização do médico;
• Aprimoramento da governança coorporativa de acordo com a RN 443 e 451;
• Finalização dos processos de adaptação a Lei Geral de Proteção de Dados “ LGPD”;
• Desenvolvimento de novas estratégias para sustentabilidade da empresa.

e) Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens dos recursos alocados,
inclusive aqueles voltados aos programas de promoção e prevenção a saúde;
Diversas ações foram tomadas, como por exemplo, reestruturação do dimensionamento da rede credenciada, 
implantação de um ambulatório IN Company, contratação de gestores para atendimento exclusivo da massa 
entrante e a melhoria das parcerias existentes, para atender com qualidade e excelência aos nossos beneficiários.

f) Resumo dos acordos de acionistas;
A Empresa não possui acordos com acionistas/quotistas.

g) Declaração sobre a capacidade financeira e a intenção de manter até o vencimento, os títulos e valores
mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento;
A empresa possui situação financeira estável e não pretende antecipar recebíveis e nem a intenção de 
resgatar aplicações com vencimentos futuros.

h) Emissão de debentures;
Informamos também que não houve emissão de debentures.

i) Investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações
ocorridas durante o exercicio.
Diversas ações foram tomadas, como por exemplo, reestruturação do dimensionamento da rede 
credenciada, implantação de um ambulatório IN Company, contratação de gestores para atendimento 
exclusivo da massa entrante e a melhoria das parcerias existentes para atender com qualidade e excelência 
aos nossos beneficiários.
Em 2021 a empresa teve que buscar um equilíbrio na parte financeira através de aporte de capital, 
devido aos investimentos ocasionados pelo crescimento, mesmo assim honramos todos os compromissos 
assumidos e nossa intenção para 2022 será de preservar e finalizar os ativos garantidores.

MATÃO CLINICAS & AMHMA SAUDE LTDA, nome 
fantasia HSAÚDE, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 50.432.863/0001-06 com 
sede na Avenida Saldanha da Gama, nº 447 – Centro 
– Matão/SP, CEP 15.990-120, com registro ANS sob nº 
41.649-5, vem através deste, conforme estabelecido 
na RN 472/2021 item 6.3.5.1 – b) médio porte, e no 
item 6.3.7 apresentar o Relatório de Administração.
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g) Declaração sobre a capacidade financeira e a intenção de manter até o vencimento, os títulos e va-
lores mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento; 
A empresa possui situação financeira estável e não pretende antecipar recebíveis e nem a intenção de resgatar 
aplicações com vencimentos futuros. 
 

h) Emissão de debentures; 
Informamos também que não houve emissão de debentures. 
 

i) Investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações 
ocorridas durante o exercicio. 
Diversas ações foram tomadas, como por exemplo, reestruturação do dimensionamento da rede credenciada, 
implantação de um ambulatório IN Company, contratação de gestores para atendimento exclusivo da massa 
entrante e a melhoria das parcerias existentes para atender com qualidade e excelência aos nossos beneficiários. 
 
 
 
Em 2021 a empresa teve que buscar um equilíbrio na parte financeira através de aporte de capital, devido aos 
investimentos ocasionados pelo crescimento, mesmo assim honramos todos os compromissos assumidos e nossa 
intenção para 2022 será de preservar e finalizar os ativos garantidores.  
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