
D
e

se
m

p
e

n
h

o
E

co
n

ô
m

ic
o

-F
in

an
ce

ir
o

O superavit, sem considerar o efeito da equivalência pa-
trimonial dos investimentos em participação societária 
realizados pela Camed Saúde nas empresas Camed Vida 
e Camed Corretora, foi de R$ 1.069 mil. O resultado da 
equivalência patrimonial da Camed Vida, que se encontra 
em fase de desmobilização, foi negativo em R$ 2.508 mil, 
enquanto que o da  Camed Corretora foi postivo em R$ 
9.113 mil. Considerando as duas empresas, o resultado da 
equivalência foi positivo em R$ 6.605 mil.

Quando consideramos a incorporação da equivalência 
patrimonial, o resultado de 2019 da Camed Saúde foi su-
peravitário em R$ 7,67 milhões, conforme apresentado na 
tabela a seguir. Esse resultado foi inferior ao ano de 2018 
em 63,7%, em função principalmente dos custos com ser-
viços médicos, hospitalares, odontológicos e afins (Even-
tos Indenizáveis líquidos) terem crescido 9,1% em 2019, 
enquanto que em 2018 cresceu apenas 0,32% em relação 
ao ano anterior, bem como a Camed Saúde ter constitu-
ído provisão para contingência judicial de processo rela-
cionado a cobrança pela Prefeitura Municipal de Salvador 
de ISS – Imposto Sobre Serviços, no montante de R$ 12 
milhões e  Provisão Técnica para Insuficiência de Con-
tribuições-PIC, estabelecida pelo órgão regulador ANS 
(Agência de Nacional de Saúde Suplementar), constituida 
no montante de R$ 6,5 milhões, equivalente a 8/36 do to-
tal total exigido pela ANS, e que teve como referência de 
cálculo os valores projetados para o ano de 2020.

A elevação das despesas administrativas no ano decorreu 
da constituição de Provisão Prudencial para Contingência 
Judicial acerca de discussão processual de ISS – Imposto 
Sobre Serviços com a Prefeitura Municipal de Salvador no 
montante de R$ 12 milhões. A Camed vem diligenciando 
no acompanhamento dessas execuções fiscais direta-
mente com a Assessoria Jurídica, no sentido de apresen-
tar as medidas judiciais cabíveis, inclusive despachando 
com cada um dos respectivos julgadores, na perspecti-
va de obter êxito nos processos. Retirando esse efeito, 
as despesas administrativas teriam um crescimento de 
apenas 4% em relação ao ano anterior, estando dentro da 
previsão orçamentária de 2019.
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TABELA 1: Desempenho  
econômico e financeiro 

RUBRICAS 2019 2018 %
RECEITAS OPERACIONAIS  218.330  218.356 0,0%

Contraprestações Líquidas  
(Cota Social e Patronal + Mensalidades)

 224.782  218.356 2,9%

Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC  (6.453)  -   -

DESPESAS (Eventos Indenizáveis Líquidos)  215.357  197.385 9,1%

Eventos Indenizáveis  267.066  241.490 10,6%

Recuperação de Eventos  (53.490)  (44.425) 20,4%

Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e 
Não Avisados

 1.780  320 455,8%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO  2.973  20.971 -85,8%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS  42.242  29.076 45,3%

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.995  22.847 -65,0%

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  25.722  28.478 -9,7%

RESULTADO OPERACIONAL  (21.542)  (2.474) 770,6%

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  12.028  11.292 6,5%

RESULTADO PATRIMONIAL  17.187  12.313 39,6%

SUPERÁVIT/DÉFICIT  7.674  21.131 -63,7%

Ao longo do exercício, a administração da 

entidade implantou medidas para o equi-

líbrio econômico-financeiro, trabalhando 

na racionalização de despesas adminis-

trativas e na redução do custo assisten-

cial, já mencionadas em tópicos especi-

ficos desse relatório, e na continuidade 

da incorporação de outras receitas como 

por exemplo as decorrentes da partici-

pação  societária em outras empresas, 

como na Camed Corretora.

Findo o exercício de 2019, houve uma 

elevação do patrimônio líquido de R$ 

143 milhões em 31/12/2018 para R$ 151 

milhões. Essa variação decorreu da in-

corporação do superávit do exercício no 

valor de R$ 7,67 milhões, para aplicação 

integral em sua finalidade social.

Para avaliação dos resultados apresenta-

dos pelos planos assistenciais, a Camed 

vem utilizando a metodologia de margem 

de contribuição como sendo a diferença 

entre receitas de mensalidades líquidas 

(Contraprestações Pecuniárias) e despe-
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