Relatório da Administração
Corpore Administradora de Benefícios da Saúde – EIRELI
Exercício de 2018

Contexto Operacional:

A Corpore Administradora de Benefícios da Saúde - EIRELI é a denominação de uma empresa
individual de responsabilidade limitada, com objetivo a atividade de administração de benéficos de
plano privados de assistência a saúde coletivos, prestando serviços para pessoas jurídicas
contratantes de planos privados de assistência a saúde coletivos ou propondo a contratação de planos
coletivos de assistência a saúde como estipulante, observada a legislação vigente e as normas pela
Agencia Nacional de Saúde Suplementar- ANS, podendo praticar todos os atos inerentes a
mencionada atividade.

Política de destinação de superávits:
O resultado positivo aferido no decorrer do ano destinou-se à recuperação negativa dos resultados
anteriores e um reinvestimento na operação para uma melhor estruturação financeira.
Perspectivas e planos da administração para os exercícios seguintes:
a) Agregação de novos produtos:
A agregação de novos produtos à Administradora é uma tendência positiva adotada pelo mercado
dando condições de oxigenar o fluxo financeiro. Trata-se de produtos que são operacionalizados por
terceiros.
Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens dos recursos
alocados, inclusive aqueles voltados ao Programa de Promoção e Prevenção à Saúde:

Marketing: Investimento
Continuamos com a política de intensificar as atividades de Marketing para colocar em prática os
objetivos traçados para a área comercial, além de fortalecer institucionalmente a Marca Corpore em
nossa Região de atuação, produzindo anúncios, peças publicitárias, livretos, cartazes, banners e
elaborando as transformações necessárias no intuito de aumentar o número de beneficiários em
nossa carteira.

a) Estrutura Comercial: Investimento
Estamos implementando como objetivo de crescimento nas vendas de nossos produtos uma
plataforma comercial que permita a regionalização de vendas, com o objetivo de alavancar o número
de usuários em nossa base de vidas. Tendo em vista este objetivo, transformamos a política de
comissionamento para dar apoio a este projeto.
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 decisão da Diretoria é de manter todos os investimentos financeiros dentro do patamar exigido
pela ANS, não havendo nenhuma intenção de alterar esses pressupostos, para maior garantia da
saúde financeira da nossa entidade.
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