
INDICADORES extenso fórmula ANO AMIL BRADESCO NOTRE DAME HAPVIDA SUL AMÉRICA média
variação de 

2018/2019 

média

2018 0,00 0,05 0,11 0,14 0,09 0,08

retorno sobre o ativo resultado líquido/ativo total 2019 0,01 0,07 0,07 0,09 0,11 0,07

2018 0,00 0,04 0,09 0,07 0,06 0,05

margem de lucro líquido resultado líquido/total receitas c/ operação*
2019

0,01 0,06 0,09 0,04 0,08 0,06

2018 0,01 0,08 0,11 0,12 0,13 0,09

(lucro operacional) lucro antes Juros, 

Impotos, Depreciação e Amortização

(resultado líquido+DF+IR+CSLL-ID+Depreciação + 

Amortização)/total receitas c/ operação 2019
0,02 0,09 0,14 0,09 0,14 0,10

2018
1,49 1,59 1,10 2,40 1,67 1,65

Índice de liquidez maior do que 1: a empresa possui alguma folga para cumprir com suas obrigações.

liquidez geral
(ativo circulante + realizável a longo prazo)/passivo 

circulante + exigível a longo prazo 2019
1,54 1,57 0,96 2,26 1,70 1,61

Índice de liquidez igual a 1: os valores à disposição da empresa empatam com as contas que ela tem para pagar.

2018 1,05 0,60 1,07 1,47 1,64 1,17

liquidez corrente ativo circulante/passivo circulante 2019 0,95 0,50 1,24 1,70 1,59 1,20

2018 0,30 0,59 0,54 0,40 0,47 0,46

índice de endividamento
(passivo circulante + exigível a Longo Prazo)/ativo 

total 2019
0,29 0,60 0,53 0,40 0,45 0,45

2018
8,38 34,80 13,28 14,08 20,90 18,29

prazo médio de contraprestações a receber
(créditos ops. de saúde/contraprestações efetivas) x 

360 2019
7,83 31,99 13,83 13,42 18,53 17,12

2018 31,92 50,38 43,90 26,73 50,10 40,61

prazo médio de pagamento de eventos
(eventos a liquidar/eventos indenizáveis líquidos) x 

360 2019
31,37 49,70 67,89 37,46 54,01 48,09

2018 0,86 0,89 0,73 0,70 0,80 0,80

sinistralidade
(eventos indenizáveis líquidos + CCT**)/total 

receitas c/ operação + CCT** 2019
0,89 0,88 0,74 0,76 0,80 0,81

2018 304,77R$         545,15R$        120,66R$        102,69R$        517,58R$        318,17

tíquete médio mensal 
total receitas com operação/ (média beneficiários x 

12) 2019
319,11R$         604,13R$        126,24R$        110,12R$        506,02R$        333,12

Link para o Anuário da ANS com os dados completos: * Total receitas com operação = contraprestações efetivas

** CCT = Valor absoluto das contraprestações de corresponsabilidade cedida 

*** No caso do indicador de ENDIVIDAMENTO (ENDIV) e SINISTRALIDADE, a avaliação em relação à média ABAIXO DA MÉDIA

foi invertida, ou seja: estar abaixo da média foi marcado em azul e acima em vermelho, pois o obejtivo das ACIMA DA MÉDIA

empresas é reduzir estes dois indicadores. MÉDIA

LEGENDA DOS INDICADORES Outra definição da fórmula:

ROA Taxa de retorno sobre o ativo total. Mostra a relação entre o resultado líquido e o ativo total. SINISTRALIDADE = Sinistro (custos com o serviço)/prêmio pago

MLL Margem de Lucro Líquido. Mostra a relação entre o resultado líquido e o total das receitas com operação de planos de saúde (contraprestações efetivas). 

Margem EBITDA Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA). 

ENDIV Índice de endividamento. Mostra a relação entre o Exigível total e o Ativo total. 

SINISTRALIDADE (ou DM) Índice de despesas assistenciais, ou despesas médicas, ou ainda, sinistralidade. Mostra a relação entre despesas assistenciais (acrescido do valor absoluto das contraprestações de corresponsabilidade cedida – CCT) e o total das receitas com operação de planos de saúde da operadora, acrescido do valor absoluto das contraprestações de corresponsabilidade cedida. 

PMCR Prazo médio de contraprestações a receber. Indica o tempo médio que a operadora leva para receber as vendas realizadas (Créditos ops. saúde), já descontada a provisão para devedores duvidosos. 

PMPE Prazo médio de pagamento de eventos. Indica o tempo médio que a operadora leva para pagar os eventos assistenciais. 

LG Liquidez geral. Mostra a capacidade de pagamento no longo prazo. 

LC Liquidez corrente. Mostra a relação entre os ativos conversíveis em dinheiro no curto prazo e as dívidas de curto prazo. 

TÍQUETE MÉDIO Tíquete Médio Mensal. Mostra a relação entre o total anual das receitas com operação de planos de saúde (contraprestações efetivas) e a média mensal do número de beneficiários (multiplicado por 12). 

ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA DE CINCO GRANDES OPERADORAS COM BASE NOS DADOS EXTRAÍDOS DO ANUÁRIO DA A.N.S.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTRkM2NjYmMtM2VlMy00ZGRmLWJkNjUtY2M5ZWViMzIxNm

M3IiwidCI6IjlkYmE0ODBjLTRmYTctNDJmNC1iYmEzLTBmYjEzNzVmYmU1ZiJ9

Principal indicador dos contratos de plano de saúde e equivale à relação entre as despesas com a utilização dos serviços 

médicos e a receita que a operadora recebeu pelo contrato (Prêmio). Quanto menor, melhor.

O ticket médio é um indicador de desempenho essencial que fornece o valor médio de vendas por cliente.

Identifica o quão comprometidos estão os ativos da empresa para financiar o capital de terceiros. No exemplo da média de 

2019: há 45% de comprometimento do ativo para financiar capital de terceiros. Quanto menor, melhor.

No exemplo da média de 2019, o prazo médio de recebimento das vendas é de 17 dias e o de pagamento de eventos, 48 

dias.

RENTABILIDADE

A porcentagem resultante mostra a eficiência da aplicação dos ativos e quanto lucro eles estão gerando, onde quanto for 

maior a porcentagem, melhor.

TÍQUETE MÉDIO

ENDIVIDAMENTO

PMCR

PMPE

ENDIV***

SINISTRALIDADE***

LIQUIDEZ

CICLO 

OPERACIONAL

DESEMPENHO 

ECONÔMICO

comentários

Em relação à média de 2019, a cada R$ 100,00 vendidos a empresa tem um lucro líquido de R$ 6,00. Quanto maior, melhor.

 Essa margem revela a capacidade que os ativos de uma empresa têm de gerar (ou não) fluxo de caixa.Quanto maior for, 

significa que maiores serão os lucros gerados a partir do caixa.

Índice de liquidez menor do que 1: se a empresa precisasse quitar todas as suas obrigações no curto prazo, ela não teria 

recursos suficientes.

ROA

MLL

Margem EBITDA

LG

LC
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