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1º Princípio: Adesão livre e voluntária ou Princípio da livre adesão. 
“As cooperativas são associações de pessoas com interesses e objetivos comuns, são 
organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar seus serviços e a assumir 
responsabilidades como associados, sem discriminações raciais, políticas, religiosas e de sexo.”

2º Princípio: Gestão democrática pelos cooperados.
“As cooperativas são organizações democráticas, controladas pelos seus associados, que 
participam ativamente na formação de suas políticas e na tomada de decisões. Os dirigentes 
(homens e mulheres), eleitos como representantes dos outros membros, são responsáveis 
perante estes. Nas cooperativas de primeiro grau, os associados têm igual direito de voto (um 
associado, um voto). As cooperativas de grau superior (federações e confederações) são, 
também, organizadas de maneira democrática, porém nessas, assim como nas centrais com 
exceção das que exerçam atividade de crédito, podem optar pelo critério da proporcionalidade."

3º Princípio: Participação econômica dos cooperados.
“Os cooperados contribuem equitativamente para o capital de suas cooperativas e o controlam 
democraticamente. Pelo menos parte desse capital é propriedade comum da cooperativa. Os 
associados recebem uma remuneração ao capital subscrito, quando estabelecido nos estatutos. 
Os excedentes são destinados a estes e outros objetivos: desenvolvimento de suas cooperativas 
às vezes por meio da criação de reservas, e parte das quais será indivisível; aos associados, 
distribuídos na proporção de suas transações com a cooperativa; apoio a outras atividades 
aprovadas pelos associados.”

4º Princípio: Autonomia e independência.
 “As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua, geridas pelos seus membros. Se 
firmarem acordos com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou se recorrerem a 
capital externo, devem fazê-lo em condições que assegurem o controle democrático pelos seus 
associados e se mantenham a autonomia das cooperativas”.

5º Princípo: Educação, formação e informação.
“As cooperativas devem promover a educação e formação dos seus associados, representantes 
eleitos e dos trabalhadores, de forma que possam contribuir eficazmente para o 
desenvolvimento das mesmas. Devem, ainda, promover a educação e informação do público em 
geral, particularmente, dos jovens e dos lideres de opinião, sobre a natureza e as vantagens da 
cooperação.”

6ºPrincípo: Intercooperação.
“As cooperativas servem de forma mais eficaz aos seus membros e dão mais força ao movimento 
cooperativo, trabalhando em conjunto com suas coirmãs, por intermédio das estruturas 
cooperativistas locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais.”

7º Princípio: Interesse pela comunidade.
“As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado de suas comunidades, por meio 
de políticas aprovadas pelos seus associados.”

Cooperativismo  do 
Os 7 Princípios 
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Chegamos ao final de mais um período e o ano de 2016 foi marcado por fatos impactantes.

De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os planos de saúde 
perderam em 2016 1,4 milhão de beneficiários. Foi o segundo ano consecutivo de retração no setor. Só em 
dezembro, os planos privados perderam 5.161 beneficiários e somavam 47,9 milhões de usuários. 

O movimento é reflexo da crise econômica brasileira, que levou o PIB nacional a dois anos consecutivos de 
retração. Nesse cenário econômico, o desemprego aumentou, superando a casa de 12 milhões de pessoas. Em 
2016, o Brasil fechou 1,32 milhão de empregos formais. 

Muitos dos desempregados perderam o plano de saúde corporativo e entraram na lista de pessoas que 
deixaram de ser beneficiárias de planos de saúde privados. Por conta da retração econômica, a Unimed de 
Araraquara realizou várias ações com o objetivo de manter a sustentabilidade do negócio e garantir a 
continuidade de todas as nossas atividades.

Dentre as várias ações, houve uma temporária alteração de valores no pagamento de consultas médicas, 
criação de novos modelos de negócios, acirramento de nossos processos de regulação, internalização de 
alguns serviços e readequação de alguns setores dentro da Cooperativa, porém a mais importante ação foi o 
constante engajamento dos cooperados para garantir resultados positivos mês a mês.

Em maio de 2016 realizamos a nossa quinta reunião bianual de Planejamento Estratégico, na qual 
redefinimos nossa identidade organizacional, colocando em foco a nossa missão de “Manter a liderança, a 
eficiência e a sustentabilidade na sua área de ação”.

Ainda longe de retornar aos níveis pre-́crise, as estimativas apontam para uma pequena melhora das 
perspectivas em 2017, com aumento de 1,2% do PIB. 

No cenário econômico os indicadores sinalizam melhora, com possível redução da inflação para 5,0% em 
2017, convergindo para a meta estipulada pelo Comitê de Política Monetária  (4,5%). 

Sendo assim, a perspectiva de retomada do crescimento econômico, mesmo que ainda tímida, influenciara ́
positivamente o setor, apesar do resultado negativo esperado para o mercado de trabalho. 

Mesmo com um ano de crise econômica severa, com diversas singulares do Sistema Unimed em situação de 
pró-rata (cota-parte que cabe aos cooperados) ou em direção fiscal (intervenção de órgãos competentes), a 
Unimed de Araraquara fechou 2016 com saldo positivo, e com todas as diretrizes sendo cumpridas de acordo 
com a ANS. 

A seguir apresentamos o relatório de gestão, que vai reforçar a importância do compartilhamento de 
informações e a nosso ver é um dos principais pilares para a eficiência da gestão profissional.

Muito obrigado 

Dr. Silvio Garcia Cardoso

PALAVRA
DO PRESIDENTE
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Diretoria Executiva

Conselho Fiscal

Conselho Técnico

Vogais

Dr. Cervantes Correa Cardozo Junior

Dr. Daniel Barcellos Felício

Dr. Fernando Pereira Lima Scabello

Dr. Fernando Prata Magalhães

Dr. João Orávio de Freitas Jr.

Dr. Luiz Carlos Delphino

Dr. Mario Sergio Trevisan

Dr. Silvio Garcia Cardoso
Diretor-Presidente

Dr. Luís Roberto de Moura Neves
Diretor Administrativo-Financeiro

Dr. Renato Chediek
Diretor de Mercado

Dr. Antonio Carlos Durante
Diretor-Hospitalar

Dr. Luiz Tsuha Junior
Diretor de Promoção e Assistência à Saúde

Efetivos Suplentes

Dr. Altamiro Mendonça Dr. José Paulo Luz Lima
Dr. Caetano Paschoal Pitelli Milani Dr. Leonardo Ribeiro Anhesini
Dr. Ronaldo Fernandos Dias Dr. Luis Henrique Brandão Falcão

Dr. Bruno Piva Junior

Dr. José Geraldo Bonfá

Dr. Farid Jacob Abi Rached

Dr. Marcus Vinícius Platzer do Amaral

Dr. Guilherme Focchi Haddad
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Na edição do Planejamento Estratégico 2016, a diretoria executiva definiu como uma das prioridades 
atualizar a identidade organizacional da empresa, com o objetivo de garantir a sustentabilidade do 
negócio. Foram definidos os eixos básicos para o mapeamento estratégico que originaram o novo 
mapa estratégico da Cooperativa, conforme apresentado abaixo:

Após definição do mapa estratégico, obteve-se como resultado um plano de ação com objetivos traçados 
para o período de 2016  a 2018, do qual cerca de 48,28% das ações já estão concluídas. 

Mapa Estratégico

Status do Plano de Ação
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Código de Conduta
Como forma de melhorar a atuação na Governança Cooperativista para a disseminação e o 
tratamento das questões éticas em coerência com a Identidade Organizacional a 
Cooperativa aprovou e publicou em abril de 2016 seu Código de Conduta, que foi 
amplamente divulgado a todos os colaboradores de todos os serviços e recursos próprios, 
cooperados, fornecedores, parceiros e continuamente através de novas parcerias, 
admissões de novos funcionários e incorporação em cláusulas contratuais, sendo uma 
importante ferramenta para manter a transparência do seu negócio.

O Código de Conduta é um guia que norteia a conduta profissional das pessoas que estão inseridas, direta ou 
indiretamente, no universo da Unimed. Com isso, além dos canais do “Fale Conosco” e da Ouvidoria, existe 
agora um grupo específico para atuar nos casos de conduta indevida.

No âmbito tecnológico a equipe manteve o foco na garantia de disponibilidade e segurança em todos os  
sistemas informatizados, efetuando importantes atualizações nos sistemas de forma a melhorar a 
performance dos processos, garantir a segurança dos dados e disponibilizar todos os serviços tanto para 
clientes internos como para clientes externos.

GESTÃO
ESTRATÉGICA

Técnologia da Informação

Evolução do número
atendimento na T.I.

Dessa forma, importantes melhorias foram realizadas a fim de garantir a evolução dos sistemas bem 
como atender a demandas legais e de negócios, como segue:

Infra Sistemas

      Investimentos e implantação dos projetos:
      - acesso catraca restaurante Hospital São  
         Paulo; 
      - projeto Sucata; 
      - servidor de contingência; 
      - renovação antivírus.
      upgrade 25 micros e aumento de estações de 
      trabalho nas unidades da Cooperativa.

      Sistema TASY – Implantação do módulo 
      Agência Transfusional;
      Sistema TASY - Revisão no processo nutrição;
      Sistema TASY - Revisão e apoio no PEP – 
      Oncologia Araraquara e Matão;
      Sistema TASY - Revisão e apoio no inventário 
      realizado;
      Sistema TASY – CCIH – Alertas de isolamento e 
      reinternações;
      Intranet – Sistema Notificações – Núcleo de 
      Segurança Paciente
      Intranet – Sistema Manutenção – Eng. Clínica 
      (indicadores e revisão de processos);
      Sistema Autolac - Interfaceamento de 2 
      equipamentos laboratório;
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Escritório da Qualidade
Com o objetivo de melhorar o foco dos processos, 
foi realizada uma reestruturação na área, na qual 
houve a separação do núcleo de segurança do 
paciente do Hospital São Paulo do escritório da 
Qualidade. Hoje são departamentos distintos e 
com melhores resultados, como podemos 
comprovar com as ações elencadas abaixo:

Manutenção do Selo Prata de sustentabilidade 
no Hospital São Paulo da Unimed do Brasil;
Manutenção do Selo  Acreditado ONA nível 1 
no Hospital São Paulo através de duas 
recertificações;
Conquista do novo Selo Prata de Sustentabi-
lidade da Unimed do Brasil e governança para 
a Operadora.

Disseminação de ferramentas da qualidade: 
PDCA, Ishikawa, 5 por quês e indicadores;
Assessoria na elaboração e implementação de 
políticas;
L e v a n t a m e n t o  e  m o n i t o r a m e n t o  d e 
indicadores do Qualiss e indicadores da 
Unimed do Brasil;
Apoio à elaboração,  monitoramento e 
validação dos indicadores institucionais;
Apoio ao alinhamento dos indicadores das 
á r e a s  c o m  o s  i n d i c a d o r e s  d e  g e s t ã o 
estratégica- BSC;
Validação dos mapeamentos de riscos;
Identificação e mapeamento dos processos, 
bem como o desenho e estudo de seus 
fluxogramas na busca de oportunidades de 
melhoria.

Além das conquistas de acreditação e selos, foram 
mantidas ao longo do ano os conceitos da 
qualidade com o objetivo de garantir um alto nível 
de comprometimento da  equipe frente à 
excelência no atendimento. 

Dentre as ações realizadas destacam-se:

1ª Semana da Qualidade e Segurança do 
Paciente;
Treinamentos pra todos os líderes do Hospital 
São Paulo para análise de indicadores e ciclo 
PDCA;
Auditorias internas e avaliação das áreas com 
base no Manual Brasileiro de Acreditação 
(ONA);
Apoio nas elaborações e revisões de processos, 
procedimentos, instruções, diretrizes médicas 
e fluxos;

Semana da Qualidade

Cine Pipoca

Palestra

Interação
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Jurídico e Relacionamento com a ANS

Recursos Humanos

O departamento manteve a qualidade e atenção com o objetivo de garantir o envio de todas as obrigações 
exigidas pela ANS dentro dos prazos e assegurando a assertividade dos indicadores.

Além disso, todas as demandas jurídicas são tratadas por essa equipe que tem interação com todos os 
demais setores da empresa.

Em 2016 o foco da equipe foi a padronização dos processos, manutenção e gerenciamento das descrições 
de cargos.

Com o objetivo de manter o controle dos processos e dos recursos, foram mantidas  iniciativas que buscam 
motivar os  profissionais em seu trabalho diário, como:

A instituição conta com Serviço de Engenharia Clínica e Manutenção, Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT), responsável pela elaboração e manutenção do Programa de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e NR32, que têm como objetivos principais 
prevenção de doenças, promoção à saúde e segurança de sua força de trabalho durante o desempenho de 
suas atividades.

Ginástica Laboral;
Humanização - apoio psicológico;
Coral Unimed;
Eventos/brindes: Aniversariantes, Dia dos Pais, das Mães e Natal;
Bolsa de estudos;
Curso de aperfeiçoamento para liderança;
Avaliação de desempenho em todos os níveis;
Transferência das contas dos funcionários para o Sicredi;
Reforma do restaurante do HSP e melhoria na qualidade das refeições;
Melhoria na limpeza dos vestiários através de maior frequência na higienização e melhoria na 
comunicação visual para boas práticas de asseio e conservação.

Solicitações ao departamento jurídico

435
312

525 565

2013 2014 2015 2016
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Com o apoio da área de Recursos Humanos, foi possível manter o absenteísmo e o Turn-Over abaixo de 
2,5%.
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O departamento de Ouvidoria  atingiu seu ponto de maturidade e tem sido um motivador de melhorias de 
qualidade e comunicação.

Através de análises mensais, não só das manifestações da Ouvidoria, mas também da relação com as 
pesquisas de satisfação, são propostas melhorias ao que tange o atendimento e a percepção de nossos 
clientes internos e externos.

O foco do setor de Comunicação, Marketing e Sustentabilidade teve como objetivo informar seus públicos 
de relacionamento de forma ética e auxiliar as demais áreas da Cooperativa e seus serviços próprios a 
cumprirem as metas do planejamento estratégico.

Através da divulgação em diversos veículos de mídia local e ações que promoveram a marca, conseguiu-se 
ampliar o número de inserções da Unimed nos meios de comunicação e alcançar maior divulgação e 
fortalecimento da marca junto a seus diversos públicos.

Ouvidoria

Marketing, Comunicação e Sustentabilidade

Evolução de manifestações por diretoria
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Campanhas

Comunicação 
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O departamento concentrou-se em manter a identidade visual da marca Unimed seguindo a correta 
aplicação do Manual da Marca ( Brand Center).

Através da sua vocação em promover saúde, a Unimed manteve a sua política de patrocínio ao esporte por 
meio de ações de prevenção a doenças, participações em eventos de saúde, educativos, culturais entre 
outros, como forma de auxiliar a comunidade em que atua através da cooperação.

- Verão Univida;
- Movimente-se;
- Circuito Cultural Sescoop-SP;
- Outubro Rosa  e Novembro Azul - Oncologia 
Unimed;
- Agita Sicredi;
- AJA - Associação da Justiça - Campeonato Mini 
Campo;
- Campanha do Agasalho 2016 - Fundo Social;
- JBT - Festa das Crianças;
- Feijoada Beneficente - Sicredi;

- Festa Sindicato Servidores de Matão;
- Dia Municipal do Brincar;
- Campeonato OAB;
- Copa RealUnião de Karatê;
- Momento Mulher;
- 7ª Corrida e Caminhada Graciano;
- 21ª Corrida e Caminhada da Amizade Matão; 
- Encenação Paixão de Cristo;
- Feira da Bondade  e Festa Junina APAE 
Araraquara.

Padrão da Marca

Patrocínio
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Os investimentos em marketing esportivo foram mantidos em 2016, com o propósito de valorizar o 
esporte em nossa área de atuação, mantendo desta forma a sua política de patrocínio ao esporte através de 
equipes, atletas e eventos que promovam a propagação do esporte como meio de inclusão, saúde, 
prevenção e melhor qualidade de vida.

O Coral Unimed apresentou-se em eventos convidados com a regência do Maestro Moacyr Carlos Junior. 
Foram realizadas apresentações no Hospital São Paulo em datas festivas como: Dia das Mães , Dia dos Pais 
e Natal; Sicredi  - Araraquara - SP / Matão-SP e Américo Brasiliense-SP, Casa de Repouso, Sagrada Família 
e Residencial Damha.

As ações de sustentabilidade foram um dos pontos em que a Cooperativa manteve seu foco, continuando a 
desenvolver parcerias em ações e programas de responsabilidade socioambiental. As ações corporativas em 
responsabilidade social, além de fazerem parte do planejamento estratégico, garantiram a inserção da 
imagem da Unimed na comunidade como uma empresa  socialmente responsável:
          Projeto Mais Esportes - parceria Prefeitura Municipal de Araraquara;
          Bom de Bola, Bom na Escola - parceria Grupo Fischer de Matão;
          Projeto Pescar - parceria Grupo Fischer de Matão;
          Programa Félix - próprio em parceria com a FESP-SP;
          Projeto Voleisol - parceria com a Fundesport Araraquara;
          Projeto Sonhando Alto - Basquete - parceria ABA - Associação Araraquarense de Basquete;
          Projeto Sabsa - parceria com a Sociedade dos Amigos do bairro Santa Angelina de Araraquara.

Patrocínios Esportivos

Futebol Masculino Ferroviária

Futebol Feminino
Ferroviária/Fundesport

Sustentabilidade

Projetos Sociais

Basquete Masculino 
ABA - Associação Basquete Araraquara

Voleibol Feminino
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GESTÃO
DE MERCADO

O reflexo da crise econômica que afetou o país a partir de 2015, até os dias atuais, a presença mais incisiva 
dos concorrentes junto aos clientes Unimed e o cenário político de 2016 fizeram com que a operadora 
revesse as estratégias de mercado, buscasse novas oportunidades e  colocasse em prática antigos projetos. 
Com a possibilidade de perda de carteiras para a concorrência, a gestão de mercado mudou a estratégia de 
negociação com as empresas com o objetivo de manter a carteira com margem suficiente para passar por 
este período.

Para enfrentar todo esse cenário foram criados novos produtos com estruturas diferenciadas e que 
pudessem flexibilizar as necessidades dos clientes e solidificar ainda mais a marca no mercado. 

Foi criado um novo produto para retenção de clientes em dificuldades econômicas e com possibilidade de 
sair da carteira, a fim de adquirir um produto da concorrência e com custos mais baixos.

Apesar de toda dificuldade enfrentada, que culminou com saídas de contratos por inadimplência, redução 
de custos ou deficitários, conseguiu-se manter as vendas e as negociações de reajuste dentro de padrões 
econômicos rentáveis para a Cooperativa.

A área de mercado realizou todas as adequações necessárias de acordo com as mudanças na legislação 
atual de planos de saúde, impostas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: 

 Atualização das notas técnicas de todos os produtos comercializados, individuais e coletivos, e 
consequente adequação das tabelas de preços para enfrentar este novo cenário.

 Registro de novos produtos para atender nossa nova estratégia de ataque ao mercado. 

A Unimed de Araraquara conta hoje com 100.254 beneficiários diretos e aproximadamente 3.632 
beneficiários através do intercâmbio do Sistema Unimed, repassados diretamente para a operadora. 

Número de Beneficiários
TOTAL (PJ + PF)
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2014     2015 2016

111.914 108.739
100.254



2014     2015 2016

85.117 81.858
72.134

2014     2015 2016

26.797 26.881 28.120

GESTÃO
DE MERCADO

Novos beneficiários

A área de vendas da Unimed seguiu focada para repor a grande saída de clientes, o que proporcionou o 
incremento de novos contratos coletivos. 

Destacam-se algumas das principais empresas conquistadas para carteira:
 Nigro Aluminio;
 Abreu Couto Construtora;
 Passarela Modas e Calçados;
 JN Moura Informática;
 Grupo Objetivo;
 Grupo Panegossi;
 Grupo J.T. Montagens Industriais;
 Grupo Brasilux, Dissoltex e Tecpolpa;
 Novo Canasol.

VENDAS 2016

TOTAL

PJ

PF

4.433

1.509

2.924
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GESTÃO
DE MERCADO

Valor médio por beneficiário
 
A busca pela melhoria da margem de contribuição dos contratos é uma estratégia de continuidade, 
porém, neste ano, com a adequação das estratégias do mercado e negociações, manteve-se as vendas  
com valores médios elevados e conseguiu-se melhorar significativamente o valor médio da 
Cooperativa. Ações de revisão da tabela de preço e de negociações principalmente nos contratos 
deficitários fizeram com que o valor médio aumentasse. 

Evolução dos contratos de pessoas jurídicas com coparticipação

Essas correções das estratégias de negociações fizeram com que os valores com coparticipação dos 
contratos fossem revistos, além de  buscar o maior reajuste possível e aceitável que o mercado estava 
disposto a pagar, com o principal objetivo de manter o contrato do cliente em nossa carteira.

Receita com Coparticipação
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187,63
175,88

227,74
201,80 218,24

244,91

2014     2015 2016

Valor Médio de Venda             Valor Médio Cooperativa

2014     2015 2016

11.903.590

14.908.688
16.113.206
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Além do trabalho constante nas negociações para adequações das coparticipações nos contratos 
empresariais, a área seguiu com o foco  no aumento da carteira de pequenos contratos e de 
mudança do perfil de nossa carteira. 

% de Contratos

Pequenas
9%

Cestão
87%

Médias
3%

Grandes
1%

% de Beneficiários

Cestão
10%

Grandes
59%

Pequenas
12%

Médias
19%

Vale ressaltar que a Cooperativa possuiu atualmente 59% dos beneficiários de contratos 
empresarias concentrados nos grandes contratos corporativos, onde esse número já foi maior do 
que 80%. Isso demonstra o resultado da pulverização da carteira.
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Número de Contratos Pessoa Jurídica com Coparticipação 

Coparticipativo       Geral

706

1.006
856 852

1.106 1.105

2014     2015 2016
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Durante o ano de 2016 a área de Promoção e Assistência à Saúde manteve  seu objetivo principal, que 
sempre foi o de garantir total apoio aos processos operacionais de todos os cooperados, clínicas e hospitais 
credenciados e recursos próprios, definindo e garantindo todos os processos necessários à correta 
prestação de serviços e definição dos pagamentos médicos e de rede.

Esse período foi marcado por algumas mudanças importantes em relação às equipes e processos, e foi 
possível desenvolver melhores metodologias de controle e sustentabilidade que garantissem uma melhor 
regulação nos processos internos e externos.

A utilização de processos automatizados continua sendo uma grande aliada aos processos, como pode-se 
observar na utilização do WAC, que manteve-se em alto nível.

Foi definido nesse período novo foco ao Pronto Atendimento 24 horas de Matão, que tem atuado no 
direcionamento correto das internações, nos atendimentos de consultas e na realização de 
procedimentos. 

As atividades de atendimento a pacientes externos (em domicílio) foram direcionadas ao serviço do alta 
precoce do Hospital São Paulo, garantindo o total empenho do pronto atendimento aos clientes que 
necessitam desse serviço.

Ressalta-se, ainda, que além dos atendimentos de urgência e emergência, opera-se atualmente no Pronto 
Atendimento o setor de Oncologia, que atende a todos os clientes da região de Matão para consulta e 
sessões de quimioterapia.

Foram realizados em 2016 mais de 25 mil atendimentos, todos formalizados por prontuário eletrônico.

WAC - Autorizado Eletrônico
Meta > 80,00%

Jan/15 Mar/15 Mai/15 Jul/15 Set/15 Nov/15 Jan/16 Mar/16 Mai/16 lul/16 Set/16 Nov/16 Jan/17

100,00%
99,00%
98,00%
97,00%
96,00%
95,00%
94,00%
93,00%
92,00%
91,00%
90,00%
89,00%
88,00%
87,00%
86,00%
85,00%

99,73 %

Pronto Atendimento 24 horas de Matão
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Atendimento em Grupo - Araraquara

Atendimento pacientes - Clínica

A Medicina Preventiva manteve nesse ano seus serviços de Atendimento em Grupos, Atenção Domiciliar 
e Telemonitoramento.

Buscando uma maior qualidade de vida para seus clientes, o Univida oferece programas de Reeducação 
Alimentar, Apoio Psicológico (Grupo Terapêutico), Atividade Física, Oficinas de Diabetes, Hipertensão e 
Obesidade Infantil, Grupo de Refluxo, Obesidade Mórbida Pré e Pós Operatório, Projeto Vida Nova 
Gestante e Reabilitação em Coluna.

Através de uma avaliação inicial para coleta de dados clínicos, são realizados exames periódicos, como 
medição de peso, altura, circunferência abdominal e quadril, glicemia capilar e colesterol capilar. Após 
este estudo o cliente é direcionado aos programas que mais se enquadram no diagnóstico.

Univida
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Clínica
Clínica
Médica Externo
Pediátrica
Oncológica
Em Casa
Médica Preferencial
Total

14.573 14.573
6.573 6.573,

4.422 4.422
961 961
183 183

5 5

8.107
1.859
2.241

105
39

4

440
478
1.721

962
6.358

5

1.653
143
495

4
3
0

26.717 26.717 12.355 9.964 2.298

Atendimentos Alta Pacientes Dias permanência Primeiro atendimento
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Médica 14.573

4.422

961

163

5

6.573Médica-externo

Pediátrica

Oncológica

Em Casa

Médica Preferencial

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000



O Programa de Telemonitoramento realiza um acompanhamento através de assistência telefônica aos 
clientes crônicos em patologias como diabetes, hipertensão arterial e outras de caráter cardiovasculares.

Evolução dos Atendimentos

Telemonitoramento - Call Center

A abordagem telefônica ao paciente, em conjunto às demais ações de saúde, permite alcançar um grande 
contingente populacional, e é uma forma de manutenção frequente da interação dos profissionais de 
saúde com o paciente, tendo como característica seu baixo custo e reduzida necessidade de deslocamento 
do beneficiários à unidade de saúde. 

O núcleo tem por objetivo manter o bem-estar dos pacientes e cumprir a RN 167/2008, que determina o 
atendimento individual de psicologia, nutrição, fonoaudiologia e terapia ocupacional. 

Núcleo de Terapias
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2014             2015                        2016

859
643

30.508

34.943
32.119

656

Araraquara Matão

Telemonitoramento - Call Center

2014             2015                        2016

28.826
21.033

15.966
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Evolução do Número de Atendimentos Terapias

2014             2015                        2016

9.917

14.423 15.179 15.532

2.755

10.832

2.670

11.153

2.786
1.5931.6771.751

Araraquara Matão Taquaritinga Total

Mantendo o foco na melhoria contínua do estado de saúde  dos pacientes,  a clínica de fisioterapia 
atendeu mais de 5,6  mil pacientes, e realizou mais de 48 mil sessões e mais de 91 mil atividades.

Todos os clientes atendidos passam inicialmente por uma avaliação clínica e análise dos exames 
apresentados. Em seguida, é traçado um plano de tratamento específico para cada caso, alcançando, assim, 
um ótimo resultado. A clínica oferece diversos recursos terapêuticos, como eletroterapia, 
termofototerapia e cinesioterapia. A equipe é formada por fisioterapeutas especializados em fisioterapia 
ortopédica. 

Fisioterapia

2015 20162014

Evolução do Número de Atendimentos  em Fisioterapia

4.643 6.129

Pacientes Sessões Atividades

5.655

40.727
53.315 48.422

96.399
101.535

91.167
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O departamento de auditoria médica concentrou-se em 2016 em estar muito mais presente nos recursos 
próprios e na rede credenciada, garantindo a melhor utilização possível dos recursos, bem como gerenciar 
os custos referentes à liberação e autorização dos procedimentos.
Nesse período, apesar dos aumentos consideráveis nos custos da saúde, conseguiu-se manter as despesas 
dentro do planejamento e com valores inferiores a 2014.

Auditoria Médica

Custo Total de OPME - HSP

4.896.788

3.780.607

8.677.395

10.064.881

12.375.183

10.702.401
12.145.157

2012 2013 2014 2015 2016

6.022.471

4.042.409

7.182.885

5.192.298

7.002.698

3.699.704

8359.287

3.785.870

Pré Pagamento Intercâmbio/CO Custo Total

Dando continuidade ao trabalho efetuado nos últimos anos, o departamento de contas médicas 
respondeu por todo o processamento das contas recebidas tanto dos recursos próprios como da rede 
credenciada e cooperados.

Após a implantação do padrão TISS 3.0, que atende à legislação vigente e que garantiu a padronização do 
recebimento de arquivos, a área passou a receber dos principais recursos credenciados todos os dados via 
XML, o que agilizou os processos e garantiu maior eficiência operacional.

A equipe de relacionamento é responsável por toda a negociação e avaliação da rede credenciada e 
também pela avaliação técnica das clínicas e hospitais credenciados.

O processo de contratualização da rede assistencial tem sido efetuado de acordo com todas as exigências e 
normas da ANS. Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2015 e em parceria com outras áreas da 
operadora, o setor continuou em 2016 com a revisão permanente e implementação de “pacotes” 
(materiais, medicamentos e taxas) por especialidade, visando à redução das glosas, principalmente no 
intercâmbio e junto às empresas de custo operacional e autogestão.

Contas Médicas

Relacionamento com a Rede Credenciada
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Laboratórios e Análises ClinicasClínicas ContratadasLaboratórios de 
Análises Clínicas

Laboratório de 
Anatomia Patológico

Clínicas Contratadas

Clínicas de Cooperadas

Cooperados

Hospitais

Laboratórios e Análises ClinicasClínicas Contratadas18

45

88

453

5

2

Quantidade de recursos, atualmente existentes, em nossa Rede Assistencial

 Em 2016 a área de Intercâmbio concentrou-se no objetivo de se transformar numa área de negócio 
vantajosa e lucrativa para a Cooperativa. Foram realizados diversos treinamentos específicos para a 
equipe da Operadora, do hospital e para os prestadores.

Foi implantada uma cultura de resultado visando à lucratividade e à otimização dos prazos de cobrança, 
auditoria e negociações com outras Unimeds. 

Diversas ações foram realizadas para implantação dessa cultura, como podemos elencar:

Treinamentos objetivos sobre as normas que regem o intercâmbio nacional;
Definição e redução dos prazos nos processos de análises das contas, tanto pelo administrativo como 
pela auditoria;
Correção da parametrização do sistema da operadora de acordo com as normas do intercâmbio 
nacional;
Implantação no sistema da tabela de medicamentos aprovada pela Unimed do Brasil para otimização 
das análises de contas, conforme valores determinados no intercâmbio nacional;
Negociação com as principais Unimeds devedoras, com foco para redução dos valores do saldo em 
aberto;
Implantação de indicadores de desempenho do negócio intercâmbio.

Com todas essas ações, foi possível rentabilizar os resultados desta nova unidade de negócio e reduzir 
significativamente os valores que a Unimed de Araraquara tem a receber de outras Unimeds. 

Intercâmbio
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No ano de 2016 a Cooperativa obteve uma redução da receita gerada no intercâmbio em virtude da saída 
da empresa Raízen, que mantinha contrato com a FESP. Essa mudança resultou em uma redução de 
aproximadamente 5 mil beneficiários que podiam ter atendimentos dentro da área de ação da 
Cooperativa. Atualmente há uma carteira de aproximadamente 20 mil beneficiários utilizando os 
recursos da Unimed de Araraquara.

Apesar da queda da receita gerada por estes atendimentos, as ações implantadas ao longo de 2016 
resultaram em uma sobra líquida de mais de R$ 6 milhões no ano.

2015 20152016 2016

812.996
0,9%

6.280.741
7,4 %

Números do Intercâmbio

Resultado % Resultado sobre Receita
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Como nos anos anteriores, o departamento de atendimento ao Cliente manteve o foco na valorização dos 
clientes tanto local como de intercâmbio, além de cumprir durante todo o ano de 2016 integralmente as 
normas e leis impostas pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

Atendimento ao Cliente

Atendimentos via 0800

0

69.602

230
121

8.892
92

415
3.565

4.460
1.233

15.538
14.293

6.873
13.890

Verificação de guias canceladas no sistema

TOTAL DE ATENDIMENTOS

Ligações para cirurgias

Guias transcritas

Agendamento de consultas

Efetivação do Timeout

Cancelamento de guias

Ligações no SAC

Atendimento no Chat

Digitais liberadas

Guias digitadas

Informações para clientes

Atendimento ao prestador (secretárias)

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
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Número de atendimentos - PABX

0
jan.16 fev.16 mar.16 abr.16 mai.16 jun.16 jul.16 ago.16 set.16 out.16 nov.16 dez.16
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7.8
31

5.306

2.526

16
.373

8.10
2

5.849

2.205

18
.15

9

9.287

6.001

2.428

14
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3.921
5.13

8

2.438

16
.17

4

2.906
4.944

2.16
0

23.600

3.900
4.250

1.5
61

23.507

3.300
4.021

1.8
02

24.638

3.500
4.471

1.5
36

24.853
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4.061

1.5
30
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.15

3

3.400
3.812

1.8
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.082

3.800
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1.9
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16
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3.000
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10.000
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20.000
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Número de atendimentos  - PRESENCIAL

Araraquara MatãoAmérico Brasiliense Taquaritinga
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TOTAL DE ATENDIMENTOS
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Mantendo o foco na melhoria contínua e na gestão da qualidade, o Hospital São Paulo ampliou e 
melhorou os processos de segurança do paciente, do cliente e do próprio médico. Para que isso fosse 
alcançado foi constituída uma equipe exclusiva para o Núcleo de Segurança do Paciente que atua no 
gerenciamento de riscos, sempre integrado com todos os departamentos assistenciais e administrativos.

Para garantir a integração entre o hospital e a operadora e a disseminação dos princípios e valores 
organizacionais da Coopertiva, houve um trabalho contínuo por meio de diversas ações, destacadas 
abaxo:

Programas de integração de novos colaboradores;
Auditorias internas;
Disseminação de políticas institucionais;
das reuniões mensais da Comissão de Gerenciamento de Riscos;
Reuniões com lideranças realizadas regularmente pelo diretor-hospitalar, diretor-clínico e 
gestor administrativo-hospitalar; 
Reuniões Multidisciplinares das unidades com seus colaboradores;
Manutenção do foco na melhoria contínua e gestão da qualidade;
Ampliação e melhoria dos processos de segurança do paciente, do cliente e do próprio médico 
através do Núcleo de Segurança do Paciente.

Reforma restaurante para funcionários

Hospital São Paulo

Também nesse período, o Hospital São Paulo implementou importantes melhorias em sua estrutura 
física.  Dentre as diversas ações realizadas, destacam-se:

Internalização dos serviços de nutrição e dietética que responde por todos os processos de 
alimentação dos funcionários, médicos, pacientes e acompanhantes;
Reforma do centro cirúrgico;
Finalização das obras dos postos de enfermagem, garantindo a renovação do alvará do corpo de 
bombeiros;
Adequação constante e manutenção de todas as áreas do Hospital São Paulo.
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Visando garantir a melhoria contínua dos processos em 2016, os indicadores estratégicos do HSP foram 
revisados e os processos de controle ganharam maturidade a ponto de ter-se hoje todos os indicadores 
necessários para a gestão do HSP, disseminados por toda a organização e condizentes com as definições e 
eixos do planejamento estratégico, proporcionando a evolução da propagação da cultura de segurança. 
Atualmente são realizadas ações relacionadas às Metas Internacionais de Segurança e à implantação e 
gerenciamento de protocolos multidisciplinares, desenvolvidos pelos gestores diretamente envolvidos 
no processo, com o apoio da Qualidade e Núcleo de Segurança do Paciente.

Os principais processos assistenciais são acompanhados através dos gráficos administrativos e 
financeiros, e também por indicadores das áreas e do gerenciamento de risco. Veja as incidências:

A análise de tendências é realizada por meio dos históricos obtidos e, como melhoria,  os indicadores são 
discutidos pela equipe multidisciplinar com o intuito de proporcionar a interação de processos nas 
reuniões mensais da comissão de gerenciamento de riscos. A análise crítica dos indicadores promove a 
revisão e adoção de práticas voltadas para melhoria da assistência de enfermagem.

A partir da análise dos indicadores de resultado, os indicadores de processo também são auditados, 
analisados e gerenciados. Como melhoria contínua, foi adotada a prática das auditorias internas no 
sentido de verificar se os processos descritos estão integrados com a assistência, avaliando se as barreiras 
estabelecidas para mitigação dos riscos estão sendo efetivamente realizadas. 

Incidência de queda de paciente;
Incidência de lesão por pressão;
Incidência de erro de medicação;
Incidência de flebite;
Incidência de perda de cateter central;
Incidência de entubação acidental;
Incidência de perda de sonda nasoenteral para aporte nutricional;

Gestão 
Cooperativista

Gestão
 de 

Processos
e 

Regulação

Sustentabilidade
no Mercado

Garantia 
de 

Acesso

Qualidade 
em

Atenção 
à Saúde

satisfação do cliente;
taxa de mortalidade institucional;
taxa de erros na cadeia medicamentosa;
incidência de lesão por pressão;

resultado contábil;
resultado gerencial;
índice de adequação ao orçamento 
(previsto x realizado);

turn-over;
absenteísmo;
acidente de trabalho.

taxa de ações corretivas realizadas.

média de permanência;
taxa de ocupação;
percentual de disponibilidade.

 incidência de flebite;
incidência de queda de paciente;
taxa de adesão dos protocolos clínicos;
taxa de infecção global.

 custo por diária; 
custo por internação;
custo total de resíduos hospitalares.

Eixo Indicador
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As políticas institucionais também foram revisadas, melhoradas e divulgadas em todos os níveis da 
organização, sendo elas:

A equipe de enfermagem, fisioterapia, psicologia, nutrição, dentre outras, tem por objetivo central assistir ao 
paciente de forma individualizada e planejada, garantindo a qualidade na assistência, o respeito aos princípios 
éticos e legais e comprometidas com a identidade organizacional da empresa.

A equipe multidisciplinar realiza diariamente a classificação de riscos assistenciais pelo enfermeiro, 
através da qual os pacientes são orientados em relação às praticas de prevenção frente aos riscos 
evidenciados.

Política de comunicação institucional;
Política de gestão da qualidade;
Política de gestão de pessoas;
Política de gestão de custos;
Política institucional de consentimento informado e esclarecido;
Política de gestão ambiental;
Política de gestão da informação;
Política de identificação do paciente/cliente;
Política de qualificação de fornecedores;
Política de segurança do paciente;
Política de humanização.

Assistência de Multiprofissional

37

Hospital São Paulo em números
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As ações de melhoria contínua contaram com a implantação de identificação do risco individual, através 
de quadros em cada leito, onde o paciente e seu acompanhante têm o conhecimento e participa do plano 
de cuidados multidisciplinar elaborado pela equipe, bem como acompanham as orientações e cuidados 
prescritos frente aos riscos individuais.

Todos os pacientes e acompanhantes recebem o Manual de Orientações do Paciente e são orientados 
quanto à importância da higienização das mãos, identificação do paciente, prevenção de quedas, 
prevenção de broncoaspiração e prevenção de úlcera por pressão.

O Hospital São Paulo promove orientações aos pacientes e seus responsáveis sobre os procedimentos a 
serem realizados. Essa ação acontece desde a admissão até a alta do paciente, zelando pelo cuidado quanto 
à privacidade e sigilo de informações.
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Núcleo de Segurança do Paciente - NSP
A segurança do paciente é um componente essencial da qualidade do cuidado, e tem adquirido, em todo o 
mundo, importância cada vez maior para os pacientes e suas famílias, para os gestores e profissionais de 
saúde no sentido de oferecer uma assistência segura.

Os incidentes associados ao cuidado de saúde, e em particular os eventos adversos (incidentes com danos 
ao paciente), representam uma elevada morbidade e mortalidade em todos os sistemas de saúde. 

Esta problemática levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a lançar campanhas, desafios e 
estratégias voltadas à redução de riscos e de danos no cuidado à saúde. 

Em 2013 o Ministério da Saúde estabeleceu a RDC Nº 36 para ações de segurança do paciente. Neste 
mesmo ano, o Hospital São Paulo instituiu a notificação de incidente, e em  dezembro de 2014 nomeou os 
membros participantes do Comitê de Segurança do Paciente., que trabalha efetivamente com as Metas 
Internacionais de Segurança do Paciente.

Em agosto de 2015 foi instituído o setor do Núcleo de Segurança do Paciente, sendo seus componentes 
membros da Comissão de Gerenciamento de Risco, e composta  por participantes multiprofissionais.

O NSP do Hospital São Paulo tem como objetivo o desenvolvimento de estratégias e o gerenciamento dos 
riscos, visando à assistência com segurança e qualidade aos clientes, assim como  à efetividade e eficiência 
da Cooperativa Médica.

Segundo dados da Agência Nacional de Saúde (ANS) divulgados em março de 2016, dos 6 mil 
estabelecimentos de saúde cadastrados, apenas 1.338 têm o Núcleo de Segurança do Paciente cadastrado 
na ANS, entre eles o Hospital São Paulo. Assim, foram garantidas a segurança e a qualidade da assistência 
prestada aos nossos clientes.
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Cirurgias

20132012 2014 2015 2016

749
870

975 965 962

Oncologia
Seguindo os planos de aumento contínuo da qualidade, o serviço de oncologia passou por uma 
reestruturação de gestão e definiu novos indicadores de controle, além de uma nova equipe de trabalho 
que trouxe  mais conhecimento e melhorias aos pacientes atendidos. 

Diárias

20132012 2014 2015 2016

3.110
3.290 3.450

3.215

2.816

2013 2014 2015 2016

3.357

3.582

3.7353.761
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A qualidade desse serviço é comprovada pelo alto nível dos processos hospitalares e pelo reconhecimento 
de importantes entidades certificadoras:

O Unilab – Laboratório de Análises Clínicas e Posto de Coleta consolidou-se como um dos melhores 
serviços deste gênero da região, tanto pelo seu atendimento como pela qualidade técnica de seus 
resultados, tudo comprovado através do crescente número de atendimentos realizados, como observa-se  
nos gráficos abaixo:

Unilab - Laboratório de Análises Clínicas e Posto de Coleta

2013 2014 2015 2016

69.614
75.381 76.189

94.662

Pacientes

2013 2014 2015 2016

336.510
384.069

417.120 430.794

Exames
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RELACIONAMENTO COM O
MÉDICO COOPERADO

Ao longo de 2016, a área desenvolveu atividades 
para aperfeiçoar e manter bom relacionamento 
com os médicos cooperados:

 Admissão/demissão de cooperados:  12 
médicos admitidos e 5  médicos desligados; 

 Participação em congressos: 92 médicos 
cooperados foram beneficiados com ajuda de 
custo;

 Assessoria Jurídica: consultas preventivas em 
número ilimitado e acompanhamento de 
processos judiciais;

 Internet:  banda larga da Cooperativa é 
disponibilizada nos consultórios; 

 Ouvidoria: médico disponível para ouvir as 
sugestões, reclamações e elogios dos médicos 
cooperados e clientes;

 Plano de Saúde: disponível para médicos 
cooperados, dependentes e secretárias;

 Sala do cooperado: 3.194 atendimentos 
exclusivos e 2.007 visitas à sala do cooperado, 
instalada na Cooperativa;

 C o r r e s p o n d ê n c i a s  e n v i a d a s :  F o r a m  
encaminhados aos cooperados: 5.592 e-mails, 
e recebidos 10.395 e-mails, enviadas 37 
c i r c u l a r e s ,  2 1 8  m e m o r a n d o s  e  2 3 4 
correspondências;

 S eguro por incapacidade temporár ia: 
disponível em casos de afastamento do 
trabalho por doença;

 Seguro Unimed Assistencial: seguro para 
médicos cooperados e dependentes legais em 
viagens internacionais no  limite de 30.00   
euros;

 Telefonia celular:  719 linhas ativas, com tarifas 
reduzidas das operadoras Claro (461) e Vivo 
(258) utilizadas pelos médicos cooperados;

 Aplicação de Treinamentos  personalizados 
para novas secretárias;

 Aplicativo para o celular - UNICOOP: 
Agilidade nas solicitações ao departamento, 
consulta à tabela TUSS, envio de notícias e 
visualização da produção médica;

 Uniclube: Continuidade do cartão exclusivo 
de descontos aos médicos cooperados.
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No ano de 2016 a Unimed de Araraquara manteve a curva de aumento de seu faturamento, 
ultrapassando a casa dos R$ 267 milhões, o que proporcionou à Cooperativa atingir seu objetivo social, 
que é proporcionar trabalho ao médico cooperado e honrar os compromissos assumidos com a rede 
credenciada e as despesas inerentes às suas operações: 

*Receita de prestação de serviços composta pelo intercâmbio (deduzido os repasses a cooperados e 
rede credenciada), Auto Gestão e Atendimentos Particulares dos recursos próprios.

As despesas vêm sendo o desafio da administração das operadoras de planos de saúde em todo país, 
e em nossa Cooperativa, no ano de 2016, o crescimento das despesas ficou controlado abaixo do 
crescimento da receita, demonstrando equilíbrio nas operações, conforme demonstrado abaixo:

Distribuição das Receitas

Faturamento Anual Líquido (R$ - mil)
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250.334
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Em 2016 a distribuição destas despesas demonstrou que as despesas assistenciais somadas à prestação 
de serviços em saúde respondem por mais de 85% de todo o gasto da Cooperativa: 

Já em relação ao faturamento, as despesas assistenciais e de prestação de serviços comprometeram 
83% de tudo o que foi faturado pela Cooperativa, conforme destacado a seguir:

Assistência
à Saude

83,3%
Administrativas

9,9%

Impostos  e 
Participações no 

resultado
0,6%

Provisões
2,1% Financeiras 

1,5%
Comerciais 

0,2%

Participação % das Despesas de Faturamento

Evolução % - Faturamento  x  Despesas

Distribuição das Despesas
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Faturamento Despesas

2013 x 2014    2014 x 2015    2015 x 2016    

10,5%
11,7% 10,7%

5,1 %

10,1%

6,8%
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Dentro das despesas assistenciais, a Cooperativa concentra seus esforços para  destinar recursos aos 
cooperados aliada à sustentabilidade de suas operações. Abaixo a representação gráfica do último ano:

Em relação às despesas administrativas, a Unimed de Araraquara as manteve controladas dentro dos 
padrões estabelecidos pela Unimed do Brasil, a partir da Norma Derivativa n° 11, que é de no máximo 
12%. A seguir está a distribuição das despesas administrativas em relação ao faturamento:

Distribuição das Despesas 2016

Participação da Despesa Administrativa no Faturamento %
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Melhorias nos fluxos de recebimentos da prestação de serviço, contenção dos custos, despesas e 
investimentos, redução significativa da inadimplência de grandes contratos como Prefeitura de 
Araraquara e IESA, além do recebimento de patrocínios por nova parceria firmada, ajudaram a 
melhorar significativamente o fluxo financeiro representado pelo saldo em caixa, mais as aplicações 
deduzidas dos saldos em aberto dos empréstimos bancários, conforme demonstrado abaixo:

No âmbito tributário em 15 de outubro de 2014 a Unimed de Araraquara contratou assessoria jurídica 
tributária com o Escritório Barroso e Muzzi que protocolou em 04 de maio de 2015 ação para revisão 
do parcelamento tributário junto a Receita Federal, da qual pleiteia-se a redução dos valores ora 
parcelados em detrimento das alterações trazidas pela lei 9.718 e pela lei 12.873, que dão nova 
interpretação à base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS. 

Em 15 de dezembro de 2016, em uma decisão até então inédita no sistema Unimed, o juiz da 2ª Vara 
Federal de Araraquara reconheceu parcialmente o direito da Unimed de Araraquara em proceder os 
ajustes na base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa decisão foi um importante passo para a redução 
substancial dos valores parcelados junto à Receita Federal, porém trata-se apenas da 1° instância e 
aguarda-se o andamento do processo nas próximas instâncias para consolidar essa importante decisão.
 
A Cooperativa mantém provisionado contabilmente cerca de R$ 6,2 milhões para cobrir demais 
processos de origem trabalhista, tributária e cível. Além disso, há R$ 9,2 milhões que a assessoria 
jurídica avalia que os resultados dos processos poderão  gerar uma possível saída de recursos, mas que 
ainda não é necessário o provisionamento ou reserva contábil.

Em setembro de 2016 a Cooperativa, em trabalho conjunto com a Prefeitura Municipal de Araraquara, 
conseguiu implementar a emissão da nota fiscal eletrônica aprimorando a modernização de seus 
controles e dando tratamento adequado de suas operações frente às exigências legislativas municipais.
Em agosto de 2013 foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a criação do Fundo de Equilíbrio 
do Patrimônio para garantir o cumprimento das exigências da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar referente aos Recursos Próprios Mínimos. Esta exigência da ANS prevê que até o final de 
2022 a Unimed de Araraquara tenha recursos suficientes para garantir suas operações refletidas em um 
Patrimônio Mínimo Ajustado. Em simulação feita pela Cooperativa, baseada em dezembro de 2016, o 
total a ser constituído até o final do prazo estipulado na legislação era de R$ 47,9 milhões, e a 
Cooperativa já havia constituído R$ 29,2 milhões. Na mesma assembleia foi constituído o fundo para 
garantia de amortização de ativos de cooperados da IN 20 e IN 39, que garantirá a amortização dos 
ativos na mesma proporção dos pagamentos das obrigações legais que originaram tais valores a 
receber dos cooperados.

Fluxo Financeiro - (R$ - MIL)

17.529
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2014     2015 2016

6.548
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O ponto de destaque do ano de 2016 foi a revisão da nota técnica atuarial das Provisões de Eventos 
Ocorridos e Não Avisados (PEONA), que por força de determinação da ANS foi majorada em R$ 2,3 
milhões, o que provocou o reconhecimento de despesa com a referida provisão nos meses de abril de 
2016 e setembro de 2016. As mudanças impostas pela ANS na nota técnica fizeram com que a 
Cooperativa tomasse a medida de alteração da empresa, que presta o serviço de consultoria atuarial, 
passando a contar com a equipe da Plurall Consultoria, que assistiu  à Cooperativa na resolução dos 
processos de apuração junto à ANS. Mesmo com a alteração da nota técnica e os efeitos causados no 
resultado do ano de 2016, a Cooperativa não precisou recorrer a empréstimos ou a outros remédios 
financeiros para angariar recursos, dado que as reservas financeiras aplicadas nas instituições 
financeiras que a Unimed tem parceria suportou as medidas impostas pela ANS. 

Em um ano de crise econômica no Brasil, a Cooperativa foi mais conservadora em seus investimentos 
de melhorias em suas instalações.  O valor total despendido no ano de 2016 foi de  R$ 1,9 milhão contra 
R$ 3,6 milhões em 2015.

Acabou em agosto de 2016 a parceria que a Cooperativa mantinha com o Banco Santander. Com isso 
foi necessária a elaboração de um novo processo licitatório interno conduzido por consultoria 
terceirizada especializada. Após avaliação, a melhor proposta apresentada foi da cooperativa Sicredi. A 
parceria foi firmada para os próximos cinco anos.

No mês de junho de 2016 a ANS autorizou a transferência da carteira de beneficiários da Sociedade 
Beneficente União Operária de Araraquara, o que trouxe 1.800 novos beneficiários à  carteira da 
Unimed de Araraquara. A carteira transferida ao final de 2016 tinha situação equilibrada com 
sinistralidade de 73,5%.

Apesar dos desafios travados e relatados acima, outro importante acontecimento do ano de 2016 foi a 
investida da concorrência na carteira de clientes da Unimed Araraquara, o que provocou uma queda no 
número de beneficiários pela saída de um dos mais importantes clientes: a empresa Lupo. Esse fato 
provocou uma redução de cerca de 6 mil beneficiários e a absorção de uma cauda (custo assistencial 
suportado após o desligamento do contrato) de R$ 584 mil. Mesmo diante desse cenário, a Cooperativa 
conseguiu melhorar seus indicadores econômicos conforme demonstrado a seguir.

O indicador de liquidez corrente demonstra quantos reais a Cooperativa tem para honrar cada real de 
obrigações a curto prazo.

Liquidez Corrente
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Capital Circulante Líquido

A sinistralidade, por sua vez, mede o comprometimento da receita dos contratos próprios em relação 
ao custo de assistência à saúde:

Sinistralidade

O capital circulante líquido mede a diferença entre o Ativo Circulante, (bens e direitos a realizar em 
curto prazo) e o Passivo Circulante, (obrigações a pagar de curto prazo).
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 

Aos 
Administradores e Cooperados da  
Unimed de Araraquara – Cooperativa de Trabalho Médico 
 
Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis da Unimed de Araraquara – Cooperativa de 
Trabalho Médico, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e 
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.  

 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Unimed de Araraquara – Cooperativa de Trabalho Médico em 31 de dezembro de 
2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS. 

 
Base para opinião  
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Unimed de Araraquara de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.  

 
 

Ênfase 
Chamamos atenção para o assunto detalhado nas notas explicativas nº 11-b e 12-b, que 
indica o registro no valor total de R$ 32.687.253 (R$ 34.286.486 em 2015) em rubrica de 
“Conta Corrente com Cooperados”, correspondente à responsabilidade assumida pelos 
cooperados da Unimed de Araraquara, frente à determinadas Obrigações Legais que foram 
provisionadas nos exercícios de 2008 e 2009 em contrapartida de “Sobras e Perdas 
Acumuladas”, conforme previsão contida nas Instruções Normativas nºs. 20/2008 e 
39/2010 da Diretoria de Normas e Habilitação de Operadoras – DIOPE/ANS.  
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Os referidos valores provisionados permaneceram vinculados à eventual exigência dos 
débitos relacionados na hipótese de decisões desfavoráveis nas demandas 
administrativas e judiciais em que a Cooperativa contestava a legitimidade de 
lançamentos fiscais, especialmente aqueles referentes à cobrança de tributos e 
contribuições federais sobre suas operações. Com o advento da Lei Federal             nº 
11.941/2009, a Cooperativa decidiu pelo reconhecimento das respectivas exigibilidades, 
optando pelo parcelamento especial dos valores envolvidos, cujo processo foi consolidado 
pela Receita Federal em 2011, passando a Cooperativa a promover a liquidação dos 
débitos pelo prazo de 180 meses, período este que segundo sua Administração, 
concomitantemente os mencionados ativos vinculados permanecerão sendo realizados em 
contrapartida ao resultado.  

 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório 
do auditor  
A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
contábeis não abrange o relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório.  
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de 
ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da 
administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. 

 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis  
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar-
ANS, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Cooperativa continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
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Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 
 
 

�  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 

�  Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Cooperativa.  

 

�   Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 

�  Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Cooperativa. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Cooperativa a não mais se manter em continuidade operacional.  
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Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos. 

 
 
 
 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2017. 
 

Ápice Auditores Independentes S/S 
CRC 2SP020.790/O-4 

 

 
 
 
 

Paulo Rogério de Azevedo 
Contador - CRC1SP 192.653/O-5 
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COOPERAR
É CRESCER

SEMPRE.

Unimed de Araraquara - Cooperativa de Trabalho Médico
Rua Carlo Gomes, 1943 - Centro - Araraquara - São Paulo
Cep 14801-340
CNPJ: 45.272.366/0001-58

www.unimedara.com.br
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