RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2018
Araraquara

Relatório de Gestão e
Sustentabilidade
2018

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Araraquara

pág. 1

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2018
Araraquara

Sumário

[102-55]

Os 7 Princípios do Cooperativismo
Sobre este Relatório
Mensagem do Presidente
Matriz de Materialidade
Governança e Sustentabilidade
Identidade Organizacional
Conselho Administrativo
Governança Cooperativa
Associações Setoriais
Organograma
Nossos produtos
Engajamento das partes interessadas
Gestão de Fornecedores
Ética e Integridade
Jurídico e Relacionamento ANS
Núcleo de Atendimento Personal
Ouvidoria
Gestão Estratégica
Gestão de Mercado
Gestão de Intercâmbio
Relacionamento com o Médico Cooperado
Gestão de Promoção e Assistência à Saúde
Gestão Administrativa Hospitalar
Gestão Administrativa Financeira
Demonstrações Contábeis
Relatório dos Auditores Independentes
Parecer do Conselho Fiscal

03
04
05
07
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
23
25
27
45
50
52
55
64
71
77
82
87

Anexo I - Sumário de Conteúdo da GRI
para opção “de acordo-essencial”

90

Anexo II - Comitês e Comissões Corporativas

95

Expediente

97
pág. 2

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2018
Araraquara

Os 7 Princípios do Cooperativismo
[102-16]

Tema material 13 - Ética e Transparência nos Negócios

01

Adesão Livre e Voluntária

02

Gestão Democrática pelos Cooperados

03

Participação Econômica dos Cooperados

04

Autonomia e Independência

05

Educação, Formação e Informação

06

Intercooperação

07

Interesse pela Comunidade
pág. 3

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2018
Araraquara

Sobre este Relatório
Tema material 13 - Ética e Transparência nos Negócios
Anualmente [102-52], a Unimed de Araraquara - Cooperativa de Trabalho Médico
elabora e divulga em seu site, www.unimedara.com.br, o relatório de gestão para
que médicos, colaboradores, clientes, empresas, fornecedores, prestadores de
serviços e órgãos públicos [102-40], possam conhecer a estrutura organizacional
da cooperativa.
A publicação da edição anterior ocorreu em 19 de março de 2018, com referência ao
ano de 2017 [102-51]. Para o ano de 2018, o Relatório de Gestão e Sustentabilidade
abordará as atividades da organização entre os dias 1º de janeiro a 31 de dezembro do
ano de 2018. [102-50]

AMBIENTALMENTE
CORRETO

O relatório foi desenvolvido pelo segundo ano consecutivo, com a opção
"de acordo - essencial"das diretrizes versão G4, da Global Reporting Initiative.
[102-54]
O GRI é um relatório que divulga o desempenho da organização nos aspectos de governança social, ambiental e econômico. A prática reforça o compromisso da cooperativa com a prestação de contas de forma transparente e coesa.
O Presente documento, que apresenta informações referentes ao ano de 2018, foi
elaborado com o envolvimento do Conselho Administrativo da Unimed de Araraquara em conjunto com gestores, supervisores, coordenadores, equipe editora,
técnicos, assessoria contábil, mas o relatório de Gestão e Sustentabilidade não teve
verificação de auditoria externa independente, sendo apenas os dados financeiros,
auditados pela Inoveaud Auditores Independentes - CRC 2SP033908/O-3, com
sede na Av. Luiz Eduardo Toledo Prado, nº 870 – salas 201, 202, 205, 207 e 208 Shopping Iguatemi Torre Empresarial - Ribeirão Preto SP – CEP 14027-250 Tel.: (16)
3636-8915 / 3904-3778, assinado pelo contador Júlio César de Souza Nunes - CRC
1SP186234/O-2 e seguem as normas de contabilidade adotadas no Brasil, aplicáveis
às entidades supervisionadas pela ANS. [102-56]

ECONOMICAMENTE
VIÁVEL

Os demais indicadores foram obtidos por meio de levantamentos e verificações
internas, em sistemas informatizados de gestão ou coleta manual. Avaliações qualitativas e quantitativas de resultados foram obtidas juntos aos responsáveis setoriais
imediatos das atividades relatadas, buscando atender ao padrão de relato proposto
do Global Reporting Initiative.
Este relatório contempla a Operadora e todos os Recursos Próprios da Unimed de
Araraquara, uma vez que a contabilidade é centralizada na Operadora. Entende-se
como recursos próprios: Hospital São Paulo, Unidade de Emergência Adulto - HSP,
Pronto Atendimento Pediátrico - HSP, Oncologia, Atendimento ao Cliente, Unilab,
Univida - Centro Unimed de Qualidade de Vida, Núcleo de Atendimento Personal,
localizados em Araraquara-SP; Américo Brasiliense (Posto de Atendimento e Vendas);
Taquaritinga-SP (Posto de Atendimento, Vendas e Centro de Terapias); Gavião Peixoto (Posto de Atendimento); Nova Europa (Posto de Atendimento); Matão-SP (Posto
de Atendimento, Vendas, Univida e Pronto Atendimento 24h) [102-4].

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail:
marketing@unimedara.com.br, pelo telefone (16) 3303-1806
ou pelo site www.unimedara.com.br [102-53]

SOCIALMENTE
JUSTO
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Mensagem do Presidente
[102-14;102-15]

Chegamos ao final do primeiro ano de gestão desta nova diretoria.
Assumimos com a expectativa de melhorar os resultados da cooperativa
em um cenário de transformação e de incertezas para a área da saúde.
A tecnologia avança rapidamente, proporcionando a descoberta de novos
medicamentos, novas técnicas de diagnóstico e formas de tratamento.
A expectativa de vida do brasileiro passou de 65 para 75 anos, e esta
longevidade tem como consequência a maior necessidade de acompanhamento
da saúde e tratamento de doenças. Predominam as doenças cardiológicas e
neurológicas. Aumentam os casos oncológicos e as doenças degenerativas.
As redes sociais facilitam a disseminação da informação e torna o cliente cada
vez mais esclarecido e exigente. Tudo isto impacta significativamente nos
custos com a assistência à saúde.
O mercado de planos de saúde mudou com a participação de investidores
nacionais e estrangeiros. A estratégia destes é adquirir parte de operadoras
que já atuam no mercado e maximizar resultados mediante a verticalização da
prestação de serviços, do direcionamento do atendimento, da atenção primária
à saúde e da imposição de uma forte regulação sobre os médicos e a rede
credenciada. O resultado disto é uma concorrência acirrada e predatória, que causa forte pressão nas receitas e dificulta as negociações com os contratantes.
Junte-se a isto o fato de que o Sistema Unimed não estava preparado para esta
nova realidade e está sendo compelido a adaptar-se a todas estas mudanças sob
pena de perder a liderança do mercado, o que já vem acontecendo isoladamente
com algumas singulares.
Tendo consciência destes desafios, planejamos e executamos muitas ações com
o objetivo de manter e melhorar a sustentabilidade da Unimed de Araraquara.
Legalizamos a cooperação de pessoa jurídica, reestruturamos os Departamentos
Jurídico e Financeiro, revisamos o quadro de pessoal da operadora e dos recursos
próprios, alteramos o processo de negociação para compra de materiais e medicamentos, renegociamos contratos com prestadores de serviços de apoio
e assistenciais, melhoramos nossos processos de regulação, alteramos
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a parametrização de autorização de procedimentos, aprimoramos o produto
fundamentado na atenção primária à saúde e intensificamos o relacionamento
com nossos clientes corporativos.
Nosso objetivo vai além de garantir maior produtividade e rentabilidade.
Estamos preparando a Unimed de Araraquara para este novo mercado,
aumentando a eficiência, reduzindo custos, controlando a sinistralidade,
buscando atender às expectativas e necessidades dos clientes e cooperados.
Mesmo assumindo desembolsos não previstos, devido as não conformidades
encontradas na atuação de nosso departamento jurídico, conseguimos garantir
um resultado satisfatório e manter a estabilidade de nossa cooperativa neste
início de mandato. Para continuar melhorando, precisamos do engajamento do
médico cooperado, primordial para voltarmos a crescer e manter a liderança em
nossa região neste ambiente cada vez mais competitivo.
Apresentamos, a seguir, o Relatório de Gestão e Sustentabilidade
do ano de 2018.

Muito Obrigado.
José Paulo Luz Lima
Diretor-Presidente da Unimed de Araraquara
Gestão 2018 - 2021
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Matriz de Materialidade
Partes Interessadas
[102-46]

Para a construção deste relatório, a cooperativa considerou os princípios da Matriz de Materialidade, conforme as
diretrizes de relato do GRI na versão G4, cujo propósito é identificar temas relevantes para o negócio e seus
stakeholders. Entende-se como stakeholders as entidades ou indivíduos acometidos, direta ou indiretamente, pelas
atividades, produtos e serviços prestados pela empresa. A Matriz de Materialidade, elaborada pela Unimed de Araraquara, oportunizou a percepção que alguns stakeholders internos (líderes e colaboradores com maior grau de relacionamento) possuem frente às manifestações recebidas pelos canais de comunicação e relacionamento diário com os
públicos interno e externo da Unimed, para que fossem definidos os temas descritos neste relatório. [102-42]
1 - IDENTIFICAÇÃO

2 - PRIORIZAÇÃO

3 - VALIDAÇÃO

4 - ANÁLISE

Primeiramente, foram
listados todos os canais
de comunicação que a
Unimed de Araraquara
possui para relacionamento
com seus stakeholders.

Nessa Segunda etapa, foram deﬁnidos 15 (quinze) temas voltados para
os aspectos econômico, social e
ambiental, intrínsecos aos assuntos recebidos pelos canais, para
composição da pesquisa Matriz de
Materialidade. A pesquisa era
constituída pelos 15 (quinze) temas,
notas de 1 a 5 e classiﬁcados de 1 a
15 para priorização dos temas.

Após devolutiva das 30 (trinta)
pesquisas, foi realizado o cruzamento das notas e classiﬁcação
por prioridade para cada
tema, resultando na Matriz de
Materialidade.A matriz sinalizou
5 (cinco) temas de alta importância para a Unimed de
Araraquara.

Os temas considerados de alta
importância foram priorizados
para elaboração do relatório de
gestão e sustentabilidade da
Unimed de Araraquara,
desenvolvido previamente
pela diretoria executiva e apresentado na reunião de Agosto.

GRUPOS ENGAJADOS PELA COOPERATIVA:
Os públicos de relacionamento utilizados na pesquisa de canais foram: cooperados, colaboradores, clientes, prestadores de serviços, fornecedores, governo, entidades afins e comunidade. [102-40]
1. IDENTIFICAÇÃO: Os canais considerados foram com os colaboradores, médicos cooperados, fornecedores, rede
credenciada, órgãos públicos e ANS.
2. PRIORIZAÇÃO: Os temas estabelecidos para a pesquisa foram: [102-47]
1. Saúde econômico financeira;
2. Gestão Responsável com Fornecedores;
3. Consumo Consciente;
4. Preocupação com o efeito estufa;
5. Destinação correta dos resíduos;
6. Conscientização Ambiental;
7. Geração de Emprego;
8. Saúde e Segurança no Trabalho;
9. Treinamento para colaboradores e cooperados;
10. Diversidade e Igualdade de Oportunidades;
11. Código de Conduta;
12. Ações junto à comunidade;
13. Ética e Transparência nos negócios;
14. Saúde e Segurança do Cliente;
15. Satisfação do cliente.
As notas eram: 1. Muito relevante; 2. Relevante; 3. Nem relevante, nem irrelevante; 4. Pouco relevante e 5. Irrelevante.
Os públicos alvos para responder a pesquisa foram os líderes e/ou colaboradores das áreas de atendimento ao
cliente, recursos humanos, ouvidoria, jurídica, financeiro, relacionamento com a rede assistencial, relacionamento com o cooperado, vendas, relacionamento corporativo, gestão estratégica, farmácia, almoxarifado, compras,
engenharia clínica, diretoria (secretárias), marketing, comercial, gestão comercial, gestão administrativo-financeiro, gestão de promoção e assistência à saúde, clientes pessoa jurídica, comunidade e parceiros, entidades
assistenciais, públicas e associação.
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IMPORTÂNCIA SISTEMA UNIMED

BAIXA

[103-1]

12

11

7

10
4

15
9
2
3

ALTA

14
5

6

13
8
1

ALTA

BAIXA

IMPORTÂNCIA PÚBLICO DE RELACIONAMENTO

PRIORIDADE

ASPECTOS MATERIAIS ORDEM DOS TEMAS NA PESQUISA

CORRELAÇÃO COM OS
ASPECTOS DA GRI

6o

TEMA 1: Saúde econômico - financeiro

DIMENSÃO ECONÔMICA

7o

TEMA 2: Gestão Responsável com fornecedores

DIMENSÃO ECONÔMICA

3

TEMA 3: Consumo Consciente

DIMENSÃO AMBIENTAL

12o

TEMA 4: Preocupação com efeito Estufa

DIMENSÃO AMBIENTAL

TEMA 5: Destinação Correta dos Resíduos

DIMENSÃO AMBIENTAL

10º

TEMA 6: Conscientização Ambiental

DIMENSÃO AMBIENTAL

11º

TEMA 7: Geração de Emprego

DIMENSÃO SOCIAL

4º

TEMA 8: Saúde e Segurança no Trabalho

DIMENSÃO SOCIAL

8º

TEMA 9: Treinamento para colaboradores e cooperados

DIMENSÃO SOCIAL
DIMENSÃO SOCIAL

o

1º

15º

TEMA 10: Diversidade e Igualdade de oportunidades

14º

TEMA 11: Código de Conduta

DIMENSÃO SOCIAL

13º

TEMA 12: Ações junto à Comunidade

DIMENSÃO SOCIAL

5º

TEMA 13: Ética e Transparência nos negócios

DIMENSÃO SOCIAL

2º

TEMA 14: Saúde e Segurança do Cliente

DIMENSÃO SOCIAL

9º

TEMA 15: Satisfação do Cliente

DIMENSÃO SOCIAL

PRIORIDADE

PÚBLICO EXTERNO - ORDEM TEMAS NA PESQUISA

PRIORIDADE

[102-47]

O dardo indica os temas materiais
ao longo do relatório.

PÚBLICO INTERNO - ORDEM TEMAS NA PESQUISA

6o

TEMA 1: Saúde econômico - financeiro

1o

TEMA 1: Saúde econômico - financeiro

7o

TEMA 2: Gestão Responsável com fornecedores

7o

TEMA 2: Gestão Responsável com fornecedores

3

TEMA 3: Consumo Consciente

6o

TEMA 3: Consumo Consciente

TEMA 4: Preocupação com efeito Estufa

11o

TEMA 4: Preocupação com efeito Estufa

o

12o

TEMA 5: Destinação Correta dos Resíduos

2º

TEMA 5: Destinação Correta dos Resíduos

10º

1º

TEMA 6: Conscientização Ambiental

10º

TEMA 6: Conscientização Ambiental

11º

TEMA 7: Geração de Emprego

12º

TEMA 7: Geração de Emprego

4º

TEMA 8: Saúde e Segurança no Trabalho

3º

TEMA 8: Saúde e Segurança no Trabalho

8º

TEMA 9: Treinamento para colaboradores e cooperados

8º

TEMA 9: Treinamento para colaboradores e cooperados

15º

TEMA 10: Diversidade e Igualdade de oportunidades

13º

TEMA 10: Diversidade e Igualdade de oportunidades

14º

TEMA 11: Código de Conduta

14º

TEMA 11: Código de Conduta

13º

TEMA 12: Ações junto à Comunidade

15º

TEMA 12: Ações junto à Comunidade

5º

TEMA 13: Ética e Transparência nos negócios

5º

TEMA 13: Ética e Transparência nos negócios

2º

TEMA 14: Saúde e Segurança do Cliente

4º

TEMA 14: Saúde e Segurança do Cliente

9º

TEMA 15: Satisfação do Cliente

9º

TEMA 15: Satisfação do Cliente
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Governança e
Sustentabilidade
Perfil da Unimed de Araraquara

Fundada em 15 de maio de 1971, a Unimed de Araraquara - Cooperativa de Trabalho Médico com
CNPJ nº. 45.272.366/0001-58, inscrição estadual isenta e ANS 36431-2, [102-1; 431-2] classificada como uma cooperativa de médio porte (até 100.000 beneficiários) [102-5 e 102-7] sendo
o prédio da operadora próprio, com sede localizada à Rua Carlos Gomes, 1943, Centro, em Araraquara (SP) [102-3], com o objetivo de proporcionar aos seus beneficiários atendimento médico
com qualidade, respeitando a livre escolha pelo beneficiário e garantindo ao médico a valorização
do seu trabalho.
O GRI é um relatório que divulga o desempenho da organização nos aspectos de governança
social, ambiental e econômico. A prática reforça o compromisso da cooperativa com a prestação
de contas de forma transparente e coesa.
A Unimed de Araraquara, sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, [102-5] é guiada
pelas legislações e pelo estatuto interno, cuja abrangência compreende os municípios de
Araraquara, Américo Brasiliense, Boa Esperança do Sul, Gavião Peixoto, Matão, Motuca, Rincão,
Santa Lúcia, Taquaritinga e Trabiju, [102-6] todos localizados dentro do Estado de São Paulo, no
Brasil, para efeito de admissão de associados e realização de atividades voltadas ao atendimento
de clientes beneficiários.
Área de Atuação [102-4;102-6;102-45]
1-Américo Brasiliense
2-Araraquara
3-Boa Esperança do Sul

9
6

4-Gavião Peixoto

5

5-Matão

8
1

6-Motuca

8-Santa Lúcia
9-Taquaritinga

2

4

7-Rincão

7

3
10

10-Trabiju

Em 2018, a Unimed de Araraquara, através do seu Hospital Próprio, incorporou o Serviço de
Imagem, até então terceirizado, passando a administrar e a implementar melhorias no
atendimento. Com isso, a direção da cooperativa iniciou processo de levantamento de
informações para proceder reformas e ampliação do espaço, buscando melhores
pág. 10
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Identidade
Organizacional
Missão
“Oferecer excelência em promoção e atenção à saúde,
fortalecer a cooperativa e proporcionar condições dignas
de trabalho e crescimento profissional.”

Visão
“Manter a liderança, a eficiência e a
sustentabilidade na sua área de atuação.”

Valores

[102-16]

Tema material 13 Ética e Transparência
nos Negócios

1 Gestão Profissional
2
3
4
5
6
7
8
9

União
Humanização
Comprometimento
Educação
Ética
Competência
Transparência
Comunicação
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Conselho Administrativo

[102-18;102-22;
102-23;102-24]

DIRETORIA EXECUTIVA 2018-2021

VOGAIS

Dr. José Paulo Luz Lima
Diretor-Presidente

Dr. Antonio Luiz da Costa Morganti
Dr. Cervantes Corrêa Cardoso Junior
Dr. Daniel Barcellos Felício
Dr. Fernando Prata Magalhães
Dra. Fumiko Takano Malavolta
Dr. Luiz Carlos Delphino
Dr. Mario Sergio Trevisan

Dr. Carlos Fernando Camargo
Diretor Administrativo Financeiro
Dr. Emerson Carlos
Diretor de Promoção e Assistência à Saúde
Dr. Cesar Antônio Dias
Diretor de Mercado
Dr. Antonio Carlos Durante
Diretor Hospitalar
CONSELHO FISCAL

Efetivos
Dr. Guido Felloni Tsuha
2018 - 2019 Dr. Antonio Alves Ferreira
Dr. Fernando Linares

Suplentes
Dr. José Manoel Bombarda
Dr. Fernando Paganelli
Dr. Vamberto Raphael Vicente

CONSELHO TÉCNICO
Março 2018
a
Março 2021

Dr. Antonio Hélio Baccari
Dr. João Eduardo Albieri Marinho
Dra. Maria Regina G. Barbieri Ferreira

Dr. Fernando Pereira Lima Scabello
Dr. José Geraldo Bonfá

Cartas, Princípios e Filiações [102-12]
O Estatuto Social e o Regimento Interno da Unimed de Araraquara são os documentos que expressam
os direitos e deveres dos médicos cooperados. Também todos são respaldados pelo Código de Ética Médica
e demais regimentos da categoria, sendo todos os seus cooperados filiados à Associação de Medicina.

Participação dos cooperados nas Decisões da cooperativa [102-18]
O órgão máximo da cooperativa é a Assembleia Geral, na qual são definidos através de votação o rumo e as
principais ações da cooperativa, além de serem apresentados os resultados e decididos os destinos das
sobras. Veja abaixo as datas e participações:

Ano

Data

2017

27.03.
08.08
19.03

2018

24.07
16.08

Tipo Assembleia

AGO - Assembleia Geral Ordinária
AGE - Assembleia Geral Extraordinária
AGO - Assembleia Geral Ordinária - Eleições
AGE - Assembleia Geral Extraordinária
AGE - Assembleia Geral Extraordinária

Convocados

Presentes

439
481
485
484
484

93
20
332
124
60
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Governança Cooperativa

[102-18;102-22;
102-23;102-24]

A Unimed de Araraquara é administrada por um Conselho de Administração composto por
Diretor-Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro, Diretor de Mercado, Diretor de Promoção
e Assistência à Saúde e Diretor Hospitalar, eleitos por Assembleia Geral Ordinária-AGO e com
mandato de 3 (três) anos consecutivos e mais sete Conselheiros Vogais, também eleitos pela
Assembleia Geral Ordinária, sendo obrigatória a renovação de no mínimo 1/3 (um terço) de
seus membros a cada 3 (três) anos. [102-22]
A administração da cooperativa é devidamente ﬁscalizada por um Conselho Fiscal, composto por três
membros efetivos e três suplentes, quaisquer destes para substituir quaisquer daqueles, todos eleitos
anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, com mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição
de apenas 2 (dois) dos seus membros, considerados em conjunto os efetivos e os suplentes.
Faz parte também da estrutura de governança da cooperativa o Conselho Técnico, composto de
05 (cinco) membros cooperados, com mandato de 3 (três) anos, eleitos juntamente com o
Conselho de Administração, permitida a reeleição de apenas 3 (três) membros. Tem como
competência o aconselhamento e consultoria sobre todas as matérias de interesse de outros
órgãos sociais, obrigatoriamente, nos casos estabelecidos no estatuto e facultativa nos demais.
A Diretoria Executiva e Conselhos se reúnem com seus membros para discussão e tratativas
dos assuntos colocados em pauta, conforme periodicidade estabelecida no estatuto da
cooperativa, visualizada no calendário abaixo: [102-31]

Calendário de Reuniões
Reunião

Periodicidade

Participantes

Conselho de Administração

Mensalmente

Todos os Diretores e
Conselheiros Vogais

Conselho Fiscal

Mensalmente

Todos os Conselheiros
Fiscais

Conselho Técnico

Sempre que necessário

Todos os Conselheiros
Técnicos

Diretoria Executiva

Semanalmente

Todos os Diretores

Anualmente, nos 3
(três) primeiros meses

Todos os Diretores e
Cooperados convocados

Sempre que necessário

Todos os Diretores e
Cooperados convocados

AssembleiaFISCAL
Geral
CONSELHO
Ordinária

Assembleia Geral
Extraordinária

O estatuto da cooperativa está disponível para acesso no site:
www.unimedara.com.br/site/governanca
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Associações Setoriais

[102-13]

A Unimed de Araraquara participa, através de seus
diretores, cooperados e colaboradores, de outras
associações, comissões e organizações de defesa
que a cooperativa entende ter papel estratégico
para o seu negócio.

APM - Associação Paulista de Medicina - Regional Araraquara
Cooperado (a)

Cargo

Período

Dr. Luis Henrique Brandão Falcão

Diretor-Presidente

2018 a 2021

Dr. Sergio Delort

Vice-Presidente

2018 a 2021

Dr. Renata Ferlin Arbex

2º Secretária

2018 a 2021

Dr. Sidney Antonio Mazzi

1º Tesoureiro

2018 a 2021

Dr. Marcus Vinícius Platzer do Amaral

2º Tesoureiro

2018 a 2021

Dr. Fernando Linares

Diretor de Defesa
l
Pr

2018 a 2021

Dr. Fabiane Aparecida A. Madureira
Dr. Eli Aparecido dos Santos Junior

Diretor Cultural e

Diretor Social

2018 a 2021
2018 a 2021

Unimed Federação Intrafederativa Nordeste Paulista
Cooperado (a)

Cargo

Período

Dr. Luís Roberto de Moura Neves

Conselheiro Vogal

2016 a 2020

Dr. Silvio Garcia Cardoso

Conselheiro Fiscal
Efetivo

2018 a 2019
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Núcleo
Segurança
do Paciente

SAME

Conselho
Adm.

Diretoria

Diretor
Clínico e
Técnico
Conselho
Téc. Médico

Comissão Ética
Médica e
Enfermagem

PA 24 hrs.
Matão

OPME’s

Educação
Continuada

Hemodinâmica

Unidades de
Internação

Brinquedoteca

Serviço de
Imagem

Hiperbárica

Assistência
Farmacêutica

Segurança
Patrimonial

S.N.D.

Centro
Cirúrgico

Central Mat.
Esterilização

Berçário

Psicologia
Clínica

U.T.I.
Neo

Engenharia
Clínica

Pronto At.
Pediátrico

U.T.I.
Adulto

Fisioterapia

Fonoaudió
logo

Comercial

Unidade de
Emergência

Faturamento

Comissões
e Comitês

Gestão

Manutenção

Atendimento
ao Cliente

Almoxarifado

Oncologia

Laboratório
Anal. Clínicas

Gestor Adm.
Hospitalar

(Marcio Botelho)

Secretaria

Diretor Hospitalar

Comitê de
Conduta

Dr. Antonio C. Durante)

Sala Pequenos
Procedimento

Coord. Geral
Enfermagem

CIPA

Comissão Ética
Enfermagem

Comissão Ética
Médica

Conselho Téc.
Médico

S.C.I.H.

Agência
Transfusional

(Dr. Marco A. Lia)

Diretor Técnico

Comitê
Transfusional

Comitê de
Meio Ambiente

Comissão de
Óbito

Comissão de
Inf. Hospitalar

Gestão
Estratégica

Personal

Centro de
Informações
Estratégicas

Supervisão
Coordenação

Rel. Pessoa
Física

Escritório
Qualidade

Gestão
Hospitalar

Relacionamento
Corporativo

Vendas

Depto/
Secretaria

Marketing

Gestor de
Mercado

(Rodrigo Marine)

Relacionamento
com Cooperado

Jurídico

Tecnologia da
Informação

R.H
SESMT

Gestor
Estratégico

(Marcio Botelho)

Diretor Mercado
(Dr. Cesar A. Dias)

Secretaria

Conselho
Fiscal

(Eder Freire)

Gestão Adm.
Financeira

Apoio
Administrativo

Cadastro

Faturamento

Financeiro

Contábil

Custos/
Orçamento

Compras

Gestor Adm.
Financeiro

F.

Carvalho)

Alta Precoce

Diretor Adm.
Financeiro

(D Carlos
r.

Gestão
Mercado

Ouvidoria

Gestão
Financeira

Cutrale

Univida

Atendimento
ao cliente/
CRENE

Auditoria/
Regulação

Contas
Médicas

Rel. Rede
Assistencial

(Adilson Bulzoni)

Gestor de Prom.
Assistência à Saúde

Núcleo de
Intercâmbio

Gestor
Intercâmbio

(Rodrigo Marine)

Dir. de Prom. e
Assist. à Saúde
(Dr. Emerson Carlos)

Organograma

SAME

Comitê de
Proc. de Mat.

Comitê de
Perf. Cortante

Comissão de
Transplante

Comissão de
Prontuário

(Dr. Edson L. Rosalino)

(Dr. José Paulo L. Lima)

Diretor Presidente

Conselho
de
Administração

[102-18]

Comissão de
E.M.T.N.

Comissão de
Ger. de Risco

Comissão de
Padronização

Diretor Clínico

Conselho
Técnico

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2018
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Nossos Produtos
Planos Unimed
[102-2]

Planos de Saúde Comercializados
Nome Comercial
do Plano

Acomodação

Registro
ANS

Adesão coparticipação

Apartamento

476293162

Adesão coparticipação

Enfermaria

P
P

Segmentação

Abrangência

Coletivo por
Adesão

Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municípios

476292164

Coletivo por
Adesão

Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municípios

Enfermaria

477132160

Individual ou
Familiar

Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municípios

Apartamento

477133168

Individual ou
Familiar

Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municípios

Individual ou
Familiar

Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municípios

Individual ou
Familiar
Coletivo
Empresarial

Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municípios

Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municípios

P

I Individual

Enfermaria

477131161

P

I Individual

Apartamento

477130163

C

P

esarial

Apartamento

477128161

P

esarial

Enfermaria

477129160

Coletivo
Empresarial

Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municípios

P

I Empresarial

Apartamento

477127163

Coletivo
Empresarial

Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municípios

P

I Empresarial

Enfermaria

477197164

Coletivo
Empresarial

Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municípios

Personal

Enfermaria

476571161

Personal Adesão

Enfermaria

481337185

Coletivo
Empresarial
Coletivo
Empresarial

Unimed Personal

Enfermaria

481925180

Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia
Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia
Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municípios
Grupo de
Municípios
Grupo de
Municípios

Referência

Enfermaria

455883079

Referência

Grupo de
Municípios

Hospitalar

Apartamento

465764111

Individual ou
Familiar

Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municípios

Plano Pleno

Apartamento

405793997

Individual ou
Familiar

Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municípios

Plano Pleno

Enfermaria

405792999

Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municípios

Referência

Enfermaria

455886073

Individual ou
Familiar
Coletivo
Empresarial

Referência

Grupo de
Municípios

Plano Pleno

Enfermaria

405799996

Coletivo
Empresarial

Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municípios

Plano Pleno

Apartamento

405801991

Coletivo
Empresarial

Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municípios

Individual ou
Familiar
Individual ou
Familiar

A lista de planos comercializados pela Unimed de Araraquara
está disponível no site www.unimedara.com.br
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Engajamento das
Partes Interessadas
A Unimed de Araraquara tem como valor estreitar a comunicação com o seu público interno e
externo, para alcançar a satisfação destes e a melhoria contínua nos processos realizados por seus
colaboradores nos diversos serviços prestados. Para isso, são necessários os meios de comunicação
que facilitem a abordagem para o engajamento das partes interessadas. [102-43]
Em 2018, a cooperativa, além dos canais já existentes, incorporou alguns, como: facebook, aplicativo
para clientes, melhoria aplicativo para cooperados, adequação do site visando seu público de relacionamento para comunicações interativas, troca de informações, sugestões de melhorias, elogios e
reclamações, conforme quadro abaixo:

CANAIS DISPONÍVEIS:

Assembleias
Site Unimed Araraquara
Portal do Cooperado
Portal do Colaborador
Intranet
Correspondências
E-mail
E-mail-mkt
Atendimento Telefônico
Atendimento Presencial
Fale com o R.H.
Canal Denuncia CEE

X
X
X
X
X
X
X
X
X

SMS - Celular
Mural
Código de Conduta
Fale Conosco
Ouvidoria
Sistema de No
de Incidente
Linha 0800
Visitas a clientes PJ
Visitas técnicas
Facebook
Aplicativo Cliente
Desktop
Spark
Tasy

X
X
X
X
X
X
X

X

XX

x

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

(Comissão Especial de Enfermagem)

Informativo Cooperado
Aplicativo Cooperado
Pesquisa de Clima
Pesquisa de Satisfação
Comitês /Comissão

X

X
X
X

X

X (Anexo II) X (Anexo II)
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
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Gestão de Fornecedores
Tema material 2 - Gestão Responsável com fornecedores
A cooperativa tem como objetivo assegurar a qualidade dos produtos e serviços realizados dentro das dependências
da instituição e, para isso, conta com o apoio da política de qualificação de fornecedores e manual de qualificação dos
fornecedores que tem por meta estreitar o relacionamento e/ou desenvolver seus parceiros. Entende-se que é fundamental selecionar os fornecedores e identificar aqueles que, além de terem reconhecida capacidade técnica, estão
comprometidos com a preservação do meio ambiente, da saúde, da segurança e da responsabilidade social. [102-9]
A busca por fornecedores acontece por meio de cotações telefônicas ou pelo sistema Bionexo, considerados fatores
de documentação regular, preço, localização e boas práticas para se enquadrar entre as opções para possível escolha
de qual produto ou serviço adquirir. De acordo com a criticidade de cada fornecedor, é realizada visita técnica para
avaliação ampla de documentos, processos e infraestrutura.

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
PRODUTOS

SERVIÇOS

Produtos médicos, medicamentos, nutrições parenterais, saneantes, nutrições enterais, equipamentos
médicos, produtos para laboratório, imobilizados,
EPIs, materiais de consumo, materiais de escritório
e outros.

Prestadores de serviços de manutenção, segurança,
limpeza, lavanderia, obras, restaurante, serviço de
imagem, serviço de remoção, consultorias, gases medicinais, dedetização, coleta de resíduos e outros.

ASPECTOS DE DIREITOS HUMANOS E AMBIENTAL PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES
Visando à integridade no relacionamento entre cooperativa e seus parceiros, desde 2016,
os contratos da cooperativa passaram a ter incluso cláusula de Responsabilidade Social e
Sustentabilidade, contratos estes revisados pela área jurídica.

Taxa de Contratos com
Cláusulas de DIREITOS
HUMANOS 2018

Contratos
com
cláusulas
53%

Contratos
sem
cláusulas
47%

Taxa de Contratos com
Cláusulas de AMBIENTAIS
2018

[414-1]

Contratos
com
cláusulas
53%

Contratos
sem
cláusulas
47%

[308-1]
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Ética e Integridade

[102-17]

Tema material 13 - Ética e Transparência nos Negócios
A fim de promover a integridade na cooperativa, a Unimed de Araraquara está participando, desde 2015, do programa
de «Promoção da Integridade nas Cooperativas Unimed» em parceria com o Instituto Ethos e com a Unimed do Brasil,
cujo objetivo é apoiar o desenvolvimento de planos de ação para o tema ética e integridade e identificar melhores
práticas de combate à corrupção. [102-12]
Em paralelo à adesão ao programa de Promoção da Integridade nas Cooperativas Unimed, a cooperativa conta com
medidas internas para a conformidade dos processos ligados ao negócio Unimed, bem como com a qualificação
da sua estrutura de governança por meio do Selo de Governança e Sustentabilidade emitido a cada dois anos pela
Unimed do Brasil, o qual avalia os aspectos relacionados aos órgãos sociais, gestão organizacional, ferramentas e
soluções para o sistema Unimed, cooperados, colaboradores, beneficiários, fornecedores, sociedade e meio ambiente.
Desde 2016, a cooperativa possui o Selo Prata.
Vale ressaltar que a cooperativa nunca esteve envolvida em nenhuma ação judicial movida por concorrência desleal,
práticas de truste ou monopólio e seus resultados. [206-1]

Código de Conduta
Tema material 11 - Código de Conduta
Tema material 13 - Ética e Transparência nos Negócios
O Código de Conduta Unimed, publicado em abril de 2016, é um documento
formal que fornece diretrizes que auxiliam o bom atendimento aos padrões de
comportamentos éticos no trabalho. Muito mais do que um simples documento, o
Código de Conduta deve nortear todas as relações que fazem parte de um relacionamento profissional e ser reflexo de condutas. [102-16]
Todos os públicos podem acessar o código de conduta por meio do site www.unimedara.com.br, e para os
colaboradores também é disponibilizado o código no portal do colaborador na intranet.
Os desvios de condutas podem ser relatados de forma anônima por meio do site da Unimed de Araraquara
ou por e-mail, comiteconduta@unimedara.com.br. O sistema desenvolvido pela Unimed de Araraquara garante o
anonimato na denúncia.
O Comitê de Conduta é formado por até sete pessoas, que mensalmente se reúnem para avaliar os relatos de desvios
de condutas. O comitê classifica as denúncias como procedentes ou improcedentes e define as ações para tratativas
de cada caso. A equipe do Comitê de Conduta tem como prática manter o anonimato e a confidencialidade dos
assuntos tratados em reunião, na qual foi formado um termo de acordo de sigilo e confidencialidade entre os
membros do Comitê .

Total de manifestações tratadas pelo Comitê de Conduta
128

2018
89

2017
2016

41
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Núcleo de Atendimento Personal
Ouvidoria
Relatório de
Gestão e Sustentabilidade
2018 Unimed
Dr. José Paulo Luz Lima
Diretor Presidente
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Jurídico e Relacionamento ANS
Em 2018, o departamento jurídico e relacionamento com a ANS passou por
importante reestruturação, a fim de melhorar e buscar mais resultados
para a cooperativa no monitoramento dos processos e assuntos de ambas
as áreas. Quanto às medidas positivas adotadas neste curto período,
podemos salientar as principais:
1 - Reestruturação de pessoal, com a contratação de Supervisor Jurídico,
demissão de colaboradores e rescisão de contratos de prestadores de
serviços jurídicos que, além de proporcionarem uma redução de aproximadamente 35% com
salários e pagamentos a prestadores, resultou numa considerável melhora dos resultados;
2 - O departamento, na pesquisa relacionada ao primeiro semestre de 2018, recebeu avaliação
negativa de diversos outros departamentos da cooperativa, ou seja, de praticamente todos os
departamentos que participaram da avaliação interna. Na avaliação realizada no final de 2018, a
situação se inverteu e o departamento jurídico recebeu 100% de satisfação em todos os quesitos
de todos os departamentos que participaram da avaliação;
3 - O contencioso judicial (processos judiciais) passou a ser de responsabilidade do departamento
jurídico interno, que sanou todas as irregularidades ocorridas com o prestador de serviços
anterior;
4 - Praticamente todas as decisões de antecipação de tutela estão sendo hoje objeto de impugnação, sendo que antes nenhuma dessas decisões eram objeto de recurso. Em vários casos
obtivemos provimento nesses recursos, inclusive em caso recente no qual conseguimos afastar
liminar que nos obrigava a fornecer Home Care na cidade de Brasília;
5 - O Supervisor Jurídico recomendou ao escritório Brasil Salomão a auditagem da tributação
paga pela Unimed, o que resultou no encontro de créditos tributários em valores aproximados de
R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil de reais). Tais créditos já estão sendo utilizados
nos pagamentos de tributos desde o mês de janeiro de 2019;
6 - Encerramos, com acordos, vários processos, alguns que envolviam cifras milionárias, como os
processos do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Campinas e outro envolvendo empresa
prestadora de serviços da Unimed (CORA);
7 - Todo o acervo de processos judiciais cíveis (centenas) que antes ficavam sob responsabilidade
de escritório externo agora ficam sob a responsabilidade do departamento jurídico interno, com
maior transparência, menor custo e melhor qualidade do serviço;
8 - Foram implantadas normas de atendimento de ocorrências internas (demandas de outros
departamentos), com extraordinária redução do tempo de resposta e aumento da qualidade dos
pareceres, o que resultou na avaliação institucional totalmente positiva acima apontada;
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Jurídico e Relacionamento ANS
9 - Foram sanados os problemas relacionados com os processos judiciais
de cumprimentos de sentença, que resultavam em bloqueios judiciais de
contas bancárias da Unimed, inscrição do nome da cooperativa em dívida
ativa e pagamentos de multas e honorários punitivos;
10 - Foram implantadas novas formas de comunicação com os diversos
departamentos da cooperativa, com melhora considerável dos
relacionamentos e, consequentemente, dos resultados;
11 - Foram implantadas rotinas de transparência, com reuniões diárias entre o Supervisor Jurídico
e o Presidente da Unimed, para prestação de informações sobre as providências adotadas, sobre
andamento de processos, sobre relacionamento com cooperados e usuários e demais assuntos
de atribuição do Departamento Jurídico. Por exemplo, todas as ações ajuizadas e respectivas
sentenças são apresentadas ao Presidente, esclarecidas e discutidas.
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Núcleo de Atendimento Personal
Tema material 14 - Saúde e Segurança do Cliente
Assumimos nossa gestão com um grande desafio pela frente, que passa por planejar mudanças significativas na atual
estrutura do Núcleo e do produto Personal, buscando atender os anseios de nossa cooperativa e principalmente as
necessidades que o mercado tem demandado. [102-10]
Esta reorganização completa do produto se fez necessária neste ano de 2018, passando por alterações da
estrutura organizacional, bem como adequações operacionais que, ao longo deste ano, foram implementadas, mas
não deixando de lado o conceito principal de Atenção Primária à Saúde, que é o pilar primordial deste produto.
As mudanças no mercado de saúde suplementar estão sendo cada vez mais alavancadas pelo próprio mercado, fato
este que a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS criou o Programa de Certificação de Boas Práticas em
Atenção à Saúde, que visa incentivar as operadoras a desenvolverem um cuidado cada vez mais qualificado aos seus
beneficiários, através da implantação de redes de atenção primária certificadas.

Plano

Unimed Personal
Desde 2016, a Unimed de Araraquara já
vem trabalhando este novo conceito, criando o
produto Unimed Personal, oferecido a
princípio a contratantes PJ, mas devido o
próprio mercado e de necessidades de
absorver novos beneficiários na carteira, o produto também será aberto à comercialização,
em 2019, para pessoa física, com o intuito de
ter um produto mais acessível em termos
financeiros e também para um maior controle
da qualidade dos serviços oferecidos.
Dessa forma, a Unimed de Araraquara
estará acompanhando a evolução do
mercado de planos de saúde e mantendo
a sustentabilidade da sua carteira.
Instalações Unimed Personal
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Núcleo de Atendimento Personal
Tema material 15 - Satisfação do Cliente
Abaixo, apresentamos alguns números de acompanhamento deste produto junto à carteira de
clientes já existente.
Satisfação geral [102-44]

Quanto nossos clientes recomendam este novo conceito e produto.
Recomendação Positiva [102-44]
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
00%

79%

jan

75%

fev

65%

mar

72%

abr

78%

mai

77%

jun

79%

jul

87%

87%

81%

74%

ago

set

out

nov

89%

dez
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Ouvidoria

[102-17]

Tema material 15 - Satisfação do Cliente
O Departamento de Ouvidoria e a Comissão do Código de Conduta se
mantém como forte canal de comunicação da cooperativa, atuando com
papel motivador de melhorias de qualidade e comunicação.
Através de análises mensais de indicadores, não só das manifestações da Ouvidoria,
mas também de pesquisas de satisfação e Comitê de Conduta, são propostas melhorias
referentes ao atendimento e a percepção de nossos clientes internos e externos.
Com o propósito de manter um bom relacionamento com os cooperados, colaboradores, clientes
internos e externos, a Unimed mantém e desenvolve sistematicamente os seus canais de comunicação para ouvir e melhorar seus processos e principalmente a percepção dos clientes e pacientes
da cooperativa e, por isso, todas as manifestações recebidas através dos canais disponíveis são
avaliadas e respondidas aos solicitantes.

Manifestações tratadas em 2018
Ouvidoria

596

Fale conosco

505

Código de Conduta

212
0

100

200

300

400

500

600

700

Pesquisas de Satisfação

[102-44]
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Gestão e Sustentabilidade
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Diretor Presidente
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Gestão Estratégica
Nesse período de nova gestão, devido a mudança de diretoria, a Unimed manteve seu foco no
desenvolvimento sustentável e melhoria contínua dos processos e da qualidade, utilizando-se
do princípio e abordagem da precaução, mantendo a continuidade do planejamento estratégico.
[102-11]
Além disso, um dos principais focos da nova diretoria foi a revisão de todos os custos administrativos ou não da cooperativa e, com base nessa definição, uma séria de atividades foram desenvolvidas e dentre elas um projeto específico de revisão de custos com pessoas e contratos que
culminou, após várias análises e trabalhos, numa redução nos valores de custos mensais. [102-15]
Para tanto, foi efetuado um trabalho em conjunto dentro de todas as gestões (Estratégica, Adm.
Financeira, Provimento à Saúde, Hospitalar e Mercado) onde se revisará funções, processos e
principalmente contratos de serviços prestados e renegociação de preços de medicamentos para
a Unimed de Araraquara e suas filiais.

Planejamento Estratégico
Qualidade em
atenção à saúde

Melhoria
do tempo de
atendimento

Implantação do
gerenciamento
de saúde

Melhoria
da qualidade do
atendimento
das unidades de
emergência

Garantia
de acesso

Sustentabilidade
no mercado

Desenv.
campanhas de
prevenção

Ampliar leque
de produtos
e serviços

Redução de
sinistralidade

Gestão de processos
e regulação

Agilização e
desburocratização dos processos

Implantar a
gestão por indicadores

Gestão
cooperativista

Aumentar o
comprometimento do cooperado

Ampliar a
produtividade e
comprometimento dos colaboradores

Controle de
solicitações de
prestados

Melhoria nos
agendamentos

Melhor gestão
das despesas
administrativas
e assistências

Agilizar a
solução das demandas judiciais

Aprimorar a
comunicação
externa e interna

Agilização
na liberação
de guias e
procedimentos

Aperfeiçoar a
gestão de
satisfação do
beneficiário

Otimizar os
processos de
pré-auditoria

Implantar o
modelo de
compliance
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Nesse primeiro ano de mandato, muitas ações foram tomadas e novas funcionalidades
disponibilizadas, dentre elas:
Internalização dos serviços de imagem do Hospital São Paulo;
Melhoria no aplicativo para celular dos cooperados e também para os clientes com novas funcionalidades;
Readequação do clube de vantagens que agora, além de atender aos cooperados é também um
diferencial para os clientes que passará a contar com mais esse benefício.
Um ponto crítico definido pela nova diretoria foi a melhor gestão dos custos da cooperativa e,
dessa forma, vários contratos e processos foram revisados e muitos outros renegociados de forma a reduzir o custo administrativo e assistencial. Essas atividades efetuadas por todas as áreas
trouxeram à cooperativa uma significativa redução nos custos mensais. [102-29]
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Tecnologia da Informação
Nesse período, foram desenvolvidas novas ferramentas com as quais foram possíveis não só implementar,
mas consolidar todos os sistemas, gerando recursos suficientes para garantir a segurança dos dados e
principalmente informações gerenciais confiáveis e assertivas.
Mantivemos os 12 Sites da Unimed interligados e todos os dados são armazenados nos 12 servidores físicos,
34 servidores virtuais que rodam todos os programas e sistemas da Unimed e são acessados através de rede
de computadores com mais de 500 equipamentos, garantindo a produtividade de quase 800 usuários em
todas as localidades, além dos mais de 400 consultórios e clínicas de cooperados.

Topologia de Comunicações
FESP - Serviços
Externos

416 consultórios - WAC
CUTRALE
Terminal Server

e-mail
intercâmbio

1 estação
Internet x2
Embratel
10 Mb/
10 Mb

PA Américo
Brasiliense
04 estações

CRENE
Nova Europa
04 estações

EMBRAER Citrix

INTERNET
Internet
/Vivo
2 MB/
2 Mb

Intranet / Site
WAC
Intercâmbio
Eletrônico
FTP

1 estação
Internet
/Vivo
2 MB/
2 Mb

Quimioterapia
11 estações
Internet
NET/Wireless
120 Mb

x2
Firewell
Fortigate

Gb
a1

ic
pt

Ó
ra

Fib
Vlan Internet
Wireless HSP

2Mb2

Mb

2Mb
2Mb

MATÃO
24 horas
11 estações

TAQUARITINGA
PA
08 estações

NAP e SAME
14 estações

Atendimento
Unimed
Prudente
38 estações

Fibra Óptica 1Gb

VPN IP
VIVO

2Mb

Fibra Óptica 1Gb

10Mb
Fibra Óptica 1Gb

MATÃO
PA, Univida
17 estações

Fibra Óptica 1Gb

Fibra Óptica 1Gb

OPERADORA
1 Blade Server HP
1 Server Tasy Stand By
119 estações

Hospital São Paulo/
PAPE
5 servidores
247 estações

Unilab/Marketing/
Relacionamento
Corporativo
20 estações

RESUMO

Univida e Terapias
Araraquara (canasol)
34 estações

12 Sites (Localidades)
12 Servidores Físicos
34 Servidores Virtuais
518 Estações
142 Impressoras
799 Usuários de Rede

Com o objetivo de garantir o atendimento a todas as demandas legais e de negócios, importantes melhorias foram
realizadas em todos os setores da cooperativa e seus recursos próprios e, para isso, mantivemos um alto número de
atendimento às solicitações dos clientes internos.

Gestão
Gestão de Controladoria

Quantidade
1.452

Gestão de Mercado

596

Gestão de Promoção e Assistência à Saúde

3.169

Gestão Estratégica

892

Gestão Administrativa Hospitalar

5.143

Total

11.252
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Além de todas essas atividades, o Departamento de Tecnologia da Informação está ainda atualizando o sistema de gestão do Hospital São Paulo (Tasy) considerando maior facilidade de uso com
a nova versão em ambiente gráfico (Java) além de integrar ao prontuário eletrônico de informações
referente a exames laboratoriais e de imagem.
PRINCIPAIS MELHORIAS:
Atualização Sistema TASY - Nova versão JAVA/CPOE - Prescrição Eletrônica do HSP;
Upgrade de 30 estações para maior agilidade e conforto do médico quando ao uso do TASY-HSP;
Painel Centro Cirúrgico - HSP;
Aplicativo Celular - beneficiários e cooperados;
Incorporação do Serviço de Imagem (equipamentos de TI e sistema TASY recepção/faturamento);
Exames Laboratoriais - Integração Autolac/Laboratório x TASY PEP Sistema Hospitalar;
Novo Processo de Remuneração do Pagamento Médico para Clínicas Cooperadas Dr. Brasil Salomão;
PEP - Unidade de Emergência - próximo de 100%;
PEP - Pronto Atendimento Pediátrico - próximo de 100%;
Projeto Descarte Equipamentos e Periféricos TI / Doação;
Projeto Felix - Lar Escola Redenção ( Iniciação Informática - 5ª Turma ) - Educacional;
Desenvolvimento Sistema C-DOC - Cadastro SAME - Controle e descarte de caixa e papeis;
Desenvolvimento Site o Canal Trabalhe Conosco;
Desenvolvimento do Sistema Qualidade - Não conformidade;
Enfermagem - Avaliações e Anotações de Enfermagem no setor Centro Cirúrgico no sistema TASY;
Revisão e melhorias Processos: Contas Pagar, Devolução NF, Intranet: Eng. Clínica e Núcleo de
Segurança;
Portal Colaborador - Cadastro de Certificados;
Implantação da Valorização LPM - Materiais Faturamento.

Implantação de Novas Legislações e Exigências da Unimed do Brasil
E-Social (1ª, 2ª e 3ª fases);
RN-430 – Comp. Risco;
PTU – Protocolo Intercâmbio para Cobrança, Atendimento;
Cadastro Cooperado e demais exigências;
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Escritório da Qualidade
O Sistema de Gestão da Qualidade como
ferramenta, que traz padronização de processos e
controle sobre os mesmos, viabiliza medir a eﬁciência
e veriﬁcar a eﬁcácia das ações tomadas, com foco
especíﬁco na satisfação do cliente e na melhoria
contínua dos processos internos da Cooperativa.
2009 a
2011
Programa qualifica 
Unimed fesp.

2012

2013

Nasce o escritório
da qualidade e
segurança.

2018

2016

2017

2014/
2015

Realizada a 1 semana da
qualidade e segurança
do paciente.

Visitas de manutenção:
- Implantado check list;
- Criação do setor NSP.

Implantado Relatório
informativo de
desempenho das áreas.

Evolução da
certificação para
Acreditado
pleno.

a

Realizada a1a Semana de Qualidade
na operadora; Evolução do selo de
sustentabilidade emhospitais para
Selo Ouro; Realizada a 1a Pesquisa
de satisfaçãointerna na operadora;
Realizado mapeamento de processos,
mapeamento de riscose contratos
de trabalho na operadora; Realizadas
reuniões de interação entre áreas
na operadora; Realizado 1º relatório
de gestão no padrão GRI; Iniciado
sistema de gestão da qualidade na
operadora; Realizado 1º treinamento
com a liderança sobre indicadores na
operadora; Realizada apresentação
sobre sistema degestão da qualidade
para a liderança na operadora.

O Escritório da Qualidade controla os projetos de certiﬁcações através do
planejamento de planos de ações e do monitoramento deste plano, sendo eles:

Operadora

Hospital São Paulo

Selo de governança e sustentabilidade;
Qualiss;

Manutenção do selo ONA;
Selo Hospital Unimed de Sustentabilidade;

Indicadores Unimed do Brasil;

Controlab e PNCQ;

Programa Integridade;

Parto Adequado.

Parto Adequado.

Para a conquista desses certiﬁcados e selos, várias ações foram feitas nesse período:

Plano de Ações Hospital São Paulo

49,78%

50,22%

Ações não realizadas
Ações realizadas
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Plano de Ações Operadora

49,72%

51,28%

Ações não realizadas
Ações realizadas

Como resultado de todo esse trabalho, a Unimed conquistou, nesse período,
importantes reconhecimentos:
Manutenção da certiﬁcação do Hospital São Paulo com o aumento do nível de
acreditação, passando em 2017 para ONA 2 - Acreditado PLENO;
Aumento do nível do selo ouro de sustentabilidade hospital, emitido pela
Unimed do Brasil;
Conquista do novo Selo Prata de Sustentabilidade da Unimed do Brasil e governança
para a Operadora;

2018
2018

Manutenção dos selos de qualidade no laboratório de análises clínicas.

SELO HOSPITAL
UNIMED
DE
HOSPITAL
UNIMED
SUSTENTABILIDADE
SUSTENTABILIDADE

OURO

Recursos Humanos
Visando à retenção dos melhores talentos e garantir a disponibilidade de recursos humanos à
cooperativa, o foco da equipe de RH se mantém na busca de iniciativas de incentivo aos profissionais, padronização dos processos, manutenção e gerenciamento das descrições de cargos e
treinamento contínuo de líderes e colaboradores.
Nesse primeiro ano, apesar da internalização do serviço de imagem que exigiu um aumento
de quadro, conseguimos manter o número total de profissionais da cooperativa mantendo a
qualidade nos serviços. Todos os colaboradores são cobertos por acordo ou convenção coletiva de
trabalho, através das entidades sindicais de acordo com o tipo de atividade exercida. [102-41]
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Perfil dos colaboradores

Tema material 07 Geração de Emprego

[102-8] [405-1]

Tema material 10 - Diversidade
e Igualdade de oportunidades

Tipo de contratação 2018

A cooperativa também atende as normas da
cartilha do Ministério do Trabalho e Emprego
para a inclusão das pessoas com deficiência
PCD. [405-1]

2018

Gênero

2018

Cotas Lei (no funcionários)
Cot

66

Mulher

82,65%

Funcionários contratados

56

Homem

17,35%

Ano

1.395

C.L.T.
Pessoa Jurídica

6

Aprendiz

21

Temporário

0

Estagiário

2

Terceiros

121

Cor

2018

Categoria
funcional

Masc

Fem

Branca

1.199

Amarela

6

Gestão

4

0

Parda / Negra

190

Supervisão

4

2

Coordenação

6

34

Benefícios [401-2]
Tema material 8 - Saúde e Segurança no Trabalho
BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS
Plano com coparticipação para consultas, exames e procedimentos
Assistência odontológica (Plano Uniodonto com desconto na folha)
Auxílio Creche - Operadora até 16 meses de idade - 40% sobre R$ 1.150,00
Hospital São Paulo - até 5 anos de idade - 5% sobre R$ 1.179,45
Desconto Farmácia - Rede DrogaVen
Bolsa de Estudo - conforme disponibilidade e aprovação limitado a R$ 300,00
Refeitório (Geladeira, forno de micro-ondas e uma sala de descanso)
Seguro de vida e auxílio funeral
Uniforme
Vale alimentação/refeição: Operadora R$ 403,52 - Hospital São Paulo - R$ 233,53
Vale Transporte - Operadora salário até R$ 1.150 sem desconto - demais lei (6,0%)
Denais e Hospital São Paulo - acima R$ 1.150,00 - lei até 6,0%
Uniclube - Clube de Descontos redes de serviços cadastradas
Quinquênio - funcionários da Operadora.
Prêmio Assiduidade: hospital São Paulo R$ 94,07
Participação nos resultados: Operadora
Vacinação da Gripe - funcionários área assistencial

Tema material 9 - Treinamento para
colaboradores e cooperados
A cooperativa investe constantemente em ações de treinamento e desenvolvimento de
seus funcionários e cooperados no total de R$ 307.042,14, ou seja uma média de R$ 161,35
por colaborador/cooperado. Além desse investimento foram realizadas ações, como
SIPAT, brigada de incêndio, acidente e de trajeto, higienização das mãos, acidentes com
objetos perfurocortantes, código de conduta (voltado aos direitos humanos), entre muitos pág. 33
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Total de Funcionários [102-8]
1.421
1.406

Tema material 7 - Geração de Emprego

1.418

1.422

1.417

1.411

1.425

1.429

1.417
1.402

1.396

1.395

jan

mar

fev

abr

mai

jul

jun

set

ago

nov

out

dez

Com várias ações desenvolvidas pela equipe de Recursos Humanos, junto a todas as lideranças
da cooperativa, foi realizado um trabalho de acompanhamento intenso das equipes de trabalho,
garantindo a queda do número de faltas e gerenciamento das necessidades de substituições de
profissionais.
Tema material 8 - Saúde e Segurança
no Trabalho

Absenteísmo - Meta < 2% [403-2]
3,00%
2,25%

2,03%

1,50%

1,92%

jul

nov

[401-1]

Tema material 7 - Geração de Emprego

2,11%

2,20%
1,65%

1,54%
1,47%
1,33%
1,00%

0,55%
0,00%

set

Hospital São Paulo

Operadora

Turn-Over - Meta < 2%

0,74%
0,57%

0,42%

mai

mar

1,45%

0,81%

0,56%

0,58%

0,37%

1,95%

1,64%

0,82%
0,68%

0,27%

jan

1,75%

1,64%

0,59%
0,50%

2,40%

2,28%

1,50%

0,75%
0,00%

2,61%

2,53%

1,61%

1,94%

jan

fev

1,49%

1,32%
0,78%

0,66%
mar

abr

Operadora

1,70%

2,17%

mai

1,60%

1,39%

1,04%
0,39%
jun

1,83%

1,74%

jul

0,78%
ago

1,22%
1,05%

1,07%

0,52%
set

out

nov

dez

Hospital São Paulo

Tema material 8 - Saúde e Segurança no Trabalho [403-1]
A Unimed conta ainda com o Serviço de 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.
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SESMT
Saúde Socioambiental
Tema material 4 - Preocupação com efeito estufa
A Unimed, através do setor do SESMET, realizou em 2018 seu inventário corporativo das emissões
de gases de efeito estufa, abrangendo os seguintes serviços: Operadora, Posto de Atendimento,
Vendas e Univida Matão, Pronto Atendimento 24h Matão, Posto Atendimento e Vendas
Américo Brasiliense, Univida Araraquara, Oncologia Posto de Atendimento, Vendas e Univida
Taquaritinga, Hospital São Paulo, Núcleo de Atendimento Personal, Atendimento ao Cliente
Araraquara.
Foram avaliados os escopos de:
1- Combustíveis;
2- Energia elétrica;
3- Resíduos Perigosos e resíduos de serviços de saúde.

Emissões do Escopo 1 para todos os gases (tCO2 e) [305-1]
Fonte
Combustível

CO2 e por gás (em toneladas)
CO2

C H4

N2O

HFCs

PFCs

3,539

0,190

0,086

-

-

SF6

Total
tCO 2e

-

3,814
3,814

Total em toneladas

Emissões do Escopo 2 para todos os gases (tCO2 e) [305-2]
Fonte
Energia Elétrica

CO2 e por gás (em toneladas)
CO2

C H4

N2O

HFCs

216,164

0,000

0,000

-

PFCs

SF6

-

-

Total
tCO 2e
216,164
216,164

Total em toneladas

Emissões do Escopo 3 para todos os gases (tCO2 e) [305-3]
Fonte

CO2 e por gás (em toneladas)
SF6

Total
tCO 2e

-

-

27,236

-

-

115,126

CO2

C H4

N2O

HFCs

PFCs

Resíduos Perigosos

27,326

0,000

0,000

-

Resíduos Serviços Saúde

115,126

0,000

0,000

-

Total em toneladas

142,452

EMISSÕES TOTAIS ( em toneladas)

362,43

Tema material 5 - Destinação correta dos Resíduos
Visando a redução e gerenciamento de GEE, a cooperativa adotou os programas:
- Descartes de pilhas e baterias;
- Plano de Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
Fonte: Inventário Corporativo das Emissões de Gases de Efeito Estufa
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Tema material 4 - Preocupação com efeito estufa
Emissões geradas por Escopo [305-1]

1,0524%
59,6429%
39,3047%

Tema material 3 - Consumo Consciente
Indicadores de consumo de água [303-1]
O consumo de água também é outro fator
de busca constante de consumo consciente
além da sua redução ou reutilização.
Em 2018, houve o consumo de 34.339m3
de água.
Fonte:
Departamento SESMT e indicadores gerenciais

Tema material 3 - Consumo Consciente

Indicadores de consumo de energia [302-1]

Outro fator acompanhado e desenvolvido em campanhas de conscientização para a redução foi
para o ítem energia elétrica. Em 2018, a cooperativa e seus serviços consumiram 2.843.119 kWh.
Fonte: Departamento SESMT e indicadores gerenciais

Tema material 3 - Consumo consciente
Tema material 6 - Concientiação Ambiental
Materiais utilizados - PAPEL A4 (Reciclado e Branco)
O consumo de papel A4 em 2018 foi de: 6.903.500 folhas
Fonte: Suprimentos, Compras e serviços de apoio.

Papel A4

2017

[303-1]

2018

Pacote

Unidade

Pacote

Unidade

Papel A4 reciclado
(210x297mm 75g. pacote com 500 folhas).

97

48.500

319

159.500

Papel A4 branco
(210x297mm 75g. pacote com 500 folhas).

13.710

6.855.000

13.444

6.722.000

13.807

6.903.500

17.763

6.881.500

Total

Materiais utilizados COPOS DESCARTÁVEIS
O consumo de copos descartáveis em 2018 foi de:
2.098.100 copos. Para 2019, estamos buscando implantar o programa ajude o meio
ambiente, onde serão entregues a cada funcionários das áreas administrativas um
copo/caneta para utilização buscando a diminuição desse material.
Fonte: Suprimentos, Compras e serviços de apoio.
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Copo
descartável

2017

[303-1]

2018

Pacote

Unidade

Pacote

Unidade

634

63.400

812

81.200

1.247

124.700

1.129

112.900

Copo descartável
(150/180ml para água.
pacotes com 100 un)

18.394

1.839.400

18.033

1.803.300

Copo descartável
(160ml. Máquina Auto.)
pacote com 100 un.

-

-

1.007

100.700

Total

20.275

2.027.500

20.981

2.098.100

Copo descartável
(80ml para café. Caixa
com 100un.)
Copo descartável (50ml
para café. caixa com
100un.)

Tema material 8 - Saúde e Segurança no Trabalho [403-2]
Tipos e lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo relacionados ao trabalho
Em 2018 o SESMT realizou palestras, treinamentos, ações educativas visando o cuidado com
a saúde dos funcionários, na busca da diminuição dos riscos de acidentes de trabalho.
A seguir tabelas referentes aos tipos de acidentes com as seguintes lesões: queda, trajeto,
respingo, distensão, material biológico, torção, perfurocortantes e fraturas.
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[403-2]
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UNILAB
Como já descrito nos relatórios de anos anteriores, O Unilab – Laboratório de Análises Clínicas
e Posto de Coleta consolidou-se como um dos melhores serviços deste gênero na região, tanto
pelo seu atendimento como pela qualidade técnica de seus resultados, comprovados por meio do
crescente número de atendimentos realizados, como observa-se nos gráficos abaixo:

Quantidade de Exames

485.067

417.120

430.794

430.788

2015

2016

2017

384.069
336.510

2013

2014

2018

Tema material 1 - Desempenho Econômico
Vale ressaltar que, desde 2016, foi feito um acordo com a prefeitura de Araraquara para que o
Unilab assumisse os exames laboratoriais básicos, necessários para os pacientes atendidos nas
UPA’s e Gota de Leite.
O acordo feito, considerando uma tabela de preços específicos, fez com que o faturamento com
atendimentos aos “clientes particulares” aumentasse consideravelmente, gerando com isso mais
uma fonte de renda para a cooperativa. [201-1]

Pesquisa Satisfação do Cliente
[102-44]

Recomendação dos serviços
100%

0,9
0,8

80%

0,7

70%

0,6

60%

0,5

50%

0,4

40%

0,3

30%

0,2

13%

0,1
0

97%

90%

82%

20%
2%

Ótimo

Bom

Regular

0%
Ruim

2%
Não
Responderam

10%
0

0%
Sim

Não

3%
Não
Responderam
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Marketing,
Publicidade e
Propaganda
[417-1]

Outdoor Divulgação App

Anúncio
Revista Unimed
Personal

Campanha Não Tem Comparação

Stand Facira

O foco do setor de Comunicação, Marketing e Sustentabilidade foi 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.
Em 2018, iniciamos um trabalho com a Agência Atmo Propaganda no tocante a publicidade
e propaganda, a fim de aumentar a exposição da marca e as ações junto aos diversos públicos.
Além disso, com nova assessoria de imprensa, procuramos conseguir oportunidades e
espaços, junto aos diversos canais de comunicação com o intuito de estreitar ainda mais o
relacionamento e levar informações a toda população, através de matérias, informes e direcionamento de profissionais da saúde, com temas pertinentes e de grande impacto na atual conjuntura.
Através da divulgação em diversos veículos de mídia local e ações que promoveram a marca,
como campanhas de vendas, ações institucionais, patrocínios eventuais, feiras e eventos diversos, conseguimos manter a marca Unimed em evidência e divulgando os planos, infraestrutura e
serviço médico em nossa área de atuação.
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38.764

Divulgação da Marca Unimed
12.423

2015

15.002

2016

17.633

2017

2018

Outro ponto que o marketing manteve o foco, foi o
Manual da Marca do sistema Unimed - (Brand Center).
Foram realizadas diversas atividades e atendidas
solicitações de todos os departamentos na confecção de
materiais de comunicação visual, impressos, artes para
jornais, revistas, site, placas, informes, brindes, materiais para eventos entre outras atividades, sempre tendo
como parâmetros o padrão da marca Unimed.
A Central da marca disponibiliza um banco de imagens
atualizado temporariamente.
Acesse centraldamarca.unimed.coop.br
Observação: Pode-se fazer uso de outras imagens,
contanto que siga corretamente todas as diretrizes
da marca Unimed. Fique atento também quanto às questões
de licença e uso de imagens de outros bancos.

para câmera, em nenhuma situação.

Inspiradas nos prazeres simples e cotidianos
das pessoas que fazem a Unimed, sempre utilize
fotografias naturais, espontâneas e verdadeiras.

As fotografias em hospitais e consultórios devem
expressar conforto e amparo, como o cuidado dos
profissionais que são retratados. Por isso, não use
fotografias posadas e artificiais. Sempre coloque
uma cidade sob a perspectiva da vida e do cotidiano
das pessoas.

Patrocínios Fixos
A Unimed de Araraquara manteve os seguintes patrocínios fixos na área esportiva, visando
a exposição da marca e a sua atuação na comunidade local.
-Ferroviária S/A – Futebol Masculino Profissional e categorias de Base;
-Ferroviária S/A – Futebol Feminino Profissional;

pág. 41

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2018
Araraquara

A sua política de patrocínio ao esporte e eventos voltados à
saúde e qualidade de vida também foi bastante evidenciada,
por meio de ações de prevenção, participações em eventos de
saúde, educativos, culturais, empresariais, entre outros, levando
a marca Unimed junto à comunidade, além de propagar o
conceito do cooperativismo: [413-1]
Tema material 12 - Ações junto à comunidade

Patrocínios e Ações eventuais
•

Corrida e Caminhada Graciano;

•

Corrida e Caminhada CPFL;

•

Campeonato AJA (Assoc. Justiça de Araraquara);

•

Encenação Paixão de Cristo;

•

Agita Sicredi;

•

Feijoada Beneficente Sicredi;

•

Festa do Sindicato dos Servidores de Matão;

•

Campeonato OAB;

•

Copa Real União Karatê;

•

FACIRA – Araraquara;

•

FACIMA – Matão;

•

Semana cursos Faculdade de Taquaritinga - Ação Comercial;

•

Ação Sismar;

•

Ação Usina Santa Fé;

•

Cavalgada Associação Comercial de Rincão;

•

Show SESI - Alceu Valença;

•

Show SESI - Banda Urbana;

•

Sipat - Câmara Municipal de Araraquara;

•

Jantar ACIAB Américo Brasiliense;

•

Baile SOREMA - Show Rod Hanna;

•

Jantar da Indústria de Matão;

•

Jogos SESI;

•

Semana Empreendedor de Matão;

•

Arena e Campeonato Araraquarense.

FACIRA 2018

FACIMA 2018

Corrida e
Caminhada
Graciano
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Saúde Socioambiental
Tema material 12 - Ações junto à comunidade
As ações socioambientais foram um dos pontos em que a cooperativa manteve como sendo
prioridade, buscando fortalecer e gerar novas parcerias em ações, programas e projetos de
responsabilidade socioambiental. As ações corporativas e investimentos na comunidade local,
além de fazerem parte do planejamento estratégico, garantiram a presença da Unimed junto a
alguns públicos de relacionamento e à comunidade, favorecendo o conceito e atuação como
empresa socialmente responsável. [413-1]

Programas e Projetos

PROGRAMA

Felix

•

Feira da Bondade APAE - Araraquara;

•

Projeto Pomar - JBT;

•

Semana movimente-se (Unimed);

•

Campanha Agasalho - Fundo de Solidariedade;

•

Circuito Sescoop de Cultura - Show Demônios da Garoa;

•

Outubro Rosa - Palestras;

•

Novembro Azul - Palestras;

•

I Simpósio Educação Especial - Secretaria Educação;

•

Verão Univida 2018;

•

Dia Mundial do Coração - Socesp;

•

Ação Prevenção Diabetes - Praça Santa Cruz;

•

Palestra AMPARA - Autismo;

•

Formatura Projeto Pescar - Fischer Matão;

•

Formatura Programa Felix - Lar Escola Redenção;

•

Rotary Clube Araraquara - carrinhos coletores ACACIA;

•

Apoio Liga Prevenção Line - 3º Encontro Regional de Prevenção ao Uso de

Verão Univida

Drogas;
•

Noite Italiana - Lar Escola Redenção;

•

Dia do Brincar - Prefeitura;

•

Programa Mexa-se Mulher;

•

Sociedade Hípica Araraquara;

•

Lar Otoniel de Camargo.

Ação Diabetes
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Mercado
Relatório de
Gestão e Sustentabilidade
2018 Unimed
Dr. César Antônio Dias
Diretor de Mercado
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Gestão de Mercado
Nossa gestão, que deu início em março de 2018, foi marcada por um enorme desafio que foi de
consolidarmos nossa marca e não perder clientes. Assim, tivemos um grande trabalho para segurarmos os beneficiários do contrato que mantínhamos com a Prefeitura Municipal de Araraquara,
depois de uma conturbada licitação, onde a São Francisco Saúde foi declarada vencedora do certame.
A partir de então, demos mais ênfase aos contratos Coletivos com Adesão, buscando estimular
parcerias com associações e sindicatos que, com a mudança da legislação trabalhista no país,
começou a ver seu quadro de associados esvaziar-se.
Fechamos dois grandes contratos coletivos por adesão, sendo o primeiro deles com o Sindicato
dos Servidores Públicos de Araraquara e Região – SISMAR e outro com a Associação dos Servidores Públicos de Araraquara. Assim, conseguimos segurar as vidas que mantínhamos no antigo
contrato da prefeitura e ainda avançamos com a captação de outros servidores municipais,
estaduais e até federais, que trabalham em nossa região.
Outras parcerias foram fechadas com diversas associações, sindicatos e órgãos representativos de
classe, conforme pode ser observado abaixo:
•
•
•
•
•
•

Associação dos Aposentados de Araraquara;
Associação dos Aposentados da Região de Matão;
Sindicato dos Empregados de Bares e Restaurantes de Araraquara e Região;
APEOESP;
OAB;
Associação Comercial de Américo Brasiliense.

Vale destacar também que nossa área de mercado está focada também na recuperação dos clientes que já foram da Unimed de Araraquara, com destaque principal para o retorno do contrato com
o Rodoviário Morada do Sol, que no passado foi para a carteira do concorrente.
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Todo esse esforço para manutenção da atual carteira e recuperação de clientes, resulta nos
números de beneficiários abaixo:

QUANTIDADE DE BENEFICI ÁRIOS
103.166
76.608

26.558
2.167
PJ

PF

INTERC ÂMBIO

TOTAL

Apesar de todo o esforço para a manutenção da carteira, principalmente com os contratos empresariais, a incerteza do cenário político e a pequena melhora da economia do país não foram suficientes para segurar a queda que tivemos nas carteiras de planos particulares e de beneficiários de
outras Unimeds atendidos em nossa região, conforme demostramos abaixo.

QUANTIDADE DE BENEFIC IÁRIOS
27.858

26.558
2017
2018

3.182
PF

2.167

INTERCÂMBIO

Com a dificuldade econômica das empresas clientes e a possibilidade de perda de clientes para o
concorrente, mudamos nossa estratégia de negociação com as empresas com o principal objetivo
de manutenção da carteira com margem suficiente para passar por este período.

Novos beneficiários
A área de vendas de nossa cooperativa seguiu focada nas vendas para repor a grande saída de
clientes, o que proporcionou o incremento de novos contratos coletivos, além das parceiras com
associações e sindicatos já mencionados anteriormente.
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Destacam-se algumas das principais empresas conquistadas para carteira:
•

Prefeitura Municipal de Américo;

•

Hotel Suítes (Araraquara e Matão);

•

Supley Suplementos Nutricionais;

•

Autoforte Com. Veículos;

•

Hotel Varanda;

•

Rodoviário Morada do Sol;

•

SPSP Prestação de Serviços;

•

AME Taquaritinga;

•

Colégio Conexão;

•

Agro Matão;

•

Terraço Restaurante;

•

Outras empresas pequenas.
VENDAS

PF
PJ
TOTAL
10.763

8.179

2.584

PF

PJ

TOTAL

Número de Contratos Pessoa Jurídica
Além do trabalho constante nas negociações para adequações nos contratos empresariais,
continuamos com o foco em aumentar a carteira de pequenos contratos e de mudança do
perfil de nossa carteira.
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% CONTRATOS

Pequenas
8,0%
Médias
2,0%

CESTÃO
89%

Grandes
1,0%

% BENEFICIÁRIOS
Cestão
10%
GRANDES
62%
Pequenas
11%
Médias
17%

Ações de comunicação e relacionamento [102-43]
Tema material 15 - Satisfação do Cliente
Com todas essas mudanças no cenário, mantivemos nossas ações de visitas junto aos
clientes PJ e também mantivemos o nosso projeto Café com Clientes sendo realizados
um na cidade de Arararaquara e um na cidade de Matão, além de palestras e outras
ações junto a clientes visando a fidelização e engajamento.

Café com Cliente - Araraquara

Café com Cliente - Matão

Semana Empreendedor - Matão

Dia do Trabalho - SISMAR
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Gestão e Sustentabilidade
2018 Unimed
Dr. Emerson Carlos
Diretor de Promoção e Assistência à Saúde
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Gestão de Intercâmbio
RECEITA INTERC ÂMBIO

Resultado

10.497. 755

88.222.858

Receita

Tema material 1 - Desempenho econômico
A revisão das tabelas de preços do Hospital e a revisão dos processos de cobranças e recursos,
colaboraram para aumentar o resultado líquido desta unidade de negócio, representando um
crescimento de mais de 50% neste ano.
RESULTADO

50,5 %

2017

2018
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Relatório de
Gestão e Sustentabilidade
2018 Unimed
Dr. César Antonio Dias
Diretor de Mercado
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Relacionamento com o
Médico Cooperado

Tema material 7 - Geração de Empregos
Tema material 10 - Diversidade e Igualdade de Oportunidades
A cooperativa, em 2018, teve o quadro de seus cooperados abrangido da seguinte forma: [102-8]
Evolução do número de
Admissão de novos
Demissão de
cooperados
cooperados
cooperados
2015 2016 2017 2018

2018

453 460 505 508

P
Cidade

2018

9

ooperados
Masculino

Feminino

Total

296

97

393

Américo Brasiliense

2

0

2

Boa Esperança do Sul

0

1

1

Matão

58

17

75

Rincão

1

0

1

Taquaritinga

29

7

36

Total

389

122

508

Araraquara

6

Tema material 8 - Saúde e Segurança no Trabalho
Tema material 9 - Treinamento para colaboradores e Cooperados

Benefícios ao Cooperado [102-18]
Participação em congressos: 84 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: local para utilização de internet, café, conversa com diretor e resolução de
problemas;
Seguro por incapacidade temporária: disponível em casos de afastamento do trabalho por doença;
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Seguro Unimed Assistencial: seguro para médicos cooperados e dependentes legais em
viagens internacionais no limite de 30.000 euros;
Telefonia celular: 548 linhas ativas, com tarifas reduzidas, da operadora Claro utilizadas pelos
médicos cooperados;
Uniclube: Continuidade do cartão exclusivo de descontos aos médicos cooperados.
O setor de relacionamento com o médico cooperado, no decorrer do ano de 2018 realizou as
seguintes demandas e contatos com os cooperados:

FORMAS DE ATENDIMENTO AO COOPERADO
TIPO

NÚMERO

E-MAILS ENVIADOS

15.817

E-MAILS RECEBIDOS

8.202

CIRCULARES

37

MEMORANDOS

401

CORRESPONDÊNCIAS

251

VISITAS SALA DO COOPERADO

895

TOTAL

25.603

[102-18]

Além do cooperado, a área também dá suporte às secretárias bem como realiza treinamentos
e, em 2018, foi realizado um jantar em comemoração ao dia das Secretárias, com uma palestra
motivacional e sorteios de muitos brindes, contando com a participação de 288 profissionais.
Essas ações, bem como treinamentos personalizados, fazem parte da estratégia de engajamento
com este público tão importante para o bom atendimento do nosso cliente nos consultórios
dos nossos cooperados.
Tema material 9 - Treinamento para colaboradores e Cooperados
ENCONTRO COM AS SECRETÁRIAS

FESTA DAS SECRETÁRIAS
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Gestão de Promoção e
Assistência à Saúde
UNIVIDA - Centro Unimed de Qualidade de Vida
A área oferece os seguintes serviços:
Medicina Preventiva, Atenção Domiciliar, Telemonitoramento, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Atividade Física, Psicologia, Programa Especial Autismo e Clínica de Fisioterapia.
Medicina Preventiva – Programas [102-18]
Ações de promoção e proteção da saúde são fundamentais para reorientação dos modelos assistenciais, sendo uma estratégia de articulação transversal que objetiva a melhoria na qualidade de
vida e redução de riscos à saúde. E com esse objetivo o Univida constitiu as seguintes áreas na
Medicina Preventiva: Atendimentos em grupos, Atenção Domiciliar, telemonitoramento.
Nos atendimentos em grupos, destacamos o Programa de Diabetes e Obesidade Mórbida
(Cirurgia Bariátrica) ambos aprovados pela ANS, Grupo Terapêutico, Reeducação Alimentar, Oficina
de Refluxo, Diabetes, Hipertensão, Atividade Física, Projeto Vida Nova Gestantes.
Tema material 14 - Saúde e segurança do cliente
Um dos destaques do ano de 2018 foi a aprovação pela ANS do Programa Beneficiário Fragilizado,
contabilizando 3 programas da Medicina Preventiva aprovados.

NÚMERO DE ATENDIMENTOS- PROGRAMAS
Ano

Atendimentos

2018

21.179

Tema material 14 - Saúde e segurança do cliente

Atenção Domiciliar – Araraquara e Matão

O Programa de Atenção Domiciliar abrange: uma prática assistencial com qualidade,
custo adequado e estímulo a promoção, prevenção e recuperação da saúde, através de
ações direcionadas a população de condições crônicas e necessidades clínicas aumentadas.

NÚMERO DE ATENDIMENTOS - ATENÇÃO
DOMICILIAR ARARAQUARA E MATÃO
Ano

Atendimentos

2018

5.120
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NÚMERO DE ATENDIMENTOS - 2018
NÚCLEO DE TERAPIAS

CIDADE

NO ATENDIMENTOS

ARARAQUARA

12.310

MATÃO

3.295

TAQUARITINGA

1.112

TOTAL GERAL:

16.117

Fisioterapia
Com foco na melhoria contínua do estado de saúde do cliente, a Clínica de Fisioterapia –
Univida, desde 2017, abrange, além da fisioterapia ortopédica, também fisioterapia neurológica,
respiratória e RPG.
Todos os clientes passam por uma avaliação fisioterápica, em seguida é traçado o plano
terapêutico específico para cada caso alcançando assim, ótimos resultados.
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Tema material 14 - Saúde e segurança do cliente

Telemonitoramento
A abordagem telefônica ao paciente, em conjunto as 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 dos beneficiários à unidade de saúde.
O telemonitoramento do Univida monitora clientes com patologias cardiovasculares, como
diabetes, hipertensos, cardiopatas e beneficiários em condições de fragilidade.

NÚMEROS DO TELEMONITORAMENTO
Ano

Atendimentos

2018

26.464

Tema material 14 - Saúde e segurança do cliente

Núcleo de Terapias – Araraquara
Programa Especial Autismo
O destaque de 2018 foi a aprovação do Programa Especial Autismo pela ANS e as inúmeras
visitas de outras Unimeds que vieram absorver nossa experiência neste programa pioneiro.
Dentre as Unimeds que nos visitaram, estão: Unimed Curitiba, Unimed Santos, Unimed Goiânia
e Unimed Campinas.

NÚMEROS DO PROGRAMA ESPECIAL AUTISMO
Ano

Atendimentos

2018

5.885

PROGRAMA

PROGRAMA

Especial Autismo
Do Atendimento ao Programa Especial Autismo
Para ser atendido pelo Programa Especial Autismo, o cliente deve
possuir um encaminhamento médico, dirigir-se ao Univida para a
devida autorização e encaminhamento para a realização do Plano de
Avaliação junto a equipe multidisciplinar.
Local de Autorização, Avaliação e Terapias - Univida
Rua Papa João Paulo I, 1400
Jardim Higienópolis - Araraquara-SP
Cep: 14807-250
Tel.: (16) 3301-3800

Especial Autismo

PROGRAMA

Especial Autismo
O que é Autismo ou Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)
De acordo com Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders - V (DSM - V) o TEA tem critérios baseados em
clinicamente
e persistentes na comunicação e nas
i n t e r a ç õ e s s o c i a i s , a s s i m c o m o : d é c i t s e x p re s s i v o s n o
comportamento verbal usados para interação social; falta de
reciprocidade social; incapacidade para desenvolver e manter
relacionamentos de amizade apropriados para o estágio de
desenvolvimento; padrões restritos e repetitivos de comportamento,
interesses e atividades; comportamentos motores ou verbais
estereotipados, ou comportamentos sensoriais incomuns; excessiva
adesão/aderência a rotinas e padrões ritualizados de comportamento;
interesses restritos,
e intensos. Os sintomas devem estar
presentes no início da infância, mas podem não se manifestar
completamente até que as demandas sociais excedam o limite de
suas capacidades.
Cada uma dessas variações envolvem situações, apresentações e
graduações diferentes entre si, que vão de leves a graves, razão do uso

Dr. Carlos Fernando Camargo
Diretor Técnico Unimed
CRM-SP 35058

Dra. Karin Franco Pinotti
Resp. Técnico Programa
CRM-SP 87.619

ANS - nº 364312

A Unimed de Araraquara, através do Centro Unimed de Qualidade de
Vida (UNIVIDA), pensando em oferecer aos seus clientes com
diagnóstico de TEA, um atendimento diferenciado através de uma
tidisciplinar, desenvolveu o
PROGRAMA ESPECIAL AUTISMO, visando desta forma proporcionar
uma maior qualidade de atendimento.
Objetivos do Programa
Auxiliar os familiares na compreensão do TEA;
Orientar as famílias quanto as estratégias para o convívio com
crianças e adultos com TEA;

PROGRAMA

Especial Autismo
Orientar as famílias em como dar continuidade ao tratamento no
ambiente familiar e escolar;
Fornecer atendimento multidisciplinar.
Programa Especial AUTISMO
O Univida baseou todo o seu Programa nos princípios da Análise do
Comportamento Aplicada (ABA - Apllied Behavior Analysis), estratégia

Todos os
envolvidos no Programa Especial Autismo,
em suas áreas de atuação e receberam
estão altamente
rigoroso treinamento sobre as estratégias e a aplicação da Análise do
Comportamento Aplicada.
Atendimento do Programa Especial AUTISMO.
Os atendimentos são realizados no Núcleo de Terapias Unimed, em
estrutura física criada especialmente para o Programa, e conta com
uma equipe multidisciplinar formada por: Psicólogos, Pedagogo,
F o n o a u d i ó l o g o , Te r a p e u t a O c u p a c i o n a l , N u t r i c i o n i s t a ,
Fisioterapeuta e Educador Físico.
As avaliações são realizadas pelos
de forma individualizada e sistematizada no início do tratamento e são repetidas
periodicamente. O processo de avaliação contém o levantamento do
histórico de vida (família, escola e pessoa com TEA), através de
análises de habilidades de comunicação e sociais, conhecimento das
barreiras para aprendizagem, independência e autonomia para realizar
as atividades diárias, e só então poderá ser estabelecida a elaboração
do Plano Educativo Individual (PEI), que será aplicado por três
a quantidade de
vertentes: Terapias, Família e Escola,
horas a serem realizadas por cada segmento.
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Atendimento
ao Cliente
Em 2018, o Departamento de Atendimento ao Cliente manteve o foco na
valorização dos clientes, tanto local como de intercâmbio, além de cumprir
integralmente as normas e leis impostas pela ANS - Agência Nacional
de Saúde Suplementar.

Tema material 15 - Satisfação do cliente
O setor segue buscando constantemente a melhoria na qualidade e na
agilidade nos processos de atendimento, e colocou em prática, em
2018, uma série de ações que visam esse objetivo, das quais destacam-se:
•

Criação de equipe para filtrar todos os procedimentos cirúrgicos auditados
e encaminhá-los para seus respectivos setores;

•

Criação de equipe para separação de guias, que agora é responsável por
repassar as guias de cirurgias eletivas e urgentes para cotação e auditoria
da equipe de regulação, além de seguir o fluxo de autorização dos nossos
postos de atendimentos em Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga;

•

Encaminhar para a área de OPME’s do Hospital São Paulo para providenciar os materiais que serão utilizados para realização das cirurgias, gerando
mais eficiência e segurança no fluxo de guias de internação;

•

Implantação de nova logística da entrega de correspondências do prédio da
Av. Prudente de Morais, onde são cadastradas em sistema e enviadas por
malote às demais áreas;

•

Negociação direta com o Hospital Dante Pazzanese para atendimentos
cirúrgicos em crianças. Registro de 100% de sucesso nas cirurgias realizadas;

•

Negociação com pacientes oncológicos para deixarem o tratamento no
INORP e passarem a utilizar o serviço próprio de oncologia da Unimed, reduzindo consideravelmente os custos;

•

Negociação com clientes em casos de procedimentos com solicitação de
material importado, acertando reembolso no valor de material nacional e
conseguindo diminuição de custos. Além de todas as ações já implantadas,
a equipe de Atendimento ao Cliente realizou 300.074 (trezentos mil
e setenta e quatro) atendimentos em 2018 de forma presencial, eletrônica
e por telefone.

•
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Tema material 15 - Satisfação do cliente
[102-44]
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AUDITORIA MÉDICO / ENFERMAGEM E REGULAÇÃO
Mantida a análise de contas pela auditoria de enfermagem das remoções intermunicipais,
hemodiálise, oftalmologia, serviço de imagem autenticando a correta cobrança, mediante
negociação contratual com cada empresa de Custo Operacional (ação esta não praticada
anteriormente).
Já com relação as empresas de Custo Operacional, iniciamos o processo de análise dos contratos
vigentes (tabelas de taxas/diárias) entre as empresas e a Unimed Araraquara, com intuito de
ajustar as tabelas base de cobrança com cada negociação (levantamento ainda em andamento).
A participação de um representante médico nas reuniões bimestrais do Colégio Nacional dos
Auditores (CNA) e de uma representante enfermeira auditora nas reuniões bimestrais no Comitê
de enfermeiros auditores (CONENFA), ambos através da Unimed do Brasil, tem nos trazido informações importantes para a adequação dos processos dentro da Unimed Araraquara. Com isso, as
alterações fundamentais e que se tornam regras dentro do Sistema Unimed, são repassadas aos
gestores e coordenadores envolvidos para que sejam feitas adequações junto aos serviços
credenciados (principalmente no Hospital São Paulo).
Dessa forma é possível haver um melhor controle das liberações, utilização de recursos,
otimizando custos, porém, sem que haja perda na qualidade da assistência aos nossos clientes.
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CONTAS MÉDICAS
No decorrer do ano de 2018, em uma ação conjunta com os Departamentos Jurídico e Financeiro,
demos início a reestruturação dos nossos arquivos físicos.
Em julho de 2018, começamos a utilizar a nova estrutura para arquivamento de documentos.
Após análise e classificação de todos os documentos sob guarda desta cooperativa mediante
legislação vigente sobre o tempo obrigatório de arquivamento, no mês de outubro de 2018,
iniciamos o processo de descarte dos documentos com data maior que a obrigatória,
totalizando até o mês de dezembro mais de 15.000 caixas descartadas.
Com estas ações geramos economia para cooperativa, melhor organização e agilidade
na localização de documentos.

RELACIONAMENTO COM A REDE CREDENCIADA
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 segue todas as exigências e
normas da ANS. Trabalhando em comum acordo com os setores responsáveis criamos
pacotes de procedimentos buscando diminuir ao máximo o número de glosas tornando
nossas cobranças mais rápidas e efetivas.

Quantidade de Recursos Atualmente Existentes na Rede Assistencial
[102-7]

A cooperativa decidiu pela possibilidade de Cooperação de Clínicas de Cooperados.
Esta ação visava a estabilidade jurídica, legal e fiscal tanto dos cooperados quanto da
própria cooperativa. Finalizamos o ano com a cooperativação de 158 clínicas, sendo
elas pertencentes a 294 médicos cooperados.
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Gestão
Administrativa
Hospitalar
Relatório de
Gestão e Sustentabilidade
2018 Unimed
Dr. Antonio Carlos Durante
Diretor Hospitalar
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Gestão Administrativa
Hospitalar
Hoje, sem dúvida nenhuma, os hospitais são um dos elos mais respeitados no sistema de saúde.
É preciso destacar que o hospital é o local onde se faz as maiores intervenções de saúde nos indivíduos com situação de agravo à saúde, de média e alta complexidade. Mas a confiança que
os clientes Unimed têm no Hospital São Paulo, somada aos processos bem estruturados e a
segurança obtida com os avanços em qualidade e ao excelente corpo clínico apoiados por equipes
multidisciplinares, faz com que um dos principais diferencias da Unimed de Araraquara, hoje, ainda
seja o Hospital São Paulo.
Para mantermos o nosso foco de garantir a melhoria contínua dos processos e a integração entre
todos os setores, tanto do Hospital, quanto da operadora e demais recursos próprios, nesse período, pudemos ampliar nossos fluxos que garantem a segurança do paciente, do cliente, dos funcionários e do próprio cooperado.
Tema material 14 - Saúde e segurança do cliente
Durante o ano de 2018, todas as equipes do hospital se focaram em garantir a melhor assistência
à saúde a todos os pacientes e clientes, assim como manter e desenvolver a padronização dos
processos e protocolos.
Atualmente, o Hospital trabalha basicamente com indicadores de qualidade e produtividade,
como demostrados abaixo: [102-44]
Tema material 15 - Satisfação do cliente
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68,76%

Com o foco em uma melhoria contínua, visando o gerenciamento de custos e o desenvolvimento
de estratégias para garantir a assistência com segurança e qualidade, trabalhamos arduamente
para manter ou melhorar o nosso Nível 2 da acreditação Hospitalar – Acreditado Pleno.
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Segundo dados da Agencia Nacional de Saúde (ANS), dos 6 mil estabelecimentos de saúde cadastrados, somente 1.338 têm o Núcleo de Segurança do Paciente cadastrado formalmente, entre
eles o Hospital São Paulo e com isso temos um adicional em nossa avaliação de qualidade da
Agência (IDSS).
Número de Internações

Número de Diárias
3.117

3.259

3.279

2.908

3.108

3.259

3.320

3.384
3.030

3.226

3.077

3.277

Cirurgias Realizadas
1.000
893

901

989

969
876

1.029

1.008
905

901

893
765

804

pág. 66

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2018
Araraquara

Partos
124

111

106

8

127

139
118

112

107

5

2

2

6

Cesarianas

97

9

4

111

4

Normais

107

98

6

9

4

106

6

3

Total de Partos

Taxas de ocupação TASY (%ind.)

69,34

69,48 69,27

66,50

01/18

02/180

3/18

04/18

70,63 70,31

72,89

67,51

05/18

71,75
66,59

06/18

07/18

08/18

09/18

67,71

68,15

10/18

11/18

12/18

Atendimentos - Unidades de Emergência
11.144
10.714 10.551 10.787
10.134
10.023
9.710
9.513
9.124
8.718
9.292
8.646
8.400
8.330
7.743
7.713
7.703
7.699
7.590
7.233
7.227
7.216
7.135
7.075
6.571
6.550
1.571

01/180

1.759

2/18

1.583

3.011

2.852

03/180

4/18

05/180

U. E. Adulto

1.908

3.044

6/18

07/180

PAPE

1.850

8/18

2.286

09/181

2.544

0/18

2.477

11/181

2.310

2/18

1.852

01/19

Total Unidades de Emergência

Para fazer frente à complexidade das rotinas hospitalares e dar suporte a toda equipe, temos ainda
no Hospital uma série de comissões que tem por principal objetivo a manutenção da qualidade e
transparência em nossos processos:
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Comissões e equipes
Comissão de
Controle de
Infecção
Hospitalar

Comissão de
processamento de
materiais e art.
hospitalares

[102-18]

Comissão Interna
de prevenção de
acidentes

Ouvidoria

Comissão de ger.
de riscos (NSP)

Comitê de
conduta

Comitê de Meio
Ambiente

Pesquisas de
satisfação

Conselho
Técnico Médico

Comissão de
Ética Médica
Equipe
Mult. de Terapia
Nutricional

Comissão de
Prontuário

Com. Aval. e
controle em medicina transf.

Comissão de
Padronização
Comissão Intra
hospitalar de
doação de órgãos
e tecidos para
transplante

Comissão Ética
em Enfermagem

Comitê de
Perfurocortante

Comissão de
Óbito

Tema material 1 - Desempenho Econômico
Um importante indicador para o Hospital São Paulo é o constante crescimento do faturamento,
principalmente no atendimento de clientes de intercâmbio, custo operacional e particular. [201-1]

jul/18

ago/18

set/18

out/18

nov/18

3.662.888

3.558.359

4.103.519
jun/18

4.205.820

mai/18

4.114.431

abr/18

3.695.057

4.360.122

3.846.825
mar/18

4.087.645

fev/18

4.114.940

jan/18

3.607.126

3.279.517

Faturamento (CO + IE + Particular)

dez/18
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Oncologia
Nosso setor de Oncologia continua trabalhando com foco permanente em qualidade e gestão de
custos e por isso atualmente é formado por uma equipe multidisciplinar de forma a garantir que
os tratamentos sejam feitos da melhor forma possível.
Considerando que o tratamento oncológico é sempre individualizado e por isso é importante
observar as necessidades e possibilidades terapêuticas de cada paciente, sem, no entanto,
descuidar dos custos. Atualmente, temos nossos atendimentos feitos em Araraquara e Matão.

Tema material 14 - Saúde e Segurança do Cliente

Ação Esquete Outubro Rosa

Equipe Oncologia Novembro
Saúde do Homem

Ação Doação Turbantes
Outubro Rosa Equipe
Brinquedoteca Hospitalar

Ação Esquete Novembro
Saúde do Homem
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Gestão
Administrativa
Financeira
Relatório de
Gestão e Sustentabilidade
2018 Unimed
Dr. Carlos Fernando Camargo
Diretor Administrativo-Financeiro
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Gestão Administrativa
Financeira
[102-7;201-1]

Tema material 1 - Saúde Econômica Financeira
Diretoria Administrativa Financeira
Em 2018 a Unimed de Araraquara manteve estável seu faturamento, chegando à casa dos
R$ 294 milhões. Com índices de inflação relativamente baixos, a cooperativa buscou 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. Cabe ressaltar que,
houveram ajustes contábeis referentes à Resolução Normativa n° 430 de 7 de dezembro de 2017
da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, na ordem de R$ 47 milhões, também, referentes aos créditos tributários, em R$ 3,7 milhões, conforme segue:

Faturamento Anual Líquido (R$ - mil)
400.000

345.304

350.000
267.262

300.000

-

250.000

291.983

47.407

-

3.768

200.000
150.000

267.262

291.983

294.129

2017

2018

100.000
50.000

2016
Faturamento Líquido

Recup. de Impostos

Ajuste IN430

Distribuição das Receitas
Receitas
Plano de
Saúde
77,0%

Total

Receitas
Prestação
de
Serviços*
19,9%
Farmácias
1,1%

Outras
Receitas
2,0%
*Receita de Prestação de Serviços composta pelo Intercâmbio, Auto Gestão e Atendimentos Particulares dos recursos próprios.

O controle das despesas assistenciais, administrativas e demais despesas, tem sido o grande
desafio para as operadoras de planos de saúde de todo país. Em nossa Cooperativa, no ano de
2018, conseguimos controlar o crescimento das despesas, demonstrando equilíbrio nas operações. Cabe ressaltar que, a exemplo das receitas, também houve ajustes contábeis referentes
à Resolução Normativa n° 430 de 7 de dezembro de 2017 da ANS – Agência Nacional
de Saúde Suplementar, na ordem de R$ 47 milhões, conforme demonstrado a seguir:
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Despesas Totais (R$ - mil)
332.813

350.000
300.000
250.000

283.063

260.710

47.387

-

-

200.000
150.000
100.000

260.710

283.063

285.426

2016

2017

2018

50.000
-

Despesas Totais

Ajuste IN430

Despesas Totais Ajustada

Em 2018, a distribuição destas despesas demonstrou que as despesas assistenciais somadas à
prestação de serviços em saúde correspondem por 88,9% de todo o gasto da Cooperativa:

Distribuição das Despesas

Assistência à
Saúde 76,9%

Provisões
0,4%
Prestação de
Serviços
12,0%

Administrativas
9,4%

Financeiras
0,6%
Comerciais
0,3%

Impostos e
Participações
no resultado
0,4%

Já em relação ao faturamento, as despesas assistenciais e de prestação de serviços comprometem
85% de tudo o que é faturado pela cooperativa, conforme destacado a seguir:
*Os percentuais foram apurados antes dos ajustes da RN 430 e recuperação de Créditos
Tributários.
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Dentro das despesas assistenciais, a cooperativa concentra seus esforços na destinação da parcela aos cooperados, aliada à sustentabilidade de suas operações.

Administrativas
9,4%
Comerciais
0,3%

Impostos e
Participações no
resultado
0,4%

Financeiras
0,6%
Cooperados
33,0%
Provisões
0,4%
Assistência à Saúde
88,9%

Demais
Gastos com
Assistência
67,0%

Em relação às Despesas Administrativas, a Unimed de Araraquara vem implementando ações, na
busca da redução dos custos com estas despesas. Após revisão do quadro de pessoal, reavaliação
de contratos de prestação de serviços, bem como outras ações, identifica-se tendência de queda
no indicador, conforme podemos constatar no gráfico a seguir:
*O percentual foi apurado antes dos ajustes da RN 430 e recuperação de Créditos Tributários.
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Em 2018, com a boa administração dos recursos conseguimos melhorar o fluxo financeiro,
representado pelo saldo em caixa mais as aplicações, conforme demonstrado abaixo:

Fluxo Financeiro - (R$-Mil)
21.982

24.827

17.529

-

2016

2017

2018

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 2018, o total a ser constituído até o final do prazo estipulado na
legislação era de R$ 60,2 milhões, e a cooperativa já havia constituído R$ 42,1 milhões.
Na mesma Assembleia também 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.
O indicador de liquidez corrente demonstra quantos reais a cooperativa tem para honrar
cada real de obrigações de curto prazo.
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Liquidez Corrente

1,27

2016

1,58

1,35

2017

2018

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).

Capital Circulante Líquido

22.581

9.535

13.550

-

2016

2017

2018

A sinistralidade mede o comprometimento da receita dos contratos próprios em relação
ao custo de assistência à saúde. Em 2018, a cooperativa manteve o controle do índice,
conforme verificamos abaixo:
*O percentual foi apurado antes dos ajustes da RN 430 e recuperação de Créditos Tributários.
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Demonstrações
Contábeis
Relatório de
Gestão e Sustentabilidade
2018 Unimed
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Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais
2018
296.713.939
300.993.584
301.415.725
(422.141)
(4.279.645)

2017
212.798.371
216.806.305
216.741.107
65.198
(4.007.934)

(255.596.458)
(256.029.999)
433.541

(174.808.961)
(174.001.032)
(807.929)

41.117.481
160.437
42.980.713
23.666.882
16.030.133
3.283.698
(450.464)

37.989.410
180.462
71.441.411
23.407.742
47.785.199
248.470
(434.464)

(16.397.193)
(9.701.267)
(4.961.056)
48.014
(1.782.884)
(25.961.404)

(12.899.216)
(7.560.817)
(4.871.957)
(466.442)
(60.145.010)

41.449.570

36.132.593

(981.752)
(30.551.870)

(646.591)
(29.163.391)

2.865.274
4.741.220
(1.875.946)

2.804.455
5.963.409
(3.158.954)

1.158.275
1.158.275

-

1.527.968
2.033.973
(506.005)

Resultado antes dos impostos e participações
Imposto de renda
Contribuição social
Juros sobre capital
Participações no resultado

13.939.497
(745.454)
(277.003)
(78.418)
(347.073)

10.655.034
(1.118.367)
(411.252)
(74.976)
(130.160)

Sobra líquida do exercício
Utilização da RATES
Aporte ao fundo de equilíbrio do patrimônio (margem de solvência)
Amortização conta corrente cooperado IN20
Reserva legal
RATES

12.491.549
234.385
(3.822.739)
(4.226.814)
(1.272.593)
(636.297)

8.920.279
(3.177.319)
(3.272.058)
(892.028)
(446.014)

2.767.491

1.132.860

Contraprestações efetivas de plano de assistência à saúde
Receitas com operações de assistência à saúde
Contraprestações líquidas
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da OPS

Nota

Eventos indenizáveis líquidos
Eventos Conhecidos ou Avisados
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados
Resultado das operações com planos de assistência à saúde
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da OPS
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar
Receitas com administração de intercâmbio eventual - assistência médico hospitalar
Outras receitas operacionais
(-) Tributos diretos de outras atividades de assistência à saúde
Outras despesas operacionais com plano de assistência à saúde da operadora
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças
Recuperação de outras despesas operacionais
Provisão para perdas sobre créditos
Outras despesas operacionais de assist. à saúde não relac. c/plano de saúde da OPS
Resultado bruto
Despesas de comercialização
Despesas administrativas
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras

21
22

Resultado patrimonial
Receitas patrimoniais
Despesas patrimoniais

Sobras à disposição da AGO

-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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15.683.667

63.730
673.936
(49.256)
-

14.995.257

60.415
752.465
(186.423)
-

14.368.800

5.920.895

119
1.272.593
-

-

4.648.183

1.461
892.028
-

3.754.694

Reserva
legal

847.926

(234.385)
636.297

446.014

(327.566)
446.014

327.566

RATES

3.064.296

-

3.064.296

-

3.064.296

Reserva para
contingências

19.043.715

-

1.132.860
3.822.739

14.088.116

-

2.544.601
3.177.319

8.366.196

Fundo de
equilíbrio do
patrimônio

2.767.491

(1.132.860)
234.385
(3.822.739)
(4.226.814)
12.491.549
(1.272.593)
(636.297)

1.132.860

(2.544.601)
(3.177.319)
(3.272.058)
8.920.279
(892.028)
(446.014)

2.544.601

Sobras à
disposição
da AGO

47.327.990

63.730
673.936
(49.256)
(4.226.814)
119
12.491.549
-

38.374.726

60.415
752.465
(186.423)
(327.566)
(3.272.058)
1.461
8.920.279
-

32.426.153

Total

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

abrangente.

Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, portanto, não está sendo apresentada a demonstração do resultado

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Incorporação de sobras cfe. AGO
Incorporação de juros sobre capital próprio
Integralização do capital
Baixa do capital
Utilização da RATES
Aporte ao fundo de equilíbrio (margem solvência)
Amortização conta corrente cooperado -IN 20
Incorporação de créditos não reclamados
Sobras líquidas do exercício
Reserva legal
RATES

Saldos em 31 de dezembro de 2017

Incorporação de sobras cfe. AGO
Incorporação de juros sobre capital próprio
Integralização do capital
Baixa do capital
Utilização da RATES
Aporte ao fundo de equilíbrio (margem solvência)
Amortização conta corrente cooperado -IN 20
Incorporação de créditos não reclamados
Sobras líquidas do exercício
Reserva legal
RATES

Saldos em 1º de janeiro de 2017

Capital
social

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico
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Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico
Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais
2018

2017

12.491.549

8.920.279

2.785.973
972
(1.176.940)
1.743.983

2.691.919
22.962
2.547.834
488.901

(1.010.041)
(2.482.337)

(1.188.895)
741.800

(2.575.564)
(3.895.513)
2.462.564
3.425.046
(326.294)

174.698
(314.285)
(3.718.843)
2.130.855
(793.338)

357.065

(47.119)

(224.970)
(3.461.061)
(96.460)
1.694.772
(20.775)

67.045
(2.510.035)
463.609
396.318
3.850

Recursos líquidos provenientes das operações

9.691.969

10.077.555

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aporte de capital em investimentos
Aquisições do imobilizado e do intangível

(1.844.353)
(2.475.098)

418.033
(4.259.634)

Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos

(4.319.451)

(3.841.601)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de juros ao capital próprio
Amortização conta corrente cooperado - IN 20/39
Utilização do FATES
Integralização de capital
Baixa de capital

63.730
(4.226.814)
674.055
(49.256)

60.415
(3.272.058)
(327.566)
753.926
(186.423)

Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos

(3.538.285)

(2.971.706)

1.834.233

3.264.248

12.887.047
11.052.814

11.052.814
7.788.566

1.834.233

3.264.248

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Sobra líquida do exercício
Ajuste do resultado do exercício
Depreciações e amortizações
Residual de baixas do ativo imobilizado e intangível
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde
Provisões para ações judiciais
Variação dos ativos:
Aplicação financeira vinculadas às provisões técnicas
Créditos de operações com planos de assistência à saúde
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados
com planos de saúde da operadora
Créditos tributários e previdenciários
Bens e títulos a receber e despesas antecipadas
Conta corrente de cooperados
Depósitos judiciais
Variação dos passivos:
Débitos de operações de Assistência à Saúde
Débitos de operações de assistência à saúde não relacionadas
com planos de saúde da operadora
Tributos e encargos sociais a recolher
Empréstimos e financiamentos a pagar
Débitos diversos
Conta corrente de cooperados

Variação no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Variação no caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Relatório dos Auditores sobre as
Demonstrações Financeiras

Aos Cooperadores e Administradores da
Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico
Araraquara SP

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico
(Cooperativa), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 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 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa 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 financeiras”. Somos independentes em
relação à Cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 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.

Av. Luiz Eduardo Toledo Prado nº 870 – salas 201, 202, 205, 207 e 208 - Shopping Iguatemi Torre Empresarial - Ribeirão Preto SP – CEP 14027-250 Tel.
(16) 3636-8915 / 3904-3778
www.mrzinoveaud.com.br
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Ênfase
Conta corrente cooperados (IN20)
Conforme nota explicativa 10, a Cooperativa mantém registrado no ativo circulante e não circulante em conta
de “Conta Corrente com Cooperados” o montante de R$ 27.043.936 em 31 de dezembro de 2018 (R$
30.555.272 em 2017) proveniente da transferência de saldo devedor de Sobras acumuladas dos exercícios
de 2008 a 2010, por conta do reconhecimento de Obrigações legais relativas a impostos e contribuições
federais sobre suas operações. Os respectivos registros efetuados consoante à faculdade prevista na
Instruções Normativas nº 20/2008 e 39/2010, expedidas pela DIOPE da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), referem-se à responsabilidade assumida por seus cooperados pelo pagamento das
mencionadas obrigações caso viessem a ser exigidas. Com o advento da Lei 11.941/09, a Cooperativa optou
pelo parcelamento dos valores junto à Receita Federal do Brasil (nota 15), ficando assim a realização dos
mencionados ativos, vinculados ao prazo de liquidação dos passivos correlacionados. Nossa opinião não
contém ressalva relacionada a
esse assunto.
Outros assuntos
Auditoria do exercício anterior
As demonstrações financeiras da Cooperativa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram
examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório datado de 23 de fevereiro de 2018 com
opinião sem ressalva e com ênfase sobre o mesmo assunto mencionado no parágrafo de “Ênfase “.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 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 financeiras 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 financeiras, 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 financeiras 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.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 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 financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
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Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, 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. Os responsáveis pela administração da
Cooperativa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 financeiras. Como parte da 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:
(i)

identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,

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.
(ii)

obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cooperativa.
(iii)

avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
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(iv)

concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Cooperativa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras 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.
(v)

avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,

inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela 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.

Ribeirão Preto SP, 1º de março de 2019.

Inoveaud Auditores Independentes
CRC 2SP033908/O-3

Júlio César de Souza Nunes
Contador CRC 1SP186234/O-2
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102-55

Indicadores Gerais - Fundamentos 2018
Norma
GRI

Divulgação

Número de
página ou link

Omissão

GRI 100: Divulgações Gerais

GRI 102: Disclosures Gerais 2018
102-1N

Nome da Organização

10

102-2A

Atividades, marcas, produtos e serviços

16

102-3L

Localização da sede

102-4L

Localização das operações

102-5P

Propriedade de forma jurídica

102-6M

Mercados atendidos

10

102-7P

Porte da Organização

10, 62, 71

102-8

Informações sobre empregados e outros trabalhadores

33, 34, 52

102-9

Cadeia de fornecedores

102-10

Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de
fornecedores

10
4, 10
10

18
10, 23

102-11

Princípio ou abordagem de precaução

27

102-12

Iniciativas desenvolvidas externamente1

2, 19

102-13

Participações em associações

Unimed de Araraquara
Cooperativa de Trabalho Médico

14

102-14

Declaração do decisor mais graduado da organização

102-15

Valores, princípios, padrões e normas de conduta

5, 6, 27

102-16

Principais impactos, riscos e oportunidades

3, 11, 19

No período que compreende este relatório ocorreu a incorporação do serviço de imagem do
Hospital São Paulo e mudanças no Núcleo de
Atendimento Personal

Inserida no mercado de saúde suplementar, a
Unimed de Araraquara, participa ativamente de
discussões e grupos de trabalho, exemplo:
Unimed do Brasil, Unimed FESP, Intrafederativa
Nordeste Paulista, APM - Regional Araraquara.

5

102-17

Mecanismos de aconselhamento e preocupações éticas

102-18

Estrutura de Governança

19, 25

102-22

Composição do mais alto órgão de governança e de seus comitês

102-23

Presidente do mais alto órgão de governança

12, 13

102-24

Nomeação e seleção do mais alto grau de governança

12, 13,

102-29

Identificação e gestão de impactos econômicos, ambientais
e sociais

28

102-31

Análise de tópicos econômicos, ambientais e sociais

13

102-40

Lista de partes interessadas

102-41

Acordos coletivos

12, 13, 15, 52, 53, 55,
68, 95
12, 13

4, 7
32, 39, 60

102-42

Identificação e seleção de stakeholders7

102-43

Abordagem para o engajamento das partes interessadas

102-44

Principais tópicos e preocupações levantadas

102-45

Entidades incluidas nas demonstrações financeiras consolidadas

102-46

Definição do conteúdo do relatório e limite dos tópicos

102-47

Lista de tópicos materiais7

102-50

Período do relatório

4

102-51

Data do relatório mais recente

4

102-52

Periodicidade dos ciclos de relato

4

102-53

Contato para perguntas sobre o relatório

4

100% dos colaboradores CLT são regidos por
acordos de negociação coletiva

17, 48
24, 24, 60, 64
4, 10
7, 8, 92
, 8, 92
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102-55

Indicadores Gerais - Fun damentos 2018
Norma
GRI

Número de
página ou link

Divulga ção

Omissã o

GRI 100: Divulga ções Gerais
GRI 102: Discl osures Gerais 2018
102-54

Relato de opção “de acordo” escolhida pela organização

102-55

Sumário de conteúdo GRI8

9

102-56

Verificação externa

4

Norma GRID

4

ivulgação

Página

Comentários
ou Omissão

Tema material: 1 03 - FORMA DE GESTÃO
GRI-103
Forma de Gestão

103-1

Explicação do tópico Material e seu limite

8

Tema material: 2 00 - SÉRI ES ECONÔMICO
GRI-201
Desempenho Econômico

201-1

GRI-206
Concorrência Desleal

206-1

Valor Econômico Gerado e Distribuido
Ações judiciais por concorrência desleal,
práticas de truste e monopólio

39, 68, 71
19

Tema material: 3 00 - AMBIEN TAIS
GRI-301
Materiais

301-1

Materiais usados por peso o volume

GRI-302
Emergia

302-1

Consumo de energia dentro da organização

36

GRI-303
Água

303-1

Consumo de água por fonte

36

305-1

Emissões diretas de gases de efeito estufa
(Escopo 1)

35

305-2

Emissões indiretas de gases de efeito estufa
provenientes da aquisição de energia (Escopo 2)

35

305-3

Outras emissões indiretas de GEE (Escopo 3)

35

305-1

Novos fornecedores selecionados com base
em critérios ambientais

18

401-1

Novas contratações de empregados e
rotatividade de empregados

34

Benefícios para empregados de tempo integral
que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período

34

403-1

Representação dos trabalhadores em comitês
formais de saúde e segurança, compostos por
empregados de diferentes níveis hierárquicos

34

403-2

Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais,
dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos
relacionados ao trabalho

34, 37, 38

403-4

Tópicos de saúde e segurança cobertos por
acordos formais com sindicatos

33

GRI-404
Treinamento e Educação

404-1

Média de horas de treinamento por ano, por
empregado

35

GRI-405
Diversidade e Igualdade de
Oportunidades

405-1

Diversidade em órgãos de governança e
empregados

33

GRI-305
Emissõs
GRI-308
Avaliação Ambiental de
Fornecedores

36, 37

Tema material: 400 - SO CI AI S
GRI-401
Emprego

401-2

GRI-403
Sociedade e
Segurança no
Trabalho
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Norma GRID

ivulgação

Página

Operações com engajamento da comunidade
local, avaliações de impacto e programas de
desenvolvimento

42, 43

GRI-414
Avaliação Social de Fornecedores 414-1

Novos fornecedores selecionados com base
em critérios sociais

18

GRI-417
Marketing e Rotulagem

Operações com engajamento da comunidade
local, avaliações de impacto e programas de
desenvolvimento

40

GRI-413
Comunidades Locais

413-1

417-1

Comentários
ou Omissão
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Temos materiais 102-46;102-47
TEMAS CONSIDERADOS MATERIAIS
1 - Desempenho Econômico
2 - Práticas de Compras
3 - Materiais
4 - Emissões
5 - Ef luentes e Remédios

6 - Avaliações Ambientais
7 - Emprego
8 - Saúde e Segurança no Trabalho
9 - Treinamento
10 - Diversidade e Igualdade de oportunidades
11 - Código de Conduta
12 - Comunidades Locais
13 - Ética e Transparência nos negócios
14 - Saúde e Segurança do Cliente
15 - Satisfação do Cliente
103-1
TEMAS
Tema 1:
Tema 2:
Tema 3:
Tema 4:
Tema 5:
Tema 6:
Tema 7:
Tema 8:
Tema 9:
Tema 10:
Tema 11:
Tema 12:
Tema 13:
Tema 14:
Tema 15:

PÁGINAS
39; 50; 68; 71;
18;
36;
35; 36;
35;
36;
33; 34;52;
33; 34; 37; 52;
33; 52; 53;
33; 52;
19;
42; 43;
3; 4; 11; 19;
23; 55; 56; 64;69
24; 25; 48; 57; 60; 64;

ASPECTO GRI - CORRELAÇÃO
T1: Saúde Econômico - Financeiro
T2: Gestão Responsável com Fornecedores
T3: Consumo Consciente
T4: Preocupação com Efeito estufa
T5: Destinação Correta dos Resíduos
T6: Conscientização Ambiental
T7: Geração de Emprego
T8: Saúde e Segurança no Trabalho
T9: Treinamento para colaboradores e Cooperados
T10: Diversidade e Igualdade de oportunidades
T11: Código de Conduta
T12: Ações junto a Comunidade
T13: Ética e Transparência nos negócios
T14: Saúde e Segurança do Cliente
T15: Satisfação do Cliente
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Comissão de Padronização
Comissão de Processamento de Materiais e Artigos Hospitalares
Comitê de Avaliação e Controle em Medicina Transfusional
Comissão de Óbitos
Comitê CIPAP (Comissão Interna de Prevenção com Perfurocortantes)
Comitê de Conduta
Comissão de EMTN - Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional
Comissão de Ética em Enfermagem
Comissão de Ética Médica
Comissão de Gerenciamento de Riscos - NSP
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
Comitê de Meio Ambiente
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
Comissão de Prontuário
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes
Conselho Técnico Médico

COMITÊS E COMISSÕES EXTERNAS
Comitê de Comunicação da Unimed do Brasil
Comitê de Enfermeiros Auditores da Unimed do Brasil
Comitê Estadual dos Auditores da Unimed FESP
Comitê Jurídico da Unimed FESP
Comitê Jurídico Unimed do Brasil
Comitê de Mercado Unimed do Brasil
Colégio Nacional dos Auditores - CNA
Comitê de Enfermeiros Auditores - CONENFA
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Expediente
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Conselho Editorial
Diretoria Executiva
Presidente
Dr. José Paulo Luz Lima
Diretor Administrativo-Financeiro
Dr. Carlos Fernando Camargo
Diretor de Mercado
Dr. Cesar Antônio Dias
Diretor de Promoção e Assistência à Saúde
Dr. Emerson Carlos
Diretor Hospitalar
Dr. Antonio Carlos Durante
Revisão Técnica
Adilson Luis Bulzoni - Gestor de Promoção e Assistência à Saúde
Eder Freire - Gestor de Controladoria
Marcio Cocchieri Botelho - Gestor Estratégico e Administrativo Hospitalar
Rodrigo Marine - Gestor de Mercado e Intercâmbio
Silvio Luis Maciel - Jurídico
José Geraldo Benassi - Marketing
Eduardo Maia - Consultor Externo
Coordenação
Departamento de Marketing e Comunicação Unimed Araraquara
Projeto Gráfico
Agência Atmo Propaganda
Colaboração
Valda Rocha - Assessoria de Imprensa
Departamentos Unimed
O processo de consulta pública com stakeholders para construção da matriz de materialidade
foi conduzido pela área de comunicação. As demonstrações financeiras foram preparadas pela
área de controladoria.
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Araraquara

Este relatório está disponível para consulta na página da
Unimed de Araraquara – Cooperativa de Trabalho Médico:
www.unimedara.com.br/institucional/governanca/relatorios2018/gestao

Rua Carlos Gomes, 1943 - Centro
CEP: 14.801-340 - Araraquara/SP
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