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Vocábulo rico em significado, traz em si conceitos 

fundamentais de tratamento igualitário. No contexto 

jurídico, consiste em aplicar o Direito da forma mais 

justa para as duas partes. Na saúde, esfera na qual 

militamos, refere-se a oferecer atendimento conforme 

as necessidades de cada pessoa, oportunizando a 

todos, igualmente, saúde e dignidade. 

Concordando com esta abordagem, a Unimed 

Cuiabá definiu o tratamento equitativo como um de 

seus valores principais, fortalecendo os laços entre 

cooperados, colaboradores, clientes, fornecedores e 

comunidade. 

Equidade



Equidade



é um conjunto de atitudes, projetos e ações 

que visam a promoção do equilíbrio entre o 

econômico, o social e o meio ambiente. 

Este conceito foi incorporado definitivamente 

pela Unimed Cuiabá.

Em todos os aspectos, hoje, a Cooperativa 

trabalha na perspectiva de que é fundamental 

para a existência da Singular uma comunidade 

forte, cooperados e colaboradores valorizados, 

clientes satisfeitos e natureza preservada.

Sustenta
bilidade



Missão 
Promover a saúde integral com excelência e responsabilidade socioambiental,

valorizando clientes, cooperados e colaboradores.

Visão
Ser referência em serviços de saúde.

Valores
1. Comprometimento aos princípios cooperativistas

2. Respeito ao ser humano, às leis e à natureza

3. Compromisso com a ética e a transparência

4. Valorização dos cooperados, clientes e colaboradores

5. Excelência em serviço

6. Compromisso em ações de responsabilidade socioambiental

Política de Qualidade 
A busca contínua do aprimoramento que visa a satisfação de todos os públicos com os quais a 

Unimed Cuiabá se relaciona: cooperados, colaboradores, clientes, fornecedores/prestadores e a 

sociedade.

Objetivos 
- Contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas, inclusive de gerações futuras.

- Contribuir para a preservação ambiental, a partir do gerenciamento dos impactos provoca- 

   dos pelo nosso negócio.

- Selecionar, acompanhar e avaliar os programas de Responsabilidade Social, pautados na        

   qualificação e profissionalização de pessoas com o objetivo de promover mudanças que  

   contribuam para o desenvolvimento econômico e social, contínuo e sustentável dos          

   municípios da nossa área de abrangência.

- Promover ações que promovam a qualidade de vida do público interno da Cooperativa - 

   cooperados e colaboradores -, com o objetivo de buscar o bem-estar deles,  em todos os níveis.

- Relações éticas e transparentes com nossos públicos de relacionamento e com isso alcançar         

   a perenidade do nosso negócio.

Revisado e atualizado em 12/2010.

Primazia da Ética 
Os princípios éticos constituem a base que sustenta as relações da Unimed Cuiabá com toda e 

qualquer pessoa ou instituição pública ou privada, impactadas pelas ações da Cooperativa.

Satisfação do Cooperado 
Compreendido como o princípio de existência da Unimed Cuiabá, o trabalho do cooperado é tido 

como a razão do trabalho de colaboradores e da prestação de serviços aos clientes em uma corrente 

de qualidade. A Cooperativa atua no sentido de valorizar e oferecer aos cooperados que representa 

uma instituição pautada na busca dos melhores resultados e capacitada para proporcionar atenção, 

condições dignas de trabalho e remuneração. 

Declarações Institucionais

Valores Organizacionais

4.8

4.8
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Valorização dos Colaboradores 
O principal objetivo da Cooperativa em relação aos colaboradores é buscar a valorização 

deles, por meio de tratamento justo, digno e igualitário, com respeito a integridade 

individual, desenvolvimento de competências e remuneração compatível com as 

responsabilidades e qualificações pessoais. A Unimed Cuiabá promove a diversidade e 

não tolera a discriminação sob nenhum pretexto.

Compromisso com o Cliente 
Qualidade dos serviços prestados e produtos oferecidos, atenção total às demandas 

apresentadas e valorização de todas as informações prestadas definem o padrão 

de excelência buscado pela Unimed Cuiabá para justificar o foco de sua atuação: a 

preservação da saúde. Ao cliente, relacionamento transparente e ético, e a oferta de 

soluções eficientes e economicamente viáveis.

Integridade 
A Unimed Cuiabá busca identificar e atender os interesses recíprocos e legítimos 

de seus fornecedores e parceiros estratégicos. A relação com estes é pautada pelo 

profissionalismo, cordialidade, integridade e lealdade.

Responsabilidade Social 
A Unimed Cuiabá entende a Responsabilidade Social Corporativa como forma de gestão, 

e gerencia suas operações de forma sustentável, abrangendo o tripé - econômico, social 

e ambiental – e buscando sempre contemporizar interesses legítimos das diversas 

partes interessadas para alcançar a perenidade dos negócios.
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1. Adesão Voluntária e Livre 
O profissional médico é livre para se tornar cooperado ou para deixar de ser. Não há 

discriminação em relação a sexo, cor, religião e política. O ingresso do cooperado é 

realizado por meio de processo, no qual é considerada principalmente a parte técnica.

2. Gestão Democrática 
Todos os cooperados têm o direito de votar, ser votado e expressar sua opinião. Nas 

assembleias, e por meio dos seus conselhos representativos, participam de tomadas de 

decisões e de formulação de políticas.

3. Participação Econômica dos Membros 
Todos os cooperados possuem cotas-partes e recebem sobras da Cooperativa, contribuem 

com quantidades igualitárias, sendo parte destinada a propriedade comum, excedentes 

para a criação de reservas e rateio de sobras.

4. Autonomia e Independência
A Cooperativa possui autonomia e independência, e preza condições que asseguram o 

controle por seus cooperados e garantam a democracia.

5. Educação, Formação e Informação 
Por meio do Comitê Educativo, a Cooperativa promove cursos de educação continuada em 

áreas específicas que sejam do interesse cooperativo e/ou do cooperado. Apoio de eventos 

científicos organizados pelas sociedades de especialidades, cursos de relacionamento 

que estimulam a integração entre os cooperados e o desenvolvimento de atividades não 

relacionadas com a prática médica, como cursos de informática, educação e formação 

de seus membros e representantes eleitos democraticamente. Além disso, informa a 

sociedade sobre a importância da cooperação.

6. Intercooperação 
A Unimed Cuiabá participa ativamente e desempenha papel importante de articulação 

entre as cooperativas locais, além de participar de eventos que tratem da difusão do 

cooperativismo como prática de organização socioeconômica. Do mesmo modo, a 

Cooperativa é integrada ao sistema federativo da Unimed do Brasil e desempenha 

importante papel de intercooperação com as singulares do estado e do país.

Princípios do Cooperativismo4.8
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7. Interesse pela Comunidade
O interesse pela comunidade está expresso em ações e projetos desenvolvidos pelo 

PróUnim, Oscip criada em 2004 com o objetivo específico de atender amplamente o                                                                                   

7º princípio do cooperativismo.

Objetivos do Milênio 
Também estão entre os compromissos adotados pela 

Unimed Cuiabá os Oito Objetivos do Milênio, estabelecidos 

em 2000 pela ONU - Organização das Nações Unidas - , 

quando 189 países, entre eles o Brasil, fixaram essas metas, 

consideradas como prioritárias, para ser alcançadas até 2015.

PACTO NACIONAL PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL 

Entendendo que a responsabilidade social deve ser inserida na cadeia 

de valor, a Unimed Cuiabá também é signatária do Pacto Nacional 

pela Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil, que tem como missão 

a implementação de ferramentas para que o setor empresarial e a 

sociedade brasileira não comercializem produtos de fornecedores que 

usam trabalho escravo.

PACTO GLOBAL

Determinada a contribuir com o desenvolvimento sustentável no planeta, a Unimed Cuiabá 

tornou-se signatária em 2011 do Pacto Global, uma iniciativa da ONU que visa mobilizar a 

comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores 

fundamentais e internacionalmente aceitos da área de direitos humanos, relações de trabalho, 

meio ambiente e combate à corrupção, refletidos em 10 princípios

1º As empresas devem dar apoio e respeitar a proteção aos direitos humanos                                                                          

   proclamados interna cionalmente; e

2º Certificarem-se de que não sejam cúmplices de abusos dos direitos humanos.

3º As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do                                     

    direito à negociação coletiva;

4º  a eliminação de todas as formas de trabalho forçado e compulsório,

5º  a abolição efetiva do trabalho infantil e

6º  a eliminação da discriminação com relação a emprego e profissão.

7º  As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;

8º  realizar iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e

9º  encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias que não agridam o meio ambiente.

10º As empresas devem trabalhar contra a corrupção em todas as suas formas,                                                                      

      incluindo extorsão e suborno.

4.8

4.12

SO5

4.12

4.8

4.12
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 Nós, que atuamos em uma das mais nobres 

áreas do conhecimento humano e desenvolve-

mos nossas atividades com respeito e devoção, 

sabemos que a palavra equidade representa o 

grande desafio de oportunizar justo e correto 

atendimento a todos aqueles que nos confiam 

sua saúde.

Na condução da Unimed Cuiabá, temos buscado 

respeitar e entender as características particula-

res das pessoas, bem como o contexto no qual 

estão inseridas. Isso porque do primor da análi-

se depende a efetiva aplicação dos princípios da 

equidade: atender conforme as necessidades de 

cada um, dispondo dos recursos físicos, tecno-

Palavra do Presidente

Equidade, mais
que uma teoria

lógicos e de pessoal necessários para garantir 

a todos acesso aos serviços almejados.

Este pilar, que preconiza justiça no atendimen-

to, estende-se a todas as ações realizadas pela 

Cooperativa. Tanto as operacionais quanto as 

socioambientais. Portanto, a equidade, mais 

que uma teoria, é um dos alicerces de tudo o 

que planejamos e executamos.

Em 2013, o teólogo e filósofo Leonardo Boff, 

abrilhantando o VIII Fórum de Responsabilida-

de Socioambiental, promovido pelo PróUnim, 

lembrou-nos oportunamente sobre o papel 

de cada indivíduo na preservação dos recursos 

naturais, ressaltando a importância da coope-

ração para a manutenção da vida no planeta. 

É importante frisarmos, aqui, que os princípios 

defendidos por Boff vêm sendo, ao logo dos 

anos, plenamente assimilados e absorvidos 

pela Unimed Cuiabá e pelo PróUnim, conforme 

pode ser conferido neste relatório.

Que tenhamos discernimento para prosseguir 

na caminhada do crescimento e do desenvol-

vimento mantendo os firmes princípios da jus-

tiça social aliados às fundamentais ações da 

medicina e à imprescindível decisão de valori-

zar tanto as pessoas quanto a natureza.

DR. JOÃO BOSCO DE ALMEIDA DUARTE

1.1



12

Palavra do Diretor-executivo                           

Equilíbrio: É possível
crescer e ser
sustentável 

1.2

O ano de 2013 foi marcado por grandes 

desafios. A Unimed Cuiabá alçou novos 

voos, empreendeu, investiu e colhe os frutos 

de uma gestão arrojada em iniciativas e 

austera no trato administrativo e financeiro. 

Nessa caminhada rumo ao crescimento e à 

perenidade do negócio, a Cooperativa tem 

aperfeiçoado seu gerenciamento, priorizando 

sempre o equilíbrio no relacionamento com 

cooperados, colaboradores, clientes e a 

comunidade onde atua.

No que tange à comunidade, o PróUnim 

tem buscado, ano após ano, cumprir o papel (por 

meio de contrapartidas sociais e ambientais) 

de ser um instrumento de retribuição à 

sociedade local, que acolheu a Cooperativa, 

deu crédito ao seu trabalho e segue confiando 

em seu sistema e profissionais.

É gratificante olhar para a Unimed 

Cuiabá e poder constatar que ela tornou-

se indispensável à vida de grande parte 

da população da Capital mato-grossense. 

Médicos cooperados, rede prestadora de 

serviços, profissionais que atuam no Pronto 

Atendimento Unimed e nos Centros de 

Especialidades, colaboradores lotados na sede, 

nas farmácias e demais unidades participam, 

direta ou indiretamente, da vida de 220 mil 

pessoas.

Para medir o significado da presença 

da Unimed Cuiabá junto à sua imensa 

clientela, os números, por si só, mostram-

se insuficientes. Mais do que resultados 

quantitativos, os efeitos do trabalho de cada 

integrante ou parceiro da Cooperativa têm 

valiosa conotação qualitativa. Quando 99% das 

pessoas atendidas pelo SAC presencialmente 

em 2013 relatam ter ficado satisfeitas 

com o serviço, é importante entender que, 

consequentemente, os laços entre cliente e 

Unimed Cuiabá fecharam o ano fortalecidos, 

questão determinante para a longevidade da 

companhia. Resultado da equidade. Da prática 

administrativa que prioriza a justiça social.

Que permaneçamos no caminho da 

qualidade e do respeito, lembrando-nos 

que os frutos são consequência daquilo que 

semeamos.

PAULO BRUSTOLIN
DIRETOR-ExECUTIVO DA UNIMED CUIABá 
E PRESIDENTE DO PRóUNIM
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Sobre o Sistema Unimed

A Unimed é o maior sistema cooperati-

vista de trabalho médico do mundo e também 

a maior rede de assistência médica do Brasil, 

presente em 83% do território nacional. O Sis-

tema nasceu com a fundação da Unimed San-

tos (SP) pelo Dr. Edmundo Castilho, em 1967, e 

hoje é composto por 354 cooperativas médi-

cas, que prestam assistência para mais de 18 

milhões de clientes em todo país.

Clientes Unimed contam com mais de 111 

mil médicos ativos, 106 hospitais próprios e 11 

hospitais dia, além de pronto-atendimentos, 

laboratórios, ambulâncias e hospitais creden-

ciados para garantir qualidade na assistência 

médica, hospitalar e de diagnóstico comple-

mentar oferecidos.

Além de deter 32% do mercado nacional 

de planos de saúde, a Unimed possui lembran-

ça cativa na mente dos brasileiros. De acordo 

com pesquisa nacional do Instituto Datafolha, 

a Unimed é pelo 21º ano consecutivo a marca 

Top of Mind quando o assunto é plano de saú-

de. Outro destaque é o prêmio plano de saúde 

em que os brasileiros mais confiam, recebido 

pela 12ª vez consecutiva, na pesquisa Marcas 

de Confiança

2.7

2.10

- 32% de participação (pesquisa Datafolha 2013) 
no mercado nacional de planos de saúde (atende 
mais de 19,5 milhões de clientes);

- 354 cooperativas com abrangência em 83% do 
território nacional - 4.641 municípios;

- Mais de 109 mil médicos cooperados ativos;
- Conjunto das cooperativas somou em 2012 receita 

de R$ 34 bilhões em receita de contraprestação 
(segundo a ANS). Já o Sistema Unimed acumulou 
R$ 33,3 bilhões de um faturamento de R$ 41,8 
bilhões;

- Em 2012, o Sistema Unimed investiu R$ 1,441 
bilhão no público interno (colaborador e 
cooperado) e externo (fomento ao comércio local 
e comunidade), segundo Balanço Social Unimed 
2013;

- 75 mil empregos diretos criados em 2012, sendo 
1.913 colaboradores com deficiência/redução 
de mobilidade (de acordo com o Balanço Social 
Unimed 2013);

- 107 hospitais e 11 hospitais dia próprios, que 
disponibilizam 8.345 leitos próprios e 3.018 
hospitais credenciados;

- 189 pronto-atendimentos próprios, 74 
laboratórios próprios e 88 centros de diagnósticos 
próprios;

- Mais de 25 mil recursos credenciados;
- Realização de mais de 92 milhões de consultas/

ano; 2,2 milhões internações/ano; e 197 milhões 
de exames complementares/ano;

- Realização de mais de 4,9 consultas/usuários/ano 
e 10,5 exames complementares por usuário ano;

- A consultoria BrandFinance verificou o valor da 
marca Unimed: R$ 2,951 bilhões. Segundo o 
ranking da companhia, ocupa o 23º lugar entre as 
marcas mais valiosas do país;

- Por 21 anos consecutivos, a Unimed é a marca 
Top of Mind em Plano de Saúde, de acordo com 
pesquisa nacional do Instituto Datafolha;

- Detentora 24 vezes consecutivas do Prêmio 
Mérito Lojista como o plano de saúde preferido 
dos sócios da Confederação Nacional dos 
Dirigentes Lojistas;

- A Unimed foi a escolhida, na categoria convênio 
e assistência médica, para receber o “Oscar” da 
área de recursos humanos: o Prêmio Top of Mind; 
– Fornecedores de RH de 2013. Esta foi a 14ª vez 
que a marca foi premiada;

- A Unimed também foi eleita em 2013, pela 12ª vez 
consecutiva, a marca de planos de saúde em que 
os brasileiros mais confiam na Pesquisa Marcas 
de Confiança, conduzida pela Revista Seleções/
Ibope Inteligência;

- A Unimed recebe pelo sexto ano consecutivo o 
certificado Superbrands. A marca participa do livro 
de luxo que reúne a história e curiosidades das 
mais importantes marcas que atuam no país. A 
iniciativa faz parte do projeto Superbrands Brasil;

- A Unimed foi eleita uma das empresas de maior 
prestígio no Brasil no setor de saúde, segundo 
levantamento do Grupo Troiano para a revista 
Época Negócios, nas edições 2008 a 2012;

- A Unimed é pela quarta vez consecutiva a marca 
mais lembrada e conquistou o Top of Mind 
Internet, UOL/Datafolha. Embora o prêmio esteja 
na sexta edição, em 2009, foi a primeira vez que 
a categoria Plano de Saúde foi incluída. A marca 
teve 19% das lembranças em 2012;

- A Unimed recebeu o Prêmio VisãoAgro Paulista 
2012, na categoria “Destaque – Planos de Saúde”, 
no setor sucroalcooleiro entre os Melhores do 
Estado de São Paulo;

- A Unimed foi eleita o Melhor Plano de Saúde para 
as classes C e D, no Prêmio Melhores do Seguros, 
promovido pela Revista Apólice.

  
Fonte: Unimed do Brasil

Raio X do Sistema
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Como chegamos até aqui

1975  
• Fundação da Unimed Cuiabá.

1999
• Criação do Núcleo de Saúde Ocupacional da 

Unimed Cuiabá, que atua na área de Segurança, 

Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional.

• Criação da Primeira Farmácia da Unimed Cuiabá 

– Farmácia Barão. 

2000
• Criação da Distribuidora de Medicamentos da 

Unimed Cuiabá.

2001
• Fundação da Fisioterapia da Unimed Cuiabá.

• Inauguração da Farmácia Unimed CPA.

2004
• Criação do PróUnim que constitui sua primeira 

diretoria e conselho fiscal, todos voluntários.

• Todas as ações de práticas assistencialistas e 

filantrópicas desenvolvidas por cooperados e 

colaboradores remunerados foram transferidas 

para um grupo de voluntários.

• Criação da Ouvidoria da Unimed Cuiabá.

• Inauguração do Nucleo de Vacinação da Unimed 

Cuiabá

2005
• 4º Lugar  em Gestão de Responsabilidade Social 

e Meio Ambiente pela revista IstoÉ Dinheiro – 

As 500 Melhores Empresas do Brasil – Setor 

Saúde.

• Inauguração da Farmácia Unimed Várzea Grande.

2006
• A Unimed Cuiabá e o PróUnim são 

certificados, pela primeira vez, com o “Selo de 

Responsabilidade Social”, da Unimed do Brasil. 

No processo, é certificada com nível 2, numa 

escala de 1 a 5.

• A Unimed de Cuiabá, por meio do PróUnim, realiza 

o seu primeiro Fórum de Responsabilidade 

Social, com o objetivo principal de disseminar 

a prática socialmente responsável para a 

comunidade, parceiros, fornecedores, clientes, 

instituições e público interno.

2007
• A Unimed Cuiabá, por meio do PróUnim, é 

certificada novamente pela Unimed do Brasil 

com o selo de Responsabilidade Social e 

permanece no estágio 2, com 61,5 pontos de 

um total de 100.

• Realiza seu 2º Fórum de Responsabilidade 

Social.

• Inauguração da Farmácia Unimed Coxipó.

2008
• A Unimed Cuiabá, por meio do PróUnim, é 

certificada novamente pela Unimed do Brasil, 

desta vez no estágio 3, alcançando 81,5 pontos 

de um total de 100 possíveis.

• Inclusão da Responsabilidade Social no estatuto 

da Cooperativa.

• O Ministério da Justiça qualifica o Próunim 

como Oscip.

• Lançamento do Plano e Inauguração da Unimed 

Fácil.

• Inauguração da Farmácia Unimed Jardim Cuiabá. 

2009
• A Unimed Cuiabá, por meio do PróUnim, lança sua 

Política de Responsabilidade Socioambiental.

• Oferece curso de capacitação ao trabalho 

voluntário.

• Elabora sua primeira versão de Código de 

Conduta Profissional.

• Contrata consultoria em Responsabilidade 

Socioambiental, buscando profissionalismo e 

inclusão do tema como estratégia de negócio.

• A Unimed Cuiabá, por meio do PróUnim, é 

certificada novamente pela Unimed do Brasil e 

permanece no estágio 3.

• Inauguração do Posto de Atendimento da 

Unimed Cuiabá em Primavera do Leste.

2010
• Posse da nova diretoria e do novo conselho 

fiscal do PróUnim.

• Pela 5º vez consecutiva a Unimed Cuiabá, por 

meio do PróUnim, é certificada pela Unimed do 

Brasil e permanece no estágio 3.
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• A Unimed Cuiabá e o PróUnim, por meio do Projeto 

Verde Rio, neutralizam todas as emissões de 

carbono da cooperativa e recebem o Selo Floresta 

Viva do Instituto Ação Verde(FIEMT).

• PróUnim inicia o primeiro curso de capacitação 

profissional em parceria com o SENAI.

• A Unimed Cuiabá, por meio do PróUnim, foi 

classificada como a quarta melhor empresa do 

Brasil em Responsabilidade Social no setor de 

saúde, pela revista IstoÉ Dinheiro.

• Unimed Cuiabá e PróUnim interpretam pela 

primeira vez os números do balaço social.

• Unimed Cuiabá e PróUnim,  publicam pela primeira 

vez Relatório Social.   

2011
• Unimed Cuiabá, por meio do Próunim, é certificada 

novamente pela Unimed do Brasil e atinge pela 

primeira vez estágio 4.

• Recebe novamente o selo Ação Verde e neutraliza 

toda sua emissão de CO2.

• Elabora o comitê de conduta.

• Pública seu primeiro relatório de sustentabilidade, 

modelo GRI, autodeclarado C, versão G3.

• Elabora o novo formato do Fórum Social e tem 

mais de 800 participantes.

• Realiza o primeiro Fórum de Fornecedores.

• Realiza novamente curso de capacitação em 

voluntariado.

• Revisa e atualiza sua Política de Responsabilidade 

Socioambiental e 70% das diretrizes previstas 

para 10 anos já foram realizadas.

2012
• Unimed Cuiabá, por meio do PróUnim, é certificada 

novamente pela Unimed do Brasil e continua no 

estágio 4, com 95,41 pontos de um total de 100.

• Inaugura novas instalações do PróUnim.

• Inaugura novas instalações da Biblioteca.

• Recebe novamente selo Ação Verde e neutraliza 

toda sua emissão de CO2.

• Pública o segundo relatório de sustentabilidade 

modelo GRI, autodeclarado C versão G3.

• Unimed Cuiabá, por meio do PróUnim filia-se ao 

GIFE.

• Realiza o segundo Fórum de Fornecedores.

• Realiza o sétimo Fórum de Responsabilidade 

Social e conta com mais de 1.000 presentes.

• Inaugura o Pronto Atendimento Unimed Cuiabá.

• Inaugura a Nova sede da Fisioterapia Unimed 

Cuiabá. 

• Inaugura a Nova sede da Farmácia Unimed Barão. 

• Inaugura a segunda filial do Núcleo de Vacinação 

localizada na Farmácia Unimed CPA. 

2013
• Toma posse nova diretoria do PróUnim gestão 

2013/2016.

• Unimed Cuiabá, por meio do Próunim é certificada 

novamente pela Unimed do Brasil em estágio 4 

e consegue sua maior pontuação 97,13 pontos de 

um total de 100.

• Unimed Cuiabá passa a ser mantenedora do 

Instituto Ação Verde.

• Unimed Cuiabá, por meio do Próunim neutraliza 

toda sua emissão de CO2 e recebe novamente o 

selo Floresta Viva.

• Unimed de Cuiabá, por meio do Próunim realiza 8º 

Fórum de Responsabilidade Social e conta com 

1.200 participantes.

• Unimed Cuiabá, realiza o 4º Fórum de Fornecedores.

• Unimed Cuiabá elabora o terceiro relatório de 

sustentabilidade modelo GRI, autodeclarado C 

versão G3.

• Unimed Cuiabá recebe pela primeira vez o Selo 

de Governança Cooperativa da Unimed do Brasil 

versão OURO.

• Unimed Cuiabá apresenta case no Seminário 

Nacional de Sustentabilidade Unimed do Brasil.       

• Unimed Cuiabá Cria o Comitê de Gerenciamento 

de Resíduos de Saúde – GRSS e implanta o 

Projeto de GRSS.
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Raio X da Unimed Cuiabá 
- Garante trabalho e renda para mais de 1.300 

médicos cooperados;

- Atende a mais de 200 mil clientes próprios, além 

de clientes de outras Unimeds que transitam por 

Cuiabá;

- Emprega mais de 900 funcionários, além de gerar 

mais 500 empregos indiretos.

Rosário
Oeste

Cuiabá

Chapada dos
Guimarães

Nova
Brasilândia

Nobres

Diamantino

Alto
Paraguai

Várzea
Grande

Nossa
Senhora

o Livramento

Santo 
Antônio do
Leverger

Barão de
Melgaço

Campo
Verde

Primavera
do Leste

Planalto
da Serra 

Paranatinga

Poconé

Acorizal

Jangada

d

Perfil da Cooperativa
A Unimed Cuiabá foi fundada no ano de 1975 e o desenvolvimento 

da Cooperativa ao longo de mais de três décadas rende-lhe 

atualmente o status de referência nacional no Sistema Unimed. 

Em nível local, é a maior e melhor empresa do ramo. Os mais 

de 200 mil clientes da Unimed Cuiabá contam com mais de 

1.306 médicos cooperados e uma grande rede credenciada. 

Entre laboratórios, clínicas e hospitais, são mais de 200 serviços 

prontos para atender com qualidade.

2.1

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
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Informações  sobre o Relatório

Pela terceira vez consecutiva, a Unimed 

Cuiabá publica o Relatório de Sustentabilidade, 

da instituição, alinhado às diretrizes da Global 

Reporting Iniatiative (GRI). Acreditamos que com 

essa publicação e com as anteriores (Sinergia e 

Perenidade), valores considerados fundamentais 

e extremamente importantes quando o objetivo 

é a sustentabilidade, concluímos nosso primeiro 

ciclo de publicações G3 autodeclarado C, relató-

rio de sustentabilidade mais comumente utili-

zado mundialmente.

O Relatório engloba o período de 1º de janei-

ro a 31 de dezembro de 2013. Pretende atender 

os públicos de relacionamentos e estratégicos 

da Cooperativa.

Transparência na informação e prestação de 

contas sobre o aspecto econômico, social e am-

biental são as principais ferramentas e formas 

de compartilhar experiências e desenvolver re-

lacionamentos responsáveis, éticos, transparen-

tes, perenes e duradores.

Para o teste de materialidade desse relató-

rio, foi consultado o seguinte público de relacio-

namento: cooperados, colaboradores, clientes, 

fornecedores, prestadores de serviços, comuni-

dade, lideranças sociais, governo e sociedade.

O processo de construção do relatório en-

volveu diversos colaboradores de diferentes se-

tores da Unimed Cuiabá. É claro o enraizamento 

na cultura organizacional.

Buscar uma evolução gradativa e sólida, e 

a profunda compreensão quanto à importância 

desse relatório como mais uma excelente ferra-

menta para gestão são alguns dos motivos para 

continuarmos publicando o relatório G3 autode-

clarado C.

As informações aqui prestadas dizem res-

peito à operação da Unimed Cuiabá e do Institu-

to PróUnim, Oscip que tem a Cooperativa como 

principal e maior mantenedora alguns parceiros 

e a valiosa doação espontânea.

Não há estimativas significativas ou pro-

jeções com relação ao escopo proposto                    

pelas diretrizes da GRI. Os indicadores estão 

registrados nas páginas, conforme os assuntos 

pertinentes. Para melhor entendimento, basta 

consultar a tabela do GRI no índice remissivo 

que está disponível nas páginas finais deste re-

latório.

O relatório está disponível em www.unimed-

cuiaba.coop.br e foram impressos mil exempla-

res que serão enviados para os principais “ste-

akholders”. Dúvidas, críticas e sugestões podem 

ser feitas e enviadas ao e-mail prounim@uni-

medcuiaba.coop.br ou pelo telefone (65) 3612-

3151.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.10

3.11

3.13

4.14
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Estratégica
Visão
C a p í t u l o  1
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 A Unimed Cuiabá é uma cooperativa de 

trabalho médico e operadora de saúde. Está 

inserida em um mercado comandado pelo 

capital, mas é movida pelo trabalho e pelos 

princípios do cooperativismo que possui duas 

principais marcas, a solidariedade e a democracia. 

Essas características são a base filosófica da 

sua governança, o que a diferencia no ambiente 

peculiar da concorrência capitalista. Os 1.306 

médicos que integram o quadro de cooperados 

elegem, a cada três anos, o staff diretivo da 

organização, composto pelos seguintes órgãos 

eletivos: Conselho de Administração, com 

cinco membros; Comissão técnica, com seis 

membros; Comitê Educativo e Comitê de Defesa 

Cooperativista, com três membros cada um.  

 No Conselho de Administração, integrado 

pela presidência, vice-presidência, diretor-

financeiro, diretor-secretário e diretor de 

mercado; na Comissão técnica, Comitê Educativo 

e Comitê de Defesa Cooperativista, a reeleição 

é permitida apenas uma vez e a cada triênio, e 

a renovação de dois terços é estatutária. No 

Conselho fiscal, composto por três médicos 

titulares e três suplentes, a eleição é anual, com 

o mesmo princípio de renovação. O órgão mais 

importante do organograma da Cooperativa é 

a Assembleia Geral de Cooperados, realizada 

ordinariamente para aprovação do Balanço 

de Resultados Anual e encaminhamento de 

eventuais propostas de reformulação estatutária. 

Outras deliberações que mobilizam o interesse 

coletivo são tomadas em assembleias 

extraordinárias. A Unimed Cuiabá adota o 

Planejamento Estratégico como uma de suas 

principais ferramentas de gestão.   

Realizado anualmente, o evento conta com a 

participação conjunta de todos os órgãos eletivos 

e das lideranças administrativas, que incluem a 

direção executiva, superintendências, gerências 

e coordenações. O Planejamento Estratégico 

contempla a administração da Cooperativa, da 

Operadora de Saúde e das unidades de serviço: 

Fisioterapia, Clínicas, Farmácias, Distribuidora 

de Medicamentos e Vacinas. No decorrer 

do exercício, o Planejamento é periódico e 

coletivamente revisto, com o principal objetivo 

de acompanhar a execução das ações propostas, 

alinhar e revisar metas estabelecidas. Com 913 

colaboradores, registrados ao final de 2013, 

esse modelo de gestão garante democracia no 

processo de tomada de gestão e harmonia no 

processo de execução. Um modelo que dispõe 

de mecanismos de revisão para manter-se 

sempre adaptado às exigências do acelerado 

ritmo de crescimento da Unimed Cuiabá.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.10

Governança Corporativa
Participação coletiva é marca estratégica
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Organograma2.3
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 Excelência na prestação de serviços
 O Escritório de Projetos, em 2012, promo-

veu diversas reestruturações e melhorias, com 

o objetivo de estimular o crescimento e desen-

volvimento da Unimed Cuiabá.

 Como exemplo, está a reestruturação da 

Distribuidora de Medicamentos, com adequa-

ção do layout do setor de logística para rece-

ber a instalação de um novo software, que trará 

mais agilidade aos processos do Centro de Dis-

tribuição. A nova formulação da logística oca-

sionou um controle aguçado do estoque, o que 

facilita as identificações de inconsistências, 

mapeamentos e sincronizações dos proces-

sos, integrações de frente de lojas – incluindo 

melhorias na infraestrutura que favoreceram 

a produtividade, agilidade nas entregas, des-

crição de novas funções, desenvolvimento do 

organograma, entre outros.

 A Unimed Cuiabá também criou, na Far-

mácia CPA, uma nova estrutura do Núcleo de 

Vacinas, que oferece imunização para todas as 

idades, desde bebês a idosos. Focada na pre-

venção de doenças, a nova unidade facilita o 

acesso aos clientes e também representa a ex-

pectativa no aumento da carteira de clientes da 

Cooperativa.

 A nova sede da Farmácia Barão foi inaugu-

rada em 2012 com espaço amplo, moderno e 

que oferece comodidade aos clientes, pois está 

localizada em frente à sede do Pronto Aten-

dimento da Cooperativa. Além disso, o novo 

espaço contempla uma unidade do Núcleo de 

Vacinas. A farmácia possui 373,77m² de área 

construída, que inclui salas de aplicação de in-

jetáveis e para eventos de saúde. O Núcleo de 

Vacinas possui 108,22m² e o diferencial está na 

qualidade dos produtos e no atendimento dife-

renciado.

 Também em 2012 houve rigoroso acom-

panhamento no plano Olho Vivo na ANS (Agên-

cia Nacional de Saúde Suplementar), para que 

as áreas envolvidas tivessem clareza sobre a 

amplitude e os impactos de fornecer dados 

solicitados e as possíveis consequências da 

ausência dessas informações. Essa ação de-

monstra a importância do trabalho em equipe e 

a relevância no posicionamento da Cooperativa 

perante a ANS.

 Dentro do projeto de automatização do 

cadastro, o objetivo foi alterar a forma de inclu-

são e exclusão de beneficiários nos plano Uni-

med Cuiabá para reduzir as fichas de inclusão 

e aprimoramento dos recursos humanos. Nes-

se projeto arrojado e inovador, houve êxito no 

controle das informações dos clientes por meio 

das críticas cadastrais, redução de papéis para 

arquivo, avaliação das declarações de saúde an-

tes das inclusões, entre outros.

 Tudo isso pode ser observado na nova es-

trutura do setor de Cadastro, cujos benefícios 

são: redução significativa no custo com formu-

lários de ficha de inclusão, melhorias e aprovei-

tamento dos recursos humanos, sendo que a 

automatização oferece comodidade e agilida-

de aos colaboradores, parceiros e clientes da 

Unimed Cuiabá. Em busca da racionalização de 

custos na confecção dos cartões de clientes, a 

Unimed Cuiabá contratou novo fornecedor para 

o serviço, em 2012. A empresa Cardnet, situada 

em Goiânia (GO), imprime os dados variáveis 

em PVC reciclado, material produzido em Ere-

xim (RS). Semestralmente, os cartões devolvi-

dos pelo correio, os não retirados pelos clientes 

na sede e os já vencidos são enviados para reci-

clagem por uma empresa de São Paulo (SP).

 O setor de Compras também foi contem-

plado com a instalação de um software que au-

tomatizou os processos, principalmente no que 

diz respeito a recursos de controle e agilidade. 

Os atendimentos e suportes técnicos torna-

ram-se especializados e personalizados, o que 

resulta em praticidade na finalização das com-

pras, redução de gastos com impressões, além 

da segurança referente às ofertas e demandas, 

possibilitando obter uma visão holística dos 

trâmites.

Escritório de Projetos1.2 

2.9
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 A Política de Responsabilidade Socioam-

biental da Unimed Cuiabá foi lançada publica-

mente em 2009. Toda a sociedade pode acom-

panhar e cobrar as ações planejadas para médio 

e longo prazo. Considerada uma plataforma de 

objetivos e metas que a Cooperativa se propõe 

a executar, o documento apresenta 47 diretrizes, 

subdivididas por sete temas. A Política de Res-

ponsabilidade Socioambiental é revisada anual-

mente. Em 2012, a atualização mostrou que 70% 

das diretrizes, previstas para ser executadas no 

decorrer de 10 anos, já foram alcançadas. A pró-

xima atualização da Política está prevista para 

fevereiro de 2014.

Conheça a Política de Responsabilidade Socio-

ambiental da Unimed Cuiabá: 

http://www.unimedcuiaba.coop.br/portal2/arqui-

vos/JUl_ProUnim_livro_ProUnim.pdf

Política de Responsabilidade Socioambientalhr6

Código de Conduta4.6

4.8

SO3

hr3

hr6

hr8
Criado há dois anos, o Código de 

Conduta gerencia manifestações de não 

conformidade aos princípios e valores da 

empresa e indicadores. O Comitê do Código 

de Conduta é formado por sete membros de 

diferentes áreas da Cooperativa, da função 

operacional a gerencial, um membro indicado 

pela Associação dos Funcionários da Unimed 

Cuiabá (Asfunimed), um indicado pela Cipa 

e um membro sorteado entre todos os 

colaboradores. Todas as reuniões são lavradas 

em ata. O Comitê disponibiliza como canal 

de denúncia o e-mail comitedeconduta@

unimedcuiaba.coop.br e a Ouvidoria da 

Unimed Cuiabá. Até o fechamento deste 

relatório, não houve denúncia de violação ao 

Código de Conduta Profissional (CCP).
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Econômica
Gestão
C a p í t u l o  2
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 A Unimed Cuiabá fechou o ano de 

2013 com resultados expressivos. 

 A Cooperativa superou as estimativas 

de crescimento da receita líquida, mesmo 

diante do cenário econômico instável e 

das constantes variações da legislação 

 Apesar das constantes alterações 

na legislação do setor e do acirramento 

das mudanças mercadológicas, a Unimed 

Cuiabá consegue manter a sinistralidade 

estabilizada, o que demonstra a consistência 

 * Para atender a RN nº 314, de 23 de novembro de 2012 - ANS , a Unimed Cuiabá, a partir de janeiro de 2013, 
mudou o critério de contabilização do Intercâmbio Eventual e passa a registrar

que regulamenta o mercado de saúde 

suplementar.

A receita líquida totalizou mais de R$ 

703 milhões, valor 18,33% superior em 

relação a 2012.

atuarial da carteira, bem como o elevado 

nível de controle operacional com que a 

empresa atua na gestão dos custos.
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 A variação das despesas adminis-

trativas apresentou redução em 2013 em 

relação ao ano anterior.

 A Unimed Cuiabá atende integralmen-

te a legislação do setor quanto ao cumpri-

mento das exigências de provisões técnicas, 

bem como o princípio da prudência. Provi-

siona também seus passivos contingentes, 

em conformidade com as práticas contábeis 

Despesas Administrativas                

Provisões         
legalmente aceitas. Esse cuidado transmite 

maior segurança ao mercado, que pode per-

ceber a seriedade e transparência adotadas 

na gestão da Cooperativa.
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 A Reserva Legal e a Reserva de Assistên-

cia Técnica Educacional e Social (Rates) são 

constituídas de acordo com o estabelecido 

 no ano de 2013 a gestão da Unimed Cuiabá 

foi pautada por ações de revisão de processos e 

racionalização de custos, revisando contratos de 

fornecedores e renegociando preços, com forte 

atuação na área de OpmE, bem como pela manu-

na Legislação Cooperativista (Lei 5.764/71), e 

seu crescimento é proporcional ao resultado 

da empresa.

tenção da regularidade da empresa junto a órgãos 

regulamentadores e fiscalizadores, constituindo pro-

visões necessárias e demonstrando a total austerida-

de e transparência da Administração.

Reservas
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Interno
Público
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 Uma Cooperativa de trabalho só existe 

porque um grupo de profissionais uniu-se para 

formá-la. Com base neste entendimento e nos 

princípios do cooperativismo, a Unimed Cuiabá 

oferece o merecido e necessário retorno finan-

ceiro e moral ao cooperado, responsável pelo 

 Em 2013, por meio do Comitê Educativo, 

foram oferecidos aos cooperados os seguin-

tes cursos e palestras:

- Pós-graduação em Terapia Intensiva

- Curso PALS – Suporte Avançado de Vida em 

Pediatria

 A relação de benefícios concedidos aos 

médicos cooperados pela Unimed Cuiabá 

constitui parte importante da política de valo-

rização destes profissionais. Confira abaixo a 

relação de benefícios:

Plano de capitalização

Visando à ampliação e robustez do patrimônio 

líquido e adequação em relação às exigências 

da ANS, garantindo, sobretudo, a sustentabili-

dade das operações, a Unimed Cuiabá aprovou, 

em Assembleia Geral Extraordinária, realizada 

em 27/08/2012, um plano de capitalização. 

Nele, estão previstas as seguintes ações:

I. Destinação de parte das sobras para criação 

de um “Fundo de Incentivo à Capitalização”, 

correspondente a 0,5% da receita geral líquida 

consolidada da operadora;

II. Remuneração das cotas-partes de capital in-

tegralizadas (taxa Selic);

III. Aumento das cotas-partes de capital para 

ingresso de novos cooperados, mediante pa-

gamento a vista;

atendimento final ao cliente da Unimed Cuiabá. 

Dedicação, profissionalismo e integridade são 

características marcantes de cada cooperado.

- Curso de Cooperativismo

- Curso de Conselheiro Fiscal

- Curso de Urgência e Emergência

IV. Aporte de capital incentivado, limitado ao 

valor de cinco consultas mensais, com retri-

buição proveniente do “Fundo de Incentivo à 

Capitalização”, proporcional ao tempo de as-

sociação na Cooperativa;

V. Incorporação ao capital social de 50% do sal-

do das sobras remanescentes, após as destina-

ções estatutárias;

VI. Destinação de parte das sobras, correspon-

dente ao valor de uma consulta mensal por 

cooperado, para criação de um “Fundo de In-

centivo à Cooperação”.

Seguro de Vida Ativo 

A Unimed Cuiabá, em parceria com a Unimed 

Seguros, contratou o seguro de vida para o co-

operado. Os beneficiários do cooperado têm 

direito ao seguro de vida em caso de morte na-

tural ou acidental e indenização por invalidez 

permanente total ou parcial por acidente. Além 

disso, o cooperado também conta com o segu-

ro de assistência funeral, inclusive o translado 

de qualquer parte do país até o município de 

moradia habitual do segurado.

Cursos e Treinamentos

Cooperado

Benefícios aos Médicos Cooperados da Unimed Cuiabá  

4.14

4.15

4.16

EC3
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Plano Fama

Plano de saúde com cobertura nacional para 

os cooperados e seus dependentes diretos – 

cônjuge, filhos, pais, inclusive sogro e sogra.

Unimed Odonto

O plano odontológico para o cooperado e 

todos dependentes do plano Fama, sem 

nenhum ônus para o médico cooperado 

e com cobertura nacional garantida pela 

Unimed Odonto.

Auxílio em caso de falecimento do cooperado

Em caso de falecimento do médico 

cooperado, o cônjuge receberá três consultas 

por cooperado, sendo que uma delas é paga 

pela Unimed. Esse auxílio financeiro será 

concedido de acordo com o valor atual 

da consulta. O benefício foi aprovado em 

assembleia geral em 15 de maio de 2006.

Atendimento preferencial

Nas Farmácias Unimed, o médico cooperado 

possui preferência de atendimento. Basta 

retirar a senha de atendimento preferencial. 

Além disso, o valor das compras pode ser 

descontado na produção, com negociação de 

prazo para pagamento.

Inscrição em congressos

A Unimed Cuiabá reembolsa para o cooperado 

a inscrição em congressos e cursos. Em 

2013 houve reajuste de 13,5% no valor 

do reembolso que passou a ser de até R$ 

500,00. Foram beneficiados 112 cooperados, 

sendo que 94 receberam o valor integral e 18 

receberam o valor parcial, totalizando o valor 

de R$ 53.181,86.

Compras na Distribuidora de Medicamentos

Outro benefício à disposição dos cooperados 

que possuem CNPJ (clínicas, laboratórios 

ou hospitais) é a condição especial para 

efetuarem suas compras na Distribuidora de 

Medicamentos Unimed Cuiabá. O valor pode 

ser descontado na produção, com negociação 

de prazo para pagamento.

Imposto de renda sobre as sobras

Foi estabelecido em 2004, pela primeira 

vez, o financiamento em 12 parcelas, sem 

juros, do valor do imposto de renda (IR) 

sobre as sobras. Até então, este montante, 

normalmente, seria pago pelo cooperado em 

parcela única.

Anuidade do CRM-MT

Para os cooperados com produção nos 

últimos seis meses anteriores ao pagamento, 

a Unimed Cuiabá recolhe sem ônus a 

anuidade do Conselho Regional de Medicina 

do Estado de Mato Grosso (CRM-MT).

Segurança e justiça 

O cooperado tem à sua disposição, desde 

1º de outubro de 2006, um serviço de 

consultoria jurídica gratuita, 24 horas, 

para todas as eventualidades necessárias, 

sejam dúvidas, esclarecimentos ou recursos 

jurídicos emergenciais. Um benefício que 

traz mais segurança ao exercício profissional 

e às intempéries do mundo moderno.

Amparo por incapacidade temporária 

Para os cooperados que precisam se afastar 

por motivo de doença, a Unimed Cuiabá 

adianta a produção médica no valor limitado 

até R$ 10.000,00, de acordo com a média da 

produção dos últimos seis meses e pode ser 

prorrogado pelo mesmo período, conforme a 

necessidade. O pagamento é feito pelo prazo 

correspondente ao dobro do período em que 

o cooperado recebeu o benefício.
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 A política de comunicação implementada, 

tendo o cooperado como alvo, busca garantir 

transparência às ações do staff diretivo da Co-

operativa e acesso a informações que circulam 

na mídia de massa a respeito de temas de in-

teresse nos setores de saúde, mercado de saú-

de suplementar e cooperativismo. Agilidade e 

credibilidade, com o objetivo de promoção da 

interatividade, são os principais atributos da in-

formação destinada aos cooperados.

No aparato que propicia o desenvolvimento 

dessa política, a Unimed Cuiabá conta com a se-

guinte estrutura:

a) Coletânea eletrônica de notícias – recorte di-

ário das notícias publicadas nos principais ve-

ículos de comunicação de Mato Grosso;

Aniversariante do mês

A Unimed Cuiabá reúne mensalmente os 

cooperados aniversariantes para celebrar 

a saúde em mais um ano de vida, com um 

almoço. No evento, participam familiares e 

cooperados.

Final de ano

Ao final do ano, um grande baile com show 

nacional reúne cooperados e convidados em 

uma grande celebração às vitórias e conquistas 

e desejo de um bom ano novo.

Médico além da medicina

É um projeto desenvolvido para proporcionar 

momentos de relaxamento dos cooperados 

b) Boletim eletrônico – informativo semanal com 

informações a respeito da Cooperativa;

c) Site – área restrita do cooperado;

d) Jornal do cooperado – edição impressa mensal;

e) Evidência médica – jornal impresso mensal, de 

caráter técnico com normatizações e protocolos 

de procedimentos registrados na medicina ba-

seada em evidências;

f) Mensagens em SMS – enviadas, via celular, com 

o intuito de mobilizar os cooperados;

g) Notícias via Registro de Saúde Eletrônico (RES) 

– comunicados, informativos e notícias de inte-

resses publicados no RES.

e seus familiares, sobretudo para estimular 

a integração entre eles. Em 2013 foram 

realizados os cursos de fotografia, gastronomia 

e vinho, com o total de 157 beneficiados.

Unimed presente 

No dia do aniversário, cada cooperado recebe a 

visita de um representante da Unimed Cuiabá, 

com um presente e um cartão de felicitações 

assinado pelo presidente da Cooperativa. Ação 

consiste em um dos projetos mais importantes 

para contato direto com o cooperado.

Ferramentas de Comunicação com o Cooperado                                                           

Eventos de Relacionamento

4.14

4.15

4.16
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4.16
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Evolução do quadro de cooperados
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Distribuição de Sobras2.8

EC1

 Ao final de 2013, a Unimed Cuiabá possuía 

913 colaboradores, sendo que houve 374 admis-

sões e 324 saídas ou demissões no período. deste 

total, 615 são mulheres que ocupam 66% dos car-

gos de liderança na Cooperativa.

Foi registrada uma diferença de r$ 248,17 na re-

muneração média entre homens e mulheres. há 

também 59 negros, sendo que eles ocupam 5% 

dos cargos de liderança e uma diferença a mais 

de r$ 91,58 na remuneração média dos negros em 

relação aos brancos. A quantidade de pessoas com 

deficiência e/ou redução de mobilidade nesse pe-

ríodo era de 19 colaboradores.

Mesmo com a oferta de qualificação pela Coopera-

tiva, são encontradas dificuldades nas contratações 

de pessoas portadoras de deficiência. A Unimed 

Cuiabá não busca apenas contratar, mas também 

manter esses profissionais.

Ao final do exercício havia oito estagiários e 30 jo-

vens aprendizes e, nesse período, seis menores fo-

ram efetivados. Cem por cento dos colaboradores 

são abrangidos por acordo coletivo com sindicatos 

e 100% dos colaboradores são representados nos 

comitês formais de Segurança e Saúde – Comissão 

interna de prevenção de Acidentes (Cipa).

Colaboradores 2.8

lA1

lA2

lA4

lA6

lA13

lA14

hr5

ANO
RESULTADO
EXERCÍCIO

RESERVAS LEGAIS
E ESTATUTÁRIAS

ABSORÇÃO
RESULTADO
ANTERIORES

SOBRAS À
DISPOSIÇÃO

DA AGO

2004 4.572.088 (1.182.822) -   3.389.266 

2005 6.370.039 (1.196.679) -   5.173.360 

2006 10.647.642 (2.556.375) -   8.091.267 

2007 11.924.095 (2.830.761) -   9.093.334 

2008 12.510.226 (2.805.654) -   9.704.571 

2009 13.242.663 (3.091.226) -   10.151.437 

2010 10.498.059 (2.506.878) -   7.991.182 

2011 10.364.006 (2.458.511) -   7.905.495 

2012 5.936.599 (3.642.814) -   2.293.785 

2013 22.633.166 (404.575) (24.475.655) (2.247.064)

• Baseado no entendimento da CPC 25 - “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes”, os Passivos contingentes são 
provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança. Os passivos contingentes avaliados com probabilidades de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa 
e os passivos contingentes avaliados com probabilidades de perdas remotas não são provisionados nem divulgados. A Cooperativa 
vem discutindo judicialmente a cobrança do PIS/Cofins (2006 a 2012), mediante depósitos judiciais, obtendo decisão parcialmente 
favorável. Na avaliação da assessoria jurídica, este processo foi classificado com probabilidade de perda “possível”.
• No exercício de 2013 a administração adotou uma postura conservadora, decidindo mudar o critério contábil, constituindo o 
provisionamento integral do PIS/Cofins até o limite dos depósitos judiciais, bem como, de outros débitos pendentes relacionados à 

ANS (Ressarcimento ao SUS, Taxa de Saúde Suplementar e Multa Pecuniária (2000 a 2012)), totalizando 24 milhões.

Melhor 
Resultado dos 

últimos anos
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Índice de Rotatividade por Faixa Etária                                                         

Índice de Rotatividade por Sexo

Taxa de lesão, doença ocupacional, dia perdido, absenteísmo e óbito relacionado ao trabalho

lA13

lA13

lA7

0,34

0,46

0,02  

ATÉ 29 ANOS

30 À 49 ANOS

ACIMA DE 50 ANOS

Série1

1,86

0,80

 

FEMININO

MASCULINO

Série1

UNIDADE
QUANTIDADE
COLABORA-

DORES
LESÕES %

Nº DOENÇAS
OCUPACIO-

NAIS

MÉDIA DIAS
PERDIDOS

ABSEN-
TEÍSMO

ÓBITOS

MATRIz 525 1,14 8 16 182 0

FARMáCIA BARÃO 36 27,77 1 0,11 9 0

FARMáCIA CPA 39 12,82 0 0,25 21 0

FARMáCIA VG 14 0 0 0 1 0

FARMáCIA COxIPó 34 2,94 0 0,14 2 0

FARMáCIA JD. 

CUIABá

27 3,7 0 0,5 11 0

DISTRIBUIDORA 62 1,61 3 1,66 3 0

NSO 13 0 0 0 2 0

UNIMED MAIS – 

SAD

46 0 0 0 2 0

FISIOTERAPIA 16 0 1 0 7 0

PA-UNIMED FáCIL 105 0,95 3 0,95 23 0

CLÍNICAS UNIMED 25 0 0 0 3 0

VACINAS 9 0 1 0 0 0

TOTAL 951 17 0 266 0
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 A Unimed Cuiabá proporciona, por meio da 

área de Gestão de Pessoas, o desenvolvimento 

de colaboradores. 

Desenvolvimento e Capacitação

 Criado há dois anos, o Código de Con-

duta gerencia manifestações de não confor-

midade aos princípios e valores da empresa e 

indicadores. O Comitê do Código de Conduta 

é formado por sete membros de diferentes 

áreas da Cooperativa, da função operacional 

à gerencial, um membro indicado pela As-

sociação dos Funcionários da Unimed Cuia-

bá (Asfunimed), um indicado pela Cipa e um 

membro sorteado entre todos os colabo-

radores. Todas as reuniões são lavradas em 

ata. O Comitê disponibiliza como canal de 

denúncia o e-mail comitedeconduta@uni-

medcuiaba.coop.br e a Ouvidoria da Unimed 

Cuiabá. Até o fechamento deste relatório não 

houve denúncia de violação ao Código de 

Conduta Profissional (CCP).

Comitê de Conduta                            

4.7

4.14

4.15

4.16

lA11

lA12

4.6

4.8

4.9

hr4

hr6

 Em 2013, foram focados no programa de 

desenvolvimento os seguintes treinamentos: 

As 5 escolhas para uma produtividade 

extraordinária; Planejamento estratégico; O 

líder do século e liderança por resultados. Os 

treinamentos proporcionaram desenvolver 

ferramentas para entender melhor o capital 

humano, administrar seu tempo mais 

efetivamente, planejar objetivos e metas, 

dar feedbacks que promovam resultados, 

gerenciar conflitos e aumentar a percepção, a 

criatividade e a intuição.
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 A Unimed Cuiabá disponibiliza aos 

colaboradores um restaurante interno destinado 

aos que trabalham na sede e proximidades. Aos 

demais colaboradores, a Cooperativa oferece 

ticket-refeição no valor de R$ 18,37 por dia. 

No período da tarde, o colaborador possui 15 

minutos de intervalo para o lanche, oferecido 

sem custo. No decorrer do horário de almoço, 

o colaborador pode usufruir de uma sala de 

TV e leitura com pufes, sala de descanso com 

colchonetes e pufes e sala de informática, 

além de uma biblioteca mantida pelo Instituto 

PróUnim, também localizada na sede.

 O colaborador conta ainda com auxílio-

creche e babá para os filhos de até três anos e 

onze meses de idade e uma agência bancária na 

sede da Unimed Cuiabá. Para maior comodidade 

e segurança na área educacional o colaborador 

dispõe de bolsa de estudo para graduação, pós-

graduação, MBA e cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento com 50% de desconto no 

valor da mensalidade.

 Três vezes por semana é realizada a 

ginástica laboral, executada por profissional 

de fisioterapia e educadores físicos. Já o 

subsídio do plano de saúde varia de 90% 

a 65%, enquanto no plano odontológico 

subsidiado o colaborador paga o valor 

simbólico de R$ 3,00 para ele e dependentes 

diretos. Além disso, o colaborador conta com 

o Programa de Participação nos Resultados 

(PPR), Previdência Privada, Seguro de Vida 

em Grupo e Auxílio-funeral, uniformização 

custeada pela empresa e vacina antigripal 

e H1N1 custeadas integralmente pela 

Cooperativa.

Política de Benefícios para os Colaboradores

 O fluxo de informações responsável 

pela integração entre os colaboradores e a 

disseminação cultural de conceitos e proce-

dimentos administrativos foi intensificado 

ao longo de 2013 com uma forte política de 

comunicação eletrônica e eventos.

 A identidade corporativa está mantida 

pela nova linha visual e editorial adotada no 

boletim eletrônico, mensal, voltado a esse 

público. Seguindo as tendências da marca 

Unimed do Brasil, o Boletim do Colaborador 

reúne cases internos de sucesso, dicas de 

bom atendimento ao cliente e registros im-

portantes na Ouvidoria têm espaços institu-

cionalizados em cada edição.

 As orientações administrativas e de 

gestão de pessoal são transmitidas no Mu-

xirum GP, um informativo especial da área 

de Gestão de Pessoas, editado diretamente 

pelo departamento, conforme a necessidade 

da informação. Outros canais importantes de 

comunicação com o colaborador são a área 

restrita no site.

 Diversos setores, de atendimento à de-

manda, estruturaram informativos próprios, 

com linha editorial definida específica para 

os objetivos da área. Ainda em 2013, os re-

gistros fotográficos e a cobertura jornalística 

de cursos de qualificação e eventos também 

foram amplamente intensificados.

Comunicação, ferramenta para a 
transparência e integração interna

EC3

lA3
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Rede
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 Treinamento destinado para as secre-

tárias recém-contratadas pelos prestadores 

de serviços e consultórios credenciados. O 

objetivo é auxiliar a capacitação e, conse-

quentemente, qualificar o atendimento aos 

clientes Unimed. A periodicidade do curso 

é bimestral, com carga horária de 8 horas, e 

certificação.

 Por decisão estratégica do Conselho 

Administrativo, o setor de órteses Próteses 

e Materiais Especiais (OPME) passou a ser 

coordenado pela diretoria financeira a partir 

de junho de 2013. Foram promovidas mu-

danças estruturais e operacionais objetivan-

do melhoria nos processos operacionais e na 

qualificação técnica dos colaboradores.

A cada bimestre, a Cooperativa promove trei-

namento para as secretárias com mais de 

dois meses de contratação, com o objetivo 

de promover sua atualização e tirar as dúvi-

das em atendimento, bem como estreitar re-

lacionamento entre a equipe do Call Center 

e secretárias dos prestadores de serviços. O 

curso é aplicado pela liderança, com a parti-

cipação dos operadores do Call Center.

 Com esforço conjunto de todos os en-

volvidos no processo, foi possível apresentar 

um resultado financeiro relevante para a Coo-

perativa. Nesse período, foram desenvolvidas 

negociações com mais de 20 fornecedores, 

sendo obtida uma redução média de aproxi-

madamente 35% no preço médio dos produ-

tos, o que representou mais de R$ 8 milhões de 

economia na área de OPME em 2013.

Treinamento para secretárias

OPME

 A rede de prestadores credenciados à 

Unimed Cuiabá é composta por 28 hospitais, 

51 laboratórios e 153 clínicas e um Pronto 

Atendimento, concebido com recursos pró-

prios.

Com foco na excelência do atendimento ao 

cliente, em 2013, foram desenvolvidas algu-

mas ações como reuniões com os líderes das 

áreas de atendimento nos prestadores, com 

a participação das áreas envolvidas direta-

mente com o atendimento e faturamento. 

O objetivo é estreitar relacionamento e re-

ver fluxo dos processos da Unimed Cuiabá 

que impactam no trabalho dos prestadores 

e, dessa forma, no atendimento. Também fo-

ram realizadas visitas in loco nos prestado-

res, com esse mesmo propósito.

4.14 

4.15

EC1
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 A Unimed Cuiabá adaptou a medicina 

baseada em evidência como normativa por 

meio do Regimento Interno. O objetivo é 

buscar maior segurança na autorização 

de novas tecnologias. Para o devido 

funcionamento da normativa, criou-se o 

Informativo Evidência Médica, em 

outubro de 2008. Com periodicidade 

mensal, a publicação está em sua 

59º edição, e é distribuída a outras 

singulares do Brasil, bem como aos 

cooperados da Unimed Cuiabá.

Dados da Operadora

Medicina baseada em evidência

EC3

lA3

Internação  38.456

Procedimento Cirúrgico  35.621

Parto Normal 228

Parto Cesárea 3.168

Consultas eletivas 919.721

Consultas em P.A. 332.854

Quimioterapia/Quantidade de Sessões 3.748

Quimioterapia/Quantidade de Pacientes 1.745

Raio x 221.209

Tomografia 25.172

Ressonância 23.969

Exames de Análises Clinicas 2.986.638

Exames de Anatomia e Patologia 83.848

Endoscopia 18.227

Colonoscopia 4.974

Ecocardiograma 32.736

Eletrocardiograma 68.175
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Mercado
C a p í t u l o  5
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 Nos últimos cinco anos, o número de 

clientes da Unimed Cuiabá cresceu 52,93%. 

De 145.095 em 2009 para 221.891 em 2013, 

os quais estão distribuídos em sete tipos de 

produtos (planos), destes, 54,43% de clien-

tes de planos empresariais; outros 27,22% de 

planos coletivos por adesão; e mais 18,84% 

de planos individuais/familiares. Os de pla-

nos coletivos empresariais e coletivos por 

adesão estão vinculados a 8.744 pessoas ju-

rídicas. Em dezembro de 2013, a operadora 

possuía 54,01% de clientes do sexo feminino 

e 45,99% masculino.

 Um novo nicho de mercado está sen-

do explorado pela operadora, com a oferta 

de plano empresarial com atendimento em 

grupo de municípios, em rede segmentada. 

 Em 2013, o Serviço de Atendimento ao 

Cliente (SAC) recebeu 271.367 ligações, sen-

do 267.650 atendidas, ocasionando uma taxa 

de abandono de 1% por parte de quem fez a 

ligação. O tempo médio de operação, em que 

a variável é medida desde o momento que 

o atendente inicia o contato até a sua con-

clusão, ficou em quatro minutos e cinquenta 

e nove segundos. E 90% dos clientes foram 

atendidos em menos de 60 segundos. No 

Os planos locais possuem custo mais baixo 

e, em dezembro de 2013, o número de bene-

ficiários era de 21.283 vidas. O faturamento 

médio mensal com vendas em 2013 foi de R$ 

457.339,00, aproximadamente, com acrésci-

mo de uma média mensal de 1.868 novos 

clientes na carteira de planos de saúde. A 

participação de mercado da Unimed Cuiabá 

no segmento privado corresponde a apro-

ximadamente 27% do total de clientes que 

possuem plano de saúde em Mato Grosso.

 A operadora possui 1.306 médicos coo-

perados e a maior rede credenciada de Cuia-

bá e Várzea Grande. A Unimed Cuiabá ainda 

torna disponível expressiva maioria dos ser-

viços existentes nas cidades do interior do 

estado, por meio de intercâmbio com as Uni-

meds de cada região.

atendimento presencial, foram registrados 

30.774 atendimentos, sendo que o tempo 

médio de espera foi de sete minutos e cin-

quenta e oito segundos e o tempo médio 

de atendimento de 10 minutos e dezoito 

segundos. O alcance obtido na pesquisa de 

avaliação do atendimento presencial foi de 

99% de satisfação.

Crescimento

Atendimento ao Cliente

SAC 2013
Ligações Recebidas Taxa de Abandono Tempo de Operação

271.367 1% 4’59’’

2.2

2.8

3.9
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Atendimento Presencial 2013

Qualidade no Atendimento

 Criado em 2005, na área de Relacionamento 

com o Cliente, o Programa Quality é uma impor-

tante ferramenta de acompanhamento, contro-

le, desenvolvimento e motivação da equipe. De 

acordo com critérios pré-definidos (monitoria, 

comportamento, absenteísmo, produtividade 

e conhecimento), cada colaborador é avaliado 

mensalmente e, após fechamento dos resulta-

dos, recebem feedback individual e participam de 

um evento para valorização dos que se destaca-

ram, além de premiação em dinheiro.

 Outras ações com finalidade de promover 

a motivação são desenvolvidas no decorrer do 

mês, com o apoio da Equipe Motivacional, grupo 

formado por atendentes que auxiliam o setor de 

Qualidade a colocar em prática o planejamento 

do mês no que tange a motivação dos colabora-

dores.

 Em 2007, o Quality foi apresentado e reco-

nhecido como case de sucesso no encontro na-

cional entre Unimeds, realizado em São Paulo. 

Por dois anos consecutivos, a Cooperativa con-

quistou o “Atendente nota 10” na premiação na-

cional anual da Unimed do Brasil e nesta mesma 

premiação por quatro anos esteve entre as três 

melhores colocadas no quesito “Melhor Atendi-

mento”, sendo que em 2013, pela primeira vez,  

alcançou o 1º lugar.

 Decorrente aos bons resultados com o 

Projeto Quality, ele foi estendido a todas as 

áreas de atendimento, com a finalidade de 

desenvolver, capacitar, valorizar e motivar os 

colaboradores. Atualmente todas as áreas de 

atendimento da cooperativa possui controle de 

qualidade.

 O RC também realiza o Café com os Pres-

tadores semestralmente, com os líderes da rede 

credenciada à Cooperativa. O objetivo é estrei-

tar o relacionamento, receber um feedback do 

nosso trabalho e realizar ajustes necessários. A 

Cooperativa instituiu ainda o Agendamento On-

-line (site) para atendimento nas Clínicas Uni-

med e no Ambulatório Unimed Fácil.

 Além disso, aderiu à ferramenta de torpedo 

SMS, via celular, para os seguintes processos: 

retorno de processos de SADt (exames); aviso 

aos clientes cadastrados na venda contínua de 

medicamentos nas farmácias; e confirmação 

das consultas agendadas no Ambulatório do 

Unimed Fácil. Outra inovação foi a adoção do 

chat (atendimento on-line em tempo real) no 

site da Cooperativa, para clientes e prestadores. 

A Unimed Cuiabá também aderiu às mídias so-

ciais Facebook e Twitter, monitoradas por uma 

empresa especializada e pela área de Relacio-

namento com o Cliente.

Tempo Médio de Espera Avaliação Positiva Tempo Médio 
de Atendimento

07’58” 99% 10’18”
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Evolução da Carteira (Número de Clientes) 

Divisão por Sexo Tipo de Contrato 

 A Ouvidoria da Unimed Cuiabá, criada em 

2004, já atendeu mais de 30 mil clientes e 

atua de forma transparente para contribuir com 

a consolidação do elevado padrão de qualidade 

em atendimento e prestação de serviços da 

Cooperativa. Atualmente, a Ouvidoria conta com 

diversos meios de comunicação que visam facilitar 

o contato do cliente, como SAC 0800 647 3008, 

site e 33 caixas de sugestão instaladas em diversos 

pontos da cidade, localizadas na maioria dos 

prestadores de serviços, além do atendimento 

presencial ao cliente na sede da Unimed.

 A Ouvidoria é imparcial, neutra e objetiva, 

principalmente o desenvolvimento, o incentivo 

à justiça, à igualdade e à clareza nas demandas 

recebidas e tratadas pela Cooperativa. todos os 

assuntos trazidos a ela são tratados com sigilo, 

agilidade e precisão. A Ouvidoria conta com um 

sistema informatizado, ferramenta completa que 

gerencia os processos recebidos de forma ágil 

e eficaz, e uma estrutura física adequada que 

proporciona um ambiente confortável e discreto 

para um bom atendimento ao cliente.

 Em 2013, a Ouvidoria realizou várias ações 

internas e externas com o objetivo de melhorar 

o processo e conferir mais transparência aos 

nossos clientes, cooperados e colaboradores. Um 

exemplo foi a otimização dos processos internos.

 também houve direcionamento das 

reclamações sobre dificuldade de agendamento 

de consulta com o cooperado ou especialidade 

para a Central de relacionamento com 

Cliente a fim de solucionar a demanda e evitar 

descumprimento dos prazos estabelecidos pela 

resolução normativa (rn) 268 para consultas 

médicas. tal iniciativa viabilizou o atendimento 

integral à normativa.

Ouvidoria4.6
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Sexo
masculino

Sexo
feminino

DIVISÃO POR FAIXA ETÁRIA

0 - 18 57.354 26,21%

19 - 23 16.563 7,57%

24 - 28 22.899 10,46%

29 - 33 24.065 11,00%

34 - 38 20.754 9,48%

39 - 43 15.985 7,30%

44 - 48 13.704 6,26%

49 - 53 12.718 5,81%

54 - 58 10.799 4,93%

59 - 999 23.999 10,97%

218.840

54,01% 45,99% 54,43%27,22%

18,84%

Empresariais

Coletivos
por adesão

Individuais/
familiares
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 A Ouvidoria elaborou ainda um plano de 

Ação e promoveu reuniões periódicas com as 

áreas sobre as demandas e soluções aos clientes, 

principalmente quando existem novas demandas, 

para evitar reincidências. Encontros periódicos 

com a Comissão técnica também foram realizados 

para tratar sobre os processos que geram impacto 

na satisfação dos clientes e prestadores de serviço.

Em 2013, 4.728 clientes atendidos

total de processos: 5.070

Atendimento e Meio de Contato

Total / Tipos de Processos

Obs.: Cada cliente pode representar um ou mais processos. Por esse motivo, o total de processos 
descrito acima poderá ser igual ou maior que o número de clientes atendidos.

pr5

Caixa
Sugestões

842

1989

1163

548

186

0
Fone
SAC

Presencial Site
Unimed

Email

1
TodosCorreios

Reclamação

3805

309 182

773

1
Elogios Sugestões Solicitações Todos

42,07%

17,81%

24,60%

11,59% 3,
93

%

Fone SAC
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Total de Reclamações e Resolutividade

 Seguindo experiências de sucesso de 

outras Unimeds do Brasil e baseada no vas-

to conhecimento na área de saúde em todo 

o Estado de Mato Grosso, a Unimed Cuiabá 

decidiu, em meados de 2008, pela amplia-

ção do portfólio de produtos. Atendendo à 

necessidade de se fortalecer e oferecer a um 

segmento social emergente uma nova opção 

de planos de saúde, foi lançado o plano Uni-

med Fácil, em dezembro do mesmo ano.

 O produto, com rede de atendimen-

to segmentada em Cuiabá e Várzea Grande, 

nasceu com a finalidade de atender às em-

presas que possuem, no quadro de colabora-

dores, trabalhadores das classes econômicas 

C e D e mostrou-se uma importante alterna-

tiva para controle da sinistralidade, que na 

média de 2013 esteve abaixo de 70%, tanto 

em relação à frequência quanto ao sistema 

de custos, que possui tabela específica para 

remuneração dos serviços contratados de 

prestadores. Nos três anos seguintes ao lan-

çamento do Unimed Fácil, a Unimed Cuiabá 

pôde catalogar uma série de situações que, 

com o passar do tempo, revelou pontos de 

melhorias para a gestão do produto. A iden-

tificação dessas necessidades conduziu à 

elaboração do projeto de criação do Pron-

to Atendimento Unimed Cuiabá, com apoio 

de serviços de diagnóstico laboratorial e os 

principais exames de imagem.

 Em funcionamento desde o dia 17 de 

outubro de 2012, o Pronto Atendimento da 

Unimed Cuiabá, ao longo de 2013, passou a 

otimizar sua estrutura, elevando o número 

de atendimentos com nível de satisfação dos 

clientes em 90%.

 A localização privilegiada, equipamen-

tos de diagnóstico por imagem de última 

geração, adoção do sistema de atendimento 

por classificação de risco, bem como amplia-

ção do pacote de benefícios oferecidos pelas 

empresas para contratação de colaboradores 

foram alguns dos fatores contribuintes para 

o vertiginoso crescimento dos procedimen-

tos do Pronto Atendimento. Logo, diante das 

medidas adotadas, houve um aumento de 

200%, no volume de consultas e exames de 

raios x, além do crescimento em 100% do 

número de exames de ultrassonografia.

 Também em 2013, a criação do Pro-

grama de Qualidade – Quality a toda equipe 

de atendimento e enfermagem e os treina-

mentos de urgência e emergência voltados 

ao corpo clínico e pediatria e clínica médica 

(PALS E BLS) serviram para elevar, ainda mais, 

o nível de atendimento do cliente Unimed, 

que passou avaliar a qualidade do serviço 

prestado, por meio de pesquisa de satisfação 

in loco nas áreas de atendimento.

Pronto Atendimento1.2
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Clínicas
 As Clínicas Unimed oferecem atendi-

mento aos clientes nas especialidades de 

psicologia, nutrição e fonoaudiologia. Em 

2013, com o objetivo de melhor atender os 

clientes, o espaço físico foi aumentado com 

a aquisição de uma nova sala com quatro 

consultórios e uma sala para atendimento 

a grupos. Os novos consultórios foram dis-

ponibilizados para a equipe de atendimento 

fonoaudiológico. Em relação ao atendimento, 

em 2013 houve um aumento de 20,23% na 

comparação com o ano anterior. Foram regis-

trados 23.599 atendimentos.

 Os grupos terapêuticos têm sido me-

lhorados cada vez mais. Em 2013, tornaram-

-se mais coesos e eficazes. Entre as novi-

dades está a criação de grupos para pais 

de pacientes com patologias semelhantes, 

o que possibilita uma nova perspectiva do 

tratamento pela troca de informações e ex-

periências entre profissionais e com os pais 

de outros pacientes. Ainda no mesmo ano, a 

pesquisa de satisfação apontou um índice de 

90% dos nossos clientes.

 Para 2014 as Clínicas Unimed irão pro-

mover, por meio da esquipe multiprofissio-

nal, um ciclo de palestras informativas aos 

clientes. Também está prevista a reforma e 

otimização das instalações atuais, aumento 

da capacidade de atendimento com a contra-

tação de novos profissionais e, em conjunto 

com a Fisioterapia, atendimento diferenciado 

aos clientes idosos.

1.2

2.9

MÊS

PRONTO ATENDIMENTO EXAMES LAB.

Consultas 
PA

Consultas
Amb.

Obs.
Interna-

ção
Ferida Infusão US TC RX Eco Eletro

Exames 
Lab.

Clientes 
Lab.

JAN. 2.651 4.643 999 9 117 233 931 71 619 4 73 10.377 1.429

FEV. 2.755 3.909 1.266 0 127 245 902 76 581 20 65 9.932 1.361

MAR. 4.431 4.663 1.869 18 156 302 1.182 112 1.083 30 142 12.403 1.693

ABR. 5.238 5.615 2.103 33 245 369 1.217 120 1.451 28 147 13.083 2.081

MAI. 5.196 5.494 2.154 29 296 380 1.223 149 1.325 30 177 12.839 1.957

JUN. 5.274 5.382 2.223 23 262 310 1.374 140 1.421 27 163 13.821 2.008

JUL. 6.354 6.122 2.983 35 327 407 1.566 205 1.692 38 289 15.672 2.269

AGO. 6.833 5.907 3.171 52 331 359 1.415 254 1.853 59 307 15.466 2.494

SET. 6.537 5.514 3.032 34 366 378 1.533 214 1.915 41 254 15.863 2.391

OUT. 6.824 6.316 3.138 58 359 443 1.692 235 1.641 59 316 18.381 2.713

NOV. 6.903 5.358 3.138 63 284 385 1.614 215 1.877 57 334 16.176 2.589

DEz. 6.442 5.136 2.736 61 262 404 1.469 176 1.724 53 235 15.203 2.467

TOTAL 65.438 64.059 28.812 415 3.132 4.215 16.118 1.967 17.182 446 2.502 169.216 18.888
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 Em atendimento à Resolução 

Normativa (RN) 262, da ANS, foram criados 

dois serviços próprios: Centro de Infusão de 

 Referência no tratamento de feridas crôni-
cas, o Centro Especializado no Tratamento em 
Feridas da Unimed Cuiabá atende ao paciente 
da Unimed Cuiabá ou em trânsito, incluindo as 
feridas vasculares (úlceras varicosas, úlceras 
mistas, pé diabéticos, úlcera por pressão, úlce-
ras arteriais), deiscência de incisão cirúrgicas, 
pós-operatório, enxertos, queimaduras, ortopé-
dicas (trauma e pós-operatório, plásticas).
 Todo paciente admitido no Ambulatório 
passa por avaliação médica onde é feita uma 
anamnsese, exame físico e diagnóstico da fe-
rida, sendo traçada a linha de tratamento. Os 
atendimentos subsequentes são realizados por 
corpo clínico especializado em feridas, e quan-
do necessário há reavaliação médica. 
 Vale lembrar que o paciente continua ten-
do acompanhamento do seu médico assistente. 
O prontuário do paciente é todo on-line, sendo 
que em cada visita ao ambulatório a ferida é fo-
tografada e mensurada para acompanhamento 
dos resultados, sendo acessado no Sistema Re-
gistro Eletrônico de Saúde (RES) pelos profis-
sionais do ambulatório de feridas. 
 A partir da aplicação deste protocolo 
desenvolvido no sistema, o centro consegue 
retirar relatórios mensais de números de 
atendimentos, dos tipos de feridas, quais 
produtos usados nos curativos, tempo de 
tratamento e alta.

 O Centro de Infusão de biológicos Unimed 
Cuiabá iniciou suas atividades em 2012, com 
atendimento direcionado a usuários Unimed lo-
cal e intercâmbio em tratamento medicamen-
toso administrado nas vias intravenosa, subcu-
tânea, intramuscular e oral conforme prescrição 
médica. 
 O atendimento personalizado é reconhe-
cido como serviço de referência aos usuários 
da rede Unimed com tratamento medicamen-
toso em nível ambulatorial. O Centro atende 
em conformidade à Resolução Normativa, nº 
338/13 – Rol de Procedimentos Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS), que contem-
pla a dispensação do quimioterápico oral para 
pacientes oncológicos conforme prescrição 
médica.
 A partir da implantação do serviço próprio, 
houve o controle de armazenamento, dispensa-
ção e utilização de medicamentos de alto custo 
com a finalidade de evitar perdas que possam 
onerar a operadora também foi possível dis-
ponibilizar relatórios com informações claras 
e fidedignas no que diz respeito a finanças, in-
vestimentos e retorno positivo no controle de 
custos.
 O aumento significativo dos pacientes 
com terapia medicamentosa em série (ex: an-
tibióticos e/ou demais) direcionados ao Centro 
de Infusão visando desospitalização e custo 
alto com internação. O atendimento é eletivo e 
em nível ambulatorial.

Centros de Feridas e de Infusão

Procedimentos Realizados 
no Centro de Tratamento de Feridas

Procedimentos realizados 
no Centro de Infusão

Reumatológicos e o Centro de Referência 

em Tratamento de Feridas.

JANEIRO 117
FEVEREIRO 127

MARÇO 156
ABRIL 245
MAIO 296

JUNHO 262
JULHO 327

AGOSTO 331
SETEMBRO 366
OUTUBRO 359

NOVEMBRO 284
DEzEMBRO 262

JANEIRO 233
FEVEREIRO 245

MARÇO 302
ABRIL 369
MAIO 381

JUNHO 311
JULHO 409

AGOSTO 360
SETEMBRO 380
OUTUBRO 443

NOVEMBRO 386
DEzEMBRO 403
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 Em 2013, foram registradas 1.718 recla-

mações e/ou críticas junto à ANS, Procon e 

Poder Judiciário. Dessas, 872 foram solucio-

nadas. O valor das indenizações pagas, no 

mesmo período, por determinação desses 

órgãos, foi de R$ 781.241,22. Foram movidas 

30 ações trabalhistas contra a Unimed Cuia-

bá, sendo destas, 17 julgadas improcedentes.

 A área de atendimento por intercâmbio 

é o diferencial para o sistema cooperativis-

ta devido à integração e interação entre as 

378 cooperativas, sendo duas confederações, 

uma central nacional, 35 federações e 340 

singulares, o  que traz padronização e qua-

lidade aos clientes que são atendidos em 

outras localidades. A Unimed Cuiabá atende 

83.633 clientes de intercâmbio em sua área 

de abrangência.

 Em 2013, a Unimed Cuiabá trabalhou 

fortemente ações com seus prestadores para 

ajustar regras de intercâmbio buscando pa-

dronizar os atendimentos e prestar um servi-

ço mais rápido e eficaz aos clientes. Foi reali-

zado trimestralmente o Café com Prestador, 

envolvendo toda a área de atendimento ao 

cliente e sua rede credenciada.

 Houve ainda participação no Grupo Per-

manente de Atendimento que reúne, trimes-

tralmente, gestores da área de atendimento 

para padronizar o atendimento aos clientes 

por meio do Guia Prático de Atendimento 

utilizado como instrumento para treinamen-

to das secretárias e prestadores de serviço.

* OBS: Cada cliente pode representar um ou mais pro-
cessos. Por esse motivo, o total de processos descritos 
anteriormente poderá ser igual ou maior que o número de 
clientes atendidos.

 Um dos principais desafios de 2013 foi 

manter a classificação A no ranking do Inter-

câmbio Eletrônico que usa como critério ava-

liar: Intercâmbio Direto Horário Comercial; 

Intercâmbio Direto de Auditoria Médica 24 x 

7; Monitoramento dos Atendimentos Horário 

Comercial; Monitoramento dos Atendimen-

tos 24 x 7; Monitoramento das Transações 

em Estudo.

 O ranking do Intercâmbio Eletrôni-

co avalia as Unimeds por porte e classifica 

usando as letras A até I. A Unimed Cuiabá se 

manteve na média de anos anteriores com a 

letra B no ranking, o que representa um ex-

celente desempenho na qualidade ao aten-

dimento prestado aos clientes do sistema. A 

tecnologia utilizada proporciona qualidade e 

agilidade no atendimento sem a necessidade 

de deslocamento até a Unimed para retirar 

a autorização, concedida diretamente pelo 

prestador por meio do intercâmbio eletrôni-

co de ponta a ponta.

Jurídico

Intercâmbio

SO8

2.8

EC8

lA8
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 Criado em 1999, o Núcleo de Saúde Ocu-

pacional (NSO) atua na área de segurança, 

medicina do trabalho, e saúde ocupacional. 

Desde então, sofreu mudanças gerenciais e 

administrativas com o intuito de adaptar-se 

às novas tendências e exigências do mercado, 

acompanhando as transformações do setor.

O Conselho de Administração entende a ne-

cessidade e as possibilidades da atual con-

juntura na área da prestação suplementar 

de saúde, e reconhece o grande potencial do 

NSO e, atualmente, investe recursos para do-

tar essa unidade de capacidade operativa de 

modo a transformá-la em referência do Sis-

tema Unimed.

 Com índice de satisfação de 98%, a Fi-

sioterapia Unimed destaca-se pelo atendi-

mento personalizado. São mais de 10 anos de 

atuação com o oferecimento de tratamento 

específico para as mais variadas patologias. A 

inauguração das novas instalações da unida-

de, em 2012, possibilitou ampliar o número 

de atendimentos – sem perder, é claro, a ex-

celência no serviço prestado ao cliente Uni-

med. Em 2013, a inclusão de novas terapias 

de reabilitação impulsionou esse crescimen-

to. Ao longo do ano, mais de 10 mil sessões 

foram realizadas por mês, com abrangência 

de 60% da rede da Cooperativa que contabi-

lizou mais de 120 mil atendimentos.

 A Fisioterapia Unimed reúne equipa-

mentos modernos, sendo uma das poucas 

unidades de saúde em Cuiabá que dispõe 

do aparelho de Movimento Passivo Contí-

nuo (CPM), utilizado no pós-operatório com 

a finalidade de reaver mais rapidamente a 

movimentação normal da articulação. Outro 

destaque da Fisioterapia Unimed é a atenção 

aos pacientes com problemas neurológicos. 

Com a inclusão de mais um fisioterapeuta no 

ginásio de neurologia foi possível eliminar a 

Para atingir essa meta, foram investidos re-

cursos na aquisição de software, novos apa-

relhos e equipamentos, além de reformas e 

ampliação na estrutura, mudanças na gestão 

e nos processos de trabalho, contratação e 

qualificação de colaboradores em várias áre-

as. Entre os desafios vindouros estão a revi-

são dos processos operacionais, revisão e re-

negociação dos contratos além da ampliação 

de carteira de clientes.

Em 2013, o NSO realizou 27.609 atendimen-

tos, sendo reconhecido como serviço de re-

ferência por parte dos órgãos fiscalizadores, 

da sociedade e do cliente.

lista de espera. Outra técnica de recuperação 

da funcionalidade de pacientes neurológicos 

é Wii Terapia. O software Nintendo Wii é uti-

lizado para reabilitação física dos pacientes 

que podem desfrutar de um atendimento lú-

dico e motivador.

 A unidade conta com uma equipe de 

12 fisioterapeutas por período (matutino e 

vespertino), distribuída nos setores de aten-

dimento, com 19 colaboradores e equipe ter-

ceirizada que oferece suporte à clínica.

Núcleo de Saúde Ocupacional

Fisioterapia

2.8

2.8
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Total de Sessões Número de Sessões Mensais

 Durante 2013, reuniões periódicas com os 

colaboradores e fisioterapeutas foram realiza-

das a fim de envolver e treinar os profissionais 

para um atendimento dinâmico e eficaz.

Envolvimento das equipesSO8
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totalizando 2013: 120.562 atendimentos
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 Visando a consolidação da marca 

frente ao mercado concorrente, a Unimed 

Cuiabá investiu com recursos próprios na 

padronização interna e externa das cinco 

unidades da Farmácia da Unimed. Na bus-

ca pela fidelização e aprovação da clientela, 

em 2013, alcançou o índice de satisfação de 

98% no atendimento.

 Com planejamento seguido à risca, en-

tre outras medidas adotadas ao longo do 

ano, está a implantação do projeto de res-

suprimento automático nas farmácias que 

seguem os parâmetros de estoque de segu-

rança e estoque máximo para cada produto. 

Os resultados foram satisfatórios. Todas as 

mercadorias que chegam ficam disponíveis 

para venda no mesmo dia, melhorando o 

giro, evitando que o produto fique parado 

no estoque. O novo sistema de lançamento 

de nota fiscal via arquivo xML aumentou a 

produtividade dos estoquistas, tornando o 

processo mais eficiente.

 Houve também avanço no abasteci-

mento das farmácias, que culminou na re-

dução do esforço na análise de reposição, 

sendo possível aumentar o mix de produtos 

disponíveis em estoque. O número de itens 

disponíveis na loja subiu em comparação a 

2012, saltando de 6 mil para 8 mil.

 A área de medicamentos passou por 

reestruturação, resultando na melhoria das 

relações entre a Distribuidora de Medica-

mentos e Farmácia alcançando níveis de 

serviço de excelência.

 Para assegurar a condução dos proces-

sos inclusos, um novo cargo foi criado para 

melhorar a qualidade do atendimento e o 

controle nos procedimentos internos das 

cinco unidades das farmácias. Com a inten-

sificação da parceria com a indústria farma-

cêutica foram realizados treinamentos para 

a equipe de atendimento.

 A partir da elaboração e efetivação de 

políticas de remuneração variável, 2013 foi 

o ano de premiação aos colaboradores das 

Farmácias Unimed quanto ao cumprimento 

de metas estratégicas em campanhas espe-

cíficas.

Farmácias2.8

2.9
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 Promove a venda ativa para clientes 

que fazem uso de medicamento contínuo: a 

equipe filtra o agendamento realizado pelos 

atendentes no balcão das Farmácias com o 

objetivo de oferecer o medicamento de uso 

contínuo, de forma agendada. 

 Foi um ponto importante. Ocorreu a 

criação de um novo espaço na farmácia de 

Várzea Grande com o controlador de tráfego 

e a ampliação do estacionamento na unidade 

 O medicamento é entregue periodica-

mente, em casa, e sem custo.

 A Farmácia Unimed atingiu, nos últi-

mos anos, índices de satisfação do cliente 

entre 98% e 99%.  A rede atende, em média, 

mais de 63 mil clientes por mês.

CPA, que passou a contar com vigilante e se-

gurança eletrônica. Já a unidade Barão conta 

com equipe especializada para proporcionar 

atendimento seguro aos clientes.

Televendas

Estacionamento

Faturamento Farmácias

2.8
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 A abertura do mercado para farmácias 

independentes objetivou melhorias significa-

tivas para a Distribuidora de Medicamentos 

Unimed. O nível de estoque e as negociações 

diretas com a indústria farmacêutica, de forma 

mais intensa, melhoraram as condições co-

merciais. Diante da prospecção do mercado, a 

Distribuidora desempenhou papel de desta-

que no trabalho de redução de custo variável, 

sinistralidade e na atuação como balizadora de 

preços praticados no mercado local.

 Um dos motivos para a obtenção da pro-

dução está diretamente associado à abertura 

de um novo nicho de mercado explorado pela 

Distribuidora, que passou a atender como ope-

rador logístico para laboratórios multinacio-

nais importantes. Com potencial na distribui-

ção de medicamentos e produtos hospitalares, 

a unidade vislumbrou oportunidade para o de-

senvolvimento e crescimento, consolidando-

-se como uma das distribuidoras-referência no 

Centro-Oeste.

 Outro ganho foram as readequações nos 

sistemas desenvolvidos pela Distribuidora 

Unimed, que possibilitou melhorias no fluxo 

de trabalho, sistema de logística e quadro ope-

racional. Com as mudanças que promoveram 

o alinhamento da unidade, o atendimento dos 

serviços prestados obteve um salto de quali-

dade, com resultados instantâneos.

Distribuidora

Faturamento anual 

2.8

2.9

ANO VALOR

2006 R$ 12.507.972,00

2007 R$ 14.380.660,00

2008 R$ 19.611.473,00

2009 R$ 25.490.136,00

2010 R$ 25.618.867,00

2011 R$ 29.261.625,00

2012 R$ 30.218.290,00

2013 R$ 33.085.271,00

 Todo medicamento comercializado pela 

Distribuidora Unimed e Farmácias Unimed é 

comprado direto da indústria farmacêutica.

 Os lotes, data de fabricação e validade 

vêm impressos na embalagem do produto e 

são emitidos pelo próprio fabricante, acom-

panhado do Registro do Ministério da Saúde. 

Ao recebermos a mercadoria, todas as infor-

mações são lançadas no nosso sistema. Isso 

permite fazermos a rastreabilidade por meio 

das informações do fabricante. Conseguimos 

com esse sistema inclusive fazer controle de 

validade dos produtos que comercializamos 

para as farmácias, clínicas e hospitais de Cuia-

bá e interior.

 A legislação determina que a Distribui-

dora é corresponsável por monitorar o lote 

dos medicamentos, e deve ter conhecimento 

sobre a origem e toda a distribuição realizada 

aos nossos clientes e em nossas farmácias.

 A lei determina que devemos responder 

a um recall da Anvisa em 48 horas, sabendo 

exatamente onde distribuímos determinado 

lote de partida.

Rastreabilidade e Logística Reversa2.8

2.9
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 Com o crescimento de 70% em relação a 
2012, o Núcleo de Vacinas da Unimed Cuiabá 
é referência para Cuiabá na comercialização 
e aplicação de vacinas. Em 2013, mais de 18 
mil unidades foram comercializadas nas uni-
dades Barão e CPA.
 A partir da reestruturação das unidades, 
que garante ao cliente conforto e comodi-
dade, a equipe composta por profissionais 
administrativos e de enfermagem participa 
ativamente dos cursos e treinamentos ofe-
recidos pela Unimed Cuiabá visando a exce-
lência no atendimento.
 A visão estratégica do Núcleo de Vaci-
nas proporcionou, em 2013, ações específi-
cas nas seguintes campanhas: vacina anti-
gripal (interna); vacina antigripal e meningite 
(empresas); vacina hepatite A adulto e infan-
til; meningite C; Baby (vacina para crianças 
até um ano de idade) e da varicela.
 Além disso, houve a inclusão no rol de 
vacinas da pneumocócica 13v (prevenar) 
para adultos acima de 55 anos, com indica-
ção médica e a aplicação da vacina BCG com 
profissionais qualificados, oferecendo em um 
dia da semana a gratuidade do medicamento.
 Mesmo com a escassez da vacina da 
gripe no mercado estadual, o Núcleo de Vaci-
nas Unimed superou o desafio em atender a 
demanda dos pedidos de empresariais.
 As unidades atendem cooperados, cola-
boradores, clientes, comunidade em geral e 
pessoa jurídica e dispõem de facilidades no 
parcelamento dos medicamentos nos valo-
res acima de R$ 600,00.

Núcleo de Vacinas
Logística
 A aquisição das vacinas é efetuada di-
retamente do fabricante e de distribuidores 
renomados. O transporte e armazenamento 
das vacinas são feitos conforme as normati-
vas do Ministério da Saúde. O descarte local 
obedece às normas da Vigilância Sanitária e 
o dos resíduos sólidos de saúde também 
segue as normativas preconizadas.

Vacinas comercializadas
 ATT; DTPa; DTPa Ref. Adulto; DTPa IPV 
Ref. Adulto; HPV; Hepatite A infantil e adul-
to; Hepatite B infantil e adulto; Hepatite 
A+B; ACT-HIB; Pentavalente; Hexavalente, 
Tetravalente; Pneumo 23V; Pneumo 13V; 
Meningite C; Meningite ACWy; Antigripal; 
Varicela; Rotavírus; Tríplice viral e Tetra viral; 
BCG e Pneumocócica 13v (prevenar).

2.8
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 A Unimed Cuiabá adota, em seu 
relacionamento com o cliente, a postura de 
uma empresa diferente daquelas que atuam 
em seu segmento, uma vez que não objetiva 
lucro em sua atividade comercial.   

 Essa postura rendeu à Unimed Cuiabá, 
ao longo dos anos, prêmios na área de 
responsabilidade social e em anuários que 
listam as melhores e maiores empresas do 
Brasil.

Premiações

Responsabilidade Social

Selo de Responsabilidade Social
Unimed do Brasil

2013: Atingiu o estágio máximo: Nível 4
2012: Atingiu o estágio máximo: Nível 4
2011: Atingiu o estágio máximo: Nível 4
2010: Atingiu o estágio máximo: Nível 3
2009: Atingiu o estágio máximo: Nível 3
2008: Atingiu o estágio máximo: Nível 3
2007: Atingiu o estágio máximo: Nível 2
2006: Atingiu o estágio máximo: Nível 2

Selo Carbono Zero:
Instituto Ação Verde (IAV)

2013: Unimed Cuiabá torna-se mantenedora do Instituto Ação Verde
2012: Selo “Floresta Viva - Carbono Neutro”
2011: Selo “Floresta Viva - Carbono Neutro”
2010: 1ª Unimed do Brasil a receber o Selo “Floresta Viva - Carbono Neutro”

Isto É Dinheiro – As 500 melhores empresas
do Brasil – Setor Saúde

2013: 1º lugar nacional em Responsabilidade Social
2012: 3º lugar nacional em Responsabilidade Social
2011: 3º lugar nacional em Responsabilidade Social
2010: 4º lugar em Responsabilidade Social
2009: 5º lugar em Responsabilidade Social em serviços
  de saúde no Brasil
           4º lugar em Gestão de Responsabilidade Social 
  e Meio Ambiente
2005: 4º lugar em Gestão de Responsabilidade Social
  e Meio Ambiente

2.10
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Desempenho financeiro

Exame – Melhores e Maiores –
As 1.000 maiores empresas do Brasil 
2013: 7º lugar em Mato Grosso
         35º lugar no Centro-Oeste
         666º lugar no Ranking Nacional, subindo 

60 posições

2012: 6º lugar em Mato Grosso
         41º lugar no Centro-Oeste
        726º lugar no Ranking Nacional, subindo 

59 posições

2011: 6º lugar em Mato Grosso
        42º lugar no Centro-Oeste
        785º lugar no Ranking Nacional, subindo 

30 posições

2010: 46º lugar no Centro-Oeste
          815º lugar no Ranking Nacional, subindo 

33 posições

2009: 48º lugar no Centro-Oeste

2008: 45º lugar no Centro-Oeste
          848º lugar no Ranking Nacional

2007: 46º lugar no Centro-Oeste
 Na categoria maiores por venda, subiu 

42 posições em relação ao ano anterior.

Valor Econômico
2013: 21º lugar entre as 50 maiores  

 em Planos de Saúde (Nacional)
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Isto É Dinheiro – As 1.000 melhores
empresas do Brasil – Setor Saúde
2013: 1º lugar em Inovação e Qualidade
           1º lugar em Responsabilidade Social
           4º lugar em Governança Corporativa

2012: 3º lugar em Inovação e Qualidade
           4º lugar em Responsabilidade Social

2011: 3º lugar em Inovação e Qualidade
           3º lugar em Responsabilidade Social

2010: 1º lugar em Inovação e Qualidade
           4º lugar em Responsabilidade Social
           4º lugar em Governança Corporativa

2009: 1º lugar em Inovação e Qualidade
           5º lugar em Responsabilidade Social.

2008: 5º lugar em Governança Corporativa

2007: 3º lugar em Gestão Financeira

2005: 4º lugar em Gestão de Responsabilidade Social e Meio Ambiente

Marca

Top of Mind 
Marca mais lembrada no segmento plano de saúde 
Revista RDM – NewComdates Tecnologia da Informação 
e Full Time Pesquisa de Mercado 2013/ 2012/ 2011/ 
2010/ 2009/ 2008/ 2007/ 2006

Relacionamento com Cliente
2013
1º lugar Prêmio Relacionamento com o Cliente para Cooperativas de grande porte
2012
Prêmio Unimed do Brasil de Relacionamento com o Cliente
2011
3º lugar Prêmio Relacionamento com o Cliente para Cooperativas de grande porte
2010
2º lugar no Prêmio Unimed do Brasil entre as Cooperativas de grande porte
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Comunicação
Campanhas realizadas em 2013

4.14

4.15

4.16

Há marcas que ficam
depois que a diversão passa.

O câncer de pele é o mais comum 

entre os brasileiros. E mata. Todos 

os dias devemos adotar o hábito 

de proteger nossa pele do Sol.

Proteja-se desse perigo.

w w w . u n i m e d c u i a b a . c o o p . b r

• Utilize diariamente protetor solar (quanto mais clara a pele, 
  mais alto deve ser o fator de proteção)

• Evite a exposição solar nos momentos mais quentes do dia

• Cuidados redobrados durante o verão, na piscina e na praia

• Feridas que não saram merecem atenção especial

CAMPANHAS PERÍODO
CAMPANHA: MERCADO
Aliança OUTUBRO/NOVEMBRO
Feirão de Vendas SETEMBRO
Vacinação ABRIL/AGOSTO
Vendas Unimed Fácil NOVEMBRO
CAMPANHA INSTITUCIONAL 
Dia do Farmacêutico JANEIRO
Hanseniase JANEIRO
Carnaval FEVEREIRO
Dia da Mulher MARÇO
Pronto Atendimento MARÇO/JULHO
Tuberculose MARÇO
Aniversário de Cuiabá ABRIL
Institucional Viva o Que nos Inspira ABRIL/MAIO/JUNHO/SETEMBRO

Aniversário de Primavera do Leste MAIO
Aniversário de Várzea Grande MAIO
Centro de Diagnóstico MAIO
Dia das Mães MAIO
Homenagem - Cuiabá Esporte Clube MAIO
Ouvidoria MAIO
Dia Mundial Sem Tabagismo MAIO
Aniversário de Santo Antônio JUNHO
Dia Internacinal de Combate às Drogas JUNHO
Dia dos Namorados JUNHO
Meio Ambiente JUNHO
Aniversário de Campo Verde JULHO
Aniversário de Chapada dos Guimarães JULHO
Cuide Bem da Sua Senha JULHO
Dia do Operador de Marketing JULHO
Dia do Homem JULHO
Fisioterapia JULHO
Férias JULHO
Obesidade Infantil JULHO
Selo de Responsabilidade Social JULHO
Amamentação AGOSTO
Dia do Nutricionista AGOSTO
Dia do Psicólogo AGOSTO
Dia dos Pais AGOSTO
Premiações AGOSTO
Queimada AGOSTO
Melhor Idade SETEMBRO
Dia da Secretária SETEMBRO
Dia do Cliente SETEMBRO
Dia do Idoso SETEMBRO
Aniversário do Pronto Atendimento OUTUBRO
Aniversário da Unimed Cuiabá OUTUBRO
Atualização de Cadastro OUTUBRO
Outubro Rosa OUTUBRO
Dia do Médico OUTUBRO
Dengue NOVEMBRO/DEzEMBRO
Prevenção do Câncer NOVEMBRO/DEzEMBRO
Dia de Luta Contra a Aids DEzEMBRO
Natal DEzEMBRO
Final de Ano DEzEMBRO
Hipertensão DEzEMBRO
CAMPANHA VAREJO
Farmácia MARÇO/ABRIL/JUNHO/AGOSTO/

SETEMBRO/ OUTUBRO/
DEzEMBRO 



Sociedade
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Mensagem da Diretoria

 “O cuidado entra na natureza e na consti-

tuição do ser humano. Sem o cuidado, ele deixa 

de ser humano. Se não receber cuidado desde 

o nascimento até a morte, o ser humano de-

sestrutura-se, definha, perde o sentido e mor-

re. Se, ao largo da vida, não fizer com cuidado 

tudo o que empreender, acabará por prejudicar 

a si mesmo e por destruir o que estiver à sua 

volta. O cuidado deve ser entendido na linha da 

essência humana”.

 A sabedoria contida nas palavras do teó-

logo e filósofo Leonardo Boff evidencia a im-

portância da principal atividade desenvolvida, 

direta ou indiretamente, por todos os que fa-

zem parte da Unimed Cuiabá: cuidar da saúde 

das pessoas. É nesse propósito que o PróUnim 

trabalha, desenvolvendo ações de cuidado para 

com a natureza e zelando pela melhoria da 

qualidade de vida da comunidade.

 Em 2004, a Unimed Cuiabá redefiniu 

seu posicionamento em relação à sua atu-

ação social e, a partir daí, optou pela  cria-

ção de uma Oscip, forma societária denomi-

nada de Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público, regida pela lei 9.790, de 

março de 1999. Em junho do mesmo ano, a 

Cooperativa criou o Programa de Ação So-

cial da Unimed Cuiabá. A gestão da Oscip 

– autônoma política e administrativamente 

em relação à Unimed Cuiabá, sua principal 

mantenedora – é exercida pela direção do 

 Continuaremos nos dedicando a desem-

penhar nossas atividades da melhor maneira 

possível, contribuindo com a construção de 

uma sociedade mais justa, ética e comprome-

tida com o desenvolvimento sustentável.

Diretoria PróUnim

programa, em sintonia com o planejamento 

estratégico da Unimed Cuiabá. Não há su-

bordinação em relação à Cooperativa. A di-

retoria do Instituto, conforme estabelece o 

seu estatuto, não permite remuneração dos 

diretores, que são eleitos e exercem o cargo 

de forma voluntária. A prestação de contas 

é pública e anual, feita durante assembleia 

geral dos membros da Oscip e ao Ministério 

da Justiça.

4.14

4.15

4.16

4.14

4.15

4.16

O que é Instituto PróUnim?
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Fórum de Responsabilidade Socioambiental

 Com o objetivo de disseminar a respon-

sabilidade social, em busca da construção 

de uma sociedade mais sadia e produtiva, o 

PróUnim realiza um Fórum anualmente. Em 

sua 8ª edição, abordou o tema Responsabili-

dade Social, Melhorar, Mudar e Transformar.

Entre outras atividades, contou com a pales-

 Com o objetivo de formar agentes de 

transformação, em 2011, o PróUnim, pelo 

segundo ano consecutivo, ofereceu ao seu 

público interno, fornecedores e sociedade, 

tra do teólogo brasileiro, escritor e professor 

universitário, expoente da Teologia da Liber-

tação no Brasil, Leonardo Boff, com um pú-

blico de mais de 1.100 pessoas.

Capacitação e Voluntariado

4.14

4.15

4.16

o Curso de Voluntariado. Os participantes 

receberam apostilas, realizaram provas e fo-

ram certificados. O próximo curso está pre-

visto para o segundo semestre de 2014.
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Projetos

Projeto Parque Atalaia: Desenvolvido no 

centro comunitário do Parque Atalaia, o pro-

jeto criado em 1999 como um projeto assis-

tencialista e reestruturado em 2004 como 

um Projeto de Ação Social, proporciona a 

melhoria da qualidade de vida da comunida-

de visando a educação e saúde das crianças 

e capacitação, certificação e a inserção de jo-

vens e adultos no mercado de trabalho. 

 O projeto que oferece à comunidade 

apoio pedagógico, informática, curso de ca-

pacitação profissional, aula de capoeira, aula 

de xadrez, ginástica para idosos, horta comu-

nitária, palestras educativas e confraterniza-

ções em datas comemorativas, realizou em 

2013 cerca de 40.000 atendimentos.

Projeto Atleta: Incentivar a prática do es-

porte e desenvolvimento físico e social de 

jovens em situação de vulnerabilidade so-

cial, de seus colaboradores e cooperados 

também é uma preocupação da coopera-

tiva que desenvolve desde 2004 o Proje-

to Atletas. O projeto beneficiou atletas da 

modalidade de atletismo e contou com uma 

escolinha de futebol, desenvolvida em par-

ceria com a AMAM – Associação dos Ma-

gistrados de Mato Grosso, com mais de 60 

alunos matriculados.

Projeto Biblioteca: A Biblioteca PróUnim 

baseia-se no incentivo à cultura e prática da 

leitura, disponibilizando espaço para leitura e 

um acervo literário com cerca de 2.000 livros, 

beneficiando seu público interno que totaliza 

cerca de 2.100 colaboradores e cooperados. 

EC8

En13

En26

En30
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Projeto Canção de Roda: Criado em 2004, o 

projeto Canção de Roda fundamenta-se na me-

lhoria da comunicação de deficientes auditivos 

e surdos em situação de vulnerabilidade social, 

oferecendo terapias fonoaudiológicas, acompa-

nhamento pedagógico e atendimento voluntá-

rio de assistentes sociais. O projeto em 2013 

realizou cerca de 2.500 atendimentos.

Projeto Neutralização de CO2: Desde 2010, por 

meio do Instituto Ação Verde que mantém o 

Projeto Verde Rio, neutralizamos toda a emis-

são de CO2 de nossa operação.
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Projeto Via Láctea: O Projeto consiste na as-

sistência à saúde do recém-nascido prematu-

ro, atuando na fase do nascimento, UTI e as-

sistência domiciliar. O PróUnim apoia também 

os eventos e campanhas promovidos pelo Via 

Láctea como a campanha de aleitamento ma-

terno que ocorre anualmente. Executado na 

enfermaria pediátrica do Hospital Santa Hele-

na, beneficiou, em 2013, 274 famílias.

Projeto Caminho Redentor: Proporcionar a 

melhoria da qualidade de vida a crianças e jo-

vens com paralisia cerebral e problemas men-

tais órfãs em todos os aspectos que requer a 

enfermidade é o objetivo do Projeto Caminho 

Redentor, parceiro do PróUnim, que em 2013 

prestou cerca de 3.300 atendimentos. 

Associação Espírita Wantuil de Freitas: A 

Associação Wantuil de Freitas, parceira do 

PróUnim desde 2005, contribui com o desen-

volvimento de programas e projetos sociais, 

educacionais, culturais, ambientais, cientí-

ficos e na área de saúde desenvolvidos pela 

Associação que realiza anualmente mais de 

105.000 atendimentos.

Associação de Espinha Bífida de Mato
Grosso: A melhoria da qualidade de vida den-

tro da família e da sociedade de crianças e 

jovens portadores da espinha bífida é o prin-

cipal foco da Associação de Espinha Bífida de 

Mato Grosso, que recebe o apoio mensal do 

PróUnim por meio da doação de variedade de 

medicamentos e fraldas geriátricas. Em 2013, 

o Projeto beneficiou, 152 famílias.  

Projeto de cara Limpa contra as Drogas: 
As drogas acabam com as coisas mais impor-

tantes da vida: a família, o trabalho e a digni-

dade. Desenvolvido pela Policia Judiciária Civil 

do Estado de Mato Grosso, o Projeto busca 

prevenir o uso e combater o tráfico de dro-

gas, conscientizando crianças, adolescentes e 

seus familiares sobre os prejuízos irreparáveis 

para quem as usa e para toda a sociedade. Par-

ceiro do PróUnim, o projeto atendeu em 2013 

mais de 12.000 jovens. 

O Projeto que conta com a parceria do PróU-

nim desde 2009 já beneficiou cerca de 40 mil 

jovens de escolas publicas de Mato Grosso e 

familiares. 

Projeto Judô Bope: O Projeto que atende 

crianças de 6 a 16 anos, estudantes de escolas 

públicas de Cuiabá, é uma iniciativa do Bata-

lhão de Operações Especiais que busca traba-

lhar junto aos alunos valores como respeito, 

obediência, solidariedade, disciplina e cidada-

nia e propiciar a essência, filosofia e todos os 

benefícios desenvolvidos pelo judô, fazendo 

com que essa arte marcial não seja somente 

um esporte de competição. O PróUnim é par-

ceiro desta iniciativa que beneficiou em 2013 

cerca de 350 jovens.

Projetos em Parceria
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Projeto Vida: Viabilizar aos Cooperados da 

Cooperativa dos Trabalhadores e Produtores 

de Material Reciclado de Cuiabá e às suas 

famílias o verdadeiro valor da autoestima, 

cidadania, trabalho, lazer e cultura trazendo 

como resultado a melhoria da qualidade de 

suas vidas e responsabilidade socioambien-

tal é o que busca o Projeto Vida, que oferece 

a seus beneficiados cursos de teatro, dança, 

coral e artesanato, além de capacitar os co-

operados para trabalharem com o material 

reciclado como objetos de arte. Em 2013 o 

Projeto realizou cerca de 1300 atendimentos. 

Instituto Proaspi: O Instituto Proaspi, que 

beneficia idosos de comunidades de Cuiabá 

e Várzea Grande, desenvolve ações socio-

culturais promovendo por meio da música a 

melhoria da qualidade de vida, fortalecimen-

to da autoestima e valorização da memória 

coletiva de seus beneficiados, garantindo sua 

identidade cultural. Um dos projetos do Ins-

tituto Proaspi é o Coral Mestre Albertino. Em 

2013, o instituto atendeu 45 idosos. 

Fundação Abrigo Bom Jesus: Proporcionar 

a melhoria da qualidade de vida oferecendo 

moradia permanente, assistência médica e 

odontológica, alimentação e cultura aos 105 

idosos abrigados é o principal objetivo do 

Abrigo Bom Jesus, que recebe mensalmente 

do PróUnim doação de variedades de medi-

camentos. 

Associação Voz Animal: A AVA – Associação 

voz Animal tem por principal objetivo reali-

zar atividades inerentes a defesa e bem es-

tar dos animais, principalmente dos cães e 

gatos vítimas de abandono e maus-tratos, 

recolhendo-os das ruas, promovendo seu 

tratamento e abrigando-os provisoriamen-

te até que possam ser adotados por pesso-

as que realmente os queriam em seus lares. 

Parceira do PróUnim desde agosto de 2013, a 

associação abrigou, em 2013, 130 cães e 140 

gatos. 
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Relacionamento com a Mídia

Relacionamento com o Fornecedor

     A Unimed Cuiabá possui uma forte políti-

ca de comunicação, na qual o relacionamento 

com os veículos de massa representa impor-

tância relevante. Transparência, honestidade 

e seriedade no tratamento da informação 

– que é um bem público, sobretudo a de in-

teresse direto do cliente – são marcas res-

peitadas na relação com os profissionais que 

dão cobertura jornalística aos fatos do setor 

de saúde suplementar na região de abran-

gência da Unimed Cuiabá.

 A Cooperativa é referência para a indica-

ção de profissionais médicos que respondem 

sobre os mais diversos assuntos relaciona-

   Em 2013 foi realizado o III Fórum do For-

necedor com o objetivo de discutir e disse-

minar a importância da prática da responsa-

bilidade socioambiental em toda cadeia de 

valor. Durante o encontro foram abordadas 

as diretrizes da responsabilidade social, com 

a apresentação de cases de sucesso no âm-

bito econômico, social e ambiental por três 

empresas parceiras da Cooperativa: Instituto 

Ação Verde, Sicredi e Aprosoja.

Na Ouvidoria do fornecedor, há um canal 

aberto para críticas, denúncias e sugestões. 

Além disso, continuamos a inserir, em nossos 

contratos, as cláusulas de Responsabilidade 

Social. Ao lado, modelo da cláusula:

dos à saúde e prevenção de doenças – 

uma prioridade entre os assuntos tra-

balhados pela comunicação. Em outra 

vertente, a Unimed Cuiabá preza por 

prestar informações, com o máximo de 

agilidade e precisão, que possam garan-

tir o direito e o bom atendimento aos 

seus clientes.

 O relacionamento com a mídia é 

amparado pela forte estrutura de comu-

nicação corporativa desenvolvida pela 

Unimed Cuiabá, que garante a informa-

ção oficial a respeito de toda a atuação 

da Cooperativa em consonância com os 

princípios éticos do jornalismo.

DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
A contratante deverá:
a) Respeitar a legislação atual que proíbe tra-

balho de crianças e adolescentes menores 
de 16 anos, exceto na condição de aprendi-
zes, a partir de 14 anos;

b) Desenvolver esforços para a redução, reu-
tilização e reciclagem de materiais e re-
cursos, tais como: energia, água, produtos 
tóxicos e matérias-primas, buscando ainda 
a implantação de processos de destinação 
adequada de resíduos;

c) Oferecer condições que não sejam preju-
diciais ao desenvolvimento físico, psíquico, 
moral e social de seus profissionais;

d) Cumprir obrigações fiscais, tributárias, tra-
balhistas e previdenciárias.

4.14

4.15

4.16

hr1

hr2

hr6

hr7

hr8
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Mantenedora do Instituto Ação Verde

1. Introdução

Neutralização de CO2

Em 2013, a Unimed Cuiabá, que desde 2010 

realiza a neutralização de todas as emis-

sões de carbono de suas operações, tornou-

-se uma das mantenedoras do Instituto Ação 

Verde. O Instituto Ação Verde é uma Oscip – 

Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, que busca promover o equilíbrio en-

 Atualmente as discussões globais sobre 

mudanças climáticas fazem parte da realida-

de da maioria das empresas, sendo cada vez 

maior a preocupação quanto à importância 

do controle das concentrações de Gases de 

Efeito Estufa (GEE) na atmosfera, como for-

ma de prevenção dos efeitos adversos dessa 

concentração e garantir o equilíbrio climático 

do planeta.

 Todos os assuntos relacionados às mu-

danças climáticas no mundo estão sendo 

tratados com muito cuidado, principalmente 

quando se trata de GEE. A grande concentra-

ção desses gases pode prejudicar a saúde de 

milhares de pessoas, gerar um caos climático 

e, como consequência maior, os fenômenos 

climáticos extremos com mais frequência.

 As empresas têm sido apontadas, nas 

pesquisas de opinião pública, como as gran-

des responsáveis pelos impactos negativos 

no ambiente, inclusive aqueles relacionados 

com as emissões de GEE e aquecimento glo-

Resumo executivo
 A Unimed Cuiabá realizou o inventário de 

emissões corporativas de Gases do Efeito Es-

tufa (GEE), seguindo metodologia internacional 

e utilizando a ferramenta “IAV Floresta Viva”. 

O inventário apurou um total de emissões da 

unidade de Cuiabá de 1.248,25 tCO2eq.

Abaixo segue um resumo do inventário de 

tre o meio ambiente, o bem-estar social e a 

atividade produtiva primária de Mato Grosso, 

atuando no fomento, implementação e cer-

tificação de ações do setor produtivo. Além 

do Projeto Verde Rio, desenvolve também a 

Conscientização Empresarial e Manejo Flo-

restal Sustentável Eletrônico.

bal. Essa postura crítica do público com rela-

ção aos negócios pode gerar perdas de valor 

de marca, de consumidores e financeiras, em 

decorrência das anteriores.

 Por conta disso, duas das principais or-

ganizações mundiais do setor empresarial, o 

Instituto Mundial de Recursos – WRI (do in-

glês: World Resources Institute) e o Conselho 

Mundial para os Negócios e Desenvolvimen-

to Sustentável – WCBSD (do inglês: World 

Council on Business and Sustainable Develo-

pment) uniram forças e apoiaram o estabele-

cimento do GHG Management Institute, um 

instituto voltado para o estudo e desenvolvi-

mento de estratégias corporativas relaciona-

das com as mudanças climáticas globais. No 

Brasil, o GHG Management Institute é repre-

sentado pelo Programa Empresas pelo Clima, 

da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

 O GHG Management Institute elabo-

rou os critérios e normas para a criação de 

Emissão de Gases do Efeito Estufa da Unimed 

Cuiabá em 2012. Para acessar seu conteúdo na 

íntegra, segue no link: http://www.unimed-
cuiaba.com.br/portal2/arquivos/INVENTA-
RIO_DE_EMISSOES_GASES_EFEITO_ESTU-
FA_CORPORATIVAS.pdf
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2. Objetivo
Este relatório tem por finalidade contabilizar 

as emissões de Gases de Efeito Estufa corpo-

rativas da Unimed Cuiabá.

inventários corporativos de GEE. Essas nor-

mas e critérios foram também incorpora-

dos ao sistema ISO, por meio da norma ISO 

14064:2006, de inventários corporativos de 

emissões de GEE. Esses critérios e normas 

seguem as diretrizes do IPCC para a prepa-

ração dos relatórios das contribuições nacio-

nais.

 A norma ISO 14064 estabelece os prin-

cipais passos e os procedimentos técnicos 

para realização dos inventários corporativos 

de GEE. As empresas que adotam e seguem 

esses princípios definidos pela norma podem 

obter a certificação dos seus inventários por 

meio de contratação de serviço específico 

junto aos auditores credenciados pelo siste-

ma.

 Ao utilizar a norma como referência, os 

elaboradores dos inventários corporativos de 

emissões de GEE passam a contar com uma 

ferramenta para balizamento das atividades 

que vai gerar ainda a possibilidade de compa-

ração entre os dados e resultados dos inven-

tários de cada empresa. Essa é uma forma de 

colaborar com a modernização e homogenei-

zação dos procedimentos e metodologias de 

inventário corporativo para benefício de toda 

a sociedade.

 Dessa forma, a norma ISO passa a ser uti-

lizada como referência e seus artigos e itens 

configuram-se em Critérios & Indicadores 

que podem ser empregados pelos conduto-

res dos inventários corporativos de GEE como 

forma de estabelecer limites, desenvolver e 

adotar metodologias e emitir relatórios com o 

resultado obtido dos esforços.

 O Instituto Ação Verde, em consonância 

com o Programa Brasileiro GHG Protocol, visa 

instalar no Estado de Mato Grosso a cultu-

ra permanente de inventários de emissões 

de Gases de Efeito Estufa (GEE) por meio 

de adaptações do GHG Protocol à realidade 

mato-grossense. Para auxiliar no cumprimen-

to destes objetivos, o Instituto desenvolveu 

uma ferramenta – IAV Floresta Viva, baseada 

nas metodologias de inventário corporativo 

disponíveis, principalmente no documento 

“Ferramenta de estimativa de gases de efeito 

estufa relativa a fontes intersetoriais”.

 Os fatores de emissão sugeridos na ferra-

menta são baseados nas publicações do IPCC 

(IPCC 1996, 2000, 2006). Alguns dos fatores 

de emissão sugeridos pelo IPCC devem ser 

utilizados na falta de um fator específico lo-

cal (default). Estes fatores sugeridos são os 

parâmetros gerais e, quando utilizados para 

casos específicos, podem não corresponder, 

necessariamente, à realidade. Além disso, tais 

fatores estão em constante evolução, acom-

panhando o desenvolvimento de pesquisas.

 Desta forma, a realização desse inventário 

de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) é 

promovida pela Unimed Cuiabá, possibilitando 

a quantificação das emissões corporativas re-

ferentes ao ano de 2013.
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3. Inventário 
 O inventário é uma ferramenta para a ges-

tão das emissões de gases de efeito estufa, 

e, como toda ferramenta, deve ser utilizada 

dentro de uma estratégia da organização de 

mudanças climáticas e sustentabilidade.

 Assim, o inventário de emissões de Gases 

de Efeito Estufa corporativo da Unimed foi 

elaborado considerando as seguintes premis-

sas:

3.1 Limites organizacionais
Para o inventário, foram consideradas infor-

mações referentes à instalação da unidade da 

Unimed Cuiabá.

3.2 Período
De janeiro a dezembro de 2013. 

3.3 Fontes de emissão - escopos 
O conceito de escopo, introduzido pelo Pro-

tocolo WRI2/WBCSD3 GHG, visa auxiliar as 

organizações a estabelecer os limites opera-

cionais a ser contabilizados. Os três escopos 

existentes estão incluídos no Inventário de 

Gases de Efeito Estufa da Unimed Cuiabá. A 

seguir temos a abrangência de cada escopo.

Escopo 1: compreendem as emissões diretas 

de GEE e são as provenientes de fontes que 

pertencem ou são controladas pela organiza-

ção, como, por exemplo, veículos da empresa 

ou por ela controlados, emissões de sistemas 

de ar-condicionado e refrigeração, entre ou-

tros.

Para esse inventário foram consideradas as 

emissões de GEE dos veículos da frota pró-

pria, isto é, o trânsito de funcionários em ser-

viço com os veículos da Unimed Cuiabá no 

período de referência.

Escopo 2: são as emissões indiretas e con-

tabiliza as emissões de GEE provenientes da 

aquisição de energia elétrica e térmica que 

é consumida. A energia adquirida é definida 

como sendo aquela que é comprada ou então 

trazida para dentro dos limites definidos.

Para esse inventário foi considerado o consu-

mo de energia elétrica e/ou uso de combustí-

vel utilizado por geradores.

Escopo 3: outras emissões indiretas de GEE: 

nessa categoria é permitida a abordagem de 

todas as outras emissões indiretas, ou seja, 

como atividades relacionadas ao transporte 

de material em veículos que não sejam da 

organização ou bens comprados, de combus-

tíveis comprados, de resíduos, viagens de ne-

gócios dos colaboradores, deslocamento dos 

funcionários no trajeto casa-trabalho-casa.

3.4 Coleta de Dados 

Como citada anteriormente, a metodologia 

utilizada no inventário de emissões de GEE 

da Unimed Cuiabá está conforme procedi-

mentos internacionalmente aceitos pela In-

tergovernamental Panel on Climate Change 

– IPCC (Painel Intergovernamental de Mu-

danças Climáticas) e pelo World Resources 

Institute/World Business Council For Sustai-

nable Development – WRI/WBCSD (Instituto 

de Recursos Mundiais/ Conselho Mundial de 

Empresas para o Desenvolvimento Sustentá-

vel).

Todos os dados utilizados para o cálculo fo-

ram fornecidos pela instituição e por seus 

colaboradores, coletados entre os meses de 

janeiro e dezembro de 2013.



72

Resultados

Emissões resultantes da queima de combustível

 As emissões dos combustíveis utilizados pe-

los veículos controlados pela Unimed estão con-

tabilizados no Escopo 1 do Inventário, conforme os 

resultados apresentados na tabela 1.

Tabela 1 – Resultado das emissões resultantes da queima de combustível fóssil 2013

4.1 Resumo das emissões do escopo 1
4.1.1 Fontes móveis – combustíveis

Do valor apresentado acima de 5,522 tCO2e, 

78,33% é decorrente da queima de gasolina, 

0,5% é decorrente da queima de etanol e 

21,17% é decorrente da queima de óleo diesel, 

como se observa na figura 1.

2012 2013

Gasolina

Etanol

Óleo Diesel

Total

Combustível tCO
²
eConsumo

(em litros)

2650

2700

751

6101 litros

4,877

0,036

1,913

6,827 tCO2e

Gasolina

Etanol

Óleo Diesel

Total

Combustível tCO
²
eConsumo

(em litros)

2.444

2.093

458

4.995

4,3254

0,0278

1,1691

5,522

Gasolina Etanol óleo Diesel

Emissões tCO2e
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As emissões por combustão estacionária do gás e 

combustível para geradores utilizados pela empre-

sa estão identificadas na tabela 2.

Tabela 2 – Resultados das emissões resultantes da combustão estacionária 2013

4.1.2 Fontes de combustão estacionária

Gás GLP

Óleo diesel

Total

Combustível tCO
²
eConsumo

0,35 toneladas

3.587,52 litros

 1,02

  9,01

10,03

 As emissões do escopo 1 são resultantes 

das emissões da combustão móvel com 5,522 

tCO2e e das emissões da combustão estacioná-

ria com 10,03 tCO2e, totalizando uma emissão 

de 15,55 tCO2e para esse escopo.

 O ponto de vista da geração de energia, o 

termo biomassa abrange os derivados recentes 

de organismos vivos utilizados como combus-

tíveis ou para a sua produção.   

 Na definição de biomassa para a geração 

de energia excluem-se os tradicionais com-

bustíveis fósseis, embora estes também sejam 

derivados da vida vegetal (carvão mineral) ou 

animal (petróleo e gás natural), mas são resul-

tado de várias transformações que requerem 

milhões de anos para acontecer. A biomassa 

pode considerar-se um recurso natural renová-

vel, enquanto que os combustíveis fósseis não 

se renovam em curto prazo.

 A biomassa é utilizada na produção de 

energia a partir de processos como a combus-

tão de material orgânico produzido e acumula-

do em um ecossistema, porém, nem toda a pro-

dução primária passa a incrementar a biomassa 

vegetal do ecossistema. Parte dessa energia 

acumulada é empregada pelo ecossistema para 

sua própria manutenção. Suas vantagens são o 

baixo custo, é renovável, permite o reaprovei-

tamento de resíduos e é menos poluente que 

outras formas de energia como aquela obtida a 

partir de combustíveis fósseis.

 Do ponto de vista energético, o termo bio-

massa é empregado para representar os recur-

sos renováveis oriundos de material vegetal ou 

animal que podem ser utilizados para a pro-

dução de energia elétrica ou mecânica e por 

serem produzidos a partir de fontes naturais 

renováveis, como etanol, o qual se apresenta 

como solução para o uso de combustível fóssil. 

Portanto, são de grande interesse para a socie-

dade, pois oferecem uma alternativa de baixo 

custo e provenientes de forma renovável. Desse 

modo, as emissões de gases de efeito estufa 

provenientes da queima de combustíveis não 

fósseis passam a ser desconsideradas, visto 

que em seu processo de produção suas emis-

sões são neutralizadas.
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4.2 Resumo das emissões do escopo 2
 O escopo 2 contabiliza as emissões da 

geração de eletricidade adquirida e consumi-

da pela Unimed Cuiabá. Foram consumidos 

Consumo de energia elétrica

2.810.133KW/h, totalizando uma emissão de  

270,06 tCO2e. Um resumo das emissões pode 

ser visto na tabela 3 e na figura 2.

2012 2013

Consumo Mensal
de Energia kW/h

Janeiro 

Fevereiro 

Março

Abril 

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro 

Outubro

Novembro 

Dezembro 

TOTAL ANUAL

Mês tCO2

79320                   2,332

80993         2,608

90988           3,685

82207           5,278

80485          4,990

72450          3,782

73011                    2,877

78015                    3,589

85159                    6,668

85163                    8,380

85537                    10,666

74659                    8,720

967.987kW/h    63,575 tCO2

Consumo Mensal
de Energia kW/h

Janeiro 

Fevereiro 

Março

Abril 

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro 

Outubro

Novembro 

Dezembro 

TOTAL ANUAL

Mês tCO2

214419

290363

241655

232091

225733

216117

219035

220788

222156

245642

235916

246218

2.810,133 kW/h 270,062 tCO2

24,680

31,650

23,706

22,258

25,982

23,319

18,355

18,392

18,661

20,413

21,940

20,707
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4.3.2 Transporte aéreo
Foram consideradas todas as viagens aéreas 

nacionais realizadas pelos colaboradores e 

diretoria da Unimed Cuiabá.

4.3.2.1. Viagens aéreas nacionais
A quantidade de deslocamento aéreo na-

cional, o total de emissões para o ano de 

2013, está demonstrado na tabela 5.

4.3 Resumo das emissões do escopo 3
4.3.1 Fontes móveis – combustíveis fósseis
Neste item, foi contabilizado o deslocamento dos funcionários 

da Unimed Cuiabá no seu deslocamento (casa-trabalho-casa). 

A partir dessas informações foi calculado o consumo de com-

bustíveis de 375.570l com o total de emissão de 809,12tCO2e, 

conforme verifica-se no tabela 4.

Tabela 4 – Resultado das emissões por deslocamento de funcionários 2013

Gasolina

Etanol

Óleo diesel

Total

Combustível tCO
²
eConsumo  litros

19.755

52.286

303.529

375.570

34,839

0,694

773,594

809,127
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Tabela 5 – Resultado das emissões por deslocamento em viagens 2013

Itinerário Número de voos Kg CO2eq
Cuiabá - São Paulo 355 55965,78262

São Paulo - Cuiabá 355 55965,78262

Cuiabá - Rio de Janeiro 31 5829,811071

Rio de Janeiro - Cuiabá 31 5829,811071

Cuiabá - Florianópolis 20 3673,312857

Florianópolis - Cuiabá 20 3673,312857

Cuiabá - Brasília 17 1768,0341

Brasília - Cuiabá 17 1768,0341

Cuiabá - Belo Horizonte 14 2288,756472

Belo Horizonte - Cuiabá 14 2288,756472

Cuiabá - Curitiba 10 1550,532188

Curitiba - Cuiabá 10 1550,532188

Cuiabá - Porto Alegre 6 1198,872438

Porto Alegre - Cuiabá 6 1198,872438

Cuiabá - Natal 4 1201,009465

Natal - Cuiabá 4 1201,009465

Cuiabá - Campo Grande 3 174,6340314

Campo Grande - Cuiabá 3 174,6340314

Cuiabá - Recife 3 875,4689401

Recife - Cuiabá 3 875,4689401

Cuiabá - Campinas 2 259,4088405

Campinas - Cuiabá 2 259,4088405

Cuiabá - Foz do Iguaçu 2 232,222794

Foz do Iguaçu - Cuiabá 2 232,222794

Cuiabá - Cascavel 2 223,714184

Cascavel - Cuiabá 2 223,714184

Cuiabá - Blumenau 1 151,0797087

Blumenau - Cuiabá 1 151,0797087

Cuiabá - Cacoal 1 77,09630739

Cacoal - Cuiabá 1 77,09630739

Cuiabá - Vitória 1 181,7937154

Vitória - Cuiabá 1 181,7937154

Cuiabá - Fortaleza 1 242,1840935

Fortaleza - Cuiabá 1 242,1840935

Cuiabá - Porto Velho 1 118,3941948

Porto Velho - Cuiabá 1 118,3941948

Cuiabá - Ji Paraná 1 85,39739028

Ji Paraná - Cuiabá 1 85,39739028

Cuiabá - João Pessoa 1 259,4088405

João Pessoa - Cuiabá 1 259,4088405

São Paulo - Brasília 1 90,8968577

Brasília - São Paulo 1 90,8968577

Campinas - Uberlândia 1 84,00517653

Uberlândia - Campinas 1 84,00517653

Belo Horizonte - Porto Alegre 1 139,5619562

Porto Alegre - Belo Horizonte 1 139,5619562

Belo Horizonte - Curitiba 1 85,50115382

Curitiba - Belo Horizonte 1 85,50115382

Total  960     153.513



77

Emissões do Escopo 3 tCO2eq

 Em resumo, podemos verificar que a 

quantidade de emissão do escopo 3 para a 

empresa divide-se em transporte e distribui-

ção, resultando no valor de 809,127 tCO2eq e 

 O resultado do inventário mostra a importân-

cia de estudos aprofundados sobre as emissões 

diretas e indiretas das atividades que envolveram a 

Unimed Cuiabá no ano de 2013. A emissão total foi 

de 1248,25 tCO2e.

 Entre as atividades que mais emitem GEE, 

77,11% do total corresponde a emissões do escopo 3.

viagens a negócio com emissão de 153,513 

tCO2eq, totalizando para esse escopo a emis-

são de 962,64 tCo2eq, como pode ser obser-

vado na figura 3.

 As demais emissões (escopo 2 e 3) correspon-

dem a 22,89% do total de emissões, sendo que 

21,63% é referente ao escopo 2 e 1,26% ao 1.

Deslocamento dos Funcionários Viagens

Jet fuel

Gasolina

Etanol

Diesel

5. Conclusão

Emissões por escopo

Escopo I
EscopoII
Escopo III
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 Paulo Henrique Sêmpio Borges é enge-

nheiro florestal, superintendente do Instituto 

Ação Verde e especialista em silvicultura.

 O gerenciamento de resíduos sólidos e 

de serviços de saúde tem como princípio um 

manejo adequado de todas as etapas do ge-

renciamento como coleta, armazenamento 

temporário, transporte, tratamento e disposi-

ção final, visando à minimização dos resíduos 

sólidos, proteção à saúde dos colaboradores 

e ao meio ambiente e à prevenção de aciden-

tes e doenças ocupacionais, atendendo à le-

gislação ambiental e aplicável.

 Em 2013, a área de Gerenciamento de Re-

síduos de Saúde foi reestruturada. Com isso, 

na sede e em todas as unidades, foram adqui-

ridas lixeiras e identificação confeccionada 

6. Responsável Técnico

Gerenciamento de resíduos sólidos de saúde

Paulo Henrique Sêmpio Borges
Responsável Técnico

Engº Florestal/ CREA 120472072-0

conforme a Resolução Conama 275/2001, 

que estabelece o código de cores para os 

diferentes tipos de resíduos. Foram con-

feccionadas etiquetas conforme Resolução 

RDC 306/2004, que dispõe o Regulamento 

Técnico para o gerenciamento de resíduos 

de serviços de saúde. Também foi adquiri-

do um contêiner para armazenar tempora-

riamente os resíduos recicláveis e de uma 

fragmentadora de papéis.
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Monitoramento de licenças ambientais - resíduos de serviços de saúde

Empresa Licença ambiental Data Validade Descrição
Solicitação de 

renovação
Órgão/ 

instituição

WM Serviços
Ambientais Ltda

LO nº 307604/13

LO nº 307615/13

18/09/2013

20/09/2013

17/06/2016

19/09/2016

Coleta e transporte 
de resíduos classe 
I e II (Cuiabá, MT), 
armazenamento 
de resíduos classe 
I e II

Sema/MT

Sanorte Sanea-
mento Ambiental 
Ltda

LO nº 306807/13 19/06/2013 18/06/2016 Aterro
sanitário (Sorriso, 
MT)

Sema/MT

Centroeste Am-
biental Coleta, 
Transporte e Lim-
peza Urbana Ltda

LO nº 304123/13 19/03/2012 19/03/2015 Coleta, transporte, 
acondicionamento 
e armazenamento 
de resíduos classe I 
e II, blindagem para 
coprocessamento 
e descontaminação 
de lâmpadas (Ron-
donópolis)

Sema/MT

MS Ambiental LO nº 03027/13 08/02/2012 08/02/2016 Esterilização de 
resíduos de ser-
viços de saúde e 
armazenamento de 
resíduos classe I e 
II (Campo Grande, 
MS)

Semadur/
MS

Oca Ambiental 
Ltda

LO nº 321 06/04/2011 31/03/2014 Tratamento e 
destinação final de 
resíduos sólidos 
(Dourados, MS)

23/107412/
208, de
29/11/2013 

Semac/MS

Paz Ambiental 
Ltda

LO nº 127137/ Col-
mam/ Sedam

06/06/2013 06/06/2015 Coleta, transporte, 
armazenamento, 
gerenciamen-
to, incineração e 
destinação final de 
resíduos perigosos/ 
hospitalares e não 
perigosos (Vilhena, 
RO)

Colmam
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Monitoramento de licenças ambientais - resíduos recicláveis

Reciclagem de papel, papelão e plástico
Período: julho a dezembro de 2013

Empresa Licença ambiental Data Validade Descrição
Solicitação de 

renovação
Órgão/ 

instituição

MM da Costa - 
Reciclapet

LI nº 60212/11 14/12/2011 13/12/2014 Segregação, pren-
sagem e comercia-
lização de resíduos 
de plástico, pape-
lão e metal

Sema/MT

Paixão & Lissoni 
Ltda - Recimat

LO nº 291224/07 Recepção e seleção 
de embalagem de 
produto para reci-
clagem de plástico 
e papelão

Protocolo nº 
667663/12, 
de 
20/12/2012

Sema/MT

Ecodescarte Co-
mércio Atacadista 
de Sucatas e Resí-
duos Metálicos

LO nº 145/13 09/10/2013 09/10/2018 Comércio atacadis-
ta de resíduos de 
sucata

Sema/MT

Fernisis Recicla-
gem e Comércio de 
Óleo Vegetal Ltda

LO nº 301835 11/03/2011 10/03/2015 Recuperação de 
material não espe-
cificado anterior-
mente e coleta e 
armazenamento 
temporário de óleo 
vegetal

Sema/MT

Unidade Tipo de resíduo Quantidade
Valor revertido para 

o PróUnim

Farmácias Barão, 
CPA, Jd. Cuiabá e 
Coxipó

Papel e papelão 3.660,1Kg R$ 537,49
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Balanço Social 2012
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2013Balanço Social Anual das Cooperativas /

             1- Identificação

Nome da cooperativa:  UNIMED CUIABÁ

CNPJ:  3533726000188

Tempo de existencia:  38 anos

Responsável pelo preenchimento:  sidneia.oliveira@unimedcuiaba.com.

Ramo de atividade: Saúde

Atuação da cooperativa: Local Regional Nacional

N° de pessoas na cooperativa (em 31/12)

N° de admissões durante o período

Nº de saídas e demissões durante o período

Nº de mulheres cooperadas em funções administrativas e/ou
diretivas

Nº de pessoas com funções administrativas

Nº de trabalhadores(as) terceirizados(as)

.. :Maiores de 61anos

.. :de 36 a 60 anos

.. :de 18 a 35 anos

Faixa etária dos empregados: Menores de 18 anos

Nº de negros cooperados em funções administrativas e/ou
diretivas

2 - Indicadores de Corpo Funcional
2012

Cooperados(as) Empregados(as) N° Total

1280

52

38

29

4

0

855

274

246

1

583

262

9

19

855

-

-

-

-

-

-

-

2013

Cooperados(as) Empregados(as) N° Total

1306

56

30

27

4

0

913

378

320

0

621

282

10

86

913

-

-

-

-

-

-

-

2219

434

350

-

-

-

-

-

940

4

-

2135

326

284

-

-

-

-

-

884

4

0

% de cargos de chefia ocupados por mulheres

Nº de mulheres que trabalham na cooperativa

.. :Pós-graduação Lato sensu (especialização, MBA)

.. :Ensino superior

.. :Ensino Técnico

.. :Ensino médio

.. :Ensino fundamental

Escolaridade dos empregados: Não alfabetizados

Nº de pessoas com deficiência/redução mobilidade

Remuneração média dos(as) brancos(as)

Remuneração média dos(as) negros(as)

% de cargos de chefia ocupados por negros(as)

Nº de negros(as) que trabalham na cooperativa

Remuneração média dos homens

Remuneração média das mulheres

419

0

0

1

30

260

23

418

114

556

70,00%

1.748,67

2.079,90

70

8,00%

2.056,47

1.772,10

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

406

0

0

0

37

307

25

430

114

615

66,00%

1.821,65

2.069,82

59

5,00%

1.995,93

1.895,54

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1021

-

-

-

59

-

-

-

19

-

-

-

-

-

-

975

-

-

-

70

-

-

-

27

Remuneração média dos(as) indígenas

% de cargos de chefia ocupados por indígenas

Nº de indígenas que trabalham na cooperativa 0 0

0,00%

0,00%

-

-

0 0

0,00%

0,00

-

-

0

-

-

0

-

-

.. :Livre docência

.. :Pós-doutorado

.. :Pós-graduação Stricto sensu(mestrado,doutorado) 9

0

0

-

-

-

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº de indígenas cooperados em funções administrativas e/ou
diretivas 0 -0 - - 0

diretor presidente Contador - CrC 
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diretor presidente Contador - CrC 

% Freqüência média nas assembléias pelos(as) cooperados(as)

Quantidade de assembléias realizadas

Destino das sobras

Valor do menor salário pago ao(à) empregado(a)

Valor do maior salário pago ao(à) empregado(a)

Valor da menor remuneração paga ao(à) administrador(a)

Valor da maior remuneração paga ao(à) administrador(a)

Valor da menor produção repassada ao(à) cooperado(a)

Valor da maior produção repassada ao(à) cooperado(a)

Procedimento para integralização das quotas-partes

107.472,82260.581,56

53,00

31.480,00

870,00

42,00

29.419,00

639,00

1

8,00%

2

10,00%

- -

- -

201220133 - Indicadores de organização e gestão
Desconto de débitos trabalhistas
Desconto parcelado das retiradas
Outro, desconto parcelado
Pagto à vista
Sem capital social

Distribuição entre os(as) cooperados(as)
Aumento de capital

Fundos

Fundos existentes

Semanal

1/3

Outros
Medicina preventiva
Conselho técnico
Conselho de especialidades
Comitê educativo

Total
Sem renovação
Outros
2/3
1/3

Semanal
Quinzenal
Outra
Mensal
Diário

Participação na comunidade
Parentesco
Outro
Idade
Experiência
Critério técnico
Conhecimento sobre cooperativismo

Participação na comunidade
Parentesco
Outro
Idade
Experiência
Critério técnico
Conhecimento sobre cooperativismo

Quinzenal
Outra
Mensal
Diário

Total
Sem renovação
Outros
2/3

Outros
Medicina preventiva
Conselho técnico
Conselho de especialidades
Comitê educativo

Outros órgãos sociais existentes na cooperativa

Renovação dos cargos diretivos (conselho)

Frequência do(s) instrumento(s) de prestação de contas

Critério principal para admissão de novos(as) cooperados(as)

Desconto de débitos trabalhistas
Desconto parcelado das retiradas
Outro, desconto parcelado
Pagto à vista
Sem capital social

Distribuição entre os(as) cooperados(as)
Aumento de capital

Fundos

Reserva legal
Outro
Fundo para educação(RATES)

Reserva legal
Outro
Fundo para educação(RATES)

Decisões submetidas à assembléia

Admissão, eliminação e exclusão de sócio
Destino das sobras ou perdas
Investimentos
Liquidação
Novos Produtos
Outro
Pagto de credores
Reforma Estatuto

Admissão, eliminação e exclusão de sócio
Destino das sobras ou perdas
Investimentos
Liquidação
Novos Produtos
Outro
Pagto de credores
Reforma Estatuto



84

Critério principal para suspensão/exclusão de cooperados(as) Comportamento não cooperativo
Outro

Espaços de representação do cooperativismo em que a
cooperativa atua

ADS/CUT
Anteag
Concrab/MST
Federações / Centrais
OCB
OCES
Outro

Fundos

Sobras ou perdas do exercício 22.633.193,83

404.575,11

2.293.785,49

3.642.813,53

Valor de capital para ingresso na cooperativa

Folha de pagamento/salários e encargos 41.941.723,61

60.000,00

26.023.733,20

50.000,00

INSS retido sobre produção cooperados

IR retido sobre  produção cooperados 32.451.232,27

4.947.795,91

29.809.358,32

4.417.062,79

Número de cooperados(as) sindicalizados(as) ou filiados à
Associação Profissional 192 225

A cooperativa apóia a organização de outros empreendimentos
de tipo cooperativo

Não
Outros apoios
Sim, emprestando recusros materiais e/ou humanos
Sim, oferecendo assessoria

Principais parceiras e apoios

Estadual
Governo Federal
Inst. Religiosa
Municipal
ONGs
Outros
Sescoop/OCB
Sindicato

Principal fonte de crédito

Bancos/Financeiras
BNDES
Cooperados / Cooperativas (sócios)
Empregados
Fornecedores diversos
Governo
Intercâmbio
Outros

Unicred
Rede credenciada

Outro
Comportamento não cooperativo

ADS/CUT
Anteag
Concrab/MST
Federações / Centrais
OCB
OCES
Outro

Sim, oferecendo assessoria
Sim, emprestando recusros materiais e/ou humanos
Outros apoios
Não

Estadual
Governo Federal
Inst. Religiosa
Municipal
ONGs
Outros
Sescoop/OCB
Sindicato

Bancos/Financeiras
BNDES
Cooperados / Cooperativas (sócios)
Empregados
Fornecedores diversos
Governo
Intercâmbio
Outros

Unicred
Rede credenciada

Número total de acidentes de trabalho 25 38

Existem medidas concretas em relação à saúde e segurança no
ambiete de trabalho?

Não
Organização de comissões
Outras
sim, fornecendo equipamento
sim, realizando campanhas e capacitações

A participação de cooperados(as) no planejamento da cooperativa
Não ocorre
Ocorre em nível de diretoria e conselhos
Ocorre em todos os níveis

A cooperativa costuma consultar os(as) cooperados(as) para
solução de problemas e/ou na hora de buscar soluções?

Não
Sim, periodicamente com data definida
Sim, sem data definida

A cooperativa estimula a educação básica, ensino médio e
superior (supletivo ou regular) dos (as) trabalhadores (as)?

Não
Sim, para todos (as) cooperados(as)
Sim, para todos (as) trabalhadores(as)

Não
Organização de comissões
Outras
sim, fornecendo equipamento
sim, realizando campanhas e capacitações

Não ocorre
Ocorre em nível de diretoria e conselhos
Ocorre em todos os níveis

Não
Sim, periodicamente com data definida
Sim, sem data definida

Não
Sim, para todos (as) cooperados(as)
Sim, para todos (as) trabalhadores(as)

Patrimônio de terceiros

Patrimônio da cooperativa

Total das dívidas em 31/12

Receitas sobre aplicações financeiras em 31/12

Ingressos Repassados

Ingressos e receitas brutos

4 - Indicadores econômicos (em R$) 2013
711.306.581,58

0,00

3.723.062,91

207.154.986,84

249.783.511,79

0,00 0,00

182.683.176,47

142.217.075,97

3.217.696,01

0,00

710.408.351,92

2012

Impostos e contribuições

Remuneração dos(as) cooperados(as) - não inclui benefícios

7.405.082,44

153.941.648,46

7.010.388,28

140.239.072,77

diretor presidente Contador - CrC 
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Alimentação

Saúde

- n° de beneficiários(as)

Educação/alfabetização, ensino fundamental, médio ou superior

Investimentos em cultura e/ou lazer

Segurança no trabalho

Transporte

- n° de beneficiários(as)

Capacitação profissional

- n° de beneficiários(as)

Capacitação em gestão cooperativa

- n° de beneficiários(as)

Estagiários

- n° de estagiários em 31/12

- n° de estagiários efetivados no período

Jovem aprendiz

- n° de aprendizes em 31/12

Creche ou auxilio creche

Ações ambientais relativas a produção/operação

Seguro de vida

Previdência privada

Participações nos resultados

Bonificações

Outros cursos

Outros

Total dos investimentos sociais internos

Compras  de outras cooperativas

- n° de pessoas beneficiadas

Investimentos em Saúde

Investimentos em programas e/ou projetos ambientais

Venda de bens e/ou serviços terceirizados

Investimentos em capacitação profissional

- n° de entidades beneficiadas

- n° de pessoas beneficiadas

Investimentos em educação/alfabetização

- n° de entidades beneficiadas

- n° de pessoas beneficiadas

Investimentos em programas de alimentação

- n° de entidades beneficiadas

- n° de entidades beneficiadas

- n° de pessoas beneficiadas

Investimentos em cultura e/ou lazer

- n° de entidades beneficiadas

- n° de pessoas beneficiadas

Investimentos em esportes

- n° de entidades beneficiadas

- n° de pessoas beneficiadas

Gastos com ações sociais/filantropia (financeira, produtos e/ou
serviços)/ajudas humanitárias

- n° de pessoas beneficiadas

- n° de entidades beneficiadas

Outros

Total dos investimentos sociais externos

417

1

435.282,68

31359

30

149.655,15

48605

32

24.433,05

12058

25

278.920,14

2.600.902,96

150

1

401.240,09

30496

28

317.446,94

104394

33

74.684,50

40203

44

276.913,90

2.621.383,97

Total pessoas beneficiadas 115917 215609

Total entidades beneficiadas 102 128

1.560.317,27

-

24.960,00

110.989,92

22898

13

0,00

0

0

12.182,90

580

1

4.161,85

1.416.544,77

-

24.860,41

100.201,01

39986

21

0,00

0

0

7.992,35

380

1

1.500,00

201220136 - Indicadores sociais externos (investimentos na
comunidade - em R$)

- 8 - 8

- 3 - 1

- 127.104,00 - 165.444,04

- 35 - 41

0,00 137.363,00 0,00 128.489,00

0,00 0,00 0,00 0,00

426.381,03 87.001,59 278.779,43 57.896,76

0,00 99.683,68 526.534,26 80.458,83

0,00 0,00 0,00 289.179,22

0,00 712.308,28 0,00 352.108,02

0,00 0,00 0,00 0,00

560.290,86 254.190,90 652.098,86 300.670,69

13.668.970,42 9.836.100,58 11.224.132,88 10.577.628,51

Total beneficiários 372 900 654 836

0,00 1.421.319,91 0,00 1.309.079,42

12.509.025,39 6.204.349,83 9.575.532,08 7.090.370,17

0,00 361.048,13 0,00 259.556,60

0,00 102.341,35 0,00 77.023,17

13.654,97 0,00 16.480,23 0,00

157 0 262 0

0,00 214.800,31 0,00 241.213,43

0 151 0 180

149.127,02 67.620,10 161.996,82 160.867,33

184 749 312 656

10.491,15 0,00 12.711,20 0,00

31 0 80 0

- 46.969,50 - 65.271,83

5 - Indicadores sociais internos
20122013

Cooperados(as) Empregados(as) Cooperados(as) Empregados(as)

diretor presidente Contador - CrC 
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Atendimento de intercâmbio prestado por outras cooperativas

Número total de reclamações e críticas de consumidores

a) Na cooperativa

b) Na ANS

59.675.328,17 49.637.715,83

-

3797

187

-

3563

146

201220137 - Outras Informações

A previdência privada contempla

Direção
Direção e empregados
Direção, cooperados e empregados
Cooperados
Empregados

A participação nas sobras ou resultados contempla

Direção
Direção e empregados
Direção, cooperados e empregados
Cooperados
Empregados

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela cooperativa
foram definidos por

Direção
Todos os empregados
Direção e gerência

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho
foram definidos por

Direção e gerência
Todos os empregados
Todos + CIPA

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à
representação interna dos empregados , a cooperativa

Não se envolve
Incentiva e segue a OIT
Segue as normas da OIT

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de
responsabilidade social e ambiental adotados pela cooperativa

Não são considerados
São exigidos
São sugeridos

Quanto à participação de empregados em programas de trabalho
voluntário, a cooperativa

Não se envolve
Organiza e incentiva
Apóia

Direção
Direção e empregados
Direção, cooperados e empregados
Cooperados
Empregados

Direção
Direção e empregados
Direção, cooperados e empregados
Cooperados
Empregados

Direção
Todos os empregados
Direção e gerência

Direção e gerência
Todos os empregados
Todos + CIPA

Não se envolve
Incentiva e segue a OIT
Segue as normas da OIT

Não são considerados
São exigidos
São sugeridos

Não se envolve
Organiza e incentiva
Apóia

Diretor Presidente Contador - CRC

d) Na justiça

Número de reclamações e críticas solucinadas

a) Na cooperativa

c) No procon

d) Na justiça

Valor total de indenizações pagas no período por determinação
de órgãos de defesa do consumidor e/ou justiça

Número total de ações trabalhistas movidas por empregados

a) Processos julgados procedentes

b) Processos julgados improcedentes

Valor total de indenizações trabalhistas pagas no período por
determinação da justiça

Valor adicionado a distribuir em R$ - vide DVA

Distribuição % do valor adicionado:

a) Governo

b) Cooperados

c) Empregados/Diretores/Conselheiros

d) Remuneração de capitais de terceiros

e) Sociedade

h) À disposição da AGO

1390

-

3797

90

612

13

781.241,22

-

17

260.122.317,14

187.770,90

-

5,52 %

64,58 %

17,62 %

2,43 %

1,00 %

8,70 %

1958

-

3563

60

472

2

1.283.970,98

-

1

212.200.715,76

21.945,00

-

71,48 %

15,12 %

2,80 %

1,24 %

1,08 %

6,37 %

f) Juros sobre capital próprio 0,00 % 0,19 %

g) Constituiçao de reservas e fundos 0,16 % 1,72 %

c) No Procon 141 165

b) Na ANS 170 109

Venda a outras cooperativas 37.252.890,40 16.751.297,10

diretor presidente Contador - CrC 
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(I) Valor adicionado total distribuir (h + i) 212.200.715,76

 UNIMED CUIABÁUnimed:

(A) Geração da riqueza 2013 2012

Demonstração do Valor Adicionado

a) Ingressos e receitas

a 1) Contraprestações emitidas líquidas

a 2) Outros ingressos e receitas operacionais

b)  Variação das provisões técnicas

b 1) Provisão de riscob 1) Provisão de remissão

b 2) Outras

c) Receita líquida operacional

d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais

d 1) Eventos indenizáveis líquidos

d 2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados

d 3) Outros dispêndios / Despesas operacionais

e) Insumos adquiridos de terceiros

f) Valor adicionado bruto

711.306.581,58 710.408.351,92

594.678.073,42

109.259.380,41

-20.327,43

-20.327,43

0,00

711.326.909,01

420.287.727,90

311.219.195,11

7.004.244,19

102.064.288,60

39.430.639,79

251.608.541,32

260.122.317,14

493.025.870,66

213.594.198,22

-32.031,70

-32.031,70

0,00

710.440.383,62

469.511.178,87

263.371.532,55

4.255.920,86

201.883.725,46

35.416.255,23

205.512.949,52

a 3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição 7.369.127,75 3.788.283,04

e 1) Despesas de comercialização

e 2) Variação das despesas de comercialização diferidas

e 3) Despesas com serviços de terceiros

4.796.024,76

0,00

7.239.182,17

4.400.237,21

0,00

6.314.054,25

e 4) Materiais,energia e outras despesas administrativas 24.958.086,57 26.946.495,21

e 5) Provisão para contingências - administrativas

e 6) Despesas Financeiras

e 7) Despesas patrimoniais

0,00

2.436.346,29

1.000,00

-3.112.131,80

867.489,34

111,02

e 8) Perda / Recuperação de valores ativos 0,00 0,00

g) Depreciação, Amortização

h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade

2.711.237,08

248.897.304,24

2.377.190,97

203.135.758,55

i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência

i 1) Receitas financeiras

i 2) Resultado de equivalência patrimonial

i 3) Outras

11.225.012,90

8.351.841,24

0,00

2.873.171,66

9.064.957,21

7.408.729,89

0,00

1.656.227,32

diretor presidente Contador - CrC 



88

(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)

(B) Distribuição da riqueza 2013 2012

a) Remuneração do trabalho

a 1) Cooperados

a 1 . 1) Produção (consultas e honorários)

a 1 . 2) Benefícios

a 2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados

a 2 . 1) Salários, 13°, Férias, etc

a 2 . 2) Benefícios

a 2 . 4)  Bônus / Participação nos lucros e resultados

b) Remuneração do governo -  Impostos/Taxas/Contribuições

b 1) Federais

b 1. 1) Previdência Social e Outros

c) Contribuições para a sociedade

167.993.360,65

213.818.034,03

153.941.648,46

14.051.712,19

45.824.673,38

40.120.628,76

3.882.949,77

0,00

14.346.048,67

6.940.966,23

3.269.419,68

2.600.902,96

183.760.508,78

151.685.166,26

140.239.072,77

11.446.093,49

32.075.342,52

24.288.617,75

5.762.430,10

289.179,22

13.525.634,76

3.293.880,43

6.515.246,48

2.621.383,97

260.122.317,14 212.200.715,76

1.735.115,451.821.094,85a 2 . 3)  F.G.T.S

b 2) Estaduais

b 3) Municipais 3.977.210,72

158.452,04 1.086.422,85

2.630.085,00

d) Remuneração de capitais de terceiros

d 1) Juros

b 2) Aluguéis

b 3) Outras (royalties,direitos autorais)

6.311.435,94

5.437.590,81

873.845,13

0,00

5.950.668,67

5.127.150,74

823.517,93

0,00

23.045.895,54

8.126,60

404.575,11

22.633.193,83

6.342.519,58

405.920,56

3.642.813,53

2.293.785,49

e)  Remuneração de capitais próprios

e 1) Juros sobre capital próprio

e 2) Constituição de reservas e fundos

e 3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO

Empregado - " Nº de trabalhadores (as) terceirizados (as) - os trabalhadores terceirizados são referentes a area de
Segurança, Controlador Trafego, manutenção de ar condicionado, Jardinagem, fisioterapia, laboratório e restaurante.

Notas Explicativas - Indicadores de Corpo Funcional Notas Explicativas - Indicadores Organização e Gestão
"Fundos Existentes - Outros"  Em Assembléia Extraordinária de 22/08/2012 foi aprovada a criação dos seguintes fundos:
1º. fundo de incentivo à captalização: constituído com parte das sobras do balanço anual, correspondendo a aplicação do
percentual de 0,5% sobre a receita geral liquida consolidada da cooperativa. Tem como finalidade principal, fomentar o
plano de captalização, através de retribuição proporcional ao tempo de associação na cooperativa sobre os aportes de
capital incentivado, realizado mensalmente pelos cooperados. O saldo excedente deste fundo será transferido para outra
conta, denominada fundo de benefício. 2º. fundo de incentivo à cooperação: constituído com parte das sobras apuradas
no balanço anual, correspondendo ao valor de uma consulta mensal por cooperado.

Notas Explicativas - Indicadores Econômicos
0

Notas Explicativas - Indicadores Sociais Internos
Cooperados - "Previdência Privada" - A partir do Plano de Capitalização, aprovado em AGE de 27/08/2012, foi deliberado
a criação de um fundo divisível, denominado "Fundo de Incentivo À Cooperação", pelo qual os cooperados fazem jus ao
valor de 1 consulta mensal, em substituição ao valor equivalente que era depositado mensalmente a título de Previdência
Privada junto ao banco, melhorando a situação de Margem de Solvência exigida pela ANS, em decorrência da
capitalização no Patrimônio Líquido.

Notas Explicativas - Indicadores Sociais Externos Notas Explicativas - Outras Informações
Os investimentos em cultura e lazer foram redefinidas. Diminuiu o valor investido em festas e eventos, consequentemente
uma realocação para capacitação profissional.

"Vendas a outras cooperativas" - A partir de Maio de 2013 a Unimed Cuiabá assume a carteira dos planos federativos
conforme processo nº 33902.050517/2012-87  ANS registro nº 328031, referente a Alienação parcial dos beneficiários da
Operadora Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.
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Notas Explicativas - Demonstração Valor Adicionado
d3) Outros dispêndios/Despesas operacionais: A variação do valor de 2012 em relação a 2013, refere-se a mudança de
critério  na contabilização do custo c/ Intercâmbio. Em 2013, transitou em contas de resultado, apenas a mais valia.
a2.1) Salários/ordenados de Dirigentes, Conselheiros e Empregados: Em 2013, incluímos os valores relativos às nossas
unidades de negócios de medicamentos e Recursos Próprios.
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3.12 INDICADORES PÁGINAS

ABORDAGENS DE GESTÃO

TODAS AS CATEGORIAS
1.1 11

1.2 12, 23, 46, 47

PERFIL ORGANIZACIONAL
2.1 18

2.2 42

2.3 22

2.4 18

2.5 18

2.6 18

2.7 15, 18

2.8 18, 26, 34, 42, 49,

50, 52, 53, 54, 55

2.9 23, 46, 47, 52, 54

2.10 15, 56

56
3.1 19

3.2 19

3.3 19

3.4 19

3.5 19

3.6 19

3.7 19

3.8 19

3.9 42

3.10 19

3.11 19

3.12 92

3.13 19

PERFIL ORGANIZACIONAL
4.1 21

4.2 21

4.3 21

4.4 21

4.5 21

4.6 24, 36, 44

4.7 36

4.8 5, 8, 9, 24, 36

4.9 36

4.10 21

4.12 9

4.14 19, 30, 32, 36, 39, 44 , 59, 

61,62,67 

4.15 30, 32, 36, 39, 44, 59, 61, 62, 67

4.16 30, 32, 36, 44, 59, 61, 62, 67 

INDICADORES PÁGINAS

DESEMPENHO ECONÔMICO
EC1 26, 27, 28, 34, 39, 53

EC2 26

EC3 30, 37, 40

EC8 49, 63

DESEMPENHO AMBIENTAL 
EN3 68

EN4 68

EN5 68

EN6 68

EN7 68

EN12 68

EN13 63, 68

EN26 63

EN30 63

DESEMPENHO REFERENTE A PRÁTICAS
TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE 
LA1 34

LA2 34

LA3 37, 40

LA4 34

LA6 34

LA7 35

LA8 49

LA11 36

LA12 36

LA13 34,35

LA14 34

DESEMPENHO REFERENTE A PRÁTICAS
DE DIREITOS HUMANOS 

HR1 67

HR2 67

HR3 24

HR4 36

HR5 34

HR6 24, 36, 67

HR7 67

HR8 24, 67

DESEMPENHO SOCIAL REFERENTE A SOCIEDADE

SO3 24

SO5 9

SO8 49, 51

DESEMPENHO REFERENTE A RESPONSABILIDADE 
PELO PRODUTO 
PR5 44, 45
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