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Com cooperativismo e transparência criamos um planejamento 

repleto de ações eficientes e resultados sustentáveis. Assim, com 

dedicação e compromisso da diretoria e de todos os cooperados, 

2015 se tornou um ano de sucesso e crescimento para a Unimed 

Sul Mineira.

Cuidar do futuro 
da cooperativa. 

#esseéoplano
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7 princípios do cooperativismo

1º PrinCÍPiO 2º PrinCÍPiO 4º PrinCÍPiO3º PrinCÍPiO

5º PrinCÍPiO - Educação, formação e informação

Adesão livre e
voluntária ou
Princípio da livre adesão

Podem se associar à 

Unimed Sul Mineira, salva 

impossibilidade técnica de 

prestação de serviços, todos 

os médicos que atendam 

às condições previstas 

no Estatuto Social, sem 

discriminação sexual, racial, 

social, política e religiosa.

A cooperativa sabe que a qualificação dos cooperados e dos colaboradores 

é fundamental para o desenvolvimento de todos. Por isso, investe em 

treinamentos realizados em outras Unimeds, e em encontros programados 

pela Federação Minas, Unimed do Brasil e Fundação Unimed.

Gestão democrática 
pelos cooperados

Para eleger a Diretoria, que busca 

soluções para o benefício comum, 

todas as decisões dos médicos 

cooperados são consideradas. 

O direito de igualdade de voto

é garantido e os eleitores

contribuem de forma igualitária.

Democraticamente, os

cooperados decidem o melhor 

para todos e também para o 

desenvolvimento da cooperativa, 

sempre, atentos às regras

impostas pela agência reguladora. 

Autonomia e 
Independência

Durante todas as negociações 

com outras organizações, a 

Unimed Sul Mineira se preocupa 

em preservar aos cooperados 

o controle democrático, a 

autonomia e a independência.

Participação econômica 
dos cooperados

Os cooperados são donos de uma 

quota-parte e o seu trabalho é 

remunerado de acordo com o 

rendimento individual. Quando 

há sobras, elas são distribuídas 

proporcionalmente à produção. 

[G4-56]    
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Erradicar a extrema 
pobreza e a fome

Melhorar a
saúde materna

Combater o HIV/AIDS, a 
malária e outras doenças

Garantir a 
sustentabilidade 
ambiental

Estabelecer uma 
parceria mundial para 
o desenvolvimento

Atingir o ensino 
básico universal

Igualdade entre os 
sexos e autonomia
das mulheres

Reduzir a mortalidade
na infância

Objetivos do milênio

O último ano para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM) foi 2015. As oito metas foram estabelecidas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000, para erradicar a 

pobreza, universalizar a educação, a igualdade de gênero e a prática 

da sustentabilidade no planeta. 

A Unimed Sul Mineira adotou os compromissos listados nos 

ODM e, a partir de 2016, haverá a transição para os 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), que apontam os desafios a 

serem enfrentados até 2030. [G4-15]

6º PrinCÍPiO - Intercooperação 7º PrinCÍPiO - Interesse pela comunidade

A Unimed Sul Mineira trabalha em conjunto com a 

Intrafederativa Sul de Minas, com a Federação Minas e 

com a Unimed do Brasil. Desta forma, busca manter um 

relacionamento saudável e respeitoso com as cooperativas 

associadas, por meio de constante troca de informações. Nas 

negociações com fornecedores, a organização procura dar 

preferência a outras cooperativas. 

O interesse pela comunidade está explícito nas ações e projetos 

desenvolvidos pela Unimed Sul Mineira. Em seu Estatuto Social, “a 

cooperativa se compromete a, sempre que possível, proceder a ações de 

responsabilidade social, visando fomentar direta e/ou indiretamente 

as comunidades das cidades nas quais atua. Estas ações podem ser 

implementadas isoladamente ou em parceria com instituições públicas e/ou 

da sociedade civil”. 
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Prêmios e
reconhecimentos

GOvernAnçA COOPerATivA 
A edição do Selo Nacional Unimed de Governança Cooperativa ocorre 

a cada dois anos. Para que a cooperativa seja gratificada, é preciso que 

atenda a todos os requisitos impostos pelo Sistema Unimed, como a busca 

e o aprimoramento constantes dos conceitos de governança, que geram 

reconhecimento interno e externo para a cooperativa, entre outros.

Em 2014, a Unimed Sul Mineira recebeu o Certificado Ouro da 3ª edição 

do Selo Nacional Unimed de Governança Cooperativa, durante a 44ª 

Convenção Nacional Unimed.

reSPOnSAbiLidAde SOCiAL 
O Selo Unimed de Sustentabilidade é concedido pela Unimed do Brasil 

a cada dois anos. A premiação reconhece a atuação das Unimeds na 

Responsabilidade Social, ao seguir os princípios de cooperativismo, 

voluntariado e bem-estar dos públicos internos e externos, nos âmbitos 

social, econômico e ambiental.

Em 2014, a Unimed Sul Mineira conquistou esse selo, na categoria Prata, 

por sua participação ativa em ações para a comunidade e preservação do 

meio ambiente, sempre alinhadas a uma economia sustentável. 



8

diA C
Criado pelo Sistema Ocemg (Organização das Cooperativas do Estado 

de Minas Gerais), em 2009, o Dia C (Dia de Cooperar) visa promover 

e estimular ações voluntárias de forma cooperativista, em prol das 

comunidades onde as cooperativas estão inseridas.

A Unimed Sul Mineira recebeu, em 2015, a Placa de Reconhecimento 

pela participação no Dia C, concedida às cooperativas que 

promoveram esse movimento de solidariedade de forma sustentável, 

valorizando o trabalho voluntário. 
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PrÊmiO de COmUniCAçÃO e mArKeTinG
Categoria Relatório de Sustentabilidade 2014

No 11º Prêmio de Comunicação da Unimed do Brasil, realizado em 2015, a 

Unimed Sul Mineira venceu na categoria Relatório de Gestão/Sustentabilidade. 

Além disso, também recebeu um certificado pela excelência na aplicação 

da marca Unimed e suas diretrizes estratégicas, na 21ª edição do Prêmio de 

Marketing Unimed.

Criado em 2004, pela Unimed do Brasil, o Prêmio de Comunicação Unimed - 

Alberto Urquiza Wanderley tem o objetivo de fortalecer a visão estratégica de 

comunicação do Sistema Unimed por meio do estímulo, do reconhecimento e 

da divulgação de iniciativas das cooperativas médicas na área.

O Relatório de Sustentabilidade reforçou a prestação de contas à comunidade 

nos aspectos social, ambiental e econômico. E para uma aferição precisa dos 

principais temas referentes à sustentabilidade na empresa, foram aplicadas 

pesquisas de opinião para todos os públicos de relacionamento, trazendo mais 

assertividade aos resultados do projeto.

Assim, com transparência na gestão e cooperação para o desenvolvimento 

sustentável, a equipe da Unimed Sul Mineira teve a qualidade de seus trabalhos 

reconhecida pelos 22 qualificados jurados da Unimed do Brasil. 
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PrÊmiO “CASe de SUCeSSO em enFermAGem” 
10º CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAÚDE - 
SISTEMA UNIMED

A Unimed Sul Mineira foi reconhecida nacionalmente com prêmio na categoria 

“Case de Sucesso em Enfermagem”, no 10º Congresso Nacional de Auditoria em 

Saúde, do Sistema Unimed. 

Realizado em Natal-RN, no dia 21 de agosto de 2015, o evento reuniu dirigentes, 

médicos e enfermeiros auditores de Unimeds de todo o país. O congresso 

ocorre anualmente e conta com plenárias, palestras e cursos ministrados por 

especialistas nas mais variadas áreas da saúde.

Todas as Unimeds podem submeter trabalhos no segmento de Auditoria em 

Saúde, para serem avaliados pela Comissão Científica do evento, a partir do 

regulamento com diversas especificações. Nas peças são analisados critérios 

como criatividade, inovação e consistência. Os dois trabalhos selecionados pela 

comissão vão para exposição pessoal ao público por meio de banner, com 20 

minutos para explanação dos autores, e recebem votações dos participantes do 

evento e da equipe da comissão. 

O software vencedor foi criado pela enfermeira Marcela Lima Nogueira, do 

setor de Auditoria, em parceria com Arthur Roberto Marcondes, do setor de 

Tecnologia da Informação da Unimed Sul Mineira. O Sistema Gestor de OPME 

- SOPME é utilizado pelos setores de Auditoria, Tecnologia da Informação e 

Faturamento, sendo o mais votado como experiência de sucesso em Auditoria 

de Enfermagem.
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PrÊmiO “exPeriÊnCiAS de SUCeSSO COmerCiAL”
A Federação Minas e a Unimed Aero Médica realizaram a 2ª Edição do “Prêmio 

Experiências de Sucesso Comercial”, cujo objetivo é compartilhar as melhores 

práticas que contribuem com o desempenho do Sistema Unimed Mineiro. Para 

participar, as singulares inscreveram um projeto de 2014 relatando os desafios, 

estratégias e resultados alcançados. Depois de inscritos, os projetos passaram 

por uma comissão formada por representantes da área comercial da Federação 

Minas e da Unimed Aero Médica, para selecionar as três melhores experiências 

apresentadas na 11ª Convenção Estadual de Mercado, de 5 a 7 de março de 2015. 

Na fase final da 2ª Edição do Prêmio “Experiências de Sucesso Comercial”, a 

Unimed Sul Mineira ficou em terceiro lugar com o case “Programa Empresa 

Saudável”, gerenciado pelo setor de Atenção Integral à Saúde. 
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Sobre este relatório

Pela segunda vez consecutiva, a Unimed Sul Mineira utiliza as diretrizes da 

Global Reporting Initiative (GRI) versão G4, na opção “De acordo” – Essencial, para 

relatar suas práticas sendo o primeiro ano de unificação dos relatórios de Gestão 

e Sustentabilidade. Além de ser uma boa prática, a unificação dos relatórios 

tem o intuito de facilitar o acesso a esta importante ferramenta de gestão e 

comunicação, reforçando o compromisso da cooperativa com a prestação de 

contas de forma transparente e coesa.

O Relatório engloba o exercício 2015 e a Unimed Sul Mineira reitera o desejo de 

lançá-lo anualmente, para que todos os públicos de relacionamento (cooperados, 

colaboradores, clientes, prestadores, comunidade, governo local e fornecedores) 

possam conhecer ainda mais a cooperativa, no que tange os aspectos social, 

ambiental e econômico.

Sendo a contabilidade da cooperativa centralizada, este relatório contempla todas 

as entidades (Sede Administrativa, Espaço Viver Bem, Centro de Especialidades 

Unimed e Unidades Comerciais e Administrativas) cobrindo 38 Indicadores de 

Perfil e 29 Indicadores de Desempenho das Diretrizes “G4” da GRI. 

Para elaboração do relatório, após deliberação da Alta Gestão e da Comissão de 

Responsabilidade Social, ficou definido que seria utilizada a mesma pesquisa 

realizada, no período de 13 a 23 de janeiro de 2015, com os públicos de 

relacionamento, mantendo-se a matriz de materialidade apontada. Esse tema será 

abordado no item “Partes Interessadas”.

dúvidAS - CrÍTiCAS – SUGeSTÕeS
QUAnTO AO COnTeúdO deSTe reLATóriO 
Unimed Sul Mineira
Av. Marechal Castelo Branco, 75,
Coronel Evaristo Azevedo Junqueira, Pouso Alegre - MG 

www.unimedsulmineira.com.br 
marketing@unimedsulmineira.com.br   

[G4-17; G4-22; G4-23; G4-28; G4-29; G4-30; G4-31; G4-32; G4-33]

As Demonstrações Contábeis deste relatório receberam auditoria externa e os 

pareceres constam nos anexos. Demais informações estão em concordância com 

as diretrizes G4 da GRI e com os princípios para a definição da Materialidade.

A Unimed Sul Mineira, a cada dia, busca realizar sua gestão com foco na 

sustentabilidade, sempre com objetivo de promover uma política clara de 

comunicação e relacionamento com as partes interessadas, como também 

contribuir para o bem-estar da sociedade.

Devido à atualização e alteração dos indicadores do Balanço Social Unimed, 

ferramenta utilizada para coleta da maioria dos indicadores presentes neste 

relatório, algumas informações relativas ao ano de 2014 (tais como as contidas 

nos itens 2.1, 2.3, 2.10, 2.21, 2.23.1.1, 2.23.1.2, 2.25, 2.27, DVA- (A)(I) e (B)(II), estão 

divergentes das publicadas no Relatório de Sustentabilidade da Unimed Sul 

Mineira 2014.

http://www.unimedsulmineira.com.br/
marketing%40unimedsulmineira.com.br%20
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Apresentamos a segunda edição do Relatório de Sustentabilidade no 

formato GRI-G4 e este ano, pela primeira vez, juntamente com o Relatório 

de Gestão do ano de 2015. Esse relatório tem por objetivo tornar conhecidas 

nossas ações, mostrar o quão importante é o nosso trabalho para 

transformar a realidade em que vivemos e possibilitar uma visão integral 

sobre como a nossa cooperativa se situa na sociedade.

 

Exercer o cooperativismo vai além dos anseios econômicos. Cooperar 

também significa praticar ações sociais voluntárias.

 

Todos podemos, com a expansão da consciência, criar novos hábitos e 

conquistar mais qualidade de vida. E é esse um dos objetivos da Unimed 

Sul Mineira: promover saúde e bem-estar para todos os nossos públicos.

 

O ano de 2015 foi marcado por muitos desafios. A Unimed Sul Mineira 

não mediu esforços para empreender, investir em uma gestão pró-ativa 

e cautelosa no trato administrativo e financeiro, para colher bons frutos, 

priorizando o equilíbrio no relacionamento com os cooperados, os 

colaboradores, os clientes e a comunidade onde atua.

mensagem do Presidente 
[G4-1; G4-2]

É gratificante olhar para a Unimed Sul Mineira e constatar que ela tornou-se 

indispensável à vida de grande parte da população sul mineira, dirigida por uma 

administração transparente e aberta.

 

Tive o privilégio de conduzir nossa cooperativa na gestão 2012/2016, 

juntamente com dirigentes e conselheiros, com visão administrativa, 

responsabilidade econômica e financeira, partilhando do mesmo ideal 

cooperativista e sustentável. A todos os amigos cooperados, diretores e 

conselheiros rendo aqui minha homenagem e reconhecimento, pois, se não 

fosse a parceria constante não teríamos condições de encerrar com dados tão 

positivos e consistentes. 

 

Desejamos que a leitura desse relatório nos leve a refletir sobre a importância 

de permanecermos no caminho da qualidade, da sustentabilidade e do respeito, 

lembrando-nos que os frutos são consequência daquilo que semeamos!

 

Muito obrigado!

Dr. Jaime Schmidt da Silva

Diretor Presidente
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mensagem da diretoria 
[G4-1; G4-2]

O Sistema Unimed é a maior rede de assistência médica do país, presente em 

84% do território nacional e a maior cooperativa de trabalho médico do mundo, 

da qual fazemos parte. E no cooperativismo é importante que todos estejam 

ligados por um objetivo comum: promover a saúde dos nossos clientes e 

valorizar o trabalho dos cooperados.

Em tempos de incertezas, apresentar resultados positivos e crescimento é, sem 

dúvida, uma grande conquista!  

Ao contemplarmos os resultados nesse Relatório de Gestão e Sustentabilidade 

2015, constatamos que apesar dos inúmeros desafios, o caminho escolhido nas 

tomadas de decisões nos provou, através dos resultados obtidos, ser o caminho 

do sucesso!

Nossa gestão não fraquejou nem desistiu na primeira dificuldade, pois o que 

teria sido dessa trajetória de sucesso se lá atrás tivéssemos desistido? Por isso, 

precisamos olhar nossa história de 27 anos de Unimed Sul Mineira e vislumbrar 

um futuro cada vez mais próspero. 

Temos o orgulho de compartilhar as ações que fazem parte da mudança que já 

começamos, apresentando resultados de uma gestão equilibrada e transparente, 

e aplicando os princípios da governança corporativa e o trabalho da dedicação, 

respeito ao próximo e ao meio ambiente. 

Dr. Washington Luís de Oliveira, Dr. Hélder José Barbosa,
Dr. José Claret Machado Villela e Dr. Jaime Schmidt da Silva

Foi um ano dedicado a novos projetos. Mapeamos os processos e implantamos o 

Planejamento Orçamentário. Criamos os comitês de especialidades de Ginecologia 

e Obstetrícia, Oftalmologia e Ortopedia e Traumatologia.

Esse é o último relatório de nossa gestão (2012/2016) e os resultados nos tornam 

gratos pela contribuição de nossos cooperados, colaboradores, clientes e parceiros. 

Agradecemos a confiança em nós depositada, pois não medimos esforços para 

manter a sustentabilidade da nossa tão conceituada cooperativa, no âmbito 

estadual e nacional.

Nossa cooperativa é a soma do trabalho de todos nós!

Diretoria Executiva
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O Sistema Unimed

A Unimed é o maior sistema cooperativista de trabalho 
médico do mundo e também a maior rede de assistência 
médica do Brasil, presente em 84% do território nacional.

O Sistema nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP) pelo

Dr. Edmundo Castilho, em 1967, e hoje é composto por 351 

cooperativas médicas, que prestam assistência a mais de 21 milhões 

de clientes em todo o País. Clientes Unimed contam com mais de 

112 mil médicos ativos, 113 hospitais próprios e 12 hospitais dia, 

além de unidades de pronto atendimento, laboratórios, ambulâncias 

e hospitais credenciados para garantir qualidade nas assistências 

médica, hospitalar e de diagnóstico complementar. Além de deter 30% 

do mercado nacional de planos de saúde, a Unimed possui lembrança 

cativa na mente dos brasileiros. De acordo com a pesquisa nacional do 

Instituto Datafolha, a Unimed é pelo 22º ano consecutivo a marca Top 

of Mind quando o assunto é plano de saúde. Outro destaque é o prêmio 

plano de saúde em que os brasileiros mais confiam, recebido pela 13ª 

vez consecutiva, na pesquisa Marcas de Confiança.  
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Sistema Unimed em números

351 
cooperativas

viSÃO
COOPerATiviSTA

viSÃO
merCAdOLóGiCA

1

1

1

32

316

Confederação Nacional

Federações
Institucionais

Operadoras
(29% das operadoras

de saúde)

Prestadoras

Confederação Regional

Central Nacional

Federações

Singulares

15

300

36

40

84%

41%
5,47
25%
113

135 176
PORTE 

GRANDE
PORTE 
MÉDIO

PORTE
PEQUENO

(Acima de 100.000 
Beneficiários)

(De 20.000 a 99.999 
Beneficiários)

(Até 19.999
Beneficiários*)

dos municípios do Brasil fazem
parte da área de ação das Unimeds,
concentrando 97% dos possuidores
de plano de saúde do país

dos possuidores de plano de saúde
do país são beneficiários Unimed

médicos cooperados por
1.000 beneficiários Unimed

dos médicos ativos no país
são cooperados das Unimeds

hospitais Unimed e 12 hospitais-dia, que
disponibilizam 8.732 leitos, representam
2% dos hospitais existentes no país

*Neste porte estão incluídas as Unimeds
Federações Institucionais e as Singulares Prestadoras

que não atuam como operadoras de plano de saúde e, portanto, 
não possuem beneficiários. Fonte: Aplicativo Cadu - 

Cadastro Nacional das Unimeds - dez/2014
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A Unimed Sul Mineira, denominada Cooperativa de Trabalho 

Médico de Pouso Alegre, foi fundada em 10 de julho de 

1988, com a participação de 25 médicos da cidade de Pouso 

Alegre-MG.

Atualmente, a Unimed Sul Mineira, classificada de porte 

médio, se faz presente com a sede em Pouso Alegre (Av. 

Marechal Castelo Branco, 75, Coronel Evaristo Azevedo 

Junqueira), Unidades Comerciais e Administrativas – UCAS 

(Pouso Alegre, Cambuí, Santa Rita do Sapucaí e Ouro Fino) e 

CEU – Centro de Especialidades Unimed em Extrema.

Cooperativa consolidada pela sua qualidade e ampla rede de 

assistência médica, a Unimed Sul Mineira promove saúde, 

bem-estar e qualidade aos seus clientes. 

DADOS REFERENTES A DEZEMBRO/2015

Unimed Sul mineira
[G4-3; G4-4; G4-5; G4-7; G4-9; G4-56]

372

33

77.108

10

5

18

2

2

1

27

2

1

38

1

1

Cooperados

Cidades

Clientes

Hospitais Credenciados

Hospitais Dia Credenciados

Serviços de Imagem

Serviços de Patologia e Citologia

Serviços Especiais em Cardiologia

Serviço de Oncologia

Serviços de Fisioterapia

Serviços de Litotripsia

Serviço Médico de Diagnóstico e Tratamento dos Distúrbios do Sono

Laboratórios de Análises Clínicas

Serviço de Atenção Integral à Saúde

Serviço de Remoção com 02 ambulâncias (UTI Móvel e Suporte Básico)
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Planos empresariais

Após amplo estudo do mercado regional, planos específicos foram 

desenvolvidos para atender às necessidades de cada empresa. Todos eles 

oferecem cobertura de atendimento de urgência e emergência em todo o 

território nacional, pela rede de assistência médica do Sistema Unimed.

Pme 
Plano formatado para Pequenas e Médias Empresas que possuam no mínimo 

três pessoas, entre titulares e dependentes. Oferece valores reduzidos de 

mensalidade e uma coparticipação de 50% em consultas, exames e demais 

procedimentos. Oferece também o transporte aéreo e terrestre - remoção.

UniPArT 
Plano com cobertura ampla para consultas, exames e internações, com 

mensalidades em que os funcionários participam com 50% no pagamento de 

consultas e exames. Incluso transporte aeromédico e terrestre - remoção.

UniPLUS 
Plano completo com mensalidade que cobre integralmente todas as consultas, 

exames e internações hospitalares. Incluso o transporte aeromédico.

COnSULTOriA em SAúde 
A Unimed Sul Mineira oferece às empresas clientes uma ampla consultoria em 

saúde, com produtos e programas personalizados, definidos de acordo com o 

perfil de cada empresa.

reLACiOnAmenTO emPreSAriAL 
Com um canal de relacionamento exclusivo, as empresas clientes da Unimed 

Sul Mineira apresentam suas necessidades, obtendo retorno e solução com 

agilidade de todos os setores da cooperativa.
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Planos Pessoa Física 

Planos desenvolvidos para atender às necessidades da população, oferecendo 

assistência médica moderna e de qualidade, com acesso a diversos serviços 

e benefícios, como transporte aeromédico e atendimento de urgência e 

emergência em todo o território nacional pelo Sistema Unimed.

UniPLUS 
Este plano cobre integralmente, sem qualquer despesa extra (além da 

mensalidade fixa), todos os serviços médicos e ambulatoriais, além de exames 

nos profissionais, clínicas e laboratórios que constem na relação de prestadores 

de serviços da Unimed Sul Mineira.

UniPArT 
Com uma pequena mensalidade e valores fixos para consultas e exames, dos 

quais participa com 50% dos custos, o cliente utiliza seu plano de saúde de 

acordo com suas necessidades, gerenciando seus gastos e planejando o uso dos 

serviços, uma vez que a coparticipação é cobrada posteriormente junto ao valor 

da mensalidade. O plano também cobre internações hospitalares, incluindo UTI.
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Com foco na atenção integral à saúde, enfatizando a preocupação com o 

bem-estar físico, mental e psicossocial, a Unimed Sul Mineira, além de 

agregar benefícios aos planos de saúde, oferece outros serviços para a 

segurança e a tranquilidade de seus clientes.

CenTrAL de mArCAçÃO de COnSULTAS
Auxílio aos clientes no agendamento de consulta na especialidade 

solicitada, com disponibilidade para atendimento rápido, de acordo com  

agenda do cooperado, seguindo a RN268.

remOçÃO AerOTerreSTre
Recurso disponível 24 horas por dia aos clientes em situações de urgência e 

emergência, ou quando é necessária a transferência de um estabelecimento 

hospitalar que não dispõe de condições e/ou recursos técnicos para o 

tratamento necessário.

Unimed OdOnTO
Um novo formato em atendimento odontológico, seguindo os padrões 

de qualidade dos demais produtos do Sistema Unimed. Surpreende pela 

modernidade e custos altamente acessíveis. Disponível para contratação 

empresarial.

beneFÍCiO FAmÍLiA
No caso de falecimento do titular, assegura gratuitamente a extensão do 

plano de saúde por 12 (doze) meses aos dependentes inscritos. Disponível 

somente para contratos individuais.

ATençÃO inTeGrAL à SAúde - eSPAçO viver bem
Além de todos os benefícios, a Unimed Sul Mineira oferece mais uma vantagem que 

faz toda a diferença para a saúde de seu cliente: o Espaço Viver Bem.

Nele, os clientes participam de programas que possibilitam uma melhora na 

qualidade de vida, com ações oferecidas de acordo com as necessidades de cada um.

Os programas são desenvolvidos pela equipe de Atenção Integral à Saúde da 

Unimed Sul Mineira, composta por coordenadora, enfermeiros, fisioterapeutas, 

médicos, nutricionista, psicólogo, técnicos em enfermagem e secretária.

Tudo isso, sem custo adicional para o cliente inscrito nos programas de Saúde 

Integral da cooperativa.

No espaço, são oferecidos os programas:

•	 Viver com Unimed:  

- Gerenciamento de Casos: direcionado para clientes em tratamento 

domiciliar; 

- Gerenciamento de Doenças: direcionado para clientes portadores de 

doenças crônicas sem limitações funcionais;

•	 Unibebê: direcionado para as clientes gestantes;

•	 Unibem: direcionado para clientes que precisam de atendimentos em nível 

ambulatorial;

•	 Sala de Vacinas: direcionado para toda a comunidade e clientes que 

precisam de vacinas do calendário básico do Sistema Único de Saúde (SUS), 

exceto a BCG (contra a tuberculose);

•	 Viva Leve: direcionado para os clientes inscritos nos programas que 

precisam de acompanhamento nutricional;

•	 Dança Sênior e hidroginástica: direcionado para clientes inscritos no 

Gerenciamento de Doenças.        
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ATençÃO inTeGrAL à SAúde
emPreSA SAUdáveL 
 
Mais saúde dentro da empresa

Saúde e qualidade de vida dependem de hábitos conscientes, medidas 

preventivas e mudanças de atitudes diárias, que influenciam diretamente 

na satisfação e na produtividade de seus colaboradores. Pensando nisso, a 

Unimed Sul Mineira desenvolveu o Programa Empresa Saudável, que oferece 

informações, ações e atividades para promover a saúde e a prevenção de 

doenças.

O programa permite que a empresa conheça o perfil de saúde de seus 

colaboradores, propondo ações com foco na promoção de saúde e

prevenção de doenças.

Assim os profissionais são orientados para mudança de hábitos, buscando 

sempre qualidade de vida.  

Os serviços oferecidos são:

•	 Reinvente-se
•	 Viva	Leve
•	 Viver Bem 
•	 Postura Saudável 
•	 Unibebê In Company 
•	 Palestras

OUvidOriA [G4-57]

“Ouvidoria é a instituição que representa os legítimos interesses dos cidadãos 

no ambiente em que atua na busca de soluções definitivas”. (Manual de Boas 

Práticas Ouvidorias Brasil ABRAREC).

Instituída em 2014, o setor de Ouvidoria tem desenvolvido um trabalho de 

qualidade junto aos beneficiários. O recurso é de segunda instância e, por isso, 

é preciso que o beneficiário possua o número de protocolo em mãos e também 

tenha procurado um dos serviços de atendimento.
 

miSSÃO

viSÃO

vALOreS

Promover a saúde dos nossos clientes e 

valorizar o trabalho dos cooperados.

Ser referência em qualidade na promoção da

saúde e na valorização do cooperado.

Compromisso com a vida.

Qualidade no atendimento.

Equidade e cooperação.

Ética e transparência.

Trabalho em equipe.
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Unimed Sul mineira
em números [G4-6; G4-8; G4-9; G4-13]

A Unimed Sul Mineira é líder de mercado e abrange 33 cidades no 

Sul de Minas.Encerramos 2015 com 372 médicos cooperados, 166 

colaboradores e 77.108 beneficiários. 

 

Área de ação: Bom Repouso, Borda da Mata, Bueno Brandão, Cachoeira 

de Minas, Camanducaia, Cambuí, Careaçu, Conceição dos Ouros, 

Congonhal, Consolação, Córrego do Bom Jesus, Espírito Santo do 

Dourado, Estiva, Extrema, Heliodora, Inconfientes, Ipuiúna, Itapeva, 

Jacutinga, Monte Sião, Munhoz, Natércia, Ouro Fino, Pouso Alegre, 

Santa Rita do Sapucaí, São João da Mata, São Sebastião da Bela Vista, 

Senador Amaral, Senador José Bento, Silvianópolis, Tocos do Moji, 

Toledo e Turvolândia.
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beneficiários

carteira De cLieNtes
Ano Clientes Crescimento

2010 53.406 0,0%

2011 59.690 11,8%

2012 71.914 20,5%

2013 72.182 0,4%

2014 77.928 8,0%

2015 77.108 -1,1%

2010

53.406

59.690

71.914 72.182
77.928 77.108

2011 2012 2013 2014 2015

Número De cLieNtes
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Perfil da Carteira de Clientes
e Tipos de Plano

2015

perFiL Da carteira De cLieNtes
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Custo
Operacional 5.096 4.857 3.877 3.902 4.066 4.566

Pessoa Física 9.225 9.662 10.520 12.590 12.693 13.697

Pessoa Jurídica 35.071 41.157 53.503 55.690 61.169 58.845

Repasse 4.014 4.014 4.014 0 0 0

TOTAL 53.406 59.690 71.914 72.182 77.928 77.108

Custo Operacional

Pessoa Física 

Pessoa Jurídica
76%

6%

18%

Obs.: Até o ano de 2012 era somado 4014 beneficiários que pertenciam a Central 
Nacional Unimed considerados como “repasse” em custo operacional, em 2013 
passamos a desconsiderar este número.

evoLUÇÃo Da carteira 2015
Mês Beneficiários

Janeiro 78047

Fevereiro 78223

Março 78420

Abril 78449

Maio 77182

Junho 77018

Julho 76580

Agosto 77323

Setembro 77871

Outubro 76613

Novembro 76280

Dezembro 77108

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

78.047
78.223

78.420
78.449

77.182
77.018

76.580

77.323

77.871

76.613
76.280

77.108
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Cooperados
Cooperados

Colaboradores
Colaboradores

2013 2013

359

138
154 166

363 372

2014 20142015 2015

cooperaDos e
coLaboraDores

iNvestimeNto em saúDe para 
cooperaDos e coLaboraDores 

R
$ 

51
6.

78
2,

4
7

R
$ 

55
6.

02
9,

69

R
$ 

72
6.

53
5,

54

R
$ 

4
39

.9
30

,8
9

R
$3

78
.9

65
,9

5

R
$ 

58
5.

26
0,

81

Cooperados e Colaboradores
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286.773

363.623

397.444
443.337

469.013

475.100

coNsULtas

2010 2011 2012 2013 2014 20152010

2.061
2.596

2.750

4.171
4.333

4.653

2011 2012 2013 2014 2015

iNterNaÇÕes cirúrGicas

2010

1.338 1.714 1.694
1.841

2.479 2.394

2011 2012 2013 2014 2015

iNterNaÇÕes cLÍNicas

resUmo
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consultas 286.773 363.623 397.444 443.337 469.013 475.100

Internações Cirúrgicas 2.061 2.596 2.750 4.171 4.333 4.653

Internações Clínicas 1.338 1.714 1.694 1.841 2.479 2.394

Sadt Simples 555.527 732.624 836.994 977.710 1.075.027 1.156.744

Sadt Especial 11.261 14.387 17.333 21.642 24.157 26.330

Atendimentos
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2010 2010

2010 2010

555.527
11.261

1,94

848

732.624

14.387

2,01
1045

836.994
17.333

2,11
11662,21

1235
2,29

1292
2,43

1277

977.710
21.642

1.075.027
24.157

1.156.744
26.330

2011 2011

2011 2011

2012 2012

2012 2012

2013 2013

2013 2013

2014 2014

2014 2014

2015 2015

2015 2015

saDt simpLes saDt especiaL

Número De eXames por coNsULta Número De coNsULtas por cooperaDo
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Sustentabilidade na
Unimed Sul mineira

A Unimed Sul Mineira permanece alinhada à sua Política de 

Sustentabilidade e, cada vez mais, desenvolve ações e projetos com 

foco no bem-estar de seus clientes, na profissionalização de seu público 

interno, no estabelecimento de um relacionamento de diálogo com seus 

principais públicos, na comunidade do entorno e no meio ambiente. 

A busca contínua pela gestão sustentável é um dos objetivos da 

cooperativa e, como exemplo, podemos citar o avanço em diversas áreas:

reSPOnSAbiLidAde SOCiAL
Criada em julho de 2014 com objetivo de desenvolver, acompanhar 

e disseminar práticas relativas à sustentabilidade esta área, com 

engajamento dos dirigentes, Comissão de Responsabilidade Social 

e colaboradores, conseguiu transformar algumas ações pontuais em 

projetos contínuos reforçando o compromisso da cooperativa com a 

saúde social, ambiental e econômica. As ações e projetos serão descritos 

nos capítulos Para Saúde Ambiental e Para Saúde Cultural.
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O setor apresenta grandes melhorias operacionais e administrativas, tendo 

participação importante no resultado da cooperativa. Além de fornecer suporte e 

informações detalhadas à gestão, também atua nas áreas de “Processos e Qualidade” 

e “Consultoria Interna Operacional”, que consistem em: realizar o diagnóstico dos 

processos; confeccionar fluxogramas, POP’s (Procedimento Operacional Padrão) e 

IN’s (Instrução Normativa); realizar mudanças voltadas à rotina dos colaboradores, 

visando a melhoria do aproveitamento de tempo e recursos disponíveis e controlar 

o planejamento orçamentário de toda a cooperativa.

mAPeAmenTO de PrOCeSSOS
No final de 2014, a Unimed Sul Mineira iniciou os trabalhos com a área de 

processos e qualidade, com o objetivo de implantar melhorias nos processos.

Na primeira fase, realizamos o “retrato” de cada processo e o levantamento 

da estrutura organizacional da cooperativa para análise e identificação dos 

processos. 

Já na segunda fase, colocamos em prática o desenho dos processos propostos 

para otimização, redução de custos, eliminação de retrabalho, aderência 

ao sistema de gestão, vinculação da estrutura organizacional, adaptação à 

legislação vigente e adoção das melhores práticas do Sistema Unimed. Todas as 

propostas foram validadas em oficinas com a presença dos representantes dos 

setores, coordenadores e gerentes responsáveis. 

ASSeSSOriA de inFOrmAçÕeS eSTrATéGiCAS
O setor de Assessoria de Informações Estratégicas teve início em dezembro de 

2013, com o objetivo de prestar assessoria aos gestores da Unimed Sul Mineira 

para implementação, operacionalização e gestão do planejamento estratégico, 

nas atividades relacionadas à gestão (incluindo o gerenciamento de projetos), 

à otimização de processos de trabalho e ao acompanhamento de dados 

estatísticos. Em 2015, a Unimed Sul Mineira contratou mais dois profissionais 

para compor o setor, ampliando e agilizando a entrega de serviços. 

Na terceira fase do projeto, iniciamos a confecção das regras de negócio, com a 

descrição de todos os procedimentos operacionais padrão (POP) e as instruções 

normativas (IN) de cada atividade.

Todo esse trabalho foi realizado com a supervisão da Fundação Unimed e 

validado por todos os envolvidos, para que os processos estivessem de acordo 

com a realidade atual da cooperativa, tendo como resultados a redução de 

custos, redução do tempo para realização de cada atividade e a otimização da 

utilização dos recursos disponíveis.

Com a conclusão do projeto por parte da Fundação Unimed, a Unimed Sul 

Mineira continuará com o trabalho de controle dos processos, propondo 

melhorias e realizando as atualizações necessárias. 
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PLAnejAmenTO OrçAmenTáriO
No início de 2015, a Unimed Sul Mineira recebeu a visita da Federação Minas 

para o treinamento de planejamento orçamentário empresarial. Após esse 

aprendizado, iniciaram-se as discussões de possíveis ideias e ferramentas para a 

confecção e controle desse projeto.

No segundo semestre de 2015, a Unimed Sul Mineira desenvolveu uma nova 

planilha para controle do planejamento orçamentário e realizou treinamento 

com todos os setores, com orientações teóricas e práticas. Após esse 

treinamento, iniciou-se um trabalho de simulação realizando o orçamento 

do último quadrimestre do ano, para fixação do aprendizado e sugestão de 

melhorias para o planejamento de 2016. 

Com todo esse aprendizado colocado em prática, realizamos mudanças na 

estrutura da ferramenta e das atribuições de cada conta contábil. Assim, o 

planejamento orçamentário de 2016 ficou mais consistente e fácil de ser 

controlado.

Hoje, a Unimed Sul Mineira possui uma ferramenta voltada à tomada 

de decisão, envolvendo toda liderança e gestão (Gerência e Diretoria) e 

possibilitando a visualização do resultado do ano com maior exatidão.

PLAnejAmenTO eSTrATéGiCO
O Planejamento Estratégico envolve todos os setores da cooperativa, buscando 

reunir valores e descrever suas políticas, conforme segue abaixo:

•		Mercado:	crescimento responsável, gestão eficiente da carteira, foco na 

margem operacional, atendimento rápido e resolutivo e relacionamento com 

clientes corporativos.

•		Gestão: valorização responsável do honorário médico, tecnologia para 

interação com os cooperados, gestão sustentada por processos e pessoas, 

responsabilidade na gestão financeira, compromisso socioambiental sério e 

manutenção do direito da operadora.

•		Saúde: oferta viável de recursos próprios.

O objetivo é criar diretrizes compatíveis com o negócio, a missão, a visão e os 

valores, que irão nortear a construção do futuro da organização.
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Em 2014, foi implementada uma reestruturação no Setor de Mercado. Em 2015, 

nosso principal desafio foi consolidar esse processo em meio à crise do Brasil, 

que também afetou o segmento de Saúde Suplementar, havendo redução de 

carteiras de beneficiários pela primeira vez na história do país.

Com esse cenário, foi fundamental o Setor de Mercado trabalhar o planejamento 

estratégico de forma cada vez mais eficaz, sendo extremamente assertivo no 

trabalho de gestão e aproximação das empresas (iniciado em 2014), estreitando 

ainda mais o relacionamento com as organizações - que hoje representam mais 

de 82% da carteira da Unimed Sul Mineira - e gerenciando o plano de saúde de 

forma preventiva. 

Com o apoio da Oxxy Consultoria atuarial, trabalhamos a atualização dos preços 

dos nossos produtos, buscando manter o valor equilibrado com a quantidade 

de benefícios oferecidos pela Unimed Sul Mineira. E com o apoio comercial 

da Unimed Federação Minas, desenvolvemos treinamentos de capacitação e 

acompanhamento constante para toda equipe comercial. 

Assim, mesmo diante de todas as dificuldades do cenário de crise no país, 

com empresas fechando em nossa região e o grande volume de demissões, 

conseguimos manter a marca de mais de 77.000 beneficiários, que continuam 

usufruindo da maior e mais completa rede de atendimento assistencial do Sul 

de Minas.

Apesar do foco do Setor de Mercado continuar sendo os Planos Empresariais (82% 

da carteira de clientes), voltamos também a atenção aos Planos Individuais (Pessoa 

Física), por representarem uma carteira com bons resultados para a Unimed Sul 

Mineira. Em ambos os segmentos o foco é o modelo coparticipativo, que gera mais 

rentabilidade e proporciona a redução do absenteísmo nas empresas.   

Com o apoio da Diretoria da Unimed Sul Mineira, conseguimos trabalhar a 

relação receita x despesa assistencial de forma sustentável, fortalecer a parceria 

com grandes empresas (como a Multilaser) e finalizar 2015 com enorme

sucesso e a certeza de ter prestado à população o melhor serviço no setor

de Saúde Suplementar.

mercado
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Partes interessadas

Este relatório foi desenvolvido, pelo segundo ano consecutivo, conforme 

as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), versão G4, demonstrando 

amadurecimento em relação à gestão dos impactos materiais, dos riscos e das 

oportunidades da Unimed Sul Mineira.

A Comissão de Responsabilidade Social reavaliou os 15 tópicos pré-

selecionados considerados relevantes, de acordo com as diretrizes e indicadores 

da GRI-G4, alinhados para o Relatório de Sustentabilidade 2014 - durante 

a consultoria especializada da Unimed do Brasil, bem como à Matriz de 

Materialidade criada com base na pesquisa realizada por meio eletrônico e 

presencial (na Sede Administrativa, UCA’s e Espaço Viver Bem) com as partes 

interessadas, ou seja, o público de relacionamento da Unimed Sul Mineira 

(cooperados, colaboradores, clientes pessoa física, clientes pessoa jurídica, 

fornecedores, prestadores de serviço e sociedade).

Após esta reavaliação e análise criteriosa da realidade da cooperativa definiu-

se, com a alta gestão, que os dados apontados na pesquisa - a Matriz de 

Materialidade e o recorte dos temas definidos como aspectos materiais, seriam 

reutilizados para o relato 2015, uma vez que permanecem condizentes com o 

momento atual da Unimed Sul Mineira.

A pesquisa com o público de relacionamento realizada entre os dias 13 e 23 de 

janeiro de 2015, solicitou que selecionassem uma nota de 1 a 5 para cada tópico 

pré-selecionado pela Unimed Sul Mineira, sendo: 1 - irrelevante; 2 - pouco 

relevante; 3 - nem relevante, nem irrelevante; 4 - relevante; 5 - muito relevante. 

Dos 15 tópicos relevantes pré-selecionados, todos ficaram com notas entre 4 e 5, 

o que nos mostra que os temas propostos são relevantes para a cooperativa.

A Matriz de Materialidade foi criada com base no cruzamento das 283 respostas 

da pesquisa e apontou 5 temas considerados de alta importância (conforme 

localização dos tópicos no quadrante da figura a seguir) para a inserção de 

sustentabilidade na Unimed Sul Mineira, denominados “Aspectos Materiais”, 

mensurados como relevantes sob dois pontos de vista (importância para a 

cooperativa e importância para o público de relacionamento – stakeholders).

O resultado da pesquisa foi validado pela Gerência Administrativa, responsável 

pela gestão da sustentabilidade na cooperativa, e pela Comissão de 

Responsabilidade Social, sendo os temas considerados de alta importância, 

priorizados no desenvolvimento deste relatório.

Vale ressaltar que algumas informações contidas aqui foram publicadas no 

Relatório de Sustentabilidade 2014 da Unimed Sul Mineira, que encontra-se 

disponível em www.unimedsulmineira.com.br.

[G4-18; G4-26; G4-27]

http://www.unimed.coop.br/portalunimed/flipbook/sul_mineira/relatorio_de_sustentabilidade_2014/.%0D
http://www.unimedsulmineira.com.br/
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matriz de materialidade

1   Resultado econômico-financeiro

2   Gestão responsável com fornecedor

3   Consumo consciente

4   Preocupação em relação ao efeito estufa

5   Destinação correta do lixo

6   Conscientização ambiental

7   Geração de empregos

8   Saúde e segurança no trabalho

9   Treinamentos para colaboradores e cooperados

10   Diversidade e igualdade de oportunidades

11   Código de Conduta

12   Ações junto à comunidade

13   Ética e transparência nos negócios

14   Saúde e segurança do cliente

15   Satisfação do cliente

ASPECTOS
MATERIAIS

temas

ASPECTOS MATERIAIS 
ASPECTO

CORRESPONDENTE
àS DIRETRIzES GRI G4

1   Consumo consciente Materiais - Água - Energia Elétrica

2   Destinação correta do lixo Efluentes e resíduos

3   Saúde e segurança no trabalho Saúde e segurança no trabalho

4   Saúde e segurança do cliente  Saúde e segurança do cliente

5   Satisfação do cliente  Rotulagem de produtos e serviços

 [G4-18; G4-19; G4-20; G4-21]
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LimiTe dO ASPeCTO denTrO dA OrGAnizAçÃO
Os aspectos considerados materiais por colaboradores e dirigentes foram:

LimiTe dO ASPeCTO FOrA dA OrGAnizAçÃO
Os aspectos considerados materiais para os públicos externos (clientes Unimed, 

cooperados, comunidade, fornecedores e prestadores de serviço) foram:

Média – Colaboradores da UniMed sUl Mineira
Posição   Temas Materiais 

 1º   Saúde e segurança no trabalho

 2º   Consumo consciente

 3º   Saúde e segurança do cliente

 4º   Destinação correta do lixo

 5º   Satisfação do cliente

Média – StakeholderS
(exceto colaboradoreS uniMed Sul Mineira)

Posição   Temas Materiais 

 1º   Satisfação do cliente

 2º   Saúde e segurança do cliente

 3º   Destinação correta do lixo

 4º   Consumo consciente

 5º   Saúde e segurança no trabalho
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Governança
Cooperativa1
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1.1 estrutura
      de Governança 

Protocolo/
Expedição

Assembleia Geral

Conselho Administrativo

Diretoria Executiva

Gerência de MercadoGerência AdministrativaGerência Operacional

Vendas

Vendas PJ

Vendas PF

Recuperação e
fidelização de

clientes

Relacionamento
com cliente

Administrativo

Tecnologia da
Informação

Gestão de  
Pessoas

Administração
de Pessoal

Responsabilidade
Social

Comunicação e
Marketing

Serviços de 
Apoio

Manutenção

Contabilidade

Financeiro

Estoque

Compras

Financeiro/ 
Contábil

Prestação de
Serviço

Remoção

Atenção à
Saúde

Integral

OPERACIONAL

Cadastro

Autorizações

Faturamento

Call Center

SAÚDE

Auditoria 
Médica

Conselho Técnico Disciplinar

Ouvidoria Jurídico

Informações Estratégicas

Conselho Fiscal

Secretaria Executiva Relacionamento com
cooperado

Regulação 
de Saúde

Relacionamento 
com prestador

Centro de
Especialidades

Relacionamento
com cliente

Relacionamento
Corporativo

UCA’s

[G4-34; G4-38; G4-39] 

Norma Moreira de Paiva Carvalho Wagner Cobra Borges Thiago W. Vaz de Souza
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Assembleia Geral

Conselho Fiscal 

A Assembleia Geral dos cooperados, que pode ser Ordinária ou Extraordinária, é 

o órgão supremo da Unimed Sul Mineira, e atende aos limites da lei. O Estatuto 

Social é responsável por auxiliar na tomada de toda decisão de interesse da 

sociedade, e de suas deliberações que envolvam a todos, ainda que ausentes

e discordantes. 

A Assembleia Geral, na Unimed Sul Mineira, é convocada e dirigida pelo 

presidente, após deliberação do Conselho de Administração.

A administração da sociedade é fiscalizada assídua e minuciosamente por um 

Conselho Fiscal, constituído por três membros efetivos e três suplentes, todos 

eleitos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, sendo que é permitida 

apenas a reeleição de um terço de seus componentes. 

eFeTivOS:
Dr. Fabrício Reis da Silva 

Dra. Adriana Moreira 

Dr. Carlos Eduardo Basso Vilela

Frequência:  

ASSembLeiA GerAL OrdináriA: 
É realizada obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos três primeiros 

meses após o encerramento do exercício. 

ASSembLeiA GerAL exTrAOrdináriA:
É realizada sempre que necessário e poderá tratar sobre qualquer assunto de 

interesse da sociedade, desde que mencionado no Edital de Convocação.

SUPLenTeS: 
Dr. Eduardo Ribeiro de Magalhães

Dr. Luciano Tadeu Leal

Dr. Hélio César Ferreira Linhares 
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Auditoria externa

Conselho de Administração

A empresa R&R Auditoria e Consultoria presta serviços para a Unimed Sul Mineira 

na emissão de relatórios e pareceres, por auditor independente não subordinado às 

ordens da direção, de forma a atuar de maneira imparcial.

A auditoria externa, além de atender exigências legais por meio de seus pareceres, 

confere credibilidade à empresa perante o mercado, principalmente junto às 

instituições financeiras, prestação de contas junto aos órgãos da Diretoria e/

ou Conselhos de Administração e Fiscal, aos sócios, aos acionistas e às pessoas 

interessadas em adquirir participações societárias.

O Conselho de Administração é composto por nove membros cooperados, sendo 

quatro diretores executivos e cinco conselheiros administrativos.

direTOriA exeCUTivA – de março/2012 a março/2016
A Diretoria Executiva da Unimed Sul Mineira, que administra a cooperativa, é 

composta por quatro diretores para o exercício dos seguintes cargos: 

Diretor Presidente: Dr. Jaime Schmidt da Silva

Diretor Administrativo: Dr. José Claret Machado Villela

Diretor Financeiro: Dr. Helder José Barbosa

Diretor Comercial: Dr. Washington Luís de Oliveira

A auditoria externa da Unimed Sul Mineira realiza os serviços de auditoria das 

demonstrações contábeis para fins de publicação, auditoria contábil, fiscal e 

operacional.

Uma auditoria externa imparcial e competente pode identificar a melhor solução 

para os questionamentos empresariais de forma ágil e eficaz, tendo o parecer como 

ferramenta de gestão para análise de pontos de melhorias a serem implementados.

COnSeLHeirOS AdminiSTrATivOS
Dr. Adilson de Oliveira Fraga

Dr. Artur Lins de Medeiros

Dr. Luciano Martins Riera

Dr. Renato Riera Toledo

Dr. Ronaldo César Rios
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Conselho Técnico disciplinar Comitês de especialidades
O Conselho Técnico Disciplinar é constituído por cooperados que estão em dia 

com suas obrigações cooperativistas. Eleitos em Assembleia Geral, juntamente 

com o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, é composto por três 

membros efetivos e três membros suplentes.

eFeTivOS:
Dr. Wladimir de Sousa e Silva

Dra. Marta Garroni Magalhães

Dra. Eliúde Rosa da Costa Manso

SUPLenTeS:
Dr. Mário Dimas Carneiro Telles

Dr. Dráuzio Oppenheimer

Dr. Fabrício Rodrigues dos Anjos

Os Comitês de Especialidades são órgãos de caráter consultivo, prestando apoio 

e assessoria técnica/científica ao Conselho Técnico-Disciplinar, ao Conselho de 

Administração e Diretoria Executiva da Unimed Sul Mineira. São constituídos 

por médicos cooperados da Unimed Sul Mineira, titulados nas respectivas 

áreas, no gozo de seus direitos estatutários e regimentais, que estejam atuando 

regularmente e que não ocupem cargos na administração da cooperativa, como 

colaborador ou conselheiro. 

COmiTÊ de GineCOLOGiA e ObSTeTrÍCiA:
Dra. Cristina Kallás Hueb

Dra. Mônica Ávila de Carvalho

Dra. Tetzi Oliveira Brandão 

COmiTÊ de OFTALmOLOGiA: 
Dra. Carla Andrea Nassaralla Romeiro

Dr. Cézar Rennó Moreira

Dr. Carlos Augusto Tibúrzio Rezende

COmiTÊ de OrTOPediA e TrAUmATOLOGiA:
Dr. Luís Guilherme Castro Santos

Dr. Luís Paulo de Oliveira Pereira

Dr. Cleverton Augusto Dorighello
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Associações Setoriais
 [G4-16]   

ALiAnçA COOPerATivA inTernACiOnAL 
A Unimed Sul Mineira participa indiretamente dessa organização, sendo 

representada pela Confederação Nacional das Cooperativas Médicas - 

Unimed do Brasil.

direTOriA exeCUTivA dA Unimed 
inTrAFederATivA – FederAçÃO reGiOnAL
SUL de minAS 
Dr. Jaime Schmidt da Silva, diretor presidente da Unimed Sul Mineira, foi eleito 

Diretor de Atividades Médicas da Unimed Intrafederativa – Federação Regional 

Sul de Minas, para o mandato 2015/2018.

COnSeLHO FederATivO dA Unimed 
inTrAFederATivA – FederAçÃO reGiOnAL
SUL de minAS
Dr. Jaime Schmidt da Silva, diretor presidente da Unimed Sul Mineira, é membro 

deste conselho.

COmiTÊ eSTAdUAL de ASSeSSOriA e 
PLAnejAmenTO – FederAçÃO dAS UnimedS de 
minAS GerAiS
 Dr. Jaime Schmidt da Silva, diretor presidente da Unimed Sul Mineira, é 

membro deste comitê.

COmiTÊ eSTAdUAL de merCAdO – FederAçÃO 
dAS UnimedS de minAS GerAiS
Dr. Jaime Schmidt da Silva, diretor presidente da Unimed Sul Mineira, é 

membro deste comitê.

COmiTÊ nACiOnAL de merCAdO - Unimed dO 
brASiL
Dr. Washington Luís de Oliveira, diretor comercial da Unimed Sul Mineira, é 

membro deste comitê. 

Comissões 
COmiSSÃO bAnCO de ideiAS 

COmiSSÃO de reGULAmenTO inTernO

COmiSSÃO de reSPOnSAbiLidAde SOCiAL
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COnSeLHO FiSCAL dA Unimed inTrAFederATivA 
– FederAçÃO reGiOnAL SUL de minAS 
Dr. Helder José Barbosa, diretor financeiro da Unimed Sul Mineira, foi eleito 

suplente do Conselho Fiscal da Unimed Intrafederativa – Federação Regional 

Sul de Minas, para o mandato 2015/2016.

COnSeLHO TéCniCO diSCiPLinAr dA Unimed 
inTrAFederATivA – FederAçÃO reGiOnAL
SUL de minAS 
Dr. Washington Luís de Oliveira, diretor comercial da Unimed Sul Mineira, 

foi eleito membro efetivo do Conselho Técnico Disciplinar da Unimed 

Intrafederativa – Federação Regional Sul de Minas, para o mandato 2015/2018.

FederAçÃO dAS UnimedS dO eSTAdO
de minAS GerAiS 
Representa política e institucionalmente as 61 cooperativas médicas de Minas 

Gerais, as cinco Federações regionais e um comitê, e mais de 16 mil médicos 

cooperados do Estado. Foi fundada em 1977, por cinco Unimeds e tem como 

missão promover o fortalecimento do Sistema Unimed em Minas Gerais, por 

meio da prestação de serviços, da representatividade institucional e do estímulo 

à cooperação e à integração.

OrGAnizAçÃO dAS COOPerATivAS dO eSTAdO
de minAS GerAiS (OCemG)
 A Unimed Sul Mineira é filiada ao Sistema OCEMG/SESCOOP, desde 31 de 

maio de 1990.

SindiCATO eSTAdUAL dOS emPreGAdOS dAS 
COOPerATivAS de ServiçOS médiCOS de minAS 
GerAiS (Sindemed/mG) 
Os colaboradores da Unimed Sul Mineira, com contratos de trabalho CLT, são 

cobertos pelo acordo de convenção coletiva deste órgão.

SinCOOmed - SindiCATO nACiOnAL dAS 
COOPerATivAS de ServiçOS médiCOS  
Unimed Sul Mineira é filiada ao SINCOOMED com sede em São Paulo-SP.

Unimed dO brASiL
 Fundada em 1975, atua de forma institucional. Integra o Sistema Unimed, 

fortalecendo os  princípios cooperativistas e valorizando o trabalho médico. 

Unimed inTrAFederATivA – FederAçÃO 
reGiOnAL SUL de minAS
Tem como missão defender e fortalecer os interesses de suas associadas; 

viabiliza a integração entre si e o Sistema Unimed.
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1.2 ética e 
 Transparência   

A Unimed Sul Mineira realiza com ética e de forma transparente sua 

gestão, visando o cooperativismo, o relacionamento com os seus públicos, 

o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 

ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e 

promovendo projetos sociais que contribuem para reduzir a desigualdade 

e os problemas sociais.

Parte da essência cooperativista, o repúdio a qualquer forma de discriminação e 

de corrupção, é amplamente disseminado pela Unimed Sul Mineira, através de 

diversos instrumentos e canais, sendo essas práticas expressamente proibidas.

Em 2015, não houve nenhum caso de corrupção ou de discriminação 

confirmado. As formas para alcançar esse índice são várias e, entre elas, 

podemos citar a Política de Sustentabilidade, o Código de Conduta e o Manual 

de Integração do Colaborador da Unimed Sul Mineira, que direcionam 

colaboradores, cooperados e conselheiros a possíveis dilemas de conduta frente 

aos seus principais públicos de relacionamento.

[G4-S05]
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1.3 Canais de Comunicação 
[G4-57; G4-PR7]  

O ano de 2015 foi muito produtivo e trouxe grande satisfação ao setor de 

Comunicação e Marketing. A nossa cooperativa foi agraciada, pela primeira 

vez, com o Prêmio de Comunicação e Marketing na Categoria Relatório de 

Sustentabilidade 2014, no 11º Prêmio de Comunicação da Unimed Brasil, 

recebemos o certificado pela excelência na aplicação da marca Unimed e suas 

diretrizes estratégicas na 21ª edição do Prêmio de Marketing Unimed e tivemos 

nosso Guia Médico validado. 

Além disso, iniciamos a implantação de uma nova intranet para os colaboradores, 

que será concluída no primeiro semestre de 2016.

E como planejado em 2014, realizamos pesquisas de satisfação junto aos clientes, 

tanto sobre o atendimento do setor de Autorizações, como o setor de atendimento 

aos cooperados. Também fizemos uma pesquisa junto aos prestadores referente 

ao atendimento do setor de Call Center (mais informações sobre as pesquisas 

serão apresentadas no item 1.6.3.2).

Por fim, a Unimed Sul Mineira esteve presente em várias ações sociais e 

esportivas como patrocinadora, fomentando as práticas de Responsabilidade 

Social junto à comunidade. 

Durante o decorrer do ano, sempre alinhados às boas práticas, não houve 

registro de nenhum caso de não conformidade com regulamentos e códigos 

voluntários relativos à comunicação e marketing.

Os canais de comunicação com todos os nossos públicos de relacionamento 

foram mantidos e aperfeiçoados de acordo com as necessidades, como exemplo 

o Trabalhe Conosco, que teve sua comunicação visual no site exposta de forma 

clara e lúdica. 

Canais disponíveis para Cooperados:
•	 Assembleias

•	 Site	Unimed	Sul	Mineira	

•	 Intranet

•	 E-mail

•	 Atendimento	telefônico	

•	 Atendimento	presencial

Canais disponíveis para ClienTes:
•	 Site	Unimed	Sul	Mineira

•	 Anúncios	de	boleto

•	 Ouvidoria

•	 Relacionamento	Empresarial	(canal	exclusivo	para	pessoa	jurídica)

•	 SAC	–	Atendimento	presencial

•	 Atendimento	telefônico

•	 E-mail	Fale	Conosco

•	 Campanhas	de	massa	que	utilizam	a	mídia	local 

(TV, rádio, outdoor, jornais e busdoor)

•	 Facebook

•							Call	Center
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Canais disponíveis para Colaboradores:
•	 Site	Unimed	Sul	Mineira

•	 Intranet	

•	 Boletim	semanal

•	 Giro	Unimed

•	 Spark

•	 Canal	Unimed

•	 E-mail

Canais disponíveis para presTadores 
de serviço, forneCedores, governo, e 
adminisTradores de planos: 
•	 Site	Unimed	Sul	Mineira

•	 Atendimento	telefônico

•	 Atendimento	presencial

•	 E-mail

Canais disponíveis para a Comunidade:
•	 Site	Unimed	Sul	Mineira

•	 TV	Unimed

•	 Momento	Saúde

•	 Atendimento	telefônico

•	 Atendimento	presencial

•	 E-mail

•	 Campanhas	de	massa	que	utilizam	a	mídia	local 

(TV, rádio, outdoor, jornais e busdoor)

•	 Facebook
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1.4 Código de Conduta 

LeiA O CódiGO de COndUTA nA ÍnTeGrA:
 

[G4-56; G4-57; G4-HR3]

O Código de Conduta do Sistema Unimed, lançado em 2006 e revisado em 

2014, com participação de um grupo de trabalho composto pelo Comitê

Nacional de Sustentabilidade e representantes de várias Unimeds de todo 

o país, é adotado pela Unimed Sul Mineira.

Nele, o conteúdo é alinhado à realidade atual das cooperativas Unimed, 

identificando a expectativa de conduta de cooperados e colaboradores do 

Sistema Unimed frente aos públicos de relacionamento.

Em 2015, não houve denúncia de discriminação ou de não cumprimento às 

normas estabelecidas pelo Código de Conduta. 

As questões relativas às inconformidades com o Código de Conduta podem 

ser relatadas pelos colaboradores por meio do Canal Unimed, uma vez que 

não possuímos uma política formalizada sobre esta temática.

Havendo denúncias, o Comitê do Canal de Comunicação é o responsável 

por tratá-las com ações administrativas, analisando os fatos “caso a caso”, 

pois não há definição formal de penalidades.  

A partir de 2016, a Unimed Sul Mineira pretende adotar o novo Código de 

Conduta da Unimed do Brasil publicado em 2015.

www.unimedsulmineira.com.br

http://www.unimed.coop.br/portalunimed/flipbook/unimed_brasil/codigo_de_conduta/
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1.5 Gestão de órteses, Próteses
      e materiais especiais (OPme)

A auditoria da Unimed Sul Mineira, preocupada com o crescente avanço tecnológico das 

OPMEs e a importância econômica destes para a cooperativa, atua intensamente nos processos 

de rastreabilidade e de avaliações da indicação e do uso.

 

Os processos de auditoria preventiva permitem a avaliação técnica da OPME baseada em 

evidências científicas e seguida pela avaliação de registro junto à ANVISA, além da seleção da 

melhor opção de remuneração realizada junto ao Núcleo de OPME da Intrafederativa.

É constantemente realizada auditoria concorrente, que consiste na realização do 

acompanhamento in loco da prestação de serviços de saúde nos hospitais e clínicas, com 

avaliação do uso da OPME previamente liberado. Acompanhamos as informações de 

rastreabilidade da OPME, que também é um ponto em que a auditoria tem atuado veemente 

junto aos hospitais e clínicas, obedecendo a Nota Técnica Anvisa nº 001/2014 e Portaria nº 403 

do Ministério da Saúde.

 

A gestão de OPME é um trabalho que exige amplo conhecimento da equipe envolvida sobre 

indicação de utilização, atenção às novas tecnologias, pesquisa científica e a participação em 

reuniões de auditoria e atualizações sobre o tema. Para isso, a auditoria da Unimed Sul Mineira 

está sempre atenta às novas legislações e produções científicas, a fim de oferecer segurança e

o melhor serviço à cooperativa, aos cooperados e aos beneficiários.
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1.6 relacionamento (stakeholders) 
[G4-24; G4-25; G4-26]

Valorizados de forma que tenhamos uma parceria ética e duradoura, os nossos 

públicos são formados por dirigentes, cooperados, clientes, colaboradores, 

cooperativas e empresas do Sistema Unimed, comunidade, órgãos governamentais, 

entidades reguladoras (como a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS), 

órgãos fiscais e normativos, entidades médicas (a exemplo do Conselho Federal 

de Medicina - CFM), fornecedores, prestadores de serviços, imprensa, associações 

cooperativistas e entidades assistenciais.

 | 1.6.1 Cooperados
             
A Unimed Sul Mineira prioriza a valorização do serviço do médico cooperado, 

procurando retribuir aquilo que é feito com toda dedicação aos nossos clientes. 

O engajamento desse público é fundamental para que nossas ações sejam 

reconhecidas, por isso, investimos nos canais de comunicação e relacionamento, 

com intuito de aproximar aquele que é dono e também cliente da cooperativa. 

Para proporcionar um momento de descontração e socialização, anualmente 

o aniversário da Unimed Sul Mineira é celebrado com os cooperados e seus 

familiares. Assim, no 27º aniversário, cujo evento de comemoração aconteceu 

em 11 de julho de 2015, os convidados desfrutaram de um jantar dançante 

especialmente preparado para a ocasião, reafirmando o compromisso da 

cooperativa em manter o bom relacionamento com seus cooperados. 

Motivada pelos ideais e princípios cooperativistas, a Unimed Sul Mineira oferece aos 

cooperados a valorização necessária para manter o bom êxito e solidez dos negócios. 

1.6.1.1 CUrSOS e TreinAmenTOS [G4-SO4]   

A educação continuada, que é parte do processo de qualidade e crescimento 

profissional/pessoal dos cooperados, é estimulada pela Unimed Sul Mineira que 

utiliza a capacitação e/ou atualização como formas de mitigar possíveis impactos. 

Com foco nessa premissa os seguintes eventos foram realizados pela cooperativa:

•	 Curso	de	Educação	Cooperativista	que	visa	capacitar	os	cooperados	

ingressantes, promovendo os valores e a estrutura do cooperativismo da 

Unimed. No ano de 2015, participaram 18 médicos. 

•	 Palestra	para	cooperados	oftalmologistas	sobre	a	implantação	de	

consultoria em oftalmologia para padronização de protocolos, com o Dr. 

Reinaldo Ramalho, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.  
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•	 Reunião	com	os	cooperados	urologistas	para	tratar	de	pacotes	

procedimentos de vasectomia e postectomia.

•	 Reunião	com	os	cooperados	especialistas	em	Ginecologia	e	Obstetrícia	

para tratar da Resolução Normativa nº 368, publicada pela Agência 

Nacional de Saúde – ANS. Dispõe sobre o direito de acesso à informação das 

beneficiárias aos percentuais de cirurgias cesáreas e partos normais, como 

também sobre a utilização do partograma, do cartão da gestante e da carta 

de informação para gestantes no âmbito da Saúde Suplementar, com vigor a 

partir do dia 06/07/2015.

| 1.6.2 Colaboradores

Como cooperativa, o papel do colaborador da Unimed Sul Mineira é estratégico 

e sua maior competência é com foco nos clientes. A condição essencial para 

o sucesso e manutenção do nosso negócio é prestar um serviço de qualidade, 

com atendimento humanizado, criando bons relacionamentos com todos os 

públicos. 

Para encantar nossos clientes, precisamos trabalhar com o sentimento de 

missão cumprida, assumindo um compromisso com o bem-estar. Afinal, 

quem atende ou tem contato com o cliente, tanto interno quanto externo, está 

representando a empresa. 

Com as ferramentas abaixo, buscamos atender às necessidades de nossos 

colaboradores, bem como ouvi-los e motivá-los. 

•		Treinamentos
O principal objetivo do treinamento é o desenvolvimento do capital humano 

nas competências essenciais para o cumprimento das estratégias da empresa. 

O conhecimento é uma ferramenta de grande valor para a evolução da 

cooperativa, e isso só se torna possível ao investirmos em qualificação 

profissional. Assim, treinamentos e competências se tornam crescimento, 

produtividade e competitividade. 

•		Pesquisa	de	Clima
Excelente ferramenta de coleta de dados, a Pesquisa de Clima Organizacional 

fornece informações importantes sobre a percepção dos colaboradores em 

relação aos diversos fatores que afetam seus níveis de motivação e desempenho. 

Realizada anualmente, a pesquisa é acompanhada por um plano de ação, 

portanto, possibilita que a organização avalie seu momento atual e planeje suas 

ações mantendo um processo de melhoria contínua. 

O clima organizacional está intimamente relacionado ao grau de motivação 

dos colaboradores. Quando há elevada motivação entre os membros, o clima 

motivacional se eleva e se traduz em relações de satisfação, animação, interesse, 

colaboração etc. 

Assim, a satisfação dos colaboradores e as práticas das empresas podem 

ser classificadas em quatro categorias: organizacional, social, psicológica e 

biológica, sendo que cada uma divide-se em diferentes indicadores.

 

As Pesquisas de Clima Organizacional são retratos das empresas em 

determinados momentos, dentro do contexto das questões condizentes aos 

colaboradores, que hoje representam os ativos mais importantes em empresas 

com foco na gestão de pessoas. 
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•			Tempo	de	Casa
Em dezembro de 2015, implantamos a premiação por Tempo de Casa, que 

é uma forma de valorizar e agradecer a todos que acreditam em nossos 

valores e ajudam a construir a nossa história. Portanto, o colaborador que 

está conosco há mais de 5 anos merece nosso respeito e admiração.

Quem completa 5 anos de casa ganha 5 dias de folga; 10 anos, 10 dias de 

folga; 15 anos, 15 dias de folga. E aqueles que completam 20, 25, 30, 35 ou 40 

anos ganham 20 dias para descansar e usufruir ao lado das pessoas queridas.

O Tempo de Casa também distribui a todos os colaboradores um pin 

personalizado com o tempo de trabalho, colocado junto ao crachá, como 

motivo de orgulho para a cooperativa.

•		Certificado	de	Contribuição	Permanente
Com o objetivo de reforçar a valorização de sua equipe, a Unimed Sul 

Mineira criou em 2015 o certificado de contribuição permanente, entregue 

para colaboradores que participam diretamente de ações de sucesso na 

cooperativa.

A intenção é que todos estejam cada vez mais envolvidos e sejam 

reconhecidos pelo apoio às atividades da Unimed Sul Mineira. Além de 

incentivar os colaboradores, a ação otimiza os serviços prestados pela 

cooperativa para a sociedade.

•		Confraternização
Para encerrar o ano com alegria, a cooperativa promove a Confraternização 

dos Colaboradores.  Com a participação de familiares, esse momento 

de união e descontração reforça o compromisso da cooperativa com a 

qualidade de vida e a socialização do seu bem mais precioso: o colaborador.

|1.6.3 Clientes [G4-PR1]   

Com equipe qualificada e eficiente, a Unimed Sul Mineira está preparada para 

atender às demandas e às necessidades dos clientes, reunindo esforços para 

atingir positivamente todas as expectativas. Por isso, ferramentas, produtos e 

serviços são periodicamente monitorados e avaliados para possíveis melhorias.

Buscando cumprir esses objetivos com essa excelência, em 2015, foi inaugurado 

o Centro de Especialidades Unimed – CEU de Extrema. Com cinco andares, 

a nova estrutura oferece fisioterapia, laboratórios de análises clínicas, 

consultórios, autorizações de guias, exames e internações e vendas

de Planos de Saúde Familiar

e Empresarial. 

Com isso, a Unimed Sul Mineira reforça 

o compromisso do cuidado com a 

segurança, a saúde e a qualidade de 

vida dos seus clientes. 
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Dia do Cliente

Em comemoração ao Dia do Cliente, celebrado nacionalmente todo o dia 15 de 

setembro, a Unimed Sul Mineira promoveu ações de saúde e também distribuiu 

brindes.

A equipe multidisciplinar do setor de Atenção Integral à Saúde realizou testes 

de glicemia capilar e aferição de pressão arterial, na sede da Unimed Sul 

Mineira, sendo que cerca de 70 pessoas foram beneficiadas, entre elas clientes, 

colaboradores e comunidade.

Para a cliente da Unimed Sul Mineira, Vera Lúcia Pereira, que recebeu 

atendimento da equipe, a prestação de serviços em aferição de pressão e teste de 

glicemia capilar é extremamente importante para que as pessoas identifiquem 

a hipertensão e o diabetes: “Sempre que eu vejo esse serviço, não deixo de 

aproveitar a oportunidade!”.

Também foram distribuídos lápis semente na sede da Unimed Sul Mineira (Pouso 

Alegre), no Espaço Viver Bem (Pouso Alegre), no Centro de Especialidades da 

Unimed (CEU) em Extrema e nas Unidades Comerciais e Administrativas (UCAs) 

de Cambuí, Ouro Fino, Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí. O objetivo da entrega 

dos brindes foi promover a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente, 

além de estreitar o relacionamento com seus clientes.

Os lápis semente são feitos de madeira de reflorestamento e contêm em uma 

de suas extremidades sementes de figueira branca. A equipe responsável pelo 

atendimento desses locais relatou que os clientes se mostraram felizes por 

serem lembrados na data comemorativa, e ficaram admirados com o incentivo 

à plantação das sementes. “Quando a gente entregava o lápis, eles faziam uma 

expressão de surpresa, achavam legal”. 
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1.6.3.1 SAúde e SeGUrAnçA dO CLienTe 
  [ASPECTO MATERIAL]

 A Unimed Sul Mineira tem atuado através de iniciativas que priorizam a 

prevenção de doenças e a qualidade de todos os serviços oferecidos. Em 

evidência, o setor de Atenção Integral à Saúde, com programas e projetos 

direcionados a públicos especiais. A cooperativa sempre busca soluções para 

melhoria contínua dos nossos espaços, produtos e serviços, tais como:

Viver com Unimed - Gerenciamento de Casos
O Programa de Gerenciamento de Casos Especiais envolve ações de 

promoção e prevenção à saúde, como também o tratamento de doenças no 

âmbito domiciliar, com foco no atendimento aos pacientes com limitação 

funcional. O objetivo do programa é facilitar o atendimento e o acesso a 

rede, proporcionando suporte técnico na atenção domiciliar e realizando a 

capacitação e o treinamento do cuidador.

Viver com Unimed - Gerenciamento de Doenças
Elaborado para atender pacientes portadores de doenças crônicas (sem 

limitações funcionais), o programa realiza ações de promoção à saúde, 

prevenção de doenças e redução de fatores de risco. Indicado para hipertensos, 

diabéticos, obesos, tabagistas, portadores de insuficiência cardíaca e 

coronariana, entre outros. 

Os principais objetivos do programa são: oferecer atendimento e assistência de 

qualidade aos pacientes portadores de doenças crônicas; controlar a evolução 

da  doença, minimizando ou  retardando complicações indesejáveis; melhorar 

a qualidade de vida; oferecer assistência à saúde de maneira humanizada; 

oferecer assistência pautada na integralidade do indivíduo; reduzir o número de 

internações e de intervenções; e oferecer educação voltada à saúde e às soluções 

de saúde (promoção e prevenção), com acompanhamento multiprofissional e 

atividades físicas orientadas por Educador Físico, além de outras atividades 

como dança, palestras educativas e oficinas terapêuticas.



52

Unibebê
Desde 2007, a Unimed Sul Mineira promove o curso Unibebê para gestantes, 

que tem por objetivo oferecer apoio, orientações, treinamento e suporte para 

as futuras mamães e os familiares cuidarem do bebê recém-nascido com 

facilidade, tranquilidade e segurança.

O curso é oferecido a cada dois meses e engloba três encontros com carga 

horária de nove horas, ministrados por equipe especializada com enfermeiros, 

nutricionista, fisioterapeuta, médicos, técnico de enfermagem e psicólogos. 

Sala de Vacinas
No dia 13 de outubro de 2015, a Unimed Sul Mineira inaugurou uma sala de 

vacinas no Espaço Viver Bem, em Pouso Alegre.

Devido a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre, 

todas as vacinas do calendário básico do SUS, exceto a BCG (Bacilo de 

Calmette e Guérin), são disponibilizadas sem custo para toda a população, 

respeitando as faixas etárias correspondentes a cada vacina. 

A sala de vacinas funciona de segunda a sexta, das 13h30 às 17h.

Unibem 
Visando facilitar a vida dos clientes e diminuir a entrada em ambientes 

hospitalares, o Unibem oferece atenção em nível ambulatorial, através de 

aplicações de medicamentos via endovenosa, intramuscular e subcutânea 

(com exceção de antibióticos), aferição de pressão arterial, testes de glicemia e 

curativos (quando prescrito pelo médico assistente).
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Dança Sênior  
Realizada em grupo, a dança sênior oferece exercícios coreografados com 

músicas instrumentais e movimentos ritmados que estimulam a mobilidade, a 

flexibilidade e a coordenação, como também elevam os níveis de concentração, 

memória e atenção. A atividade cria um ambiente de experiências 

enriquecedoras, no qual habilidades pessoais e interpessoais podem ser 

exploradas, reforçando a autoestima dos participantes. 

Hidroginástica
O Espaço Viver Bem oferece hidroginástica para os clientes que participam do 

Grupo de Gerenciamento de Doenças. O objetivo da atividade é proporcionar 

bem-estar físico e também psicológico. Antes de iniciar a atividade, o cliente 

passa por uma avaliação junto a equipe multiprofissional de Saúde Integral.

Reinvente-se  
Um programa que promove o bem-estar emocional, além de prevenir o 

aparecimento de doenças relacionadas ao estresse, ansiedade e depressão. É 

desenvolvido para auxiliar clientes e colaboradores no desenvolvimento da 

saúde mental, social e biológica.

Saúde Integral – Programa Empresa Saudável
A Unimed Sul Mineira realiza o Mapeamento de Risco e traça o perfil das 

empresas clientes através de coleta de informações, como: pressão arterial, 

glicemia capilar, peso, altura, entre outras. Com base nesse resultado, a 

equipe de Atenção Integral à Saúde pode atuar assertivamente com medidas 

preventivas.
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Viva Leve
Foi desenvolvido para atender clientes que apresentam alteração nos exames 

bioquímicos e/ou excesso de peso. O objetivo é oferecer informação para 

adoção de hábitos saudáveis, promovendo a reeducação alimentar e a prática 

de exercícios físicos, não focando apenas na perda de peso, mas sim no 

desenvolvimento da autonomia dos participantes, os tornando capazes de 

escolher a forma correta de se alimentar.

zaz Traz 2015 - Unimed Sul Mineira
Anualmente, o setor de Mercado realiza o Zaz Traz, um evento direcionado ao 

setor de Recursos Humanos das empresas clientes e possíveis clientes. Em 2015, 

aconteceu a 12ª Edição, com a participação de 116 pessoas, vindos de empresas 

de diversos tamanhos e segmentos.

O objetivo do Zaz Traz é atualizar profissionais de Recursos Humanos 

com conteúdos diversos, tendências e inovações, para contribuir com o 

desenvolvimento das empresas da região. Durante a 12ª Edição do evento, foram 

abordados assuntos relacionados a produtos e serviços da Unimed Sul Mineira, 

direcionados para clientes e empresas que desejam possuir um plano de saúde.

Para a cooperativa, a pesquisa de satisfação aplicada a todos os participantes 

teve resultado satisfatório. A Unimed Sul Mineira tem expectativas ainda 

maiores para as próximas edições.
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Centro de Especialidades Unimed – Extrema
O Centro de Especialidades Unimed - CEU, localizado em Extrema, conta com 

serviços próprios de fisioterapia e laboratório de análises clínicas, consultórios 

médicos, venda de planos de saúde familiar e empresarial e autorizações de 

guias, exames e internações.

Criado especialmente para oferecer mais comodidade e qualidade no 

atendimento da Unimed Sul Mineira, o CEU é um espaço especialmente 

projetado para que clientes usufruam de todos os seus benefícios com 

tranquilidade.

Contamos com as seguintes especialidades médicas: Ginecologia e Obstetrícia, 

Cirurgia Vascular, Pediatria e Neonatologia, Cirurgia Geral e Bariátrica, 

Ortopedia e Traumatologia, Clínica Médica e Nefrologia.

O intuito desse empreendimento é diminuir o tempo de espera e facilitar o 

atendimento, uma vez que nossos clientes encontram em um só lugar vários 

serviços.

Laboratório

O Laboratório de Análises Clínicas da Unimed Sul Mineira é responsável por 

auxiliar os médicos na detecção de patologias através de exames em materiais 

biológicos. São oferecidos serviços em todas as áreas: bioquímica, hematologia, 

imunologia, microbiologia, parasitologia, urinalise e citopatologia. Todos os 

exames são realizados em parceria com o Laboratório IPD.

Os clientes Unimed contam com uma estrutura confortável e segura além de 

uma equipe composta por uma técnica de patologia clínica, uma técnica de 

enfermagem e uma biomédica. Portanto, o nosso principal foco é a melhoria 

contínua de todos os processos envolvidos, garantindo qualidade em todas as 

fases. 

Com menos de um ano de funcionamento, já atendemos cerca de 2.250 clientes 

Unimed (mantendo uma média mensal de 250 atendimentos) e cerca de 

500 clientes particulares (média de 55 por mês), totalizando mais de 18 mil 

procedimentos em 2015. 

Uma novidade na região é o exame de citologia ginecológica em camada 

líquida (Papanicolau), que apresenta uma série de vantagens quando comparado 

ao exame convencional, permitindo detecção mais precisa de lesões. A principal 

vantagem é a realização de testes por biologia molecular de vírus como o HPV 

e outros patógenos, não havendo necessidade de fazer a recoleta do material. 

Com isso, diagnósticos precoces de patologias são coletados e gastos com 

materiais ginecológicos são reduzidos.  Em 2015, foram realizados 510 exames 

de Papanicolau. 

Fisioterapia

O setor de Fisioterapia do Centro de Especialidades Unimed foi criado para 

oferecer aos clientes um serviço diferenciado e de qualidade, complementando 

o tratamento médico e fazendo com que o cliente seja assistido por profissionais 

dedicados e especializados.

Com média de 130 atendimentos mensais, a clínica de Fisioterapia conta com 

estrutura física que atende as áreas de ortopedia, neurologia, cardiorrespiratória, 

saúde da mulher e pediatria.
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Bicicletário
Devido às facilidades da vida moderna a bicicleta, que já foi muito 

utilizada como meio de transporte, ficou esquecida e o sedentarismo 

ganhou, cada vez mais, espaço no dia a dia, gerando ou agravando 

problemas de saúde.

Hoje, com uma sociedade mais consciente quanto à sustentabilidade, 

a bicicleta voltou a ser escolhida como meio de transporte, tanto para 

quem busca mais qualidade de vida, quanto para quem se preocupa 

com a preservação do meio ambiente. 

Como forma de incentivar a prática de atividades físicas e contribuir 

com o meio ambiente, a Unimed Sul Mineira instalou, em 2015, 

um bicicletário em sua sede administrativa. Assim, colaboradores e 

clientes podem usufruir deste benefício pensado para o bem-estar 

com todo zelo por seu patrimônio.
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1.6.3.2 SATiSFAçÃO dO CLienTe [G4-57; G4-PR5]               
                [ASPECTO MATERIAL]

Assegurar um alto nível de satisfação entre nossos clientes e parceiros é um objetivo 

constante da Unimed Sul Mineira. Para isso, cuidamos com carinho de cada detalhe, 

oferecendo sempre estrutura impecável, serviço ágil e equipe qualificada.

Em 2015 foram 120 reclamações e críticas registradas na Unimed Sul Mineira. 

Porém, com o cuidado e a atenção de sempre aos clientes, 100% dos casos foram 

resolvidos com sucesso, conforme gráficos abaixo:
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Todos os setores da cooperativa, tem suas ferramentas de gestão para atender 

com qualidade e presteza os clientes.

Atendimento Presencial 
Sempre preocupados em monitorar a qualidade, bem como a produtividade 

de nossos serviços, visando atender de forma satisfatória às necessidades e às 

demandas de nossos clientes.

Para isso, utilizamos um sistema que nos aponta indicadores, como tempo 

médio de atendimento, número de atendimentos e avaliação dos atendimentos 

prestados.

Call Center 
O Call Center está disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana para 

atendimento telefônico a todos os públicos. O setor possui um software 

responsável por monitorar e gerenciar os atendimentos recebidos na central 

de atendimento. Atualmente, o tempo médio de atendimento aos clientes é 

de 2 minutos e 55 segundos, e o tempo médio de espera é de 56 segundos. Já 

para prestadores de serviço, o tempo médio de atendimento é de 3 minutos, e o 

tempo médio de espera é de 2 minutos e 55 segundos.

Entender as necessidades dos clientes, prestar atendimento de qualidade 

e valorizar a vida, principalmente através da promoção da saúde, são 

compromissos essenciais para a Unimed Sul Mineira. Por isso, a cooperativa 

proporciona diferenciais que reforçam esses compromissos, em busca da 

excelência e sustentabilidade. 

A equipe de Call Center criou a missão de “Promover um atendimento 

humanizado e de excelência no mercado”, de encontro com o Código de 

Conduta do Sistema Unimed adotado pela cooperativa.

 

O setor oferece também o serviço de protocolo, através do 0800-940-1820, e 

acesso ao site na opção canal de atendimento. Por intermédio desses espaços, os 

clientes podem encaminhar dúvidas, sugestões e críticas.

Com objetivo de proporcionar constantemente um atendimento de excelência 

aos nossos clientes, foi desenvolvido, em 2015, o Manual de Atendimento, que 

oferece todas as informações necessárias aos operadores, principalmente aos 

novos contratados. O material aborda temas como “O que é o Sistema Unimed” 

(características e públicos), “A Unimed Sul Mineira e seus setores”, “ANS”, 

“Terminologias”, “Tipos de Planos”, “Sistemas Operacionais”, além de dicas de 

atendimento ao público.
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Pesquisas de satisfação

• Atenção Integral à Saúde

Realizamos pesquisas com os clientes que participam dos programas oferecidos 

no Espaço Viver Bem. Conhecer a percepção do cliente é o primeiro passo para 

o sucesso das ações, como também para avaliar e aprimorar nossos serviços.

• Programa Gerenciamento de Casos

Realizada em dezembro de 2015, contou com a participação de 54 pacientes, 

familiares e cuidadores. O resultado foi gratificante: 100% dos clientes estão 

satisfeitos com o atendimento prestado e 96% dos cuidadores informaram 

mudanças positivas no estado de saúde do paciente.

• Unibebê

Realizada com as gestantes dos 3 cursos de 2015, a pesquisa constatou 100% de 

aprovação na avaliação geral do curso.

• Unibem

Realizada após os atendimentos, em 2015, foram considerados como 

indicadores “Estrutura” e “Satisfação”. Resultado: 100% dos participantes estão 

satisfeitos e indicariam o Unibem para outras pessoas.

• Curso Cuidadores

Ao término do 3° Encontro, realizado em Outubro de 2015, foi realizada a 

pesquisa e na avaliação geral obtivemos 100% de satisfação.

• Call Center: 

O Call Center da Unimed Sul Mineira realizou, no período de 01/09/2015 

a 01/10/2015, uma pesquisa de satisfação com as (os) secretárias (os) dos 

cooperados e prestadores, para avaliar de 1 a 5 a qualidade dos serviços 

da nossa central de atendimento e obtivemos os seguintes resultados:
Em julho de 2015, realizamos uma pesquisa com 

540 clientes para avaliarmos a satisfação em 

relação aos atendimentos prestados por nossos 

cooperados e prestadores. O resultado foi positivo: 

87% classificaram a qualidade dos serviços 

prestados pelos hospitais, consultórios e clínicas 

como ótimo e bom.

critérios de avaliação fechado
 Notas

Cordialidade
 Notas

Agilidade
Nota
Geral

Média 4,74 4,20 4,45%

Percentual 94,70% 84,02% 88,97% Cordialidade Agilidade Geral

94,70%

4,74
4,2

4,45

88,97%
84,02%

Percentual

Média
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Autorizações
Para avaliar o setor de Autorizações da Unimed Sul Mineira foi realizada, 

presencialmente, no período de 10/02/2015 a 31/03/2015, a pesquisa de 

satisfação junto a 2.479 clientes, , cujos resultados se apresentam nos

gráficos a seguir.

 
QUESTÕES MAIS COMUNS (CRÍTICAS SUGESTÕES):  

 

•	 Inclusão	de	especialidade	médica:	acupuntura	 	

•	 Mais	agilidade	no	atendimento	(aumentar	nº	de	atendentes,	melhorar	

desempenho da internet, maior agilidade no atendimento preferencial)

•	 Espaço	maior	para	o	atendimento	 	 	

•	 Unidade	de	atendimento	em	outros	pontos	(centro,	Borda	da	Mata)

•	 Autorização	de	exames	por	telefone/online

•	 Instalar	bicicletário	na	área	externa

•	 Estacionamento	mais	amplo

•	 Efetividade	no	envio	de	mensagem	 	 	 	

•	 UCA’s	permanecerem	abertas	no	horário	de	almoço

•	 Trocar	a	torneira	do	banheiro	para	evitar	o	desperdício	de	água

•	 Guichê	apenas	para	informações

•	 Servir	suco	e	bolachas	além	de	café

•	 Disponibilizar	centro	de	vacinas	com	baixo	custo	para	clientes	

•	 Estender	o	horário	de	atendimento

•	 Reabertura	da	farmácia	 	 	 	 	

•	 Hospital	próprio	 	 	 	 	
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0,12% 0,97%

Muito Satisfeito

Satisfeito
Não souberam
informar

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Muito Satisfeito

Satisfeito
Não souberam
informar

Insatisfeito

Pouco satisfeito

Muito Satisfeito

Satisfeito
Não souberam
informar

Insatisfeito

Pouco satisfeito

corDiaLiDaDe No ateNDimeNto

cLareza Nas iNstrUÇÕes Dos eXames iNteresse Do ateNDeNte em prestar ajUDa

aGiLiDaDe No ateNDimeNto

Muito Satisfeito

Satisfeito
Não souberam
informar

Insatisfeito

Pouco satisfeito

77,71%

18,8%

78,22%
82,46%

19,12% 15,12%

2,14% 2,14%
0,20% 0,16%

0,32% 0,12%



62

MEDIDAS

Para melhorar o item “agilidade no atendimento”, foram feitas novas 

contratações e remanejamento da equipe.

 

Em maio de 2015, a cooperativa investiu em treinamentos para a 

equipe de atendimento com os seguintes temas: padrões de qualidade 

do atendimento, comunicação assertiva, ética e imagem profissional.

 

Além disso, os computadores do setor de Autorizações foram trocados 

e novos terminais de avaliação para os guichês do atendimento 

preferencial foram adquiridos. 

Instalação do bicicletário na área externa.

 

Em outubro, realizamos treinamento com a rede credenciada, 

promovendo a reciclagem dos assuntos operacionais para que nossos 

prestadores realizem o atendimento de qualidade aos nossos clientes.

| 1.6.4 fornecedores e prestadores
  de serviços [G4-12; G4-LA14; G4-HR6; G4-HR11; G4-EN32; G4-SO9] 

A Unimed Sul Mineira possui duas categorias de fornecedores de serviços: 

saúde e administrativos. 

Os serviços administrativos são constituídos, em sua maioria, de pequenas e 

microempresas da área de atuação da cooperativa.

Atualmente, a Unimed Sul Mineira não tem uma política para selecionar 

fornecedores de serviços administrativos com critérios de práticas 

trabalhistas, ambientais ou sociais, sendo adotadas as seguintes práticas

de seleção:

Serviços administrativos 
Com objetivo de fortalecer a economia regional, são priorizados fornecedores 

locais e outras cooperativas, sendo que a verificação de qualidade e 

conformidade com a legislação vigente, bem como a existência de riscos 

significativos para ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo, são 

feitas informalmente. Em 2015, não foram identificados riscos significativos e 

inconformidades.

Para minimizar os possíveis impactos, a Unimed Sul Mineira busca alinhar as 

operações com sua Política de Sustentabilidade.

1.6.3.3 inTerCâmbiO 

Os clientes de outras cooperativas do Sistema Unimed, bem como suas 

operadoras, fazem parte do público de relacionamento da Unimed Sul Mineira, 

tendo, estes, atendimento pautado na ética e transparência.

Atendemos com equidade os clientes de intercâmbio, intermediando com agilidade 

suas necessidades com a singular (cooperativa) do Sistema Unimed contratada.

Como diferencial, esses processos são norteados pelo Manual de Intercâmbio 

Nacional que rege a interação entre todas as singulares do sistema .
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Prestadores de Serviços de Saúde 
O médico auditor realiza vistoria “in loco” para credenciamento de 

prestadores de serviços de saúde e diretrizes rigorosas, nas quais são 

previamente analisados os documentos relativos à qualificação, são 

seguidas conforme protocolo de credenciamento.

Serviços de saúde formam o maior grupo de prestadores de serviço, o 

que representa elevado risco ao negócio, principalmente por atender 

diretamente os clientes. Portanto, a Unimed Sul Mineira procura manter 

um relacionamento estreito com esse público, por meio dos seus canais de 

comunicação, da transparência, da ética e da promoção de treinamentos 

específicos.

A cláusula de Sustentabilidade e Condutas Recomendáveis, sugerida pela 

Unimed do Brasil, e que, entre outras coisas, prevê boas práticas trabalhistas 

e respeito aos direitos humanos, desde 2014, foi acrescentada aos novos 

contratos e, na época de renovação dos contratos existentes, a mesma 

também está sendo inclusa.

| 1.6.5 Comunidade          

O interesse pela comunidade faz parte da essência cooperativista da Unimed Sul 

Mineira, que procura através de sua gestão fomentar uma sociedade mais justa

e igualitária.

As demandas desse público são avaliadas e as ações e os projetos da cooperativa 

buscam, sempre que possível, contribuir para redução das desigualdades sociais 

do entorno. Ações, projetos e investimentos na comunidade serão abordados no 

capítulo 5 - “Para Saúde Cultural”.
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Para Saúde
Ambiental 2 [G4-14]
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A Unimed Sul Mineira prioriza à conscientização ambiental praticando ações sustentáveis e objetivando a redução do impacto ambiental. 

Em 2015, mantivemos ações de sucesso, como a campanha “Uso Consciente”, a “Troca de Papel” que substituiu os papéis utilizados nas atividades administrativas 

para papel com certificação florestal, a “Destinação Correta do Lixo” (inclusive dos resíduos de saúde), a “Quantificação e o Inventário de Emissões de Gases de 

Efeito Estufa” e a “Doação de Materiais Recicláveis”, destinados para uma cooperativa do entorno. Para consolidar ainda mais os resultados, novos desafios foram 

instituídos. Todas as ações serão detalhadas a seguir.

2.1 Captação da água da Chuva 

Em virtude dos problemas com a escassez de água, e preocupada em fazer a sua 

parte no que diz respeito à sustentabilidade, a Unimed Sul Mineira iniciou, em 

janeiro de 2015, um projeto para captação de água da chuva, que é analisada, 

tratada e bombeada para as caixas d´água.

O sistema, implantado pelo setor de Manutenção, possui um reservatório com 

capacidade para 10 mil litros de água, que pode ser reutilizada em banheiros, 

pias e também para a limpeza do prédio.

O investimento foi de R$ 5 mil reais e o retorno previsto é em até 15 meses, podendo 

ter esse prazo estendido de acordo com o volume das chuvas. Em fevereiro, já houve 

uma economia de 49% na conta de água, com redução de 30 mil litros.

A Cooperativa também iniciou em setembro de 2014, a campanha Uso 

Consciente, para conscientizar seus colaboradores sobre a importância da 

economia da água, energia elétrica, papel sulfite e copo descartável. Essa 

campanha também teve adesão da Intrafederativa Sul de Minas, que divulgou 

para suas singulares e obteve um grande retorno de adesão do sistema.

Com essas ações, além de reduzir os custos do consumo de água, a Unimed Sul 

Mineira contribui para a preservação desse bem tão precioso: a água.
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2.2 Coleta Seletiva

2.3 descarte de Lâmpadas

Com o objetivo de auxiliar o descarte correto do lixo nos refeitórios, implantamos a 

Coleta Seletiva. Além das lixeiras específicas, preparamos informativos e adesivos para 

lembrar os colaboradores da importância de cuidarmos do meio ambiente. 

Sabemos que as lâmpadas de LED trazem muitos benefícios, além da economia 

de mais de 50% na conta de energia elétrica, sua vida útil pode chegar até 

a 50.000 horas. Sem contar que não emitem radiação IV/UV e não exigem 

descarte especial, visto que sua composição não apresenta metais pesados 

como chumbo e mercúrio.

Com todos esses aspectos positivos, optamos por iniciar a troca das lâmpadas 

fluorescentes por LED. A troca começou na sede e tem sido gradativa, iniciando 

em janeiro de 2015 com previsão de término em abril de 2016. Após a sede 

receber as lâmpadas LED, a troca será planejada para o Espaço Viver Bem, 

CEU – Centro de Especialidades Unimed - Extrema e para a UCÀ s – Unidade 

Comercial e Administrativa.  No total, já foram trocadas 192 lâmpadas, com 

investimento de R$5.511,96. 

Além disso, a Unimed Sul Mineira também 

contribuiu com a Escola Municipal 

São Benedito, da cidade de Pouso 

Alegre, que recebeu a doação de 106 

lâmpadas fluorescentes para substituir as 

incandescentes, em abril de 2015.

E também recebeu o certificado “Amigos 

da Natureza”, por ter descartado 

corretamente 481 lâmpadas fluorescentes 

trocadas anteriormente.
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2.4 Campanha “Uso Consciente” 

Em 2015, novas ações foram desenvolvidas para reforçar o compromisso com a 

utilização consciente dos recursos. Entre elas, a “Implantação da Caneca Térmica 

para os Colaboradores”, com intuito de reduzir o uso de copos descartáveis.

Como forma de engajamento, junto à caneca foi entregue um recado sobre 

a importância da colaboração de todos para a redução do uso de copos 

descartáveis e, consequentemente, a preservação do meio ambiente.

Além da redução dos copos descartáveis, a campanha continuou com foco na 

redução do consumo de energia elétrica, água e papéis.

Lembrando que as unidades da Unimed Sul Mineira são apenas administrativas 

e não utilizam água como insumo no processo produtivo, não afetando 

nenhuma fonte hídrica. Mesmo assim, a campanha incentiva os colaboradores a 

utilizarem os recursos disponíveis de forma consciente, evitando o desperdício.

Em 2015, foram utilizados 1.614 m³* de água, provenientes da rede pública, 

considerando todas as unidades (Sede Administrativa, Centro de Especialidades 

Unimed,	UCA’s	e	Espaço	Viver	Bem).	

Atualmente, a Unimed Sul Mineira possui, como estratégia para reciclagem 

e reutilização de água, o projeto para captação e utilização de água da chuva, 

porém não possuímos o controle do percentual de volume total de água 

reciclada e reutilizada, referente ao exercício 2015. [G4-EN8; G4-EN9; G4-EN10]

  [ASPECTO MATERIAL]

* 1 (um) metro cúbico (m³) equivale, ou representa o equivalente a mil litros de água.
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2.5 Utilização - 
materiais de escritório e Higiene 

O sistema PIRÂMIDE®, que permite utilizar de forma eficiente e eficaz os dados 

gerados a partir dos processos operacionais de venda, compra, pagamento, entre 

outros, permanece sendo um dos sistemas utilizados pela Unimed Sul Mineira para 

proporcionar agilidade e flexibilidade na tomada de decisões. 

Para controle do estoque de materiais, utiliza-se o módulo Estoque do PIRÂMIDE®, 

que possui um conjunto de relatórios que fornecem relevantes informações para 

uma eficiente gestão do almoxarifado e eficaz controle físico e financeiro dos 

estoques. Com isso, a Cooperativa consegue administrar em tempo real seu estoque e 

proporcionar um controle mais assertivo de seus materiais.

Ao compararmos os anos de 2014 e 2015, podemos notar que houve aumento no 

consumo de alguns produtos, porém este aumento justifica-se devido à contratação 

de novos colaboradores e ao fluxo de pessoas direta ou indiretamente atendidas.

Outro fator relevante foi o início das atividades do Centro de Especialidades Unimed, 

que proporcionou o aumento da demanda.

O aumento no consumo de lâmpadas deve-se à substituição, na sede administrativa, 

das lâmpadas fluorescentes pelas de LED, que conseguem ser ainda mais econômicas 

no consumo de energia.

Com relação aos copos plásticos, acreditamos que o consumo seria ainda maior se 

não fosse a utilização das canecas térmicas distribuídas para os colaboradores.

[G4-EN1]

MATERIAIS UTILIzADOS (SEDE ADMINISTRATIVA, CENTRO 
DE ESPECIALIDADES UNIMED, UCAS E ESPAçO VIVER BEM)

MATERIAL 2013 2014 2015

Bateria 7 unidades 3 unidades 48 unidades

Copo isopor 100 ml 18.925 unidades 28.850 unidades 29.075 unidades

Copo plástico 180 ml 118.500 unidades 123.000 unidades 195.000 unidades

Copo plástico 50 ML 500 unidades 1.900 unidades 1.300 unidades

Envelope extra grande 390 unidades 371 unidades 39 unidades

Envelope pardo grande 1.927 unidades 2.460 unidades 0

Envelope pardo médio 7.073 unidades 3.807unidades 0

Envelope pequeno 14.763 unidades 15.937 unidades 11.730 unidades

Envelope plástico 290 unidades 617 unidades 1.101 unidades

Envelope reciclado grande 3.011 unidades 1.820 unidades 0

Envelope reciclado médio 2.965 unidades 3.880 unidades 0

Envelope verde grande FSC* 0 1.934 unidades 5.838 unidades

Envelope verde médio FSC* 0 8.572 unidades 25.602 unidades

Lâmpada 222 unidades 185 unidades 251 unidades

Papel A4 branco 500 folhas 0 0

Papel A4 branco certificado FSC* 0 260.000 folhas 689.000 folhas

Papel A4 reciclado 628.500 folhas 472.500 folhas 0

Papel carta 26.500 folhas 35.000 folhas 18.000 folhas

Papel hig. Cx 420.000 folhas 480.000 folhas 516.000 folhas

Papel hig. Pct 4.170 metros 8.100 metros 30.960 metros

Papel toalha Cx 408.000 folhas 465.600 folhas 547.200 folhas

Papel A4 180 gramas 250 folhas 500 folhas 3.500 folhas

Pilha 121 unidades 134 unidades 156 unidades

Reator 35 unidades 68 unidades 09 unidades

Saco plástico higiênico (Igui Blue) 525 unidades 1.175 unidades 1.300 unidades

Saco plástico para arquivo 10 quilos 6 quilos 0

Saco plástico para lixo 110 litros 2.400 unidades 3.200 unidades 4.300 unidades

Saco plástico para lixo 20 litros 5.000 unidades 6.900 unidades 6.700 unidades

* FSC - Forest Stewardship Council® - Conselho de Manejo Florestal (papel produzido a partir de fontes 
responsáveis).
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2.6 reciclagem

PAPeL 
Preocupada com os impactos ambientais, desde 31 de julho de 2015, a Unimed Sul Mineira passou a utilizar todos os seus papeis administrativos (folha A4, envelopes, 

pastas, entre outros) com certificação FSC - Forest Stewardship Council®- Conselho de Manejo Florestal. 

Esta certificação garante que a madeira utilizada em determinados produtos é oriunda de um processo produtivo manejado de forma ecologicamente adequada, 

socialmente justa e economicamente viável, e no cumprimento de todas as leis vigentes. Por isso, o FSC é hoje o selo verde mais reconhecido em todo o mundo, com 

presença em mais de 75 países e todos os continentes.

Em 2015, foram destinados 166,250 quilos de papel para uma cooperativa de reciclagem da região.

PLáSTiCO e PAPeLÃO
Para contribuir com a preservação do meio ambiente e com o desenvolvimento de pequenas cooperativas do entorno, a Unimed Sul Mineira, em 2015, doou 205,20 

quilos de papelão e 312 quilos de plástico para uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis. 

[G4-EN2]

MATERIAL DOADO EM KG JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Papel 38.000 0 0 0 66.900 0 0 0 44.700 0 0 16.650 166.250

MATERIAL DOADO EM KG JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Papelão 15.600 14.600 21.100 13.600 15.400 15.400 22.500 19.200 16.000 16.200 16.000 19.600 205.200

MATERIAL DOADO EM KG JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Plástico 32.000 24.000 32.000 20.000 28.000 20.000 28.000 24.000 20.000 28.000 28.000 28.000 312.000
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reAPrOveiTAmenTO dOS bAnnerS  
Os banners confeccionados pela Unimed Sul Mineira, quando não tem mais utilidade, são reutilizados para confecção de bolsas para brindes. Identificamos um 

fornecedor local que realiza esse serviço, e que produziu 703 bolsas em 2014. Já em 2015, não houve confecção, pois, ainda estamos construindo o estoque para 

nova remessa. 

2.7 destinação Correta do Lixo 
[G4-EN23; G4-EN31]  [ASPECTO MATERIAL]

Como parte das ações de Sustentabilidade da Unimed Sul Mineira, a 

destinação correta do lixo produzido em todas as unidades é premissa para 

a cooperativa, assim como a conscientização permanente de todos os seus 

públicos de relacionamento.

As práticas de descarte dos resíduos gerados pelas atividades da cooperativa 

serão descritas a seguir.

| 2.7.1 resíduos de saúde

A Unimed Sul Mineira possui o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços 

de Saúde (PGRSS), para garantir um manuseio seguro e responsável dos resíduos 

produzidos em suas unidades, bem como para se adequar à legislação vigente 

(CONAMA, Resolução nº 358, de 29 de abril de 2005, e ANVISA, RDC nº 306, de 7 

de dezembro de 2004, Lei Federal nº 12.305/10, de 02 de agosto de 2010).

As evoluções tecnológicas produzidas pela inteligência humana, embora 

signifiquem avanços, podem também gerar riscos à saúde quando não são 

monitoradas da forma adequada. Por isso, a Unimed Sul Mineira, descarta 

corretamente, entre outras coisas, os resíduos de saúde infectantes, sendo esse 

descarte realizado através de empresas especializadas e terceirizadas.

A Unimed Sul Mineira, em parceria com a Prefeitura de Pouso Alegre, destina 

semanalmente à empresa Stericycle, o lixo hospitalar oriundo das atividades 

realizadas no Espaço Viver Bem e atendimentos domiciliares. 

Já os resíduos de saúde, provenientes das atividades do Centro de Especialidades 

Unimed, são destinados à empresa AGIT Soluções Ambientais Ltda.

Em 2015, foram descartados 351,16 quilos de resíduos de saúde, sendo 

172,50 quilos procedentes do Espaço Viver Bem e 178,66 quilos do Centro de 

Especialidades Unimed.
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| 2.7.2 demais resíduos

A Unimed Sul Mineira possui nas áreas comuns de todas as unidades, lixeiras 

para coleta seletiva de plástico e papel, e também lixeira para coleta de metal e 

materiais não recicláveis na entrada da sede administrativa. Já os coletores de 

pilhas e baterias são disponibilizados na sede e no Espaço Viver Bem.

Desta forma, no dia a dia, os colaboradores e clientes separam resíduos recicláveis 

em lixeiras diferentes, cada qual com seu destino, que varia conforme o tipo (vidro, 

papel, plástico, metal e eletrônicos).

A cooperativa investiu R$ 41.313,60 com objetivo de promover à conscientização 

para mudança de hábitos e preservação do meio ambiente, sendo R$ 35.229,74 

aplicados em compras verdes e R$ 6.013,86 em tecnologias limpas.



72

2.8 emissões de Gases 
      de efeito estufa (eGee) 

Instituída pela Lei nº 12.187, de 2009, a Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(PNMC) oficializa o compromisso voluntário do Brasil perante a Organização das 

Nações Unidas (ONU) de diminuir as emissões de gases de efeito estufa (GEE). A 

meta é cortar de 36,1% a 38,9% das emissões de GEE até 2020. 

Engajada em controlar e mitigar os impactos das emissões provenientes 

de suas atividades, a Unimed Sul Mineira realiza o Inventário de Emissões 

de Gases de Efeito Estufa (IEGEE), por meio do Programa Carbono Neutro 

(Calculadora de CO2e) do Sistema Unimed.

| 2.8.1 Carbono neutro unimed

É um programa do Sistema Unimed que, por intermédio da Calculadora de CO2e, 

auxilia no gerenciamento das emissões, bem como no desenvolvimento do 

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (IEGEE). Desde 2013, a Unimed 

Sul Mineira passou a utilizar a ferramenta para mensurar o impacto de suas 

atividades, em busca de implantar medidas corretivas e/ou atenuantes.

Esta ferramenta é uma estratégia de inovação tecnológica que gera 

competitividade e eficácia na gestão de carbono da organização. O sistema 

possibilita a gestão dos Gases de Efeito Estufa da cooperativa, com destaque 

para a padronização dos cálculos e para a promoção da sustentabilidade no 

gerenciamento das emissões.

Destacam-se ainda:

•	 A	sistematização	do	processo	de	desenvolvimento	do	inventário	de	EGEE,	

idealizado nos padrões da ISO 14064-1, GHG Protocol e IPCC;

•	 A	inserção	dos	dados	de	atividade;

•	 A	realização	da	quantificação	das	emissões.

Vale ressaltar que algumas informações contidas aqui também foram publicadas 

no Relatório de Sustentabilidade 2014 da Unimed Sul Mineira que encontra-se 

disponível no www.unimedsulmineira.com.br. 

http://www.unimed.coop.br/portalunimed/flipbook/sul_mineira/relatorio_de_sustentabilidade_2014/%29
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| 2.8.2 inventário de emissões de gases    
    de efeito estufa – resumido 

Para o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (IEGEE) 2015, a Unimed 

Sul Mineira considerou todas as suas unidades (Sede Administrativa, Centro de 

Especialidade Unimed, Unidades Comerciais e Administrativas e Espaço Viver 

Bem).

Para melhor compreensão do conteúdo, são necessárias algumas definições:

Fontes: Todos os processos e dinâmicas, naturais ou de atividades humanas, que 

emitem gases de efeito estufa para a atmosfera como, por exemplo, consumo de 

combustíveis fósseis. 

Escopo 1 (emissões diretas): Emissões provenientes de atividades, processos 

ou equipamentos operados pela empresa.

Escopo 2 (emissões indiretas): Emissões provenientes da aquisição de 

energia elétrica.

Escopo 3 (emissões indiretas): Categoria opcional que inclui todas as outras 

emissões indiretas resultantes das atividades da empresa, mas que ocorrem 

em fontes que não pertencem ou não estejam sob seu controle. Neste escopo, 

estão incluídas as emissões resultantes da produção de materiais comprados de 

terceiros, a utilização de produtos, atividades terceirizadas, disposição de resíduos, 

entre outras.

Dióxido de carbono equivalente CO2e: Unidade para comparar a 

intensidade de radiação de um GEE ao do dióxido de carbono. O dióxido de 

carbono equivalente é calculado usando-se a massa de um dado GEE, multiplicada 

pelo seu potencial de aquecimento global.

A Unimed Sul Mineira, para o IEGEE de 2015, quantificou emissões dos escopos 

1, 2 e 3, sendo que o levantamento de dados foi realizado através de registros 

existentes na cooperativa, tais como notas fiscais, relatórios de sistema, registros 

manuais, estimativas do corpo técnico da própria organização e colaboradores das 

áreas responsáveis pelas informações coletadas (Financeiro, Secretaria Executiva, 

Administrativo, Almoxarifado, Comunicação e Marketing, Compras, Manutenção 

e Remoção), sendo possível verificar todos os dados.

As emissões que não foram inventariadas se tratam de exclusão específica de 

fontes ou de operações de GEE:

•	 Não houve fontes fugitivas para o exercício 2015, por isso, não há 

quantificação para os extintores de incêndio.

•	 Não houve fuga referente aos equipamentos de ar condicionado e de 

refrigeração, portanto também não há quantificação.

•	 As emissões referentes ao trajeto dos colaboradores não foram quantificadas, 

pois não possuíamos o controle das informações.

•	 As emissões referentes aos resíduos sólidos orgânicos são relativas à sede 

administrativa, pois não possuímos o controle das demais unidades.

•	 A UCA Extrema foi desativada em fevereiro de 2015, por isso, só houve 

consumo de energia elétrica nesta unidade nos meses de janeiro e fevereiro.

[G4-EN15; G4-EN16]
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resulTados

No escopo 1, do valor apresentado de 28,334 tCO2e, 2,21% é referente à 

utilização de gás de cozinha (combustão estacionária direta), 1,51% à utilização 

de geradores de energia (combustão estacionária direta) e 96,28% à queima 

de combustível (gasolina e óleo diesel) dos veículos corporativos (combustão 

móvel direta), conforme as tabelas abaixo.

Vale ressaltar que os esforços da Unimed Sul Mineira para diminuir suas 

emissões têm obtido resultados, já que em 2014 as emissões desse escopo 

eram de 32,079 tCO2e. Ou seja, mesmo com acréscimo de novas fontes de 

emissões que não eram controladas (geradores de energia da sede e do Centro 

de Especialidades Unimed), a cooperativa conseguiu reduzir em 11,67% as 

emissões desse escopo.

A maior fonte de emissões (kg) da Unimed Sul Mineira, resultantes da queima de 

combustível dos veículos corporativos, apresenta a seguinte distribuição mensal.

EMISSõES DO ESCOPO 1 PARA TODOS OS GASES (tCO2e)

Fonte
CO2 e por gás (em toneladas) Total 

tCO2eCO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6

Gás de Cozinha 0,610 0,015 0,001 - - - 0,625

Gerador de Energia 0,421 0,001 0,007 - - - 0,428

Veículos 
Corporativos

26,427 0,181 0,672 - - - 27,280

Total em toneladas 28,334

EMISSõES DESAGREGADAS POR TIPO DE
FONTES DO ESCOPO 1 (tCO2e)

Combustão
estacionária

Combustão
móvel

Fugitiva

1,054 27,280 -

FONTE EMISSõES POR 
MêS (EM KG)

(131) Veículos 
Corporativos

Janeiro 2.526,54

Fevereiro 2.231,79

Março 2.498,51

Abril 1.672,70

Maio 1.237,62

Junho 2.780,65

Julho 2.839,71

Agosto 2.676,35

Setembro 2.946,74

Outubro 1.284,70

Novembro 2.353,52

Dezembro 2.231,29

Totais/ano 27.280,13

emissÕes co2 por mês

CO2 em KG

Emissões de CO2 por mês
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A segunda maior fonte de emissões da Unimed Sul Mineira é o consumo de 

energia elétrica, escopo 2.

Em suas operações, a Unimed Sul Mineira não utiliza energia direta. O consumo 

é totalmente proveniente de rede pública, não sendo possível determinar 

exatamente qual a fonte utilizada pela operadora, uma vez que se trata de um 

sistema com diversas fontes simultâneas.

EMISSõES DO ESCOPO 2 PARA TODOS OS GASES (tCO2e)

Fonte
CO2 e por gás (em toneladas) Total 

tCO2CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6

Energia Elétrica 20,437 0,000 0,000 - - - 20,437

Total em toneladas 20,437

FONTE
EMISSõES POR MêS 

(EM KG)

ENERGIA
ELéTRICA

Janeiro 1.933,28

Fevereiro 2.173,71

Março 1.935,63

Abril 1.812,03

Maio 1.529,10

Junho 1.501,75

Julho 1.400,85

Agosto 1.340,34

Setembro 1.417,93

Outubro 1.726,34

Novembro 1.835,43

Dezembro 1.830,73

Totais/ano 20.437,11
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CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIMED SUL MINEIRA GERAL - 2015

LOCAL
CONSUMO DE ENERGIA ELéTRICA EM KWh (SEDE ADMINISTRATIVA, CENTRO DE ESPECIALIDADES

UNIMED, UCA’S E ESPAçO VIVER BEM)

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total

CEU ExTREMA 1.187 1.167 1.569 2.453 1.779 1.999 2.244 2.095 2.703 2.758 2.572 2.463 24.989

ESPAçO VIVER BEM 939 924 754 815 747 815 923 879 725 995 1.114 1.219 10.849

SEDE ADMINISTRATIVA 11.960 13.360 10.920 9.800 8.800 7.240 7.720 7.760 7.520 10.080 11.760 12.580 119.500

UCA CAMBUÍ 279 218 238 184 238 169 151 159 189 206 183 173 2.387

UCA ExTREMA* 118 99 217

UCA OURO FINO 135 133 134 120 102 117 111 107 123 128 128 128 1.466

UCA POUSO ALEGRE 160 185 159 224 163 123 117 123 138 152 182 124 1.850

UCA SANTA RITA DO SAPUCAÍ 385 369 365 332 326 218 207 207 253 311 347 343 3.663

TOTAL GERAL 164.921

* A UCA Extrema foi desativada em 20/02/2015.   

Em 2015, a Unimed Sul Mineira consumiu 164.921 KW/h de energia elétrica, 

considerando-se todas as suas unidades. As emissões da geração de eletricidade 

adquiridas e consumidas totalizaram 20.437,11 CO2(kg). [G4-EN3] 

ConClusÃo

TOTAL DE EMISSõES POR ESCOPO (tCO2e)
ESCOPO 1 ESCOPO 2 ESCOPO 3

28,334 20,437 2,732

A Unimed Sul Mineira permanece controlando as emissões diretas de 

suas atividades, com foco na redução e na busca pela mitigação de seus 

impactos, sempre visando à sustentabilidade.

Em 2015, a emissão total foi de 51,50 tCO2e, sendo 2,0462% provenientes de 

fontes da combustão estacionária direta, 52,9681% de fontes da combustão 

móvel direta, 39,6814% da compra de eletricidade, 1,86% de emissões das 

viagens aéreas e 3,4443% dos resíduos não reciclados, conforme os gráficos 

abaixo.
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39,6814%

52,9681%

2,0462%
3,4443%

1,86%
Combustão estacionária direta Escopo 1

Combustão móvel direta Escopo 2

Compra de eletricidade Escopo 3

Viagens aéreas

Resíduos não reciclados

emissÕes GeraDas por tipo De FoNte perFiL Das emissÕes De Gee por escopo

55,0143%
39,6814%

5,3043%

A Unimed Sul Mineira adota várias ações para o gerenciamento e a redução das 

emissões, tais como:

•	 Utilização	do	sistema	de	videoconferência	sempre	que	possível,	pois	gera	

redução do número de viagens e de deslocamentos para reuniões presenciais, 

diminuindo o custo com uso de combustíveis e proporcionando mitigação 

das emissões de carbono. 

•	 Campanha	“Uso	Consciente”.

•	 Doação	de	resíduos	sólidos	recicláveis	(papel,	papelão	e	plástico)	para	uma	

cooperativa de reciclagem da região.

•	 Coleta	Seletiva	como	forma	de	facilitar	o	descarte	e	a	destinação	correta	do	

lixo gerado.

•	 Distribuição	de	canecas	térmicas	para	colaboradores,	com	o	objetivo	de	

reduzir o consumo de copos plásticos.

Certamente, ainda há muito o que se fazer, porém concluímos que a Unimed Sul 

Mineira está no caminho certo, pois houve uma redução de 11,67% nas emissões 

de um ano para outro, como demonstrado anteriormente. 
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Para Saúde
Social3
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O capital intelectual significa que a informação transformada em conhecimento agrega valor aos conhecimentos já adquiridos pelo indivíduo. E parte da 

formação do capital intelectual é o capital humano, que se traduz como o conjunto de capacidades, conhecimentos, competências e atributos, que dá aporte para o 

desenvolvimento de trabalhos que geram resultados, inclusive econômicos.

Assim, o termo só reforça a importância da valorização do fator humano no mundo corporativo, principalmente quando atuamos no ramo de saúde, onde se lida com 

os sentimentos e a qualidade de vida.

Para que consigamos atender e compreender as necessidades de nossos clientes, precisamos estar sempre atentos às necessidades de nossa equipe, aplicando uma 

gestão empática e assertiva. É dessa forma que nossa cooperativa tem atuado juntos aos colaboradores, ouvindo, apoiando e investindo no desenvolvimento pessoal 

e profissional de todos.

3.1 Gestão de Pessoas

Para ser mais competitiva e apresentar melhor desempenho no mercado, o setor 

de Gestão de Pessoas, implantado em 2014, na Unimed Sul Mineira, continuou 

firme em seu propósito para 2015. No setor temos os subsistemas de recursos 

humanos, que são:  

•	Planejamento	de	Pessoal,	Recrutamento	e	Seleção: se trata de um 

processo que visa suprir as necessidades de colaboradores da cooperativa, 

com pessoas capacitadas para as funções propostas, que se identificam com 

os valores e a cultura da cooperativa. É importante também que elas possuam 

competências essenciais para o desenvolvimento estratégico da empresa. Esse 

processo é realizado em parceria com o gestor de cada área.

•	Treinamento	e	Desenvolvimento:	o treinamento é o processo de 

mudanças no comportamento dos colaboradores que visa à aquisição de 

habilidades relacionadas às tarefas. Os objetivos primários envolvem o 

desenvolvimento de uma Política de Treinamento na cooperativa, para que ela 

atinja seus objetivos organizacionais, bem como sua identidade, metas, cultura, 

competências específicas do negócio Unimed e planejamento estratégico. 

Os objetivos secundários envolvem aumento da produtividade, vendas, lucros 

e retorno dos investimentos, bem como redução dos custos, desperdícios, 

acidentes e rotatividade de colaboradores - com foco na melhoria contínua dos 

processos e qualidade dos serviços.
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•	Avaliação	de	Desempenho: é uma ferramenta estratégica de 

desenvolvimento pessoal e organizacional que contempla os resultados 

quantitativos e qualitativos atingidos pelo colaborador em determinado período. 

Abrange fatores como responsabilidades, atividades, objetivos e competências 

que devem sempre estar atrelados às estratégias da cooperativa. É considerado 

um processo sistemático e contínuo de aferição do desempenho profissional do 

colaborador, em função das atividades realizadas e das metas estabelecidas.

•	Pesquisa	de	Clima:	é uma ferramenta para coleta de dados, com 

informações importantes sobre a percepção dos colaboradores em relação aos 

diversos fatores que afetam seus níveis de motivação e produtividade. Além da 

identificação desses problemas, a pesquisa, enquanto meio de comunicação, 

possibilita a utilização do conhecimento tácito dos colaboradores para a 

resolução de problemas com os quais os mesmos lidam diariamente. A pesquisa, 

portanto, permite que a organização avalie seu momento atual e planeje ações 

em um processo de melhoria contínua.

•	Programa	de	Qualidade	de	Vida: é realizado através do Programa 

“Empresa Saudável”, que promove à saúde e à prevenção de doenças entre 

colaboradores, visando minimizar o adoecimento, melhorar a qualidade de vida 

e fortalecer as relações interpessoais nas empresas. Ele é executado pela equipe 

da Atenção Integral à Saúde. 

•	Comunicação	Interna: em parceria com o setor de Comunicação e 

Marketing, desenvolve um conjunto de ações, canais e processos (integrados 

e colaborativos), desenvolvidos e executados de forma unificada, organizada 

e sinérgica, a fim de fornecer aos colaboradores informações importantes que 

envolvem diversos assuntos da cooperativa.

•	Cargos	e	Salários: aplicação da política de cargos e salários, recompensas 

financeiras (remuneração) e as recompensas não financeiras (identidade, status, 

clima organizacional, qualidade de vida, segurança no trabalho, entre outros) 

nas possíveis movimentações de colaboradores na cooperativa.

•	Consultoria	Interna: promove apoio à organização, fornece ferramentas 

e presta consultoria para que as áreas da empresa saibam gerir seus recursos. 

É importante esclarecer que a responsabilidade pelo contato diário com as 

pessoas é do gestor da área onde eles atuam, no entanto, a Gestão de Pessoas 

serve de staff para que os gestores possam realizar a coordenação de seus 

colaboradores.

Além dos subsistemas de recursos humanos, a área de Gestão de Pessoas 

também se envolve nos eventos dos colaboradores, como festas de final de ano, 

confraternizações, organização da reunião de liderança, consultoria interna aos 

gestores, entre outras rotinas do dia a dia. 

A área de Gestão de Pessoas, mesmo tendo todos os processos operacionais, 

tem que ter como objetivo principal o alcance dos objetivos estratégicos da 

organização, no que diz respeito às pessoas, sendo parceiro do negócio e dos 

líderes. Na Unimed Sul Mineira, o fator humano é o principal ativo da empresa. 
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| 3.1.1 perfil dos Colaboradores [G4-10]

FaiXa etária

escoLariDaDe

GêNero

tipo De coNtrato De trabaLho

Menores de 18 anos

Ensino Fundamental
Colaboradores (CLT)

MasculinoDe 19 a 24 anos

Ensino Médio
Cooperados (CLT)

FemininoDe 25 a 29 anos

Ensino Técnico
Estagiários (Prestação de Serviços)

De 30 a 45 anos

Ensino Superior
Aprendizes (CLT)

De 46 a 59 anos

Pós-graduação LATO SENSU
(Especialização e MBA) Terceirizados 

(Prestação de Serviços) 

A partir de 60 anos

Pós-graduação STRICTO SENSU
(Mestrado e Doutorado)

5

8

49

10
72

26

1

6
16

45

56

77
110

17

152

9

1

5 9
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| 3.1.2 Treinamentos [G4-LA9]

Reforçando o compromisso com o 5º Princípio do Cooperativismo: 

Educação, Formação e Informação, a Unimed Sul Mineira 

priorizou a qualificação e a atualização de seus colaboradores.

Em 2015, totalizamos 5.907 horas de treinamento, com a média de 

34 horas e 45 minutos e 7 programas por colaborador A relação 

pode ser acompanhada na tabela abaixo.
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DATA NOME DO TREINAMENTO QTD CH* HHR** TIPO CLASSIFICAçÃO
05/01/15 INTEGRAÇÃO ADMISSIONAL - PRESENCIAL 2 2:00:00 4:00:00 INTEGRAÇÃO COOPERATIVISMO

11/01/15 INTEGRAÇÃO DO NOVO COLABORADOR UNIMED - EAD 3 2:00:00 6:00:00 ON LINE COOPERATIVISMO

13/01/15 NR 35 - TRABALHO EM ALTURA 2 8:00:00 16:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

16/01/15 ARTE DE FALAR EM PÚBLICO 1 4:00:00 4:00:00 ON LINE TÉCNICO

16/01/15 EXCEL 2010 INTERMEDIÁRIO - EAD 1 12:00:00 12:00:00 ON LINE TÉCNICO

19/01/15 ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA 1 16:00:00 16:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

19/01/15 CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA 1 50:00:00 50:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

20/01/15 TREINAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO UNIMED ODONTO 10 2:00:00 20:00:00 CAPACITAÇÃO LEGISLAÇÃO

28/01/15 MICROSOFT ONE DRIVE 8 0:50:00 6:40:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

SUBTOTAL Janeiro 2015 29 96:50:00 134:40:00

05/02/15 CURSO PARA DESIGNADO DE CIPA 9 20:00:00 180:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

10/02/15 REGRAS PARA ANÁLISE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA E EM SAÚDE NO 
SISTEMA AJIUS

12 3:00:00 36:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

11/02/15 ONCOLOGIA E AUDITORIA EM ENFERMAGEM 9 4:00:00 36:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

24/02/15 PALESTRA RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 118 1:00:00 118:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

25/02/15 CURSO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA 1 24:00:00 24:00:00 CAPACITAÇÃO LEGISLAÇÃO

25/02/15 TREINAMENTO DO SOPME 27 1:00:00 27:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

26/02/15 1º ENCONTRO CONTÁBIL 1 16:00:00 16:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

26/02/15 REGRAS DE NEGÓCIO - AUDITORIA EM SAÚDE 11 2:30:00 27:30:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

SUBTOTAL Fevereiro 2015 188 71:30:00 464:30:00

04/03/15 EXCEL 2010 AVANÇADO - EAD 7 15:00:00 105:00:00 ON LINE TÉCNICO

04/03/15 PALESTRA DIA DA MULHER: O PAPEL FEMININO NO SEC. XXI 62 1:00:00 62:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

07/03/15 XI CONVENÇÃO ESTADUAL DE MERCADO 5 22:00:00 110:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

13/03/15 CAPACITAÇÃO PARA AVALIADOR DE DESEMPENHO 15 2:00:00 30:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

13/03/15 1º REUNIÃO DO GTI - GRUPO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 10:30:00 10:30:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

20/03/15 INTEGRANDO O CARDIO AO ERP PIRÂMIDE 1 16:00:00 16:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

20/03/15 1° SEMINÁRIO DE RECOMENDAÇÕES EM AUDITORIA EM SAÚDE 4 13:00:00 52:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

31/03/15 ITIL FUNDAMENTOS MELHORES PRÁTICAS NA GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI 2 24:00:00 48:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

SUBTOTAL Março 2015 97 103:30:00 433:30:00

02/04/15 PROGRAMA GERENCIAMENTO DE CASOS ESPECIAIS - EAD 1 6:00:00 6:00:00 ON LINE TÉCNICO

06/04/15 INTEGRAÇÃO ADMISSIONAL - PRESENCIAL 7 2:00:00 14:00:00 INTEGRAÇÃO COOPERATIVISMO

10/04/15 ENCONTRO DE GERENTES 2 12:00:00 24:00:00 INFORMAÇÃO COOPERATIVISMO

10/04/15 COMUNICAÇÃO EM PÚBLICO: A IMPORTÂNCIA DA ORATÓRIA 14 4:00:00 56:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO
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10/04/15 COBRANÇA E PAGAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ANÁLISE DE 
TABELAS

9 1:30:00 13:30:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

10/04/15 18º GPA REGIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2 6:00:00 12:00:00 INFORMAÇÃO COOPERATIVISMO

14/04/15 IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE NO APH - CURSO COM MANOBRAS PRÁTICAS 2 8:00:00 16:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

18/04/15 AUDITORIA EM OPME EM ORTOPEDIA CONTÍNUA 11 16:00:00 176:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

23/04/15 PALESTRA "A IMPORTÂNCIA E OS BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA" 104 1:00:00 104:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

29/04/15 INTRODUÇÃO À OFICINA DE PROCESSOS (6º OFICINA) 18 0:30:00 9:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

29/04/15 IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE NO APH - UNIMED SUL MINEIRA 8 4:00:00 32:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

SUBTOTAL Abril 2015 178 61:00:00 462:30:00

04/05/15 TREINAMENTO AUDITORIA NO CARDIO - LOTES DE INTERCÂMBIO 2 1:30:00 3:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

04/05/15 AJIUS 1 1:30:00 1:30:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

07/05/15 SISTEMAS SMART, NEFRON E HILUM 1 3:00:00 3:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

09/05/15 NR 10 - TRABALHOS COM ELETRICIDADE 1 40:00:00 40:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

09/05/15 ATENDIMENTO AO CLIENTE COM QUALIDADE 48 8:00:00 384:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

11/05/15 PROTOCOLO DE PACOTES DE GUIAS, ACORDOS CONTRATUAIS E PLANILHA DE 
EXCEÇÕES

2 6:00:00 12:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

11/05/15 AUDITORIA DE LOTES DE CONSULTÓRIOS 2 6:00:00 12:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

12/05/15 SIMPRO ELETRÔNICO, BRASINDICE ELETRÔNICO E SCP-SUL 2 6:00:00 12:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

12/05/15 INTRODUÇÃO ATIVIDADES AUDITORIA EM SAÚDE 4 2:40:00 10:40:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

13/05/15 AUDITORIA DE VALORES MAT/ MED REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS 2 6:00:00 12:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

13/05/15 AUDITORIA GW DE GUIAS SADT E HOSPITAL DIA. CONTRATOS HOSPITALARES 2 3:00:00 6:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

13/05/15 AUDITORIA RETROSPECTIVA DE CONTAS HOSPITALARES - PPN E CONTRATOS 2 3:00:00 6:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

13/05/15 AUDITORIA RETROSPECTIVA DE CONTAS HOSPITALARES 2 2:30:00 5:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

14/05/15 ATUALIZAÇÃO DE RCP 8 4:00:00 32:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

18/05/15 AUDITORIA DE VALORES MAT/ MED NO GW 2 6:00:00 12:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

20/05/15 INTEGRAÇÃO ADMISSIONAL - PRESENCIAL 5 2:00:00 10:00:00 INFORMAÇÃO COOPERATIVISMO

20/05/15 SEMINÁRIO PLANOS DE SAÚDE - PESQUISA, REGULAÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR

2 8:00:00 16:00:00 INFORMAÇÃO LEGISLAÇÃO

21/05/15 WORKSHOP DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 1 8:00:00 8:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

22/05/15 SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DAS OUVIDORIAS DAS UNIMEDS 1 16:00:00 16:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

22/05/15 PLANILHA DO FATURAMENTO, REEMBOLSO AOS PRESTADORES E COMUNICADO 
AOS PRESTADORES

2 6:00:00 12:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

25/05/15 CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO COMPORTAMENTAL E GERENCIAL PARA 
LÍDERES - 1º MÓDULO

15 16:00:00 240:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

25/05/15 AUDITORIA DE VALORES MAT/ MED EM LOTES DE INTERCÂMBIO (PASTA 
INTERCÂMBIO)

2 6:00:00 12:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

28/05/15 CUIDADORES - EAD 5 5:00:00 25:00:00 ON LINE TÉCNICO

28/05/15 FORMAÇÃO DE CORRETORES E VENDEDORES 1 6:00:00 6:00:00 ON LINE TÉCNICO
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29/05/15 CUIDADOS PALIATIVOS - EAD 1 4:00:00 4:00:00 ON LINE TÉCNICO

29/05/15 ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 2015 - FEDERAÇÃO MINAS 1 16:00:00 16:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

SUBTOTAL Maio 2015 117 192:10:00 916:10:00

02/06/15 RECURSO DE GLOSA 2 0:30:00 1:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

03/06/15 INTRODUÇÃO À OFICINA DE PROCESSOS (7º OFICINA) 7 0:30:00 3:30:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

12/06/15 INTRODUÇÃO À AUDITORIA NO SISTEMA UNIMED 1 12:00:00 12:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

15/06/15 NOÇÕES BÁSICAS DE OPME 2 8:00:00 16:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

15/06/15 AUTORIZAÇÃO DE OPME PARA CLIENTES UNIMED SUL MINEIRA EM OUTRA ÁREA 
DE AÇÃO/ CONHECIMENTO DE CTNPM

2 4:00:00 8:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

15/06/15 AUTORIZAÇÃO E ENVIO DE IMPLANTE INTRA UTERINO - DIU 2 4:00:00 8:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

16/06/15 GLPI - GESTÃO DE OCORRÊNCIAS E BASE DE CONHECIMENTO 12 2:30:00 30:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

18/06/15 INTRODUÇÃO À AUDITORIA NO SISTEMA UNIMED - EAD 1 5:00:00 5:00:00 ON LINE TÉCNICO

19/06/15 AUDITORIA DE CONTAS HOSPITALARES COM OPME 2 1:00:00 2:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

23/06/15 AGENDAMENTO ON LINE DE CONSULTAS 1 1:00:00 1:00:00 ON LINE TÉCNICO

24/06/15 PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA GESTANTE - EAD 1 9:00:00 9:00:00 ON LINE TÉCNICO

25/06/15 DIGITAÇÃO DE LENTE INTRA OCULAR E DIU 2 1:30:00 3:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

25/06/15 CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO AJIUS 1 1:30:00 1:30:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

29/06/15 INTEGRAÇÃO ORGANIZACIONAL 11 7:30:00 82:30:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

SUBTOTAL Junho 2015 47 58:00:00 182:30:00

03/07/15 COACHING PARA AS LIDERANÇAS 3 60:00:00 180:00:00 CAPACITAÇÃO LIDERANÇA

06/07/15 INTEGRAÇÃO ADMISSIONAL - PRESENCIAL 3 2:00:00 6:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

10/07/15 VI ENTEC - ENCONTRO DE GERENTES 2 11:00:00 22:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

10/07/15 VI ENTEC - GRUPO DE SAÚDE INTEGRAL 2 11:00:00 22:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

10/07/15 VI ENTEC - SEMINÁRIO AUDITORIA 2 11:00:00 22:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

10/07/15 AUDITORIA NO CARDIO - LOTES DE INTERCÂMBIO 2 3:00:00 6:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

10/07/15 ITIL FUNDAMENTOS MELHORES PRÁTICAS NA GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI 1 24:00:00 24:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

14/07/15 1º MÓDULO (PRESENCIAL) - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE VENDEDORES 
UNIMED

19 4:00:00 76:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

28/07/15 CONTABILIDADE PARA NOVOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNIMED 2 16:00:00 32:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

30/07/15 INTEGRAÇÃO DO NOVO COLABORADOR UNIMED - EAD 3 2:00:00 6:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

30/07/15 REGULAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE 1 10:00:00 10:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

31/07/15 CAPACITAÇÃO PARA USO DO SISTEMA PIRAMIDE WEB 12 4:00:00 48:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

SUBTOTAL Julho 2015 52 158:00:00 454:00:00

03/08/15 INTEGRAÇÃO ADMISSIONAL - PRESENCIAL 1 2:00:00 2:00:00 INFORMAÇÃO COOPERATIVISMO

19/08/15 DICAS DE USO DO PLANO 86 0:30:00 43:00:00 INFORMAÇÃO COOPERATIVISMO

19/08/15 TREINAMENTO DE VENDAS 3 8:00:00 24:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

21/08/15 CURSO DE OUVIDORIA 1 12:00:00 12:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO
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21/08/15 NORMA REGULAMENTADORA NR 32 1 1:30:00 1:30:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

22/08/15 10º CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAÚDE 2 23:00:00 46:00:00 INFORMAÇÃO COOPERATIVISMO

25/08/15 COBRANÇA E RENEGOCIAÇÃO 1 8:00:00 8:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

26/08/15 FUNDAMENTOS EM GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI 1 24:00:00 24:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

28/08/15 SIMPÓSIO UNIMED 2015 5 24:00:00 120:00:00 INFORMAÇÃO COOPERATIVISMO

SUBTOTAL Agosto 2015 101 103:00:00 280:30:00

03/09/15 INTEGRAÇÃO ADMISSIONAL - PRESENCIAL 1 2:00:00 2:00:00 INFORMAÇÃO COOPERATIVISMO

03/09/15 BOAS PRÁTICAS DE COZINHA E REFEITÓRIO 1 3:00:00 3:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

04/09/15 CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO EMPRESARIAL 19 4:00:00 76:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

08/09/15 A UTILIZAÇÃO DE DINÂMICAS DE GRUPO 1 1:00:00 1:00:00 ON LINE TÉCNICO

09/09/15 LIBRE OFICCE CALC (TERÇA E QUINTA) 14 20:00:00 280:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

10/09/15 PALESTRA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E QUALIDADE DE VIDA / TEATRO STRESS 
EM ALTA

107 2:30:00 267:30:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

11/09/15 ENCONTRO DO MANUAL DE INTERCÂMBIO 3 7:00:00 21:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

14/09/15 REGULAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE 1 10:00:00 10:00:00 ON LINE TÉCNICO

14/09/15 INTEGRAÇÃO DO NOVO COLABORADOR UNIMED - EAD 1 2:00:00 2:00:00 ON LINE COOPERATIVISMO

16/09/15 A REALIDADE TRIBUTÁRIA E FISCAL NO BRASIL 1 4:00:00 4:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

28/09/15 CURSO DO E-SOCIAL - PASSO A PASSO - SISTEMA OCEMG 2 16:00:00 32:00:00 INFORMAÇÃO TECNICO

SUBTOTAL Setembro 2015 151 71:30:00 698:30:00

01/10/15 INTEGRAÇÃO ADMISSIONAL - PRESENCIAL 1 2:05:00 2:05:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

01/10/15 10º TREINAMENTO PARA SECRETÁRIAS E REDES CREDENCIADAS 12 2:00:00 24:00:00 INFORMAÇÃO TECNICO

10/10/15 CURSO DE EXCEL AVANÇADO PLUS - TABELA DINÂMICA E DASHBOARD 1 8:00:00 8:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

13/10/15 2° WSI - GUIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO POR COMPETÊNCIA 1 8:00:00 8:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

14/10/15 ENCONTRO NACIONAL DE RH 1 8:00:00 8:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

15 e 
16/10/2015

IV SEMINÁRIO REGIONAL DE AUDITORES E TÉCNICOS EM OPME/ENCONTRO DE 
AUDITORIA MÉDICA

5 16:00:00 80:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

21/10/15 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE VENDEDOR 1 9:00:00 9:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

22 e 
23/10/2015

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - REFLEXOS E-SOCIAL 1 16:00:00 16:00:00 INFORMAÇÃO TECNICO

22 e 
23/10/2015

ENCONTRO NACIONAL UNIMED DE RELACIONAMENTO COM CLIENTE 6 16:00:00 96:00:00 INFORMAÇÃO TECNICO

26/10/15 LIBRE OFICCE CALC (SEGUNDA) 16 20:00:00 320:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

27/10/15 LIBRE OFICCE CALC (TERÇA) 15 20:00:00 300:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

29 e 
30/10/2015

II MÓDULO DA CAPACITAÇÃO COMPORTAMENTAL E GERÊNCIA PARA LÍDERES 13 16:00:00 208:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

SUBTOTAL Outubro 2015 73 141:05:00 1079:05:00
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05 e 
06/11/2015

TREINAMENTO DE AUDITORIA CONCORRENTE 1 16:00:00 16:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

09/11/15 LIBRE OFICCE CALC (TERÇA E QUINTA) 16 20:00:00 320:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

09/11/15 2º EDIÇÃO DO ZAZTRAZ 29 3:30:00 101:30:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

10/11/15 INTEGRAÇÃO ADMISSIONAL - PRESENCIAL 4 2:00:00 8:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

12 e 
13/11/2015

INTRODUÇÃO A AUDITORIA DO SISTEMA UNIMED
1 12:00:00 12:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

21/11/15 LIBRE OFICCE CALC (SAB) 14 20:00:00 280:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

25/11/15 FOLHA DE PAGAMENTO E FLUXO DE PROCESSOS FATURAMENTO 3 1:30:00 4:30:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

SUBTOTAL Novembro 2015 68 75:00:00 742:00:00

01/12/15 XI SEMINÁRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS COOPERATIVAS MINEIRAS 1 8:00:00 8:00:00 INFORMAÇÃO COOPERATIVISMO

10 e 11/12/15 V UNIMED 3D 3 12:00:00 36:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

11/12/15 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE VENDEDORES 3 4:00:00 12:00:00 CAPACITAÇÃO TÉCNICO

17/12/15 INTEGRAÇÃO ADMISSIONAL - PRESENCIAL 2 2:00:00 4:00:00 INFORMAÇÃO TÉCNICO

SUBTOTAL Dezembro 2015 9 26:00:00 60:00:00

TOTAL 1157:35:00 5907:55:00

RESUMO DOS DADOS
Média de treinamento por funcionário 7

Quantidade total de horas/homem de treinamento 5907:55:00

Média de horas/homem de treinamento por funcionário 34:45:09

CH*  e HHM**:  * Carga Horária  ** Homem Hora

Na pesquisa de clima realizada em 2015, o aspecto 

“treinamentos” alcançou média positiva de 89%, tendo

qualidade apontada como “ótima” por 40,8% dos colaboradores.

FreqUêNcia 

2% 2%

34%

49%

13%

44%

49%

7%

qUaLiDaDe

1%

43%
48%

8%

compatibiLiDaDe Dos 
assUNtos com a reaLiDaDe
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Bom

Regular

Ruim

Indiferente
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Dentre os treinamentos de 2015 destacamos os desenvolvidos para as equipes 

do Call Center e Autorizações, que priorizaram o atendimento ao cliente.

•	 Em	maio	os	colaboradores	do	Call	Center	e	Autorizações	participaram	

do treinamento “Atendimento com Qualidade - A Busca Contínua”, 

coordenado pela conceituada Laurita Santos. No treinamento 

foram abordados temas como: dicas para elevar seu envolvimento e 

comprometimento mediante as metas e os resultados da empresa; 

como melhorar a qualidade dos atendimentos aos clientes e despertar a 

compreensão para processos de mudanças e padrões de qualidade 

no atendimento. 

•	 Em	outubro,	colaboradores	do	atendimento	da	Unimed	Sul	Mineira	

participaram do evento “ Encontro Nacional Unimed de Relacionamento 

com o Cliente”, realizado pela Central Nacional Unimed, em parceria 

com a Unimed do Brasil, que aconteceu no Novotel Center Norte - São 

Paulo. Na programação foram discutidos assuntos como Intercâmbio 

Eletrônico, Ouvidoria, novo MIN – Manual de Intercâmbio Nacional e A 

Era do Diálogo. Também foi apresentada a história de superação do atleta 

paralímpico Marcelo Collet e os vencedores do Prêmio Nacional Unimed de 

Relacionamento com o Cliente. 

•	 Em	1	de	outubro,	aconteceu	o	encontro	com	as	secretárias	dos	cooperados	

e prestadores de serviço, abordando assuntos pertinentes ao trabalho da 

cooperativa. Além disso, a palestra “Etiqueta Corporativa” apresentou temas 

para a qualificação do atendimento aos nossos clientes.

| 3.1.3 saúde e segurança no Trabalho

Compromisso com a vida é um dos valores da cooperativa e, dessa forma, 

não poderíamos deixar de priorizar a questão de saúde e segurança dos 

nossos colaboradores.

Trabalhamos para que nossa equipe tenha todo apoio na prevenção de 

doenças e na promoção da saúde, com redução do adoecimento e aumento 

na qualidade de vida, através de nossos programas e ações desenvolvidas 

com foco no capital humano, conforme seguem abaixo:

[G4-LA6; G4-LA7][ ASPECTO MATERIAL ]
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3.1.3.1 CUrSO PArA deSiGnAdO de CiPA 

Embora as operações da Unimed Sul Mineira possuam baixo risco de acidentes 

no trabalho, e os colaboradores não tenham alta incidência ou risco de doenças 

relacionadas às atividades laborais, a cooperativa realiza o treinamento 

designado de CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 

Este treinamento consiste em capacitar os colaboradores para execução 

de trabalhos que são de atribuição da Comissão, para proteger a saúde e a 

integridade física. 

Em fevereiro de 2015, o curso foi ministrado pelo técnico de Segurança do 

Trabalho, Dênis Henrique Silvério.

Para as colaboradoras dos setores “Atenção Integral à Saúde” e “Mercado”, 

Juliana Fernandes e Laís Bueno, respectivamente, que participaram do curso, 

o profissional falou de forma clara e objetiva das ações que podem neutralizar 

possíveis fontes de riscos e estimular o interesse dos funcionários pela 

prevenção de acidentes: “O curso foi de extrema importância, para que juntos 

possamos trabalhar na tarefa de prevenir acidentes e melhorar a qualidade do 

ambiente de trabalho” – Juliana Fernandes. A colaboradora do setor de Mercado, 

Laís Bueno, acredita que o curso agrega bastante conhecimento, tanto para o 

trabalho quanto para o dia a dia.  

No exercício de 2015, foi registrado um acidente de trabalho, mas nenhum 

relacionado a doenças ocupacionais, nem óbitos relacionados às atividades 

laborais dos colaboradores da Unimed Sul Mineira.
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3.1.3.2   SAúde inTeGrAL
   PrOGrAmA emPreSA SAUdáveL 

O Programa Empresa Saudável que oferecemos aos nossos clientes, não poderia 

deixar de ser implantado na cooperativa. O Programa foca o bem-estar de 

nossos colaboradores e apresenta excelentes resultados.

Abaixo, conheça um pouco as ações que praticamos na cooperativa.

Mapeamento de Riscos
Regularmente é realizada uma avaliação do perfil de saúde dos colaboradores 

da cooperativa, com aplicação de teste de glicemia capilar, aferição da pressão 

arterial, verificação de peso, altura e circunferência abdominal e colhimento de 

informações sobre o estado de saúde com questionário específico.

Após os resultados, a equipe de Atenção Integral à Saúde define medidas de 

prevenção e cuidados com a saúde para os colaboradores. Em setembro de 2015, 

ocorreu o mapeamento com a avaliação de 137 colaboradores, representando 

83% do quadro de funcionários.

Viva Leve
O projeto Viva Leve é focado na reeducação alimentar e na adoção de hábitos 

alimentares saudáveis. As atividades não estão focadas apenas na perda de peso 

e sim na construção de consciência da importância do cuidar do próprio corpo, 

com ações diárias relacionadas à alimentação, exercícios físicos e descanso.

Como identificamos que 52% de nossa equipe estava com sobrepeso/obesidade, 

realizamos um encontro em fevereiro de 2015, com a carga horária de cinco 

horas, divididos em cinco encontros de uma hora. Neles, participaram 13 

colaboradores.

Controle de PA (Pressão Arterial)
No mapeamento de risco, realizado em 2015, foram identificados 16 

funcionários com alteração na pressão arterial que responderam não 

ser hipertensos no questionário específico. Esses colaboradores foram 

acompanhados através de monitoramento da pressão arterial por 5 dias e em 

dois horários distintos. Os que permaneceram com a pressão arterial alterada (≥ 

140 x 90 mmhg) foram encaminhados a um cardiologista.

 

Palestras
Com a intenção de sensibilizar os colaboradores sobre a prevenção e a qualidade 

de vida, periodicamente são realizadas palestras e campanhas internas sobre 

saúde e qualidade de vida. Em 2015, os temas abordados foram: diabetes, 

câncer de próstata, inteligência emocional na qualidade de vida, benefícios das 

atividades físicas, estresse, câncer de mama e câncer de colo de útero.

Grupo de Atividade Física
Em outubro, iniciamos o Grupo de Atividades Físicas, onde os colaboradores se 

inscreveram para participar de caminhadas, corridas e circuito de treinamentos. As 

aulas têm a duração de uma hora e acontecem três vezes por semana, acompanhadas 

sempre por educador físico. Atualmente, participam 26 colaboradores.

O objetivo do grupo é promover o cuidado com a saúde através da atividade 

física, já que no mapeamento de riscos foi identificado que 45% dos 

colaboradores são sedentários e 52% estão com sobrepeso/obesidade.
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3.1.3.3   PeSQUiSA de CLimA

Essencial para coletar dados sobre a percepção do colaborador em relação a 

diversos aspectos da cooperativa, a pesquisa de clima foi aplicada em setembro 

de 2015. Participaram 155 colaboradores, com 139 respostas válidas entre 18 

perguntas qualitativas e quantitativas.

RESULTADOS - RESUMIDO

Quanto ao “sentimento de segurança e estabilidade no emprego”, a média 

positiva foi de 95%, sendo que 71% dos entrevistados responderam que se 

sentem “seguros” e 4% “muito seguros”.

1,5%

23,7%

3,8%

71%

Muito inseguro

Inseguro

Muito seguro

Seguro

seGUraNÇa e estabiLiDaDe
Como você se sente em termos de segurança em relação

ao seu emprego na Unimed Sul Mineira? 
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Os equipamentos de trabalho atingiram média positiva de 88%, sendo a 

disponibilidade de recursos materiais apontada como “boa” por 42% dos 

entrevistados e “ótima” por 46%.

compUtaDores

56,1%
36,4%

6,8%
0,7%

proGramas

38,6%

50,8%

9,8%
0,8%

impressoras

47,8%

43,2%

7,6% 0,8%
0,6%

caDeiras e mesas

1,9%
13,7%

38,5%

45,9%

temperatUras

DispoNibiLiDaDe
De recUrsos 

materiais

7,6%
3,7%

42,4%

45,5%

0,8%

3%
0,6%

47,9%

48,5%

saLa De coNvÍvio

23,7%

8,4%
1,9%

37,8%

28,2%

iLUmiNaÇÃo

4,5%

52,3%43,2%

14,3%
1,3% 0,8%

44,7%

38,9%

soNorizaÇÃo carDápio Do caFé

3,8% 0,8%

56,8%38,6%

Ótimo Bom Regular Ruim Indiferente

eqUipameNtos De trabaLho
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Quanto à jornada de trabalho, a média obtida foi positiva: 92% dos 

entrevistados. A compensação de horas foi apontada como “ótima”

por 57% dos entrevistados.

Na pesquisa, a percepção dos colaboradores foi questionada quanto à integração 

e à capacitação da empresa, que é fundamental para o trabalho cooperativo. A 

média positiva foi de 95%.

horário De caFé

baNco De horas

compeNsaÇÃo De horas

70,5%

29,5%
3%

2% 5%

53%37%

6%
2% 6%

48%

38%

Ótimo

Ótimo
Bom

Bom
Regular

Regular
Ruim

Ruim
Indiferente

Indiferente

iNstrUÇÕes sobre o 
sistema UNimeD

iNstrUÇÕes sobre as 
ativiDaDes DesempeNhaDas

iNstrUÇÕes sobre a
UNimeD sUL miNeira

3% 1%

48%
48%

5%
1%

1%

48%
45%

5%
1%

51%43%

jorNaDa De trabaLho iNteGraÇÃo e capacitaÇÃo empresa
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Outro aspecto relevante para o bom funcionamento da Cooperativa se refere 

ao relacionamento interpessoal e com a liderança. Este aspecto obteve média 

positiva de 87%.

com coLeGa Do mesmo setor

72%

28%

64%

34%
2%

com Gestor
com coLeGas De
oUtros setores

47%
51%

2%

com cooperaDos

9%

8%
3% 33%

47%

com a GerêNciacom Diretoria com ForNeceDores

13%

9%
2%

38%

38%

33%

5%

26%

36%
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55%
43%
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reLacioNameNto iNterpessoaL 
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reLacioNameNto iNterpessoaL 

5%

53%42%

Seu gestor hierarquico
estimula o trabalho

em equipe?

As orientações e informações 
que você recebe sobre o seu 

trabalho são claras e objetivas?

Seu superior imediato é 
receptivo às sugestões 

de mudança? 

Seu gestor está sempre 
disponível quando você 

precisa dele? 

Você confia nas decisões
tomadas pelo seu superior

imediato? 

Você é informado pelo seu 
superior imediato sobre o que 

ele acha do seu trabalho?

Você considera o seu 
superior hierárquico bom 

profissionalmente?

Você considera que os feedbacks
que recebe são claros, honestos e
baseados em exemplos e fatos?

Você considera o
seu superior

hierárquico um bom líder? 

As orientações e informações
que você recebe sobre o seu

trabalho são claras e objetivas?
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A comunicação na Unimed Sul Mineira foi apontada como boa por 54% dos 

entrevistados e obteve média positiva de 84%. 

A divulgação é muito fraca 

A divulgação é regular 

A divulgação é boa 

A divulgação é muito boa

Como você avalia a comunicação e divulgação 
interna entre os colaboradores com relação a 

eventos e atividades realizadas?

53,6%

1,6%
14,4%

30,4%

comUNicaÇÃo
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| 3.1.4 benefícios para colaboradores

A Unimed Sul Mineira oferece Plano de Saúde a seus colaboradores, assegurado 

em acordo coletivo de trabalho, e programas de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional e de Prevenção de Riscos Ambientais (previstos em lei).

Em 2015, eram 166 colaboradores cobertos pelo acordo de convenção coletiva 

e 157 assegurados pelo plano de saúde, que é extensivo aos dependentes dos 

colaboradores da cooperativa (por livre adesão podem incluir seus pais).

Também são oferecidos:

•	 Seguro	de	vida	para	todos	os	funcionários	(com	exceção	dos	cooperados);

•	 	Ticket	alimentação	para	funcionários	que	trabalham	em	horário	

administrativo e Call Center;

•	 Plano	odontológico	para	todos	os	colaboradores	(custeio	integral)	e	para	

seus dependentes, com custo adicional de R$13,82 por dependente.

Na pesquisa de clima, realizada em 2015, a percepção dos colaboradores quanto 

aos benefícios oferecidos pela Unimed Sul Mineira obteve média positiva de 66%, 

sendo a assistência médica avaliada como “ótima” por 80% dos entrevistados.

[G4-11; G4-LA2] 
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| 3.1.5 rotatividade de pessoal (Turnover) 

Devido à preocupação com seus colaboradores e pela imagem positiva da 

cooperativa junto aos seus públicos e região, a Unimed Sul Mineira se destaca como 

contratante, apresentando uma taxa de rotatividade do quadro de colaboradores da 

cooperativa geralmente baixa, com uma média de 2,72%, em 2015. 

A rotatividade é acompanhada pelo setor de Gestão de Pessoas da Unimed Sul 

Mineira, que identifica os impactos que os números podem causar à cooperativa e 

busca soluções para mitigá-los.

 [G4-LA1]

JANEIRO FEVEREIRO MARçO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Admissões 3 1 0 7 5 0 3 2 2 1 4 2

Demissões 1 2 0 6 1 1 1 5 2 2 0 2

Efetivo (início mês) 159 161 160 160 161 165 164 166 163 163 162 166

ROTATiviDADE 2,516% 1,863% 0,000% 8,125% 3,727% 0,606% 2,439% 4,217% 2,454% 1,840% 2,469% 2,410%

GÊNERO

Feminino 100% 0% 50% 67% 84% 100% 40% 84% 75% 0% 100% 25%

Masculino 0% 100% 50% 33% 16% 0% 60% 16% 25% 100% 0% 75%

FAIxA ETáRIA

0 a 14 anos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

15 a 24 anos 75% 0% 100% 44% 16% 0% 16% 0% 0% 0% 0% 0%

25 a 54 anos 25% 100% 0% 56% 84% 0% 84% 100% 100% 100% 100% 100%

55 a 64 anos 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

65 ou mais 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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| 3.1.6 diversidade e igualdade de     
            oportunidades 

A Unimed Sul Mineira compreende que a diversidade precisa ser reconhecida 

e valorizada para que, de fato, ocorra a igualdade de oportunidades. Por isso, a 

cooperativa procura criar condições que valorizem a diversidade e promovam 

a dignidade, sem distinção de gênero, raça, classe social, escolha política e 

religiosa, orientação sexual ou deficiência física.

Através de condutas e políticas, a Unimed Sul Mineira busca criar 

oportunidades para todos, além de manter um ambiente de trabalho inclusivo 

e de práticas que beneficiam os colaboradores, por compreender que valorizar 

e gerir eficazmente as diferenças pode conduzir o sucesso a nível individual, da 

equipe e da cooperativa.

A Unimed Sul Mineira tem seu quadro funcional constituído por 66% 

de mulheres o que, com foco no desenvolvimento humano sustentável, 

reforça a necessidade de reduzir as desigualdades de gênero e propiciar o 

empoderamento desse público.

Reconhecer igualitariamente as mulheres em relação aos homens, não 

somente na cooperativa, mas também na sociedade, é o primeiro passo para 

reduzir as desigualdades de gênero. É isso que, através de ações de valorização 

e reafirmação de direitos das mulheres, a Unimed Sul Mineira procura 

disseminar. Dentre essas ações podemos citar:

diA inTernACiOnAL dA mULHer
As colaboradoras participaram da palestra “O papel da Mulher no Século 

XXI”, proferida pela psicóloga Márcia Maria Coutinho. Também houve uma 

apresentação musical com a artista Ana Cláudia e, após a palestra, finalizamos 

com café e entrega de brindes para as 64 participantes.

[G4-LA12] 
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diA dO COmbATe à viOLÊnCiA COnTrA A mULHer
Com objetivo de informar e motivar atitudes positivas que reafirmem os 

direitos, no dia 25 de novembro, a Unimed Sul Mineira realizou uma campanha 

digital do Dia do Combate à Violência Contra a Mulher disponibilizada para 

todos os seus públicos, através de e-mail marketing, banner eletrônico no site e 

postagem na rede social da cooperativa. 
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Conforme a Cartilha do Censo 2010 – A Deficiência no Brasil, os dados 

coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no 

censo demográfico de 2010, descreveram a prevalência dos diferentes 

tipos de deficiência e características das pessoas que compõem 

esse segmento da população. O censo apontou que 45.606.048 de 

brasileiros (23,9% da população total) têm algum tipo de deficiência - 

visual, auditiva, motora, mental ou intelectual.

Acreditando que com acesso ao trabalho a inclusão acontece com 

cidadania, dignidade e responsabilidade, a Unimed Sul Mineira 

disponibiliza oportunidades para que as pessoas com deficiência 

ingressem em seu quadro funcional, valorizando suas competências, 

experiências e diferenças.

Fonte: http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/
publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf

“Meu nome é Karina Silva de Paula, tenho 22 anos e sou Operadora de Call 

Center na Unimed Sul Mineira há pouco mais de um ano. Sou deficiente visual 

e fui contratada pela empresa através da vaga destinada à PCD - Pessoa com 

Deficiência.

Já em meus primeiros dias na cooperativa pude perceber que o grande diferencial 

da Unimed Sul Mineira é a diversidade e a igualdade entre todos os colaboradores, 

não só no fator da deficiência, no qual eu me enquadro, mas também em 

outros fatores, respeitando sempre a individualidade de cada funcionário sem 

discriminação.

O nosso potencial é sempre reconhecido através da liderança e gestão da empresa, 

o que nos deixa cada vez mais dispostos para desenvolvermos e aprimorarmos 

nosso trabalho, buscando o nosso crescimento pessoal.  

Após o início das atividades como colaboradora da Unimed Sul Mineira pude 

começar minha primeira graduação, em Letras.

Com a Unimed Sul Mineira me sinto sempre motivada para o 

meu crescimento profissional, acadêmico, e até mesmo para 

meu crescimento como ser humano, pois ela sempre aborda 

com seus colaboradores temas de importância universal 

como a sustentabilidade (O bom uso de recursos naturais 

e reciclagem por exemplo). E de mãos dadas crescemos 

juntos, empresa e colaborador.” 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
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bAnCO de ideiAS
O programa Banco de Ideias é uma realização da Unimed Sul Mineira, que 

objetiva incentivar o envolvimento dos colaboradores na identificação de 

melhorias em todos os setores da empresa. 

O programa consiste na elaboração de sugestões de melhoria para a Unimed Sul 

Mineira, com base nas seguintes propostas:

•	 Crescimento	da	carteira	de	clientes	e	incrementos	no	faturamento;

•	 Aprimoramento	nos	processos	internos;

•	 Ganho	de	produtividade	e	melhoria	na	execução	das	atividades	e	rotinas;

•	 Economia	de	suprimentos,	como	material	de	escritório,	água,	luz,	telefone	e	

outras despesas.

Todas as ideias encaminhadas pelos colaboradores são avaliadas pela Comissão 

do Banco de Ideias (que verifica a viabilidade da proposta), pela alta gestão (para 

votação) e pelo presidente (para decisão final).

 Os colaboradores que tiverem suas ideias aprovadas e implantadas recebem 

uma premiação da cooperativa.

Em 2015, o Regulamento do Banco de Ideias passou por uma reformulação

e foi novamente divulgado para todos os colaboradores, incentivando

sua participação.
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Para Saúde
Econômica4



Em 2015, os desafios incluíram variáveis fora do nosso controle, 

como por exemplo, o aumento da inflação, o envelhecimento 

da carteira, o aumento da sinistralidade e a pressão em relação 

ao aumento das despesas. Entretanto, a evolução dos resultados 

demonstra a eficácia do modelo de gestão aplicado na 

cooperativa, conforme comprovam os indicadores a seguir.

4.1 Índice econômico e Financeiro 

A Unimed Sul Mineira, mesmo em um ano de muitas tribulações no mercado, conseguiu 

manter-se sólida, com um bom desempenho em 2015, como demonstrado a seguir.

[G4-EC1]

(A) GERAçÃO DA RIQUEzA 2015 2014 2013
    a) Ingressos e receitas 124.518.982,88  104.801.575,39  93.934.795,60

        a1) Contraprestações emitidas líquidas 114.629.839,88 99.630.549,83 86.950.338,30

        a2) Outros ingressos e receitas operacionais 9.107.070,27 4.994.983,67 4.697.108,46

        a3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição 782.072,73 176.041,89 2.287.348,84

    b) Variação das provisões técnicas 0,00  0,00  0,00

        b1) Provisão de Técnica 0,00 0,00 0,00

        b2) Outras 0,00 0,00 0,00

    c) Receita líquida operacional 124.518.982,88  104.801.575,39  93.934.795,60

    d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais e sinistros 75.705.496,28  64.059.374,06  58.838.211,87

        d1) Eventos indenizáveis líquidos 67.595.138,43 59.325.284,22 53.344.644,88

        d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados 148.655,00 1.553.006,65 2.191.811,91

        d3) Outros dispêndios / Despesas operacionais 7.961.702,85 3.181.083,19 3.301.755,08

    e) Insumos adquiridos de terceiros 6.735.272,79  5.279.925,02  4.995.364,92

        e1) Despesas de comercialização 817.771,82 316.483,16 218.514,31

        e2) Variação das despesas de comercialização diferidas 0,00 0,00 0,00

        e3) Despesas com serviços de terceiros 1.415.875,76 1.291.976,98 1.096.147,42

        e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas 3.765.078,16 2.968.085,81 2.552.257,88

        e5)  Despesas Financeiras 734.769,01 690.839,37 1.127.157,78

        e6) Despesas patrimoniais 0,00 0,00 1.287,53

        e7) Perda / Recuperação de valores ativos 1.778,04 0,00 0,00

    f) Valor adicionado bruto 42.078.213,81  35.474.816,01 30.101.218,81

    g) Depreciação, Amortização e Exaustão 523.445,14 432.168,06 321.053,28

    h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade 41.554.768,67  35.042.647,95 29.780.165,53

    i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência 2.952.855,93  1.989.557,95  1.820.730,17

        i1) Receitas financeiras 2.746.668,14 1.739.086,26 1.490.131,12

        i2) Resultado de equivalência patrimonial 0,00 0,00 0,00

        i3) Outras 206.187,79 250.471,69 330.599,05

(I) Valor adicionado total a distribuir (h + i) 44.507.624,60  37.032.205,90 31.600.895,70
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Notas Explicativas:
a2) Fizemos Reversão de Provisões Tributárias no valor de R$ 3.692.313,85; 
d2) Tivemos nota Técnica aprovada pela ANS, onde o valor a ser provisionado diminuiu, e mais reversões durante o ano;
d3) Fizemos Ajuste de Crédito de Produção no valor de R$ 4.781.250,00; e começamos a contabilizar neste grupo as Despesas Programa de Promoção a Saúde; 
b1) Tivemos aumento nas Receitas, e consequentemente os valores dos impostos federais como a COFINS/PIS aumentaram;
e1) Começamos a pagar comissões para mais empresas novas; 

(B) DISTRIBUIçÃO DA RIQUEzA 2015 2014 2013
    a) Remuneração do trabalho 36.310.886,26  31.430.918,32  25.600.108,32

        a1) Cooperados / cooperativas / sócios 27.553.063,54  23.706.999,55  18.191.525,02

                a1.1) Produção e Remuneração direta 26.543.086,50 22.772.762,89 17.256.596,62

                a1.2) Benefícios 1.009.977,04 934.236,66 934.928,40

        a2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados 8.757.822,72  7.723.918,77  7.408.583,30

                a2.1) Salários, 13º, Férias, etc. 6.981.819,92 6.298.768,12 5.916.311,28

                a2.2) Benefícios 1.320.346,19 1.114.324,17 1.184.387,37

                a2.3) F.G.T.S 455.656,61 310.826,48 307.884,65

                a2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados 0,00 0,00 0,00

    b) Remuneração do governo - Impostos/Taxas/Contribuições 7.931.803,22  5.226.115,77  5.607.975,34

        b1) Federais 6.069.042,73 3.419.224,43 3.985.893,13

                b1.1) Previdência Social 1.539.137,50 1.487.336,11 1.325.243,84

        b2) Estaduais 6.594,91 15.364,28 15.455,79

        b3) Municipais 317.028,08 304.190,95 281.382,58

    c) Contribuições para a Sociedade 85.897,68 120.063,51 248.692,49

    d) Remuneração de capitais de terceiros 179.037,44  255.108,30  144.119,55

        d1) Juros 0,00 0,00 0,00

        d2) Aluguéis 179.037,44 158.927,90 144.119,55

        d3) Outras (royalties, direitos autorais, entre outros) 0,00 96.180,40 0,00

    e) Remuneração de capitais próprios 0,00  0,00  0,00

        e1) Juros sobre capital próprio 0,00 0,00 0,00

        e2) Constituição de reservas e fundos 0,00 0,00 0,00

        e3) Sobras(Lucros) / Perdas (Prejuízos) líquidas a disposição da AGO 0,00 0,00 0,00

(II) Total distribuído (a+b+c+d+e) 44.507.624,60 37.032.205,90 31.600.895,70
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Quociente de Liquidez Corrente:
A capacidade de liquidez é de 102%, ou seja para cada R$1,00 a ser pago, a 

Unimed Sul Mineira possui R$1,02 de recurso.     
  
LiQUidez COrrenTe

Quociente de Liquidez Seca:
As obrigações do passivo circulante estão garantidas em 101% de ativo       

circulante, ou seja, para cada R$1,00 a ser pago, a Unimed Sul Mineira possui       

R$1,01 de direitos disponíveis a receber.       

             
LiQUidez SeCA

Quociente de Solvência Geral:
A capacidade de quitação das obrigações é de 115% ou seja, para cada R$ 1,00 de 

dívida a Unimed Sul Mineira possui R$ 1,15 disponível a receber.

LIQUIDEz CORRENTE = 
LIQUIDEz SECA = 

ENDIVIDAMENTO TOTAL =

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE    

PASSIVO CIRCULANTE

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE +

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

36.274.718,72
35.674.606,66 36.274.718,72 - 171.874,57

35.674.606,66

70.410.117,46
35.674.606,66 + 25.616.614,38

= 1,02
= 1,01

= 1,15

SOLvÊnCiA GerAL

| liquidez
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4.2 Faturamento bruto

FatUrameNto brUto em r$
Mês 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Janeiro  5.597.423  5.919.001  6.187.059  8.711.477  11.534.457  12.924.057 

Fevereiro  5.032.343  6.401.646  7.552.431  9.016.252  11.817.271  13.805.244 

Março  4.522.073  6.252.352  7.430.932  10.644.750  12.300.496  13.857.254 

Abril  4.873.327  6.582.419  7.348.260  8.767.381  12.744.387  15.178.751 

Maio  5.294.689  6.861.227  7.994.036  10.007.085  12.270.400  15.042.705 

Junho  5.271.428  6.468.432  7.661.970  9.525.427  13.095.526  14.623.455 

Julho  5.265.296  6.754.898  7.188.807  10.198.784  13.754.554  15.728.047 

Agosto  5.387.011  6.767.682  8.277.127  9.986.420  13.920.978  14.250.108 

Setembro  5.496.554  6.948.698  8.159.821  10.262.576  14.156.151  13.523.006 

Outubro  5.693.506  6.685.897  8.532.458  11.423.469  14.516.639  14.542.519 

Novembro  5.634.044  6.884.811  8.499.400  10.143.817  14.565.314  14.897.332 

Dezembro  6.281.769  8.015.855  9.064.018  9.908.024  13.313.687  15.250.049 

TOTAL  64.349.462  80.542.917  93.896.319  118.595.461  157.989.859  173.622.525 

MéDIA  5.362.455  6.711.910  7.824.693  9.882.955  13.165.822  14.468.544 

Mais uma vez os números revelam o bom desempenho da Unimed Sul Mineira. 

O faturamento bruto consolidado da cooperativa registrou crescimento de 9,9% 

em 2015, em relação a 2014, totalizando R$ 173 milhões.

 6.711.910 5.362.455 

 7.824.693 
 9.882.955 

 13.165.822 
 14.468.544 

201220112010 2013 2014 2015

FatUrameNto brUto - méDia meNsaL em r$
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4.3 despesas Administrativas

As despesas administrativas de 2015, frente à receita da cooperativa, sofreram 

queda se comparado a 2014 e vêm se mantendo em queda desde 2012. O modelo 

de gestão, responsável e enxuta, com despesas sob controle, permite à cooperativa 

alcançar melhores índices, podendo assim beneficiar cooperados e clientes.

Despesas aDmiNistrativas em r$
Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Faturamento 64.349.462 80.542.917 93.896.319 118.595.461 157.989.859 173.622.525

Despesas 10.246.305 11.363.089 12.854.442 13.725.995 14.846.074 15.460.532

% 15,92% 14,11% 13,69% 11,57% 9,40% 8,90%

Média Mensal  853.859  946.924  1.071.203  1.143.833  1.237.173  1.288.378 

201220112010 2013 2014 2015

15,92%

14,11%
13,69%

11,57%

9,40%
8,90%
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4.4 Produção médica

proDUÇÃo méDica - em r$
Mês 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Janeiro 1.184.795 1.600.200 1.630.757 1.698.315 3.885.365 4.032.232

Fevereiro 1.431.985 1.884.704 2.435.996 2.410.325 2.991.434 3.081.695

Março 1.512.600 1.690.196 2.144.783 2.242.031 3.088.666 4.114.760

Abril 1.568.191 1.982.938 2.242.030 2.622.472 3.250.215 3.777.048

Maio 1.544.758 2.134.836 2.423.523 2.862.975 3.564.056 4.185.417

Junho 1.515.840 1.977.241 2.436.354 2.721.145 3.258.812 3.906.505

Julho 1.683.084 1.944.367 2.398.858 2.836.742 3.836.491 3.720.508

Agosto 1.790.665 1.969.634 2.426.500 2.799.593 3.480.804 3.834.700

Setembro 1.591.350 2.059.539 2.392.928 2.797.750 3.689.942 4.311.234

Outubro 1.530.680 1.815.727 2.304.776 4.390.597 3.917.992 3.325.235

Novembro 1.724.887 2.099.064 2.299.712 2.692.169 3.403.066 3.824.317

Dezembro 1.790.182 2.351.854 2.432.396 4.059.846 3.048.125 3.668.054

TOTAL 18.871.027 23.512.313 27.570.625 34.133.959 41.414.968 45.781.706

MéDIA 1.572.418 1.959.192 2.297.384 2.844.497 3.451.247 3.815.142

201220112010 2013 2014 2015

1.572.418
1.959.192

2.297.384
2.844.497

3.451.247 3.815.142

No ano de 2015, a partir de maio, implementamos a UT variável, que nos levou a 

um aumento significativo do valor médio dos procedimentos e consultas médicas, 

representando crescimento de 10% na produção médica total da cooperativa. 

proDUÇÃo méDica - méDia meNsaL em r$
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4.5 Fundo para margem de Solvência 

Em maio de 2015, foi aprovada em Assembleia, a criação do Fundo para 

Margem de Solvência, composto com a contribuição de 5% da produção médica 

de cada cooperado mensalmente, exceto materiais e medicamentos. Trata-se de 

uma regra financeira prudencial, com foco na capitalização das cooperativas e 

é uma reserva suplementar às provisões técnicas que a operadora deverá dispor 

para suportar oscilações das suas operações. 

marGem De soLvêNcia
Mês Valor

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio 206.564,71

Junho 191.016,51

Julho 183.611,28

Agosto 186.603,66

Setembro 210.035,39

Outubro 161.403,36

Novembro 188.637,45

Dezembro 172.062,55

TOTAL 1.499.934,91 Mai.        Jun.       Jul.         Ago.        Set.         Out.        Nov.        Dez.
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TOTAL ACUMULADO NO ANO R$ 1.499,934,91

marGem De soLvêNcia - vaLor meNsaL em r$
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Para Saúde
Cultural [G4-SO1]5
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Manter o foco em sua Política de Sustentabilidade tem proporcionado à 

Unimed Sul Mineira resultados positivos, inclusive no que diz respeito à 

comunidade do entorno que, através de ações e projetos desenvolvidos pela 

cooperativa, com engajamento de colaboradores e cooperados, é beneficiada 

ambiental e socialmente.

Em 2015, foram investidos R$ 50.192,83 em ações sociais/filantrópicas 

beneficiando 20 entidades e 8.418 pessoas (direta e indiretamente). 

Entre as ações e projetos realizados com esse investimento podemos destacar o 

Dia C que, mais uma vez, reforçou o movimento cooperativista e voluntariado; 

o Projeto Ação Sustentável que, juntamente com o Inatel Cas@Viva possibilitou 

o descarte correto do lixo eletrônico; a 2ª Campanha Natal dos Sonhos Unimed 

Sul Mineira que, em parceria com a Associação de Amigos da Cultura do Bairro 

Jatobá e a Escola Municipal São Benedito, proporcionou felicidade às crianças 

da comunidade do entorno; o Unibebê Social que, em parceria com o Centro 

de Referência de Assistência Social de Estiva, preparou as futuras mamães para 

a chegada e os cuidados com o recém-nascido; bem como várias doações que 

beneficiaram crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Além das ações e projetos próprios, as campanhas promovidas pela Unimed 

do Brasil são valorizadas pela Unimed Sul Mineira que, sempre que possível, 

participa com objetivo de promover mobilização e engajamento em prol 

de uma sociedade cada vez mais sustentável. Entre elas, podemos citar a 

participação na Campanha do Agasalho, que beneficiou inúmeras pessoas; os 

movimentos Outubro Rosa e Novembro Azul foram unificados pela cooperativa 

e proporcionaram por mais tempo a conscientização sobre prevenção e 

diagnóstico precoce dos cânceres de mama e próstata; no Dia Nacional de 

Combate ao Câncer e na Campanha Eu Ajudo na Lata que, em 2015, tornaram-se 

projetos contínuos dado a repercussão e os resultados; e no Dia V que mais uma 

vez incentivou o voluntariado.

 A seguir, mais informações sobre as ações e projetos realizados em 2015.

5.1 Comunidade

A Unimed Sul Mineira se preocupa com as diversidades existentes em nossa 

comunidade. Por isso, cria ações para garantir o fortalecimento e valorização das 

pessoas, em busca de uma sociedade mais justa e igualitária.
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5.2 Ações e Projetos

Nos âmbitos social e ambiental, a Unimed Sul Mineira se preocupa em realizar 

ações e projetos que interfiram positivamente na sociedade e que mobilizem os 

cidadãos para que se tornem ativos nas causas, favorecendo melhorias para a 

comunidade.

diA C 
A Unimed Sul Mineira, em parceria com a Associação Comercial de Industrial de 

Pouso Alegre (ACIPA) e a ACIPA Mulher, promoveu, em 2015, mais uma edição do 

Dia C – Dia de Cooperar, com o slogan Ação Cooperar #juntossomosmaisfelizes. 

A ação solidária desse ano consistiu em beneficiar os Asilos Nossa Senhora 

Auxiliadora e Betânia da Providência por meio de arrecadação e doação

de pó de café.

A cada 500g de pó de café, o doador recebia uma cartela que dava direito à 

participação em brincadeiras selecionadas pela organização do evento de acordo 

com a faixa etária. A ação contou com 63 voluntários e arrecadou 102kg de

pó de café.

O Dia C – Dia de Cooperar é uma iniciativa do Sistema Ocemg (Organização 

das Cooperativas do Estado de Minas Gerais) que, com o apoio e a participação 

efetiva das cooperativas do estado, tem o objetivo de promover e estimular a 

integração das ações voluntárias de cooperados, colaboradores e familiares em 

um grande movimento de solidariedade cooperativista.
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AçÃO SUSTenTáveL
A Unimed Sul Mineira, em parceria com o Inatel Cas@Viva, segue dando 

continuidade ao projeto Ação Sustentável, que aborda o tema “Lixo Eletrônico: 

não descarte essa ideia”.

Em 2015, o projeto conseguiu arrecadar e destinar corretamente grande 

quantidade de lixo eletrônico, reafirmando o compromisso assumido na Política 

de Sustentabilidade da cooperativa, conforme planilha a seguir:

Item
Quantidade

Unidade

Aparelho DVD 1

Bateria 40

Bateria de Celular 7

Bateria Pequena 240

Carcaça de Notebook 3

Gabinete (PC) 2

Impressora 1

Leitor de Biometria 19

Leitor de Cartão 12

Microondas 1

Monitor Led 1

Monitor Tubo (PC) 1

Mouse 3

Notebook 3

Pilha 1.262

Placa PABX 1

Teclado (PC) 6

Tela de Notebook 2

Total de Itens 1.605
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2ª CAmPAnHA nATAL dOS SOnHOS
Em sua segunda edição, a campanha “Natal dos Sonhos” da Unimed Sul Mineira 

beneficiou as crianças atendidas pela Associação de Amigos da Cultura do Bairro 

Jatobá e Jacarandá (AACBJJ) e as crianças da Escola Municipal São Benedito.

Com o tema “Proporcionar um Feliz Natal com a nossa solidariedade. 

#esseéoplano”, foram arrecadados 296 brinquedos, no período de novembro a 

início de dezembro, destinados para AACBJJ.

Além dos brinquedos arrecadados, os colaboradores e cooperados da Unimed Sul 

Mineira apadrinharam todas as 139 crianças da Escola Municipal São Benedito.

Os presentes doados pelos padrinhos da família Unimed foram entregues pelo 

Papai Noel (Paulo da Silva Nogueira Filho) durante um almoço patrocinado 

pela Unimed Sul Mineira, no dia 27 de novembro, nas dependências da escola, 

que contou com a participação de 12 colaboradores voluntários. As crianças 

desfrutaram também de brincadeiras com pula–pula, futebol de sabão e 

escorregador celeiro, vivendo um dia divertido e inesquecível.
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POLÍTiCA de SUSTenTAbiLidAde 
Unimed SUL mineirA
“O Sistema Unimed se compromete em desenvolver seu negócio de forma 

sustentável, com foco na saúde de seus beneficiários, por meio da promoção e 

prevenção da saúde; gerar aos cooperados e colaboradores, oportunidades de 

crescimento profissional, econômico e social; zelar pela qualidade dos serviços 

prestados aos seus clientes; ser exemplo no cumprimento da legislação aplicável 

ao seu negócio; e fortalecer as comunidades por meio da inclusão social, da 

preservação do meio ambiente e da valorização da cultura local onde as Unimeds 

estão inseridas.”

A Unimed Sul Mineira está alinhada com os objetivos do Sistema e, por isso, 

implantou em 2014 sua Política de Sustentabilidade, que permanece sendo uma 

importante diretriz para as ações da cooperativa.

dOAçÕeS

Doação de pães e leite
Com o objetivo de ajudar a proporcionar uma alimentação de qualidade 

para crianças da comunidade do entorno, a Unimed Sul Mineira continuou a 

contribuir, mensalmente, no ano de 2015, com a doação de pães e leite para a 

Creche Jesus, Maria, José e para o Centro de Educação Infantil Padre Pavoni - 

“Clube do Menor”.

Doação de computadores
Com a renovação do seu parque tecnológico, a Unimed Sul Mineira doou 27 

computadores em ótimo estado para instituições de Pouso Alegre entre 2013 

e 2015.

Várias foram as instituições que receberam os computadores, como a APAE, 

escola CAIC “Dr. Carlos Ferreira Brandão”, Centro de Educação Municipal 

Professora Tereza Barroso Hardy, 20º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais 

(destinado ao Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD) e o 

Projeto Social Santo Antônio - PROSSAN. 

Em 2015, o Educandário Nossa Senhora de Lourdes recebeu 10 computadores, 

utilizados na inclusão social das crianças atendidas, principalmente com aulas de 

noções básicas de informática.

Essa ação fez parte do compromisso que a Unimed Sul Mineira tem em cuidar 

do desenvolvimento dos jovens de Pouso Alegre e região. Promover e praticar a 

responsabilidade social. #esseéoplano.

LeiA AQUi A POLÍTiCA de 
SUSTenTAbiLidAde dA Unimed SUL 

mineirA nA ÍnTeGrA

www.unimedsulmineira.com.br

http://unimed.coop.br/portalunimed/flipbook/sul_mineira/politica_sustentabilidade/
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Confira relatos da pesquisa de satisfação:

“Peço a Deus que abençoe o trabalho e o carinho de toda a equipe da 

Unimed Sul Mineira, pela disponibilidade e cuidado com as grávidas. 

Muito obrigada, é um lindo trabalho!” - Gisele Rezende

“Fiquei muito empolgada e agradeço pela oportunidade de ouvi-los. Parabéns!” - 

Ana Paula Campos

“Curso ótimo, adorei tudo.” - Mariana Fátima Pereira da Silva

“Tudo estava ótimo. Gostei muito! Na minha primeira gravidez não tive essa 

oportunidade. Meus sinceros agradecimentos.” - Mileide

“Parabéns à equipe pela iniciativa. Muitos cuidados e conselhos foram 

transmitidos e, com certeza, será aplicado em nossa realidade.” 

 Viviane Garcia da Silva Alves

Unibebê Social
No dia 27 de março, o setor de Saúde Integral da Unimed Sul Mineira promoveu o 

curso Unibebê, para 24 gestantes do município de Estiva, participantes do Projeto 

Cegonha - CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, de Estiva. O evento 

aconteceu no Salão do Centro Pastoral do município.

Com carga horária de oito horas, o curso informou sobre alterações gestacionais, 

pré-natal, tipos de partos e anestesias, alimentação na gestação, atividades físicas 

na gestação, propriedades e benefícios do aleitamento materno e vacinação do 

recém-nascido.

Além disso, foram transmitidas informações sobre testes neonatais, como o da 

orelhinha, do olhinho, do pezinho e do coraçãozinho. Como também, orientações 

gerais de cuidados com o recém-nascido, banho normal e banho de balde.

Realizado por profissionais de enfermagem, nutrição e fisioterapia, o resultado 

foi excelente e o curso recebeu grandes elogios das participantes, que também 

ganharam brindes e certificados de nossa equipe. 
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5.3 Campanhas

Anualmente buscamos participar de todas as campanhas compartilhadas pela 

Unimed do Brasil e, também, criamos as que julgamos importantes para a nossa 

comunidade. Em todas as campanhas que envolvem arrecadações, priorizamos 

atender entidades sociais e associações ao planejar as doações.

Com esse trabalho, desejamos minimizar os impactos negativos em nossa 

comunidade, causados pela desigualdade social, cultural e econômica.

CAmPAnHA dO AGASALHO 
Durante o inverno, muitas pessoas e famílias sofrem com o frio por não ter como 

se aquecer. Uma situação triste, mas real. E a Unimed Sul Mineira, pensando no 

bem-estar dessas pessoas, apoia e realiza a campanha do agasalho.

A campanha consiste em arrecadação de roupas e sapatos novos e usados, em 

bom estado, sendo disponibilizados postos de coletas em todas as unidades da 

cooperativa (Sede, no Espaço Viver Bem, no Centro de Especialidades – Extrema - 

e nas Unidades Comerciais Administrativas -Pouso Alegre, Cambuí, Santa Rita do 

Sapucaí e Ouro Fino), como forma de viabilizar o acesso da comunidade.

Em 2015, arrecadamos 1.209 peças de roupas, 80 sapatos e 32 cobertores que 

foram doados para a Associação de Amigos da Cultura do Bairro Jatobá e 

Jacarandá e Associação Pastoral de Rua, ambas de Pouso Alegre.
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OUTUbrO rOSA e nOvembrO AzUL 
Em 2015, a Cooperativa optou por unificar as campanhas sobre o combate ao 

Câncer de Mama e ao Câncer de Próstata, tornando-as bimestral, com intuito de 

estender sua veiculação.

Com o tema “Cuidar um do outro. #esseéoplano” a Unimed Sul Mineira 

realizou a campanha para arrecadação de lenços e toucas e conscientização da 

importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer 

de próstata.

Durante a campanha foram arrecadados 139 lenços, 10 toucas e dois chapéus 

doados para o GAC SOL - Lencinhos com Carinho, entregues, pela Comissão de 

Responsabilidade Social, à Nilza Domeneguetti, responsável pela instituição que 

apoia pessoas acometidas pelo câncer. Além disso, colaboradores voluntários 

da Unimed Sul Mineira distribuíram, em diversos locais públicos, 1.400 flyers 

informativos à comunidade. 

Nos dois meses de arrecadação e conscientização, a Unimed Sul Mineira também 

realizou ações internas e em empresas clientes, por meio do Programa Empresa 

Saudável, com palestras relacionadas ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul.

eU AjUdO nA LATA
A cooperativa aderiu à campanha solidária “Eu ajudo na lata” promovida 

pela Unimed do Brasil. Em junho de 2015, a sede, o Espaço Viver Bem, o 

Centro de Especialidades e as quatro unidades de atendimentos iniciaram o 

recolhimento dos anéis de latinhas. 

Com o valor da venda dos lacres de alumínio, que podiam ser doados até 6 de 

novembro, a Unimed Sul Mineira planejou comprar cadeiras de rodas ou outros 

instrumentos que promovessem acessibilidade às pessoas com deficiência, 

como bengalas, aparelhos auditivos e andadores, e doá-los para uma instituição 

filantrópica da região. Devido ao sucesso da campanha, ela se tornou contínua 

a partir de novembro de 2015. A meta foi alcançada e o resultado será abordado 

no item Dia V.
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diA nACiOnAL de COmbATe AO CânCer
No dia 24 de novembro, a Unimed Sul Mineira promoveu um evento alusivo ao Dia 

Nacional de Combate ao Câncer (27) por meio da ação de cortes de cabelos para 

doação e confecção de perucas para crianças em tratamento de câncer.

Ao todo, 116 pessoas doaram seus cabelos que foram encaminhados para a ONG 

Cabelaço, que dará continuidade aos processos de confecção e distribuição das 

perucas. O resultado dessa ação foi surpreendente! 4.350 cm de cabelos e inúmeras 

crianças com novos visuais e mais felizes para seguir o tratamento oncológico.

A ação contou com a participação voluntária de profissionais da cidade para os 

cortes de cabelo gratuito: Salão Excelência, Salão Fios de Ouro e Dani Cioffi Studio 

de Beleza e também das colaboradoras da Unimed Sul Mineira, Taline Godoy e 

Simone Pereira.

“Quando soube da campanha para doação de cabelos da 

Unimed Sul Mineira logo decidi: vou doar meu cabelo.

Então, me veio a pergunta: Por que não cortar quando se sabe que 

esse irá crescer novamente? Por isso, foi com muita alegria que doei 

alguns centímetros do meu cabelo, com a certeza de que esse simples 

ato certamente fará brotar um sorriso de alegria no rosto de alguém! 

Além disso, amei meu novo visual, que ficou moderno e elevou minha 

autoestima. A ação solidária promovida pela Unimed Sul Mineira 

para doação de cabelos, destinados à crianças em tratamentos 

oncológicos, através da ONG Cabelaço, foi uma ação de 

imensa sensibilidade, que para mim foi gratificante poder fazer parte 

desse gesto nobre de solidariedade, por uma causa linda que leva 

esperança e alegria para crianças, servindo também de incentivo 

para que elas jamais desistam de lutar.”

Depoimento de Lidiane Mendes Oliveira 
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diA dO deFiCienTe FÍSiCO
Em todo o Brasil, o Dia do Deficiente Físico - 11 de outubro foi 

marcado por uma série de ações que deram atenção à autonomia e à 

acessibilidade das pessoas com deficiência. São inúmeros os desafios 

diários das pessoas com deficiência e, até hoje, elas ainda lidam com 

discriminação e falta de respeito. 

Entre as principais dificuldades, que podem ser evitadas, estão: a vaga 

no mercado de trabalho que não é oferecida, o prédio sem elevador 

e sem banheiro adaptado, a escola com escadarias, as calçadas sem 

rampa, as pias e os bebedouros altos, as filas e assentos preferenciais 

sendo desrespeitados, o carro estacionado na vaga para deficiente sem 

ter necessidade, o transporte sem adaptação e o carro estacionado em 

frente a rampa de acesso à calçada.

Para promover a data, a Unimed Sul Mineira distribuiu 4 mil adesivos à 

comunidade, clientes e colaboradores. Os adesivos podiam ser fixados 

em carros, empresas, escolas, casas e demais ambientes de convívio 

social. 

Já as peças online da campanha questionaram quem ocupa vagas 

reservadas para pessoas com deficiência, sem possuir nenhuma 

limitação física, em locais como estacionamentos, calçadas, filas e 

assentos preferenciais. O personagem escolhido foi o João Bobo.

A mensagem da campanha reforçou que o respeito e a inclusão das 

pessoas com deficiência são fundamentais para garantir o bem-estar 

comum. Assim, as peças publicitárias convidaram a população para sair 

do discurso e colocar em prática a inclusão das pessoas com deficiência. 
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Outras campanhas tiveram adesão da Unimed Sul Mineira e disseminaram boas práticas por intermédio da informação e da conscientização do seu

público de relacionamento, conforme verificamos na tabela abaixo.

CAMPANHAS - 2015
CAMPANHA DATA PúBLICO

DIA DA NãO VIOLÊNCIA 30/01/2015 Todos

CARNAVAL 17/02/2015 Todos

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08/03/2015 Todos

DIA INTERNACIONAL DA FELICIDADE 20/03/2015 Todos

DIA INTERNACIONAL DE LUTA CONTRA A DISCRIMINAçãO RACIAL 21/03/2015 Todos

DIA MUNDIAL DA áGUA 22/03/2015 Todos

HORA DO PLANETA 28/03/2015 Todos

DIA MUNDIAL DA SAúDE 07/04/2015 Todos

DIA DO ÍNDIO 19/04/2015 Todos

DIA NACIONAL DE PREVENçãO E COMBATE à HIPERTENSãO ARTERIAL 26/04/2015 Todos

DIA MUNDIAL DA EDUCAçãO 28/04/2015 Todos

DIA DO TRABALHADOR 01/05/2015 Todos

DIA NACIONAL DE PREVENçãO DA ALERGIA 07/05/2015 Todos

DIA DAS MãES 11/05/2015 Mulheres

DIA DA ENFERMAGEM 12/05/2015 Profissionais de enfermagem

DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E à ExPLORAçãO SExUAL
DE CRIANçAS E ADOLESCENTES 18/05/2015 Todos

DIA MUNDIAL SEM TABACO 31/05/2015 Todos

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 05/06/2015 Todos

DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL 12/06/2015 Todos

DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAçãO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA 15/06/2015 Todos

DIA MUNDIAL DE COMBATE àS DROGAS 26/06/2015 Todos

DIA INTERNACIONAL DO COOPERATIVISMO 04/07/2015 Todos

SEMANA MUNDIAL DA AMAMENTAçãO 07/08/2015 Mães

DIA NACIONAL DE COMBATE AO COLESTEROL 08/08/2015 Todos

DIA DOS PAIS 10/08/2015 Pais
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CAMPANHA DATA PúBLICO

DIA DO COMBATE à POLUIçãO 14/08/2015 Todos

DIA DA INFâNCIA 24/08/2015 Todos

DIA DO PSICÓLOGO 27/08/2015 Psicólogo

DIA NACIONAL DO VOLUNTáRIO 28/08/2015 Todos

DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO 29/08/2015 Todos

DIA DO NUTRICIONISTA 31/08/2015 Nutricionista

DIA DA ALFABETIZAçãO 08/09/2015 Todos

DIA DO CLIENTE 15/09/2015 Clientes

DIA NACIONAL DE LUTA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 21/09/2015 Todos

DIA NACIONAL DA DOAçãO DE ÓRGãOS 27/09/2015 Todos

DIA MUNDIAL DO CORAçãO 29/09/2015 Todos

DIA DA SECRETáRIA 30/09/2015 Secretárias/Prestadores

DIA NACIONAL DO IDOSO 01/10/2015 Todos

DIA NACIONAL DA SAúDE MENTAL 10/10/2015 Todos

DIA NACIONAL DO CONTROLE DE OBESIDADE 11/10/2015 Todos

DIA DO DEFICIENTE FÍSICO 11/10/2015 Todos

DIA DAS CRIANçAS 12/10/2015 Todos

DIA DO MéDICO 18/10/2015 Cooperados

DIA NACIONAL E MUNDIAL DOS DIABETES 14/11/2015 Todos

DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA 20/11/2015 Todos

DIA DO COMBATE A DENGUE 21/11/2015 Todos

DIA NACIONAL DO DOADOR DE SANGUE 25/11/2015 Todos

DIA DO COMBATE à VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 25/11/2015 Todos

DIA NACIONAL DO COMBATE AO CâNCER 27/11/2015 Todos

DIA NACIONAL DE COMBATE A AIDS 01/12/2015 Todos

DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO 05/12/2015 Todos

DIA DA CRIANçA COM DEFICIÊNCIA 09/12/2015 Todos

DIA DO ALCOÓLICO RECUPERADO 09/12/2015 Todos

DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 10/12/2015 Todos

CAMPANHA DE NATAL 25/12/2015 Todos



124

5.4 voluntariado

O movimento voluntário é considerado uma força mundial de 

mobilização e de realização. Praticar o voluntariado acrescenta novos 

conhecimentos, prepara as pessoas para a convivência em grupo e 

contribui tanto para a qualidade de vida de quem recebe, quanto para o 

desenvolvimento pessoal e profissional de quem pratica.

A Unimed Sul Mineira busca integrar o movimento voluntário por 

meio de ações e projetos próprios, desenvolvidos de acordo com 

o contexto específico da comunidade onde está inserida e com os 

próprios colaboradores que contribuem com conhecimento, expertise 

e tempo para o desenvolvimento e a inclusão social.

Em 2015, a Política de Voluntariado da Unimed Sul Mineira foi 

desenvolvida com o objetivo de mobilizar e engajar cooperados 

e colaboradores para a realização de atividades de voluntariado 

organizado. Essa política deverá ter sua fase de implantação 

concluída em 2016.
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diA v 
Em comemoração ao Dia Internacional do Voluntariado, celebrado no dia 5 de 

dezembro, a Unimed Sul Mineira realizou, de junho a novembro, a 3ª edição da 

campanha nacional “Eu ajudo na lata”, criada pela Unimed do Brasil.

O objetivo da campanha foi a compra de material de acessibilidade, por meio de 

arrecadação e venda dos lacres de latinhas de alumínio. A arrecadação resultou 

em 245 quilos de lacres e 18 quilos de garrafas pet, que possibilitou a compra 

de três cadeiras de rodas, doadas para as seguintes instituições: Associação do 

Voluntariado de Santa Rita do Sapucaí (Associação Contra o Câncer), de Santa 

Rita do Sapucaí; Asilo Comunidade do Bom Pastor, de Congonhal e Asilo Nossa 

Senhora Auxiliadora, de Pouso Alegre.

A campanha envolveu a população das cidades de Cambuí, Extrema, Ouro Fino, 

Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí.
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Anexos
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Anexo i - Índice remissivo Gri

CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS
INDICADOR DESCRIçãO PáGINA OU RESPOSTA

ESTRATéGIA E ANáLISE

G4-1 Apresente uma declaração do principal tomador de decisão da organização sobre a 
relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia de sustentabilidade.

Mensagem do Presidente (Página 13)                                                                                    
Mensagem da Diretoria (Página 14)

G4-2 Apresente uma descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. Mensagem do Presidente (Página 13)                                                                                    
Mensagem da Diretoria (Página 14)

PERFIL ORGANIZACIONAL

G4-3 Nome da organização. Unimed Sul Mineira (Página 17)

G4-4 Principais marcas, produtos e serviços. Unimed Sul Mineira (Página 17)

G4-5 Localização da sede da organização. Unimed Sul Mineira (Página 17)

G4-6 Relate o número de países onde a organização opera e os nomes dos países onde as suas 
principais operações estão localizadas ou que são especialmente relevantes para os 
tópicos de sustentabilidade abordados no relatório.

Unimed Sul Mineira em Números (Página 22)

G4-7 Relate a natureza da propriedade e a forma jurídica da organização. Unimed Sul Mineira (Página 17)

G4-8 Relate os mercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, setores 
abrangidos e tipos de clientes e beneficiários).

Unimed Sul Mineira em Números (Página 22)

G4-9 Relate o porte da organização. Unimed Sul Mineira (Página 17)                                                                                  
Unimed Sul Mineira em Números (Página 22)                                                      

G4-10 Relate o número total de empregados próprios, terceirizados e autônomos discriminados 
por contrato de trabalho, tipo de emprego, região e gênero. Relate quaisquer variações 
significativas no número de empregados.

Perfil dos Colaboradores (Página 81)

G4-11 Relate o percentual do total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva. Benefícios para Colaboradores (Página 97)

G4-12 Descreva a cadeia de fornecedores da organização. Fornecedores e Prestadores de Serviços (Página 62)

G4-13 Relate quaisquer mudanças significativas ocorridas no decorrer do período coberto pelo 
relatório em relação a porte, estrutura, participação acionária ou cadeia de fornecedores 
da organização.

Unimed Sul Mineira em Números (Página 22)

G4-14 Explicação de se e como a organização aplica o princípio da precaução. Para Saúde Ambiental (Página 64)

[G4-32]
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G4-15 Liste as cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter 
econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa.

Objetivos do Milênio (Página 6)

G4-16 Liste a participação em associações (por exemplo: associações setoriais) e organizações 
nacionais ou internacionais.

Associações Setoriais (Página 40)

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES

G4-17 Liste todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou 
os documentos equivalentes da organização cobertos relatório. Relate quais dessas 
entidades não foram cobertas pelo relatório.

Sobre este Relatório (Página 12)

G4-18 Explique o processo adotado para definir o conteúdo do relatório e os limites dos 
aspectos. Explique como a organização implementou os Princípios para Definição do 
Conteúdo do Relatório.

Anexo III - Parâmetros do Relatório (Página 147)                                                           
Matriz de Materialidade (Páginas 33 e 34)                                                                    
Partes Interessadas (Página 32)

G4-19 Liste todos os aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do 
relatório.

Matriz de Materialidade (Páginas 33 e 34)

G4-20 Para cada aspecto material, relate o limite do aspecto dentro da organização. * Liste 
todas as entidades na organização para as quais o aspecto é material ou não. Use a lista 
de entidades ou grupos de entidades incluídos no ponto G4-17 como referência.* Relate 
qualquer limitação específica relacionada ao Limite do Aspecto na organização.         

Matriz de Materialidade (Páginas 33 e 34)

G4-21 Para cada aspecto material, relate seu limite fora da organização. * Identifique as 
entidades, os grupos de entidades ou os elementos para os quais o aspecto é material. 
Além disso, descreva a localização geográfica onde o aspecto é material para as 
entidades identificadas.* Relate qualquer limitação específica relacionada ao Limite do 
Aspecto fora da organização. 

Matriz de Materialidade (Páginas 33 e 34)

G4-22 Relate o efeito de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios 
anteriores e as razões para essas reformulações.

Sobre Este Relatório (Página 12)

G4-23 Relate alterações significativas em relação a períodos cobertos por relatórios anteriores 
em Escopo e Limites do Aspecto.

Sobre Este Relatório (Página 12)

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

G4-24 Apresente uma lista de grupos de stakeholders engajados pela organização. Relacionamento (stakeholders) (Página 47)

G4-25 Relate a base usada para a identificação e a seleção de stakeholders para engajamento. Relacionamento (stakeholders) (Página 47)

G4-26 Relate a abordagem adotada pela organização para engajar stakeholders, inclusive a 
frequência do seu engajamento discriminada por tipo e grupo, com uma indicação de 
que algum engajamento foi especificamente promovido como parte do processo de 
preparação do relatório.

Partes Interessadas (Página 32)                                                                     
Relacionamento (stakeholders) (Página 47)

G4-27 Relate os principais tópicos e preocupações levantadas durante o engajamento 
de stakeholders e as medidas adotadas pela organização para abordar esses tópicos e 
preocupações, inclusive no processo de relatá-las. Relate os grupos de stakeholders que 
levantaram cada uma das questões e preocupações mencionadas.

Partes Interessadas (Página 32)
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PERFIL DO RELATÓRIO

G4-28 Período coberto pelo relatório (por exemplo: ano fiscal ou civil) para as informações 
apresentadas.

Sobre Este Relatório (Página 12)

G4-29 Data do relatório mais recente (se houver). Sobre Este Relatório (Página 12)

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.). Sobre Este Relatório (Página 12)

G4-31 Informe o ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo. Sobre Este Relatório (Página 12)

G4-32 Relate a opção de acordo escolhida pela organização. Relate o sumário de conteúdo da 
GRI para a opção escolhida. Apresente a referência ao Relatório de Verificação Externa 
caso o relatório tenha sido submetido a essa verificação.

Sobre Este Relatório (Página 12)                                                                                  
Anexo I - Índice Remissivo GRI (Página 127)

G4-33 Relate a política e a prática correntes adotadas pela organização para submeter o 
relatório a uma verificação externa.

Sobre Este Relatório (Página 12)

GOVERNANçA

G4-34 Relate a estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do mais alto 
órgão de governança. Identifique quaisquer comitês responsáveis pelo assessoramento 
do conselho na tomada de decisões que tenham impactos econômicos, ambientais e 
sociais.

Estrutura de Governança (Página 36)

G4-38 Relate a composição do mais alto órgão de governança e dos seus comitês. Estrutura de Governança (Página 36)

G4-39 Relate se o presidente do mais alto órgão de governança é também um diretor-executivo 
(e, nesse caso, sua função na gestão da organização e as razões para esse acúmulo).

Estrutura de Governança (Página 36)

éTICA E INTEGRIDADE

G4-56 Descreva os valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, 
como códigos de conduta e de ética.

Princípios do Cooperativismo  (Página 5)                                                                           
Unimed Sul Mineira (Página 17)                                                                                
Código de Conduta (Página 45)

G4-57 Relate os mecanismos internos e externos adotados pela organização para solicitar 
orientações sobre comportamentos éticos e em conformidade com a legislação, como 
canais de relacionamento (por exemplo: ouvidoria).

Ouvidoria (Página 21)                                                                                                                                    
Canais de Comunicação (Página 43)                                                                                                                     
Código de Conduta (Página 45)                                                                                                                  
Satisfação do Cliente (Página 57)
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CONTEÚDOS PADRÃO ESPECíFICOS
INDICADOR DESCRIçãO PáGINA OU RESPOSTA OMISSÕES

CATEGORIA: ECONÔMICA

DESEMPENHO ECONÔMICO

G4-Forma de Gestão (Página 104) -

G4-EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído. Índice econômico-financeiro (Página 104) -

CATEGORIA: AMBIENTAL

MATERIAIS

G4-Forma de Gestão (Página 68) -

G4-EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou 
volume.

Utilização - Materiais de Escritório e Higiene (Página 68) -

G4-EN2 Percentual de materiais usados provenientes 
de reciclagem.

Reciclagem (Página 69) -

ENERGIA

G4-Forma de Gestão (Página 75) -

G4-EN3 Consumo de energia dentro da organização. Resultados (Página 76) -

ÁGUA

G4-Forma de Gestão (Página 67) -

G4-EN8 Total de retirada de água por fonte. Campanha “Uso Consciente” (Página 67) -

G4-EN9 Fontes hídricas significativamente afetadas 
por retirada de água.

Campanha “Uso Consciente” (Página 67) -

G4-EN10 Percentual e volume total de água reciclada 
e reutilizada.

Campanha “Uso Consciente” (Página 67) O percentual e volume total de 
água reciclada e reutilizada não 
foi discriminado pois, para o 
exercício 2015, não houve este 
controle referente à captação e 
utilização da água da chuva. 

EMISSÕES

G4-Forma de Gestão (Página 72) -

G4-EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa 
(GEE) (escopo 1).

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa – 
Resumido (Página 73) -

G4-EN16 Emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(GEE) provenientes da aquisição de energia 
(escopo 2).

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa – 
Resumido (Página 73) -

EFLUENTES E RESÍDUOS
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G4-Forma de Gestão (Página 70) -

G4-EN23 Peso total de resíduos discriminado por tipo 
e método de disposição.

Destinação Correta do Lixo (Página 70) -

GERAL

G4-Forma de Gestão (Página 71) -

G4-EN31 Total de investimentos e gastos com 
proteção ambiental discriminado por tipo.

Destinação Correta do Lixo (Página 70) -

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

G4-Forma de Gestão (Página 62) -

G4-EN32 Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios 
ambientais.

Fornecedores e Prestadores de Serviços (Página 62) O percentual de novos 
fornecedores selecionados com 
base em critérios ambientais não 
foi informado pois a cooperativa 
ainda não possui este controle. 

CATEGORIA: SOCIAL

EMPREGO

G4-Forma de Gestão (Página 98) -

G4-LA1 Número total e taxas de novas contratações 
de empregados e rotatividade por faixa 
etária, gênero e região.

Rotatividade de Pessoal (Turnover) (Página 98) A rotatividade foi discriminada 
de forma geral pois a 
cooperativa não possui controle 
por faixa etária, gênero e região.

G4-LA2 Benefícios concedidos a empregados de 
tempo integral, que não são oferecidos a 
empregados temporários ou em regime de 
meio período, discriminados por unidades 
operacionais importantes da organização.  

Benefícios para Colaboradores (Página 97)   

-

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

G4-Forma de Gestão (Página 88) -

G4-LA6 Tipos e taxas de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e 
número de óbitos relacionados ao trabalho 
discriminados por região e gênero.

Saúde e Segurança no Trabalho (Página 88)

-

G4-LA7 Empregados com alta incidência ou 
alto risco de doenças relacionadas a sua 
ocupação.

Saúde e Segurança no Trabalho (Página 88)
-
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TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

G4-Forma de Gestão (Página 82) -

G4-LA9 Número médio de horas de treinamento 
por ano, por empregado, discriminado por 
gênero e categoria funcional.

Treinamentos (Página 82) O número médio de horas de 
treinamento foi discriminado de 
forma geral pois a cooperativa 
não possui o controle por gênero 
e categoria funcional.

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

G4-Forma de Gestão (Página 99) -

G4-LA12 Composição dos grupos responsáveis pela 
governança e discriminação de empregados 
por categoria funcional de acordo com 
gênero, faixa etária, minorias e outros 
indicadores de diversidade.

Diversidade e igualdade de oportunidades (Página 99)

-

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM PRÁTICAS TRABALHISTAS

G4-Forma de Gestão (Página 62) -

G4-LA14 Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios relativos 
a práticas trabalhistas.

Fornecedores e Prestadores de Serviços (Página 62) O percentual de novos 
fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos 
a práticas trabalhistas não foi 
informado pois a cooperativa 
ainda não possui este controle. 

NÃO DISCRIMINAÇÃO

G4-Forma de Gestão (Página 45) -

G4-HR3 Número total de casos de discriminação e as 
medidas corretivas tomadas.

Código de Conduta (Página 45) -

G4-HR6 Operações e fornecedores identificados 
como de risco significativo para a ocorrência 
de trabalho forçado ou análogo ao escravo 
e as medidas tomadas para contribuir para 
a eliminação de todas as formas de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo.

Fornecedores e Prestadores de Serviços (Página 62)

-

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM DIREITOS HUMANOS

G4-Forma de Gestão (Página 62) -

G4-HR11 Impactos negativos significativos reais e 
potenciais em direitos humanos na cadeia 
de fornecedores e as medidas tomadas a 
esse respeito.

Fornecedores e Prestadores de Serviços (Página 62)

-
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COMUNIDADES LOCAIS

G4-Forma de Gestão (Página 111) -

G4-SO1 Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da 
comunidade local, avaliação de impactos e 
desenvolvimento local.

Para Saúde Cultural (Página 111)

-

G4-SO4 Comunicação e treinamento em políticas e 
procedimentos de combate à corrupção.

Cursos e Treinamentos (Página 47) -

G4-SO5 Casos confirmados de corrupção e as 
medidas tomadas.

Ética e Transparência (Página 42) -

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM IMPACTOS NA SOCIEDADE

G4-Forma de Gestão (Página 62) -

G4-SO9 Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios relativos 
a impactos na sociedade.

Fornecedores e Prestadores de Serviços (Página 62) O percentual de novos 
fornecedores selecionados com 
base em critérios relativos a 
impactos na sociedade não foi 
informado pois a cooperativa 
ainda não possui este controle. 

SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

G4-Forma de Gestão (Página 49) -

G4-PR1 Percentual das categorias de produtos e 
serviços significativas para as quais são 
avaliados impactos na saúde e segurança 
com o intuito de buscar melhorias.

Clientes (Página 49)

-

ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS

G4-Forma de Gestão (Página 59) -

G4-PR5 Resultados de pesquisas de satisfação do 
cliente.

Satisfação do Cliente (Página 57) -

COMUNICAÇÕES DE MARKETING

G4-Forma de Gestão (Página 43) -

G4-PR7 Número total de casos de não conformidade 
com regulamentos e códigos voluntários 
relativos a comunicações de marketing, 
incluindo publicidade, promoção e 
patrocínio, discriminado por tipo de 
resultado.

Canais de Comunicação (Página 43)

-
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1 - DADOS UNIMED
Razão Social: UNIMED SUL MINEIRA Ramo de atividade: Saúde

Data de fundação:  10/07/1988 CNPJ:   21.490.586/0001-90

Tempo de existência: 27 anos Atuação da cooperativa:  ý Local    ý Regional    o Nacional

Responsável pelo preenchimento: Benedito Tadeu de Souza Telefone para contato: (35) 34491806

Tipo de Unimed:   Singular operadora  Federação/Confederação:  973

Selecione os recursos próprios (filiais) conforme critério contábil, consolidados neste relatório:   

Quantidade Hospital:  0 

Quantidade Farmácia:  0 

Quantidade Pronto atendimento:  0 

Quantidade Laboratório:  0 

Quantidade Posto de Coleta:  0 

Quantidade Centro de diagnóstico:  0 

Quantidade Ótica:  0 

Outros (Descrever e informar quantidade):  MEDICINA PREVETIVA E CENTRO DE 
ESPECIALIDADES EM EXTREMA-MG E SERVIÇOS DE REMOÇÃO

E-mail responsável: tadeu.souza@unimedsulmineira.com.br

Este ano o Balanço Social da cooperativa terá relatório de auditoria independente?  

ý Sim        o Não Total de Beneficiários:  77108

Nome da Auditoria : R&R AUDITORIA E CONSULTORIA 

Anexo ii - balanço Social

mailto:tadeu.souza@unimedsulmineira.com.br
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2 - Indicadores de Corpo Funcional 2015 2014 
COOPERADO(AS)

/ SÓCIOS
COOPERADO 

PJ EMPREGADO(AS) Nº TOTAL COOPERADO(AS)
/ SÓCIOS

COOPERADO 
PJ EMPREGADO(AS) Nº TOTAL

2.1 - N° de pessoas na Cooperativa/Central-Federação/Seguradora 371 0 166 537 361 0 159 520 

2.2 - N° de admissões durante o período 15 0 29 44 12 0 46 58 

2.3 - N° de saídas e demissões durante o período 5 0 29 34 3 0 29 32 

2.4 - Índice de rotatividade por substituição (turnover) 0,16 0,16 0,23 0,23 

2.5 - N° de estagiários no período 2 2 0 0 

2.5.1 - N° de estagiários efetivados no período 1 1 0 0 

2.6 - N° de Aprendizes 5 5 4 4 

2.7 - N° de trabalhadores terceirizados 9 9 8 8 

2.8 - N° de trabalhadores com contrato temporário 3 3 2 2 

2.9 - N° de homens na Cooperativa/Central-Federação/Seguradora 249 56 305 241 55 296 

2.10 - N° de mulheres na Cooperativa/Central-Federação/Seguradora 122 110 232 120 104 224 

2.11 - N° de branco(a)s na Cooperativa/Central-Federação/Seguradora 370 163 533 360 156 516 

2.12 - N° de negro(a)s na Cooperativa/Central-Federação/Seguradora 1 3 4 1 3 4 

2.13 - N° de indígenas na Cooperativa/Central-Federação/Seguradora 0 0 0 0 0 0 

2.14 - Nº de pessoas com deficiência 1 3 4 1 3 4 

2.15 - N° total de membros do Conselho de Administração 9 0 9 9 0 9

2.15.1 - N° total de mulheres no Conselho de Administração 0 0 0 0 0 0 

2.15.2 - N° total de negros e indígenas no Conselho de Administração 1 0 1 1 0 1 

2.16 - N° total de membros do Conselho Fiscal 6 0 6 6 0 6

2.16.1 - N° total de mulheres no Conselho Fiscal 1 0 1 0 0 0 

2.16.2 - N° total de negros e indígenas no Conselho Fiscal 0 0 0 0 0 0 

2.17 - N° total de membros da Diretoria Executiva 4 0 4 4 0 4

2.17.1 - N° total de mulheres na Diretoria Executiva 0 0 0 0 0 0 

2.17.2 - N° total de negros e indígenas no Diretoria Executiva 1 0 1 1 0 1 

2.18 - Nº de homens cooperados em função administrativas e/ou na diretoria 9 0 9 9 0 9 

2.19 - N° de mulheres cooperadas em funções administrativas e/ou diretivas 0 0 0 3 0 3 

2.20 - N° de negros e indígenas cooperados em função administrativas e/ou 
na diretoria

1 0 1 1 0 1 

2.21 - Faixa etária dos empregados 166 166 159 159 

2.21.1 - Até 18 anos 5 5 4 4 

2.21.2 - De 19 a 24 anos 16 16 14 14 

2.21.3 - De 25 a 29 anos 45 45 44 44 

2.21.4 - De 30 a 45 anos 77 77 78 78 

2.21.5 - De 46 a 59 anos 17 17 12 12 

2.21.6 - A partir de 60 anos 6 6 7 7 

2.22 - N° de pessoas nas categorias profissionais de trabalho 164 164 159 159 
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2.22.1 - Gestão 14 14 14 14 

2.22.2 - Técnico 93 93 105 105 

2.22.3 - Operacional 38 38 25 25 

2.22.4 - Apoio 19 19 15 15 

2.23 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por gênero 2.616,04 2.616,04 2.370,97 2.370,97

2.23.1- Remuneração média Gestão 5.759,12 5.656,56 5.530,90 5.530,90

2.23.1.1 - Remuneração média de Homens 5.759,12 5.759,12 5.396,47 5.396,47 

2.23.1.2 - Remuneração média de Mulheres 5.554,01 5.554,01 5.665,33 5665,33 

2.23.2- Remuneração média Técnico 2.712.45 2.712,45 2.218,84 2.218,84 

2.23.2.1 - Remuneração média de Homens 3.070,70 3.070,70 2.300,35 2.300,35 

2.23.2.2 - Remuneração média de Mulheres 2.354,20 2.354,20 2.137,33 2.137,33 

2.23.3 - Remuneração média Operacional 1.264,69 1.264,69 1.016,31 1.016,31

2.23.3.1 - Remuneração média de Homens 1.287,60 1.287,60 964,16 964,16 

2.23.3.2 - Remuneração média de Mulheres 1.241,78 1.241,78 1.068,48 1.068,48 

2.23.4 - Remuneração média Apoio 830,49 830,49 717,86 717,86

2.23.4.1 - Remuneração média de Homens 1.181,15 1.181,15 1.010,65 1.010,65 

2.23.4.2 - Remuneração média de Mulheres 479,83 479,83 425,07 425,07

2.24 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por raça 1.501,00 1.501,00 1.401,61 1.401,61

2.24.1- Remuneração média dos brancos 2.642,93 2.642,93 2.461,89 2.461,89

2.24.1.1 - Gestão 5.754,29 5.754,29 5.548,25 5.548,25 

2.24.1.2 - Técnico 2.544,66 2.544,66 2.236,32 2.236,32 

2.24.1.3 - Operacional 1.250,45 1.250,45 1.047,61 1.047,61 

2.24.1.4 - Apoio 1.022,35 1.022,35 1.015,39 1.015,39 

2.24.2 - Remuneração média dos negros 1.860,07 1.860,07 1.742,94 1.742,94 

2.24.2.1 - Gestão 4.801,17 4.801,17 4.498,84 4.498,84 

2.24.2.2 - Técnico 1.626,32 1.626,32 1.523,91 1.523,91 

2.24.2.3 - Operacional 0,00 0,0 0,00 0,00

2.24.2.4 - Apoio 1.012,80 1.012,80 949,02 949,02 

2.24.3 - Remuneração média dos indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.24.3.1 - Gestão 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.24.3.2 - Técnico 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.24.3.3 - Operacional 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.24.3.4 - Apoio 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.25 - % de negros na trajetória de gestão (chefias) 7,14 7,14 7,14 7,14 

2.26 - % de indígenas na trajetória de gestão (chefias) 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.27 - % de mulheres na trajetória de gestão (chefias) 35,71 35,71 35,71 35,71 

2.28 - N° de colaboradores por Escolaridade 166 166 159 159 

2.28.1 - Não alfabetizados 0 0 0 0



137

2.28.2 - Ensino fundamental incompleto 0 0 0 0

2.28.3 - Ensino fundamental completo 8 8 3 3 

2.28.4 - Ensino médio completo 49 49 49 49 

2.28.5 - Ensino técnico completo 10 10 10 10 

2.28.6 - Ensino superior completo 70 70 69 69 

2.28.7 - Pós-graduação Lato Sensu (especialização, MBA) completo 28 28 27 27 

2.28.8 - Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) completo 1 1 1 1 

2.28.9 - Pós-doutorado 0 0 0 0 

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

3 3 4 4 

2.29.1 - Educação básica (N° de beneficiados) 0 0 0 0 

2.29.2 - Ensino Médio (N° de beneficiados) 0 0 0 0 

2.29.3 - Ensino Superior (N° de beneficiados) 3 3 4 4 

2.30 - N° total de acidentes de trabalho 1 1 1 1 

2.30.1 - N° de acidente de trajeto 1 1 1 1 

2.30.2 - N° de acidentes na atividade fim 0 0 0 0 

2.31 - Existem medidas concretas em relação à saúde e segurança no 
ambiente de trabalho?

o Não
o Organizando comissões
o Sim, fornecendo equipamento
ý Sim, realizando campanhas e capacitações
o Sim, programa de medicina preventiva
o Outras

o Não
o Organizando comissões
o Sim, fornecendo equipamento
ý Sim, realizando campanhas e capacitações
o Sim, programa de medicina preventiva
o Outras

3 - Indicadores de organização e gestão 2015 2014 
3.1  - Valor  (R$ mil) da maior produção repassada ao(à) cooperado(a) 96.515,97 86.529,27 

3.2 - Valor  (R$ mil) da menor produção repassada ao(à) cooperado(a) 79,00 24,75 

3.3  - Valor  (R$ mil) da maior remuneração paga ao(a) administrador(a)

3.4 - Valor   (R$ mil) da menor remuneração paga ao(a) administrador(a)

3.5 - Valor  (R$ mil)  do maior salário pago ao(à) empregado(a) 9.685,18 8.849,90 

3.6 - Valor  (R$ mil)  do menor salário pago ao(à) empregado(a) 807,00 828,91 

3.7- Destino das sobras

o Aumento de capital
ý Distribuição entre os (as)
ý Fundos
ý Não foram distribuídas sobras no período

o Aumento de capital
ý Distribuição entre os (as)
ý Fundos
ý Não foram distribuídas sobras no período

3.8 - Fundos existentes
o Fundo para educação (RATES/FATES)
o Reserva Legal
ý Outro: Fundo para Margem de Solvência

o Fundo para educação (RATES/FATES)
o Reserva Legal
ý Outro: Fundo para Margem de Solvência

3.9 - % Frequência média nas assembleias pelos(as) cooperados(as) / 
cooperativas/sócios ocorridas no período

31,00 30,00 
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3.10 - Assuntos/Pauta submetidos à assembleia

ý Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as)/ Cooperativas/sócios
ý Destino das sobras ou perdas
ý Investimentos
o Liquidação
ý Novos produtos/serviços
ý Pagamento de credores
ý Reforma Estatuto
o Outros:

ý Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as)/ Cooperativas/sócios
ý Destino das sobras ou perdas
ý Investimentos
o Liquidação
ý Novos produtos/serviços
ý Pagamento de credores
ý Reforma Estatuto
ý Outros:

3.11 - Outros órgãos sociais existentes na Cooperativa/Central-Federação/
Seguradora

o Comitê Educativo
o Comitê de Auditoria e Riscos
ý Medicina Preventiva
ý Conselho Técnico
o Conselho de Especialidades
o Outros:

o Comitê Educativo
o Comitê de Auditoria e Riscos
ý Medicina Preventiva
ý Conselho Técnico
o Conselho de Especialidades
o Outros:

3.12 - Renovação dos cargos diretivos (conselho), no período

o 1/3
ý 2/3
o Sem renovação
o Total
o Outros:

o 1/3
o 2/3
ý Sem renovação
o Total
o Outros:

3.13 - Os 3 Critérios principais para admissão de novos(as) cooperados(as)/
cooperativas/sócios em ordem de importância, sendo o número 1 o mais 
importante

o Conhecimento sobre cooperativismo
ý Critério Técnico
o Experiência - Prática
o Reside na área de atuação
ý Demanda por especialidade
o Outros:

o Conhecimento sobre cooperativismo
ý Critério Técnico
o Experiência - Prática
o Reside na área de atuação
o Demanda por especialidade
o Outros:

3.14 - Espaços de representação do cooperativismo em que a Cooperativa/
Central-Federação/Seguradora, atua

ý ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo
ý OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras
o OCEs - Organização das Cooperativas Brasileira no Estado
ý SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
ý Central Nacional UNIMED/Federação
o Confederação UNIMED
ý Fundação UNIMED
o Instituto UNIMED
o Outros:

o ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo
ý OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras
o OCEs - Organização das Cooperativas Brasileira no Estado
o SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
ý Central Nacional UNIMED/Federação
o Confederação UNIMED
ý Fundação UNIMED
o Instituto UNIMED
o Outros:

3.15 - A Cooperativa/Central-Federação/Seguradora apoia a organização 
de outros empreendimentos de outras cooperativas

o Não
ý Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos
ý Sim, oferecendo assessoria
o Contratando serviços e parceriais
o Outros apoios

o Não
ý Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos
ý Sim, oferecendo assessoria
o Contratando serviços e parceriais
o Outros apoios

3.16 - Principal fonte de crédito

o Bancos / Financeiras
o BNDES
o Cooperados / Cooperativas (sócios)
o Fornecedores diversos
o Governo
o Intercâmbio
ý Unicred
o Outras Cooperativas de crédito
o Rede credenciada
o Outros:

o Bancos / Financeiras
o BNDES
o Cooperados / Cooperativas (sócios)
o Fornecedores diversos
o Governo
o Intercâmbio
ý Unicred
o Outras Cooperativas de crédito
o Rede credenciada
o Outros:
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3.17 - A participação de cooperado(a)s/cooperativas/sócios no 
planejamento da Cooperativa/Central-Federação/Seguradora

o Não ocorre
o Sim, por meio da aprovação em assembleia
o Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc)
ý Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho

o Não ocorre
o Sim, por meio da aprovação em assembleia
o Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc)
ý Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho

3.18 - A organização  costuma consultar o(a)s cooperado(a)s/cooperativas/
sócio(a)s para solução de problemas e/ou na hora de buscar soluções

o Não
ý Sim, periodicamente com data definida
o Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma 
solução

o Não
o Sim, periodicamente com data definida
ý Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma 
solução

3.19 - Cooperativa/Central-Federação/Seguradora estimula a educação 
básica, ensino médio e superior (supletivo ou regular) dos (as) 
trabalhadores (as)?

ý Não
o Não, mas pretende implantar em 20___
o Sim

ý Não
o Não, mas pretende implantar em 20___
o Sim

3.20 - A Cooperativa/Central-Federação/Seguradora tem previsão para 
segregar Conselho de Administração e Diretoria, com cooperado(a)s dife-
rentes nas Presidências: do Conselho e da Diretoria?

ý Não
o Sim, em 20___

ý Não
o Sim, em 20___

3.21 - A gestão de risco da Cooperativa/Central-Federação/Seguradora leva 
em consideração, os seguintes riscos:

o Crédito
ý Financeiro
ý Estratégico
o Cambial
ý Fiscal
ý Trabalhista
ý Reputacional
ý Comunitário
o Operacional
ý Ambiental

o Crédito
ý Financeiro
ý Estratégico
o Cambial
ý Fiscal
ý Trabalhista
ý Reputacional
ý Comunitário
o Operacional
ý Ambiental

3.22 - A Cooperativa/Central-Federação/Seguradora tem partes 
relacionadas

ý Não
o Sim, e tem projetos ambientais desenvolvidos em conjunto
o Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto

ý Não
o Sim, e tem projetos ambientais desemvolvidos em conjunto
o Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto

3.23 - A cooperativa tem Código de Conduta implementado?
o Não
ý Sim

o Não
ý Sim

3.24 - Em caso positivo, existe um canal de denúncias relativo ao Código 
de Conduta?

ý Não
o Sim, Quais:

ý Não
o Sim, Quais:

3.25 - A cooperativa tem um comitê para tratar de denúncias/questões 
relativas ao Código de Conduta?

o Não
ý Sim

o Não
ý Sim

3.26 - Número de casos de discriminação? Em caso positivo descrever as 
medidas tomadas em Nota Explicativa

0 0

Notas Explicativas

Não há notas explicativas
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5 - Indicadores sociais internos
2015 2014 

COOPERADO(AS) 
/SÓCIOS COOPERADO PJ EMPREGADO(AS) Nº TOTAL COOPERADO(AS) COOPERADO PJ EMPREGADO(AS) Nº TOTAL

5.1 - Investimentos em alimentação 0,00 0,00 769.013,35 769.013,35 0,00 0,00 613.088,29 613.088,29 

5.2 - Investimentos em eventos 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 - Investimentos em saúde 726.535,54 0,00 585.260,81 1.311.796,35 556.029,69 0,00 378.965,95 934.995,64

5.4 - Investimentos em transporte 0,00 0,00 61.897,10 61.897,1 0,00 0,00 50.613,75 50.613,75 

5.5 - Investimentos em segurança no trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.6 - Investimentos em cultura e/ou lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 - Indicadores econômicos (em R$) 2015 2014 
4.1 - Ingressos e Receitas Brutas 124.518.982,88 104.801.575,39

4.2 - Ingressos/Receitas Repassadas 4.836.821,85 6.514.593,33 

4.3 - Receitas sobre aplicações financeiras 2.361.561,28 1.452.003,91 

4.4 - Total das dívidas 61.291.221,04 50.960.842,40 

4.5 - Patrimônio da Cooperativa/Central-Federação/Seguradora 70.410.117,46 58.925.464,32 

4.6 - Patrimônio de terceiros 0,00 0,00 

4.7 - Impostos e contribuições 7.931.803,22 5.226.115,77

4.8 - Remuneração dos(as) cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s - não 
inclui benefícios

26.543.086,50 22.772.762,89

4.9 - Sobras ou perdas do exercício 0,00 0,00 

4.10 - Valor de capital para ingresso na Cooperativa/Central-Federação/
Seguradora

75.000,00 75.000,00 

4.11 - Custo Total de Pessoal: Remuneração + Benefícios 8.757.822,72 7.723.918,77

4.11.1 -- Diretores e Conselheiros 876.781,62 840.726,64 

4.11.2 -- Empregados 7.394.538,31 6.460.528,95 

4.11.3 -- Jovens Aprendizes 21.587,07 17.443,78 

4.11.4 -- Estagiários 26.612,89 25.750,58 

4.11.5 -- Trabalhadores terceirizados 409.346,34 359.897,56 

4.11.6 -- Trabalhadores com contrato temporário 28.956,49 19.571,26 

4.12 - INSS retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios 1.691.326,80 1.064.812,53 

4.13 - IR retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios 9.289.787,64 8.669.769,79 

4.14 - Fundos 0,00 0,00 

4.15 - Atendimento de intercâmbio prestado por outras Cooperativa/
Central-Federação/Seguradora

38.242.765,48 36.856.256,98 

4.16 - Venda a outras Cooperativa/Central-Federação/Seguradora 0,00 0,00 

4.17 - Onde é possível visualizar as demonstrações contábeis?

o Não disponibiliza
ý No website da unimed
o Publicado no jornal da área de atuação
o Impresso e disponibilizado aos diversos públicos
o Impresso e/ou apresentado aos Cooperado(a)s / cooperativas / sócio(a)s

o Não disponibiliza
ý No website da unimed
o Publicado no jornal da área de atuação
o Impresso e disponibilizado aos diversos públicos
o Impresso e/ou apresentado aos Cooperado(a)s / cooperativas / sócio(a)s
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5.6.1  nº de beneficiado(a)s 0 0 0 0 0 0 0 0

5.7 - Investimentos em educação/alfabetização, ensino fundamental, 
médio ou superior

9.339,57 9.339,57 9.312,39 9.312,39 

5.7.1  Aportes próprios 9.339,57 9.339,57 9.312,39 9.312,39 

5.7.2 Aportes dos Parceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.7.3   nº de beneficiado(a)s 6 6 5 5

5.8 - Investimentos em capacitação profissional 0,00 0,00 28.956,23 28.956,23 0,00 0,00 17.798,45 17.798,45 

5.8.1  nº de beneficiado(a)s 0 0 18 18 0 0 14 14

5.8.2  nº de horas de treinamento/pessoa 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 36,00 36,00 

5.9 - Investimentos em capacitação em gestão cooperativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.9.1  nº de beneficiado(a)s 0 0 0 0 0 0 0 0

5.10 - Investimentos em creche ou auxílio creche 0,00 0,00 8.773,18 8.773,18 0,00 0,00 3.244,24 3.244,24 

5.10.1  nº de beneficiado(a)s 0 0 9 9 0 0 5 5

5.11 - Investimentos em seguro de vida 411.857,42 0 26.849,10 438.706,52 329.039,12 0,00 18.101,76 347.140,88 

5.11.1  nº de beneficiado(a)s 371 0 166 537 361 0 159 520

5.12 - Investimentos em previdência privada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.12.1  nº de beneficiado(a)s 0 0 0 0 0 0 0 0

5.13 - Investimentos em participações nos resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.13.1 % Distribuído 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.13.2 % Retido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.14 - Investimentos em bonificações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.15 - Investimentos em cursos para o desenvolvimento pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.15.1  nº de beneficiado(a)s 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.16 - Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total de beneficiados 371 0 199 570 361 0 183 544

Total dos investimentos sociais internos 1.138.392,96 0,00 1.490.089,34 2.628.482,30 885.068,81 0,00 1.091.124,82 1.976.193,64

5.17 - Total de horas de treinamento para cooperado(a)s e empregado(a)s 
em políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos

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

5.18 - Total cooperado(a)s e empregado(a)s treinados em políticas e 
procedimentos anticorrupção

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

5.19 - Número total de ações trabalhistas movidas por empregados 0 0 0 0

5.19.1 - Julgados procedentes 0 0 0 0 

5.19.2 - Julgados improcedentes 0 0 0 0 

5.20 - Valor total (R$ mil) de indenizações trabalhistas pagas no período 
por determinação da justiça

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

5.20.1 - Valor pago (R$ mil) 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.20.2 - Valor restituído (R$ mil) 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6 - Indicadores Sociais Externos 2015 2014 
6.1 - Investimento em eventos 7.050,00 5.289,59 

6.1.1 -- nº de público alvo 4.840 3.589 

6.1.2 -- nº de eventos 2 2 

6.2 - Investimentos em programas e/ou projetos ambientais 0,00 10.665,00 

6.3 - Investimento em campanhas de mobilização e conscientização 
socioambiental

0,00 0,00 

6.4 - Investimento em voluntariado 3.162,58 2.568,95 

6.4.1 -- nº de voluntários (cooperados e empregados) 33 29 

6.4.2 -- nº de entidades beneficiadas 3 4 

6.5 - Investimentos em Saúde 7.191,98 10.754,29 

6.5.1 -- nº de pessoas beneficiadas 1.950 2.033 

6.5.2 -- nº de entidades beneficiadas 4 57

6.6 - Investimentos em Educação / alfabetização 15.053,64 33.185,60 

6.6.1 -- nº de pessoas beneficiadas 2.730 1.284 

6.6.2 -- nº de entidades beneficiadas 2 2 

6.7 - Investimentos em capacitação profissional 0,00 0,00 

6.7.1 -- nº de pessoas beneficiadas 0 0 

6.7.2 -- nº de entidades beneficiadas 0 0 

6.8 - Investimentos em Esportes 3.246,65 30.274,48 

6.8.1 -- nº de pessoas beneficiadas 2.720 5.100 

6.8.2 -- nº de entidades beneficiadas 4 4 

6.9 - Investimentos em Cultura e/ou Lazer 0,00 5.200,00 

6.9.1 -- nº de pessoas beneficiadas 0 2.162 

6.9.2 -- nº de entidades beneficiada 0 3 

6.10 - Gastos com ações sociais/filantropia (financeiras, produtos e/ou 
serviços)/ajudas humanitárias

50.192,83 22.125,60

6.10.1 -- nº de pessoas beneficiadas diretamente 4.218 2.525

6.10.2 -- nº de pessoas beneficiadas indiretamente 4.200 0

6.10.3 -- nº de entidades beneficiadas 20 15

6.11 - Outros 0, 0

Total de pessoas beneficiadas 11.618 13.104

Total de entidades beneficiadas 33 85

Total dos Investimentos Externos 85.897,68 120.063,51

Notas Explicativas
OS VALORES E QUANTIDADES TIVERAM DIFERENçAS CONSIDERáVEIS DE 2014 E 2015, DEVIDO AS ALTERAçÕES DE INDICADORES E CRIAçãO 
DO MANUAL QUE ExPLICOU MELHOR COMO PREPARAR O BALANçO SOCIAL
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7 - Outras informações 2015 2014 

7.1 - A previdência privada contempla:
o Direção
o Cooperados / cooperativas / sócios
o Empregados

o Direção
o Cooperados / cooperativas / sócios
o Empregados

7.2 - A participação nas sobras ou resultados contempla:

o Direção
o Cooperados / cooperativas / sócios
o Empregados
ý Neste período não houve distribuição

o Direção
o Cooperados / cooperativas / sócios
o Empregados
ý Neste período não houve distribuição

7.3 - Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela Cooperativa/
Federação-Central/Seguradora foram definidos por:

ý Direção
o Gerência
o Empregados
o Cooperados / cooperativas / sócios

ý Direção
o Gerência
o Empregados
o Cooperados / cooperativas / sócios

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

ý Direção
o Gerência
o Empregados
o Cooperados / cooperativas / sócios

ý Direção
o Gerência
o Empregados
o Cooperados / cooperativas / sócios

7.5 - Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e 
à representação interna dos empregados, na Cooperativa/Federação-
Central/Seguradora:

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

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

7.6 - Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de 
responsabilidade social e ambiental adotados pela Cooperativa/
Federação-Central/Seguradora:

o Não são considerados
ý São exigidos
o São sugeridos

o Não são considerados
ý São exigidos
o São sugeridos

7.7 - Quanto à participação de empregados em programas de trabalho 
voluntário, a Cooperativa/Federação-Central/Seguradora:

o Não se envolve
ý Organiza e incentiva
ý Apoia

o Não se envolve
ý Organiza e incentiva
ý Apoia

7.8 - Número total de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão) 172 140

7.8.1 - Na cooperativa/Federação-Central/Seguros 120 100 

7.8.2 - Na ANS 16 17 

7.8.3 - No Procon 0 1 

7.8.4 - No Judiciário 35 21 

7.8.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil 0 0

7.8.6 - No site Reclame Aqui 1 1 

7.9 - Número total de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão) 
com respostas conclusivas

139 104

7.9.1 - Na cooperativa/Federação-Central/Seguros 120 90 

7.9.2 - Na ANS 13 8 

7.9.3 - No Procon 0 1 

7.9.4 - No Judiciário 4 4 

7.9.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil 0 0 

7.9.6 - No site Reclame Aqui 2 1 

7.10 - Valor total de indenizações pagas no período por determinação de 
órgãõs de defesa do consumidor e/ou justiça:

158.140,41 15.893,58 
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7.11 - Total do valor gasto com fornecedores 10.493.856,67 9.099.528,01 

7.11.1 - % do valor gasto com fornecedores locais 25,00 23,00

7.12 - Compras de “serviço e/ou bens” de outras cooperativas 102.974,00 96.180,40

7.13 - Valor adicionado a distribuir (em R$ mil) - Vide DVA: 44.507.624,60 37.019.666,20

7.13.1 - Distribuição do valor adicionado: (%) (%)

7.13.1.1 - Governos 77.931.803,22 17,82 5.226.115,77 14,11

7.13.1.2 - Cooperados/Federação-Central/Seguradora 27.553.063,54 61,91 23.706.999,55 64,02

7.13.1.3 - Empregados/Diretores/Conselheiros 8.757.822,72 19,68 7.723.918,77 20,86

7.13.1.4 - Remuneração de capitais de terceiros 179.037,44 0,40 255.108,30 0,69

7.13.1.5 - Sociedade 85.897,68 0,19 120.063,51 0,32

7.13.1.6 - Juros sobre capital próprio 0,00 0,00 0,00 0,00

7.13.1.7 - Constituição de reservas e fundos 0,00 0,00 0,00 0,00

7.13.1.8 - A disposição da AGO 0,00 0,00 0,00 0,00

Notas Explicativas

Não há notas explicativas

8 - Indicadores Ambientais 2015 2014 
8.1 -- Valor (R$ mil) Total do Passivo Ambiental 0 0

8.2 - Recursos Financeiros Aportados em Meio Ambiente 47.416,60 40.469,38

8.2.1 -- Educação e treinamento ambiental 0 0

8.2.2 -- Serviços externos de gestão ambiental 0 0

8.2.3 -- Certificação externa do sistema de gestão ambiental 0 0

8.2.4 -- Pesquisa e desenvolvimento 0 0

8.2.5 -- Despesas extras com a adoção de tecnologia mais limpas 11.013,86 1.873,99

8.2.6 -- Despesas extras com compras "verdes" 36.402,74 38.595,39

8.2.7 -- Outros custos de gestão ambiental 0 0

8.3 - A Unimed controla a emissão e equivalentes de CO2 dos GEE (Gases 
de Efeito Estufa)

o Não 
ý Sim

o Não 
ý Sim

Se sim, Quantidade de emissões e equivalentes de CO2 dos GEE (tCO2e) 51,49 55,56

8.3.1 -- Escopo 1 (tCO2e) 28,33 32,08

8.3.2 -- Escopo 2 (tCO2e) 20,44 23,48

8.3.3 -- Escopo 3 (tCO2e) 2,73 0

8.4 - Consumo de energia dentro da organização (KWh) 164.759 175.325

8.5 - Consumo de água dentro da organização (m³) 1.614 2.199

8.5.1 - Fontes de retirada de água
ý Concessionária pública
o Poços artesianos
ý Outros: Captação de Água de Chuva

ý Concessionária pública
o Poços artesianos
o Outros:

8.6 - Material utilizado em peso (Kg) 11.542,76 11.242,18

8.6.1 -- Papel(Kg) 11.230,76 11.044,37

8.6.2 -- Copos Plásticos (Kg) 312 197,81
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8.7 - Resíduos Segregados 3.550,11 1.453,30

8.7.1 -- Resíduos infectante/perfurocortante (Kg) 351,16 144

8.7.2 -- Resíduos recicláveis (Kg) 683,45 1.309,30

8.7.3 -- Resíduos para descontaminação (Kg) 0 0

8.7.4 -- Resíduos orgânicos (Kg) 2.515,50 0

8.8 - Destinação dos resíduos segregados

ý Concessionária pública
o Organismo governamental
ý Recicladora
o Empresas de adubos
ý Outros: Empresa especializada terceirizada

ý Concessionária pública
o Organismo governamental
ý Recicladora
o Empresas de adubos
ý Outros: Empresa especializada terceirizada

Notas Explicativas

“4.2)-Houve mudança  no contrato da  CNU, no ano de 2015, as cobranças foram faturadas diretamente para as Empresas, não passaram por nós; então o 
repasse diminuiu;  
 
8.6.2- Houve aumento no consumo devido ao início das atividades, em fevereiro de 2015 no Centro de Especialidades Unimed (CEU). 
 
8.7.4-Em 2014 não era realizado o controle dosm resíduos orgânicos. Este item refere-se apenas à Sede Administrativa. 
 
8.8- Resíduos de saúde (Empresa especializada terceirizada), lixo orgânico (Coleta da Prefeitura) e lixo reciclável - papel, papelão e plástico (Cooperativa 
de catadores de materiais recicláveis). Houve aumento nos resíduos de saúde devido ao início das atividades em Fevereiro de 2015, no  Centro de 
Especialidades Unimed(CEU)”        
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Escopo e Limitações  

Nosso trabalho teve como objetivo a asseguração limitada das informações sobre a forma de 
gestão e  dos i ndicadores de d esempenho, n ão i ncluindo a avaliação da a dequação d as s uas 
políticas, práticas e desempenho. Os procedimentos aplicados não representam um exame de 
acordo com as normas de a uditoria das demonstrações financeiras. A dicionalmente, nosso 
relatório não proporciona asseguração limitada sobre o alcance de informações futuras (como 
por e xemplo: metas, e xpectativas e  a mbições) e  i nformações d escritivas que s ão s ujeitas a 
avaliação subjetiva, não sendo, portanto, submetidas a procedimentos de auditoria ou revisão.  

  
Conclusão 

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de qualquer modificação relevante que 
deva s er f eita no Relatório do Balanço Social d a UNIMED S UL M INEIRA r elativo ao 
exercício findo e m 31 d e dezembro d e 2015, p ara que o  m esmo e steja de a cordo com os 
registros e arquivos que serviram de base para a sua preparação. 

Belo Horizonte, 07 de março de 2016 

R&R AUDITORIA E CONSULTORIA 
CRC/MG n.º 5.198 

CVM nº 8460 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Alameda Ezequiel Dias, 427, 2º. Andar – Bairro Centro - Cep 30130-110 – Belo Horizonte/MG  - Telefax (31) 3324-3800 
www.rrauditoria.com.br   -   rr@rrauditoria.com.br 

Ilmos. Senhores Conselheiros e Administradores da 
Cooperativa de Trabalho Médico de  
Pouso Alegre - Unimed Sul Mineira 
Pouso Alegre - MG 

Fomos contratados com o objetivo de aplicar procedimentos de asseguração limitada sobre o 
Relatório do Balanço Social da Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre – UNIMED 
SUL MINEIRA (UNIMED SUL MINEIRA), relativo o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2015, e laborado sob a responsabilidade d a UNIMED S UL M INEIRA. Nossa 
responsabilidade é a de emitir um Relatório de Asseguração Limitada sobre esse Relatório do 
Balanço Social.  

Procedimentos Aplicados 

Os procedimentos de asseguração limitada foram realizados de acordo com a Norma NPO 1, 
emitida p elo Instituto dos A uditores Independentes do Brasil –  I BRACON e  c om a  I SAE 
3000 –  I nternational Standard on Assurance Engagements, emitida p elo International 
Auditing and Assurance Standards Board, ambas para trabalhos de asseguração que não sejam 
de a uditoria ou de r evisão d e informações financeiras históricas. Os p rocedimentos 
compreenderam: 

a) O planejamento dos t rabalhos, considerando a  r elevância, c oerência, o volume d e 
informações quantitativas e  qualitativas e  o s sistemas operacionais e de c ontroles 
internos que s erviram de b ase para a  e laboração do Relatório do Balanço Social d a 
UNIMED SUL MINEIRA; 

b) O entendimento da metodologia de cálculos e da consolidação dos indicadores através 
de entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das informações; 

c) Confronto, em base de amostragem, das informações quantitativas e qualitativas com 
os indicadores divulgados no Relatório do Balanço Social; 

d) Confronto dos i ndicadores d e natureza f inanceira com as d emonstrações financeiras 
e/ou registros contábeis. 

Critérios de Elaboração das Informações 

As i nformações d o Relatório do Balanço Social d a UNIMED S UL M INEIRA f oram 
elaboradas de acordo com as diretrizes para relatórios sociais do sistema UMINED. 

http://www.rrauditoria.com.br/
mailto:rr@rrauditoria.com.br
http://www.rrauditoria.com.br/
mailto:rr@rrauditoria.com.br
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Anexo iii - Parâmetros do relatório
[G4-18]

PrinCÍPiOS PArA deFiniçÃO
dO COnTeúdO dO reLATóriO

Inclusão de Stakeholders
A materialidade deste relatório foi definida através de consulta pública, 

realizada no período de 13 a 23 de janeiro de 2015, com os principais 

stakeholders.

O público de relacionamento da Unimed Sul Mineira é composto por seus 

dirigentes; cooperados e clientes; Sistema Unimed; órgãos governamentais; 

entidades reguladoras, como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); 

órgãos fiscais e normativos; entidades médicas; Associação Médica Brasileira 

(ABM) e Conselho Federal de Medicina (CFM); fornecedores; prestadores de 

serviços; entidades assistenciais; Organizações Não Governamentais (ONGs); 

associações cooperativistas; colaboradores e imprensa. 

Contexto de Sustentabilidade
Com intuito de descrever de forma ampla como ocorre a sustentabilidade em 

sua gestão, a Unimed Sul Mineira desenvolveu este relatório abrangendo seu 

desempenho ambiental, social e econômico.

Materialidade
A Unimed Sul Mineira, em parceria com a Unimed do Brasil, consultou, em 

janeiro de 2015, diversos stakeholders para elaboração deste relatório. A “Matriz 

de Materialidade”, localizada nas primeiras páginas deste relatório, possui mais 

informações sobre este princípio.

Completude
Este é o segundo Relatório de Sustentabilidade publicado pela Unimed Sul 

Mineira e foi desenvolvido com base nas diretrizes G4 da GRI. A cooperativa 

acredita que este relatório cubra os aspectos materiais mais importantes, 

identificados conforme consulta aos stakeholders, e pretende evoluir 

constantemente no processo para os próximos relatos. Uma demonstração 

dessa busca contínua por boas práticas é a unificação realizada, pela primeira 

vez, dos relatórios de Gestão e Sustentabilidade.
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PrinCÍPiOS PArA ASSeGUrAr 
A QUALidAde dO reLATóriO

Equilíbrio
Com objetivo de permitir que o leitor tenha uma avaliação equilibrada do 

desempenho geral da cooperativa, este relatório reflete tanto os aspectos 

positivos quanto os negativos referentes ao desempenho da Unimed Sul 

Mineira quanto à Sustentabilidade.

Comparabilidade
Com objetivo de permitir que os stakeholders analisem mudanças no 

desempenho da cooperativa, ao longo do tempo, alguns indicadores 

apresentaram informações dos anos de 2010 a 2015.

Exatidão
Os dados apresentados neste relatório foram colhidos por meio de contribuição 

das diversas áreas da cooperativa, sendo analisados pela Comissão de 

Responsabilidade Social, bem como pelos setores de Comunicação e Marketing 

e Responsabilidade Social da Unimed Sul Mineira, como forma de garantir que 

as informações referentes aos indicadores apresentados fossem suficientemente 

precisas e detalhadas para a análise dos stakeholders, proporcionando uma 

avaliação da Sustentabilidade na cooperativa.

Tempestividade
Pelo segundo ano consecutivo, a Unimed Sul Mineira publica seu Relatório de 

Sustentabilidade, sendo a primeira vez que este relatório incorpora também 

o Relatório de Gestão. A cooperativa permanece com a proposta de publicar 

o Relatório de Gestão e Sustentabilidade anualmente, preferencialmente, no 

primeiro semestre.

Clareza
O relatório foi elaborado de forma a ser compreensível e acessível para todos os 

stakeholders. Para facilitar o entendimento, também foi feito o uso de gráficos e 

tabelas.

Confiabilidade
Documentos institucionais (Estatuto Social, Guia Médico, Indicadores do Selo 

de Sustentabilidade, Código de Conduta, Política de Sustentabilidade, Balanço 

Social, Releases, entre outros), informações e documentos enviados pelas 

áreas (planilhas, políticas e escopos de programas e projetos), índice remissivo 

GRI-G4, pesquisa com stakeholders, estatísticas, calculadora de CO2e, entre 

outros, foram utilizados para coleta de dados para a construção desse relatório. 

Vale ressaltar que todos são passíveis de verificação. Os indicadores foram 

compilados, analisados, revisados e aprovados pela Alta Gestão, bem como 

pela Comissão de Responsabilidade Social e pelos setores de Comunicação e 

Marketing e Responsabilidade Social da Unimed Sul Mineira.
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Anexo iv - 
demonstrativos Contábeis



150

Anexo v - balanço Patrimonial
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Glossário

Beneficiário
São os clientes, que podem ser titulares e seus dependentes, aceitos e efetiva-

mente incluídos no plano de saúde.

Cooperado
Médico cooperado, também conhecido como associado.

Cooperativa 

Associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer 

aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de 

um empreendimento de propriedade coletiva e democraticamente gerido.

Custo Assistencial
Trata-se de eventos relacionados à assistência à saúde que tenham cobertura 

contratual dos beneficiários da operadora. É toda e qualquer utilização pelo 

beneficiário das coberturas proporcionadas pelo plano, tais como: consultas 

médicas, exames laboratoriais, hospitalização, terapias, entre outros.

Desenvolvimento Sustentável 
Conceito sistêmico que se traduz num modelo de desenvolvimento global, e 

incorpora os aspectos de desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Despesas Administrativas
Dispêndios que decorrem do esforço desenvolvido pela empresa, no sentido 

de cumprir, de forma eficaz, suas funções administrativas de planejamento, de 

organização e de controle.

Despesas Operacionais
São os dispêndios não computados nos custos necessários para a prestação 

dos serviços da operadora. Esses dispêndios contribuem para a manutenção da 

atividade operacional.

Gases de Efeito Estufa 
Constituintes gasosos da atmosfera, naturais ou antrópicos, que absorvem e 

reemitem radiação infravermelha. Segundo o Protocolo de Quioto, são eles: 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hexafluoreto de 

enxofre (SF6), acompanhados por duas famílias de gases: hidrofluorcarbonos 

(HFCs) e perfluorcarbonos (PFCs).

Operadora
Conforme site da ANS, “Operadora é a pessoa jurídica que opera Plano de As-

sistência à Saúde. Operar planos de saúde significa administrar, comercializar 

ou disponibilizar planos de saúde”.
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Receita Bruta
Ingressos/receitas, sem considerar abatimentos, cancelamentos e restituições.

Sinistralidade
Percentual obtido por meio da divisão do Custo Assistencial pela Receita Bruta.

Stakeholders
Parte interessada ou interveniente. É uma palavra em inglês, muito utilizada 

nas áreas de Comunicação, Administração e Tecnologia da Informação, cujo 

objetivo é designar pessoas e grupos mais importantes para um planejamento 

estratégico ou plano de negócios, ou seja, as partes interessadas.

Sustentabilidade
Termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as ne-

cessidades do presente, sem comprometer a capacidade de as futuras gerações 

satisfazerem suas próprias necessidades.

Abreviaturas

ABRAREC – Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar

ANVISA - Agência Nacional de Vigiliância Sanitária

BCG - Bacillus Calmette-Guérin

CFM - Conselho Federal de Medicina

CO2e (CO2-equivalente) - Carbono Equivalente  

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

EGEE - Emissão de Gases de Efeito Estufa

IEGEE - Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa

IN - Instrução Normativa 

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change

ISO - International Organization for Standardization

GHG Protocol - Programa Brasileiro GHG Protocol

GRI - Global Reporting Initiative 

ONU - Organização das Nações Unidas 

OPME – Órtese, Prótese e Materiais Especiais

PNMC - Política Nacional sobre Mudança do Clima

POP - Procedimento Operacional Padrão 

RN - Resolução Normativa

SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente

SADT- Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia

SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

SUS - Sistema Único de Saúde

UT – Unidade de Trabalho
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