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APRESENTAÇÃO

Com base em princípios de transparência e responsabilidade na divulgação de informações e
cumprindo disposições legais e estatutárias, a Unimed Vale do Sinos apresenta o Relatório da
Gestão de 2013.
A forma de apresentação das informações deste relatório segue critérios de melhorias em relação ao
exercício anterior, visando relatar de forma resumida as principais práticas de gestão de acordo com
a divisão dos critérios do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP), incorporado à
cultura da organização. Os princípios e os mais importantes sistemas de gestão, políticas, processos
e canais de comunicação com os públicos estratégicos também são abordados.

Os dados contidos neste relatório refletem os resultados dos processos econômicos e sociais da
cooperativa no decorrer de 2013 em todas as unidades operacionais de sua área de ação.

A apuração e consolidação das práticas e dos indicadores envolveram os colaboradores das
principais áreas internas.

As Demonstrações Financeiras respeitam as Normas Brasileiras de Contabilidade e legislações
específicas (ANS, cooperativas) e foram auditadas pela empresa Dickel e Maffi Auditoria e
Consultoria, cujo parecer consta ao final deste relatório. Os indicadores de processos e sociais são
resultado de levantamentos e verificações internas, sem a participação de auditoria externa.

A Unimed VS busca a melhoria contínua de seu desempenho e prestação de contas e entende que a
participação dos seus sócios cooperados é decisiva nesse processo. Assim, coloca à disposição para
o encaminhamento de sugestões, esclarecimentos e críticas a respeito deste relatório o e-mail
processos@vs.unimed.com.br.

Desejamos uma boa leitura!
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PALAVRA DO PRESIDENTE

O melhor prêmio
Primeiro lugar no Brasil em relacionamento com o cliente na categoria
singular de médio porte, conquista do Selo de Governança Cooperativa e
liderança em todas as pesquisas de mercado na região de cobertura são
alguns prêmios que a Unimed Vale do Sinos ganhou em 2013. Mas o
“prêmio” que mais satisfaz essa Diretoria, apesar de não dar troféu, é a
nossa Cooperativa manter um dos maiores CHs do País. Em janeiro do ano
passado, aumentamos a consulta médica em 16%, percentual bastante
expressivo. Essa auspiciosa realidade nos traz um significado prático muito
importante: se a empresa consegue remunerar bem seus sócios e numa
escala crescente, é porque ela vai bem.
Nossa meta é continuar assim, tendo como prioridade a valorização do
trabalho médico. Afinal, somos uma cooperativa médica. E temos a convicção de que podemos
melhorar muito ainda, se conseguirmos superar obstáculos cada vez mais desafiadores,
principalmente os criados pelo governo. Como operadora de planos de saúde, temos enfrentado o
vertiginoso aumento de custos. Exemplo: em 2013, a ANS permitiu reajuste de apenas 9,04% nos
planos de saúde, enquanto a inflação no setor foi de 15%. Para piorar, a mesma autarquia
governamental aumentou ainda mais o rol de coberturas, em procedimentos como quimioterapia oral,
que nos trazem projeção de custos 4% maiores em 2014. Além disso, o governo, na sua sanha
arrecadatória, aumentou PIS e Cofins em 33%. Para a Unimed VS, isso representa perto de R$ 1
milhão a mais de contribuição ao governo.
A solução
Diante dessas novas exigências e tributações que surgem a cada ano, temos que ganhar dinheiro em
outros serviços. Não só como operadora de planos de saúde. Por isso os investimentos previstos
para 2014 em tomografia, ressonância e ampliação do Hospital, trarão lucro para a Cooperativa e,
consequentemente, para os cooperados. É a saída para continuarmos na busca por CH cada vez
melhor e mais sobras. É assim que vamos superar as crescentes exigências da ANS e encargos
tributários: com serviços próprios. Por falar nisso, há obras essenciais em São Leopoldo, devido ao
aumento de beneficiários e para melhorar a qualidade no atendimento. Além do Hospital Dia,
reformamos a área do PA, que estará pronta em julho próximo.
Novo setor
Nosso premiado setor de Relacionamento Com o Cliente teve significativos avanços no Contact
Center, implantado em setembro de 2012 por exigência da ANS. Em 2013, foram 97.667 ligações.
Conhecer de perto o público é uma questão de sobrevivência no mercado, já que os consumidores
estão cada vez mais exigentes.
Saudações cooperativistas,
Luis Carlos Melo
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INSTITUIÇÃO, PROPÓSITO E PORTE DA ORGANIZAÇÃO
A UNIMED VALE DO SINOS é uma cooperativa médica, operadora de planos de saúde e prestadora
de serviços de saúde, com sede na cidade de Novo Hamburgo/RS. Sociedade simples de
responsabilidade limitada, rege-se pela legislação especial das sociedades cooperativas através de
Estatuto Social aprovado pelos sócios cooperados e normas legais vigentes. Fundada por 45
médicos em 01 de maio de 1975, cuja finalidade, de acordo com o seu Estatuto, é firmar em nome de
seus sócios contratos/convênios de assistência médica com pessoas físicas e jurídicas, executáveis
pelos sócios em consultórios e nas unidades de atendimento próprias, conforme demonstrado abaixo:
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33,5% de
penetração no
mercado da UVS

481 médicos
cooperados

11 municípios
em sua área de
atuação

+ de
104 mil clientes

6 unidades
próprias de
atendimentos

3 unidades de
atendimento 24
horas

2 hospitais dia

1 hospital
(69 leitos)
140 serviços
credenciados

1.314
colaboradores

7 ambulâncias

Faturamento anual
2013
R$ 216.323.022,68
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PRODUTOS E PROCESSOS
Os principais produtos da Operadora são Planos de Saúde de Medicina Assistencial de Pré
Pagamento. A Unimed VS como Prestadora, oferece planos de Saúde Ocupacional, SOS e área
protegida, assim como, serviços de diagnóstico e tratamento, os quais seguem destacados:

Elaboração de
PCMSO, LTCAT,
PPRA

Consultas eletivas em
consultório e
ambulatoriais

Consultas de
urgência e
emergência
Tratamentos
oncológicos

Pequenos
procedimentos

Internações
hospitalares (clínicas,
cirúrgicas, obstétricas
e pediátricas)
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Exames
complementares de
diagnóstico

Nos serviços próprios da UVS são atendidos clientes da operadora, clientes em intercâmbio (clientes
de outras Unimeds do Brasil), autogestões, convênios e atendimentos particulares. Nesses serviços
são comercializadas consultas, exames, atendimentos ambulatoriais e internações.

1. Gestão pelas Estratégias

2. Gestão pela Qualidade

3. Gestão pelas Competências

4. Desenvolvimento

5. Comercialização

6. Gestão do Atendimento à
Saúde e Segurança do Cliente

7. Gestão de Pessoas

8. Gestão de TI

9. Gestão Administrativa

10. Gestão dos Cooperados

11. Gestão de Materiais e
Serviços

12. Gestão Econômico Financeira

Satisfação dos Clientes

Necessidades dos Clientes

A estrutura de processos da UVS visa garantir que todos os processos chave para o negócio sejam
planejados e executados de forma controlada, conforme apresentado:

Os processos de negócio são os que afetam diretamente a satisfação do cliente final e geram resultado para a
Unimed VS (principais). Os processos de apoio estão divididos em processos gerenciais, que definem
orientações e desdobramento das estratégias e os processos de suporte, que dão subsídios aos processos de
negócio (principais) e afetam indiretamente a satisfação do cliente.

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO

PRODUTOS E PROCESSOS
A prestação de serviços envolve uma série de instalações, equipamentos e tecnologias apresentados
a seguir:
PRINCIPAIS EQUIP/TECNOL

ATIVIDADE

QTD/LOCAL

Grupo Gerador
Aparelho de Anestesia
Respirador Microprocessado
Ventilador Pulmonar Infantil
Autoclave
Aparelho de Raios-X
Arco Cirúrgico
Densitometria Óssea
Mamógrafo/CR
Ultrassom
Desfibrilador

Assegurar geração de energia
Fornecer e controlar anestésicos em cirurgias
Fornecer e controlar ventilação pulmonar artificial
Fornecer e controlar ventilação pulmonar artificial
Esterilizar instrumentais e materiais cirúrgicos
Obter imagens de órgãos e tecidos para diagnóstico
Obter imagens de órgãos e tecidos em cirurgias
Obter densidades ósseas para diagnóstico
Obter/digitalizar imagens de mamas para diagnósticos
Obter imagens de órgãos e tecidos para diagnóstico
Reverter arritmias cardíacas

Cardioversor

Reverter arritmias cardíacas sincronizadas

Monitor Multiparamétrico
Bisturi Eletrônico
Eletrocardiógrafo
Eletroencefalógrafo
Central de Monitoramento
Incubadora Recém-Nascido
Foto Terapia Eletrônica
Ambulância (VIR)
Ambulância

Monitorar sinais fisiológicos vitais
Cortar e coagular tecidos em cirurgias
Registrar atividades elétricas do coração
Registrar atividades elétricas do cérebro
Monitorar sinais fisiológicos vitais
Manter o recém-nascido em ambiente controlado
Tratar icterícia
Transporte médico e remoção de pacientes
Transporte e remoção de pacientes

4 - HU, PA SL e NH
17 - HU, PA SL e NH
13 - HU e SOS
9 - HU
6 - HU, PA NH e SL
5 - HU, PA SL e NH
4 – HU e PA SL
1 - CDI HU
1 - CDI HU
9 – HU, PA NH e SL
18 - HU, PA SL e NH e SOS
10 – HU, PA NH, PA SL, PO,
PACB e SOS
89 - HU, PA SL e NH e SOS
29 - HU, PA SL , NH, PO, CB
9 - HU, PA SL/NH, PO, CB e SO
1 - SO (NH)
1 - CTI Adulto HU
7 - CTI Neo HU
8- CTI Neo HU
1 - SOS
5 - SOS

Scanner/Software digital

Arquivar eletronicamente os documentos

3 scanners NH, 2 licenças

Sistemas: Totvs Microsiga
(Protheus e PersonalMed),
Defferrari, S.A, ePrimeCare,
Máximo, OTRS, OPmon, MV,
QLIKVIEW e Analisa

Sistema ERP: sistemas de gestão de saúde, de
helpdesk , BI e gerenciamento de carreiras

Administração NH

Principais Equipamentos e Tecnologias da Unimed Vale do Sinos

SÓCIOS E MANTENEDORES OU INSTITUIDORES
De propriedade conjunta e sem finalidade lucrativa, o principal objetivo da UVS é a defesa
econômica, social e cultural dos médicos cooperados ao gerar oportunidades de trabalho e renda
para seus sócios.
Faz parte da Unimed Federação do Rio Grande do Sul, a qual é constituída por 27 Unimed
Singulares distribuídas por regiões, com administração independente. As Federações de cada Estado
constituem a Confederação Nacional das Cooperativas Médicas Ltda., denominada Unimed do Brasil,
órgão de representação máxima do sistema cooperativo de saúde suplementar, que agrega a
totalidade das Unimeds do país e é legalmente a detentora da marca. A Unimed do Brasil tem como
objetivo a representação nacional e internacional do Sistema das Sociedades Cooperativas Unimed.
Os principais requisitos dos médicos cooperados são: a geração e valorização do trabalho médico e
CH, o fortalecimento do relacionamento, aproximação da Diretoria, participação no processo decisório
e no pleno conhecimento do planejamento estratégico da cooperativa, a credibilidade e aceitação da
marca Unimed, a qualidade dos serviços prestados e por fim, a comunicação eficaz e atualizada
sobre os resultados obtidos pela cooperativa.
FORÇA DE TRABALHO
A força de trabalho é denominada como cooperados e colaboradores, composta por 1795 pessoas,
divididas em 1314 colaboradores (dentre estes 1280 funcionários regidos pela CLT - Consolidação
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das Leis do Trabalho e 34 estagiários, regidos pela lei do estágio - Lei nº 11.788/2008) e 481
cooperados (dentre estes, 32 exercem papel diretivo, seja por eleição ou indicação, todos regidos
pelo Estatuto Social e Regimentos Internos).
Os estagiários e jovens aprendizes são preparados para as áreas administrativas conforme perfil
educacional, selecionados de acordo com as necessidades das áreas.
Os principais requisitos da força de trabalho, segundo pesquisas de clima e de satisfação do
cooperado, referem-se a oportunidades de crescimento profissional, reconhecimento e valorização,
que a cooperativa cresça e continue melhorando, envolvimento no planejamento estratégico da
cooperativa, benefícios adequados, capacitação e um bom lugar para trabalhar. A segmentação por
nível de escolaridade da força de trabalho é apresentada abaixo:
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CLIENTES E MERCADOS
O mercado de atuação no ramo de planos de saúde e prestação de serviços ambulatoriais, de
internação, diagnóstico e tratamento é constituído por pessoas físicas, sejam individuais ou famílias,
e por pessoas jurídicas: empresas, escolas, entidades, universidades, associações, sindicatos. O
mercado alvo da Unimed VS relativo a pessoas físicas são os segmentos populacionais A, B e C. Em
relação às pessoas jurídicas, o mercado alvo se estende a todas as representações jurídicas da área
de ação da Unimed VS. A delimitação territorial é compulsória, abrangendo os municípios do Vale do
Sinos: Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Portão,
Presidente Lucena, Lindolfo Collor, Morro Reuter e Santa Maria do Herval. É delimitada pelas
singulares do sistema Unimed: Nordeste; Encosta da Serra; Vale do Caí e Porto Alegre.
Os principais clientes estão descritos abaixo:
PRODUTO
Assistencial
Plano de Saúde
Ocupacional
Serviços de
Saúde

Assistencial

PRINCIPAIS CLIENTES
Stihl, Sicredi, Freios Controil, Viação Hamburguesa, Grupo Dass, Artecola, Demuth,
West Coast, Formax, Boxprint, Carburgo, Herval, Unicred e Arezzo
Diementz, Instituição Evangélica de NH, Renovadora de Pneus Hoff, Carburgo,
Laboratório Exame e Box Print
Ipê, Ipasem NH, Coopersinos, Particulares

Principais Clientes de Planos de Saúde e Serviços de Saúde Unimed Vale do Sinos

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO

Os requisitos dos produtos/serviços esperados pelos clientes de todos os segmentos, segundo a
pesquisa externa são: cobertura das necessidades do cliente (plano/cumprimento do contrato),
qualidade e agilidade do atendimento, médicos suficientes para o atendimento e infraestrutura
adequada. As principais necessidades e expectativas das organizações revendedoras e credenciadas
são: retorno financeiro adequado, benefícios para seus associados e relacionamento de qualidade,
com cordialidade e transparência.
FORNECEDORES E INSUMOS
Os principais grupos que compõe a cadeia de suprimentos da organização são divididos em 2:
fornecedores e prestadores. Os principais produtos, matérias primas e serviços fornecidos, bem como
os valores aproximados de aquisições de cada tipo, estão demonstrados abaixo:
Principal
Produto/ Serviço

% relação
ao total

Consultoria /
Projetos

55,66%

Soro Fisiológico

18,22%

Endo-Sul Comércio e
Repres. De Mat. Cirúrgico

Órtese e Próteses

13,48%

28

Sodexo Pass do Brasil
Serviços e Comercio

Refeição

8,29%

Imobilizado

51

Monteiro Antunes Insumos
Hospitalares Ltda

Equipamento
Hospitalar

4,35%

TOTAL

1221

FORNECEDORES

Quant

Serviços diversos

975

Mat/med

117

OPME

50

Gênero alimentício

Principal Fornecedor
Steffen & Drehmer
Construtores Associados
Cooperativa Central de
Coop Unimed do RS

100%

Principais Fornecedores de Materiais e Serviços da UVS
PRESTADORES

Quant.

Principal Credenciado

Serviço

% relação ao
total

Hospitais
Laboratórios

8
38

Hospital Regina
Laboratório Exame

Internação
Laboratório

47,66
12,35

Imagem

24

Sinoscom

Tomografia e
Ressonância

21,68

Diversos

31

Hemodinâmica

11,48

Fisioterapia

33

Fisioterapia

6,32

Nutrição
TOTAL

6
140

Cardiosinos
Therapeutik Centro de
Fisioterapia
Nutrimark

Nutrição

0,50
100%

Principais Prestadores da UVS

O relacionamento com os fornecedores e prestadores é pautado pela ética, competência e
profissionalismo, de acordo com os valores pré definidos no código de conduta do Sistema Unimed.
Para o grupo de fornecedores são realizados orçamentos e a efetivação da compra é realizada por
meio de contratos e/ou pedido de compra. Para os prestadores o pagamento é realizado mediante
apresentação da produção dos serviços realizados.
São requisitos dos fornecedores e prestadores o relacionamento de qualidade, com ética,
profissionalismo, respeito e transparência, respeitando o prazo de retorno das informações/ações.
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SOCIEDADE
As comunidades com as quais a organização se relaciona e as principais necessidades de cada uma
delas estão demonstradas abaixo:
ENTIDADE

NECESSIDADES E EXPECTATIVAS

Lar da Menina
Turma do Sopão
Instituto Lenon Joel pela Paz
Lar Querubim/ Cecrife
Instituto Martim Pescador
Assistência ao Menor em
Oncologia
Casa Aberta Padre Cândido
Santini
Instituição de Amparo e
Assistência ao Idoso

Palestras educativas sobre saúde, sexualidade,
higiene. Doação de material de higiene e produtos de
limpeza
Doação de produtos de limpeza e higiene, atividades
recreativas com as crianças
Palestras educativas sobre saúde, sexualidade,
higiene. Doações em geral
Palestras e captação de trabalho voluntário para
envolvimento nas causas ambientais
Auxílio em campanhas. Venda de produtos oriundos
de campanhas da AMO. Participação em eventos
Doação de material de higiene e limpeza. Doação de
livros, DVDs e revistas infantis. Palestras sobre saúde
e sexualidade. Orientações aos monitores
Auxílio em infraestrutura e doações. Além disso,
carecem de atividades de lazer e saúde para seus
internos

Horta Comunitária Joanna
de Angelis

Doação de Alimentos

APAE NH

Atendimento em saúde para colaboradores

Fundação Semear

Investimento em projetos sociais

Prefeitura de NH
Parceria em projetos sociais do município
Prefeitura de SL

REQUISITOS

Trabalho voluntário Participação dos colaboradores
através do projeto Atividades
Solidárias

Campanhas para arrecadação
de alimentos
Atendimento na área de Saúde
Ocupacional da UVS
Contribuição financeira
Participação no grupo Pensando
NH. Parcerias em projetos
sociais e ambientais
Participação em campanhas
sociais e de saúde

Principais Comunidades

Os principais impactos negativos potenciais que os produtos, processos e instalações da organização
causam nas comunidades e na sociedade como um todo, desde o projeto até a disposição final,
estão demonstrados abaixo:
TIPO

IMPACTO

DESTINO

Cartões

Substâncias tóxicas – contaminação do solo e das águas
subterrâneas

Descarte Certo –
Gerenciamento de resíduos
tecnológicos Ltda.

Resíduos Grupo A
(biológicos)
Resíduos Grupo B
(químicos)
Resíduos Grupo D
Resíduos Grupo E
Lâmpadas
fluorescentes
Resíduos de óleo de
cozinha
Pilhas

Componentes com possível presença de agentes biológicos
que, por sua característica de maior virulência ou
concentração, podem apresentar risco de infecção
Medicamentos impróprios para uso, resíduos de quimioterapia
Reveladores e fixadores de radiologia

Aborgama do Brasil Ltda.
Revelafix Indústria Química

Orgânico (restos de alimentos, papel toalha etc.), papel,
plástico, vidro, alumínio

Órgão de limpeza pública de
cada município

Perfurocortantes (lâminas de bisturi, agulhas, lancetas,
ampolas de medicamentos quebradas)
Substâncias tóxicas – contaminação do solo e das águas
subterrâneas
Poluição do solo e das águas
Metais pesados – contaminação do solo e das águas
superficiais e subterrâneas

Principais Impactos Ambientais

Aborgama do Brasil Ltda.

Aborgama do Brasil Ltda.
Recilux Reciclagem de
Lâmpadas Ltda.
Faros Indústria de Farinhas de
Ossos Ltda.

GM&C Logística e
Transportes Ltda
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OUTRAS PARTES INTERESSADAS
Pela relevância, a Unimed VS considera como partes interessadas os órgãos reguladores, por
impactarem diretamente nos processos internos:
ANS

ANVISA

SISTEMA UNIMED

A regulamentação da operadora é definida pela ANS e da prestadora é definida pela ANVISA.
Os requisitos do Sistema Unimed estão definidos nos manuais de intercâmbio estadual (RAMI) e
nacional. São requisitos das outras partes interessadas o atendimento da legislação vigente, dos
critérios estabelecidos e o relacionamento de qualidade.

PERFIL – CONCORRÊNCIA E AMBIENTE COMPETITIVO
AMBIENTE COMPETITIVO
Os principais concorrentes, parcela de mercado e sua natureza estão definidos na tabela abaixo.
Conforme filtro pré-estabelecido para a coleta na pesquisa de Mercado os entrevistados eram: 73,9%
beneficiários de planos empresariais e 26,1% beneficiários de planos familiares.
CONCORRENTES
EMPRESA
UNIMED VS
Doctor Clin
Centro Clinico Gaúcho
Multiclinica
Bradesco
Golden Cross
Krause/Assistebem
Prontomed

% PART MERCADO

NATUREZA
Privada
Nacional
Privada
Nacional
Privada
Nacional
Privada
Nacional
Privada
Nacional
Privada
Nacional
Privada
Nacional
Privada
Nacional

PLANO SAÚDE
33,5%
20,9%
8,5%
6,3%
4,6%
3,5 %
3,2 %
2,3 %

SEGMENTO

FAMILIAR




COLETIVO









Principais Concorrentes da UVS e Participação de Mercado

Os principais fatores que diferenciam a Unimed VS dos concorrentes são descritos abaixo:
 481 médicos cooperados,
a segurança de ser atendido
no maior e mais completo
sistema de saúde do país
 Na Unimed VS o cliente
tem a liberdade de escolher o
médico que quiser utilizar,
além de contar com toda a
estrutura de serviços






Marca

Carteira
médicos,
produtos
e serviços

Rede
Unimed

 A Unimed foi a fornecedora de
plano de saúde mais lembrada
segundo a pesquisa de Mercado
2013
 Valor da marca Unimed: R$
2,951 bilhões (23º lugar entre as
marcas mais valiosas do país)
 12ª vez consecutiva, a marca de
planos de saúde em que os
brasileiros mais confiam na
Pesquisa Marcas de Confiança

Presente em 83% do território nacional
360 cooperativas médicas
Mais de 111 mil médicos cooperados ativos e mais de 25 mil recursos credenciados
32,2% de participação (Pesquisa Datafolha 2012) no mercado nacional de planos de saúde (atende mais de
19,6 milhões de clientes)
 75 mil empregos diretos criados em 2012, sendo 1.913 colaboradores com deficiência/redução de
mobilidade (de acordo com o Balanço Social Unimed 2013)
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A Unimed VS observa os requisitos legais e regulamentares com relação à saúde ocupacional,
segurança e proteção ambiental por meio das NRs 09 – PPRA; 07 – PCMSO; 32 - atividades na área
da saúde; 06 – EPI e demais relacionadas à Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho. A partir da
regulamentação dos planos de saúde - Lei nº 9.656/98, atende também a legislação (regulação) da
Agência Nacional de Saúde (ANS), nos aspectos relacionados à operadora, que compreende a venda
de planos devidamente registrados (registro de produtos), devendo ser da operadora registrada o
envio do cadastro de todos os beneficiários para monitoramento da ANS (SIB) e para
acompanhamento da utilização (SIP), monitoramento das condições financeiras (DIOPS Fluxo de
Caixa) e acompanhamento da situação econômica (DIOPS) e constituição das garantias financeiras
(ativos garantidores). A estrutura que presta os serviços de saúde atende aos aspectos
regulamentares de outra agência reguladora, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, a
qual determina critérios de estrutura física (RDC 50), equipamentos, processos internos (esterilização
de materiais e instrumental, dispensação de materiais e medicamentos, etc.) e efetua registro de
materiais e medicamentos reconhecidos. Realiza vistorias para liberação e renovação de alvarás de
funcionamento. As agências são bastante atuantes, editando um volume considerável de normas, o
que exige constantes adaptações. Pela característica da Unimed, a primeira legislação a ser
cumprida é a legislação cooperativista (Lei nº 5.764/71), uma vez que seu tipo societário é
cooperativa. Segue também os termos legais e regulatórios do setor quanto ao exercício profissional,
resíduos e direito do consumidor.
A UVS cumpre os requisitos legais e regulamentares fiscais e tributários, sendo que as questões
tributárias são demandas legais muitas vezes discutidas. Os diversos conselhos profissionais são
bastante atuantes e demandam atenção: Conselho de Medicina, Conselhos de Enfermagem,
Farmácia, Nutrição entre outros. Os processos judiciais ativos (total acumulado) movidos contra a
Unimed VS estão quantificados por tipo de processo x quantidade de processos, por prognóstico,
conforme demonstrado.
TIPO

PROVÁVEL

Civil
Tributário
Trabalhista
TOTAL

42
0

POSSÍVEL

REMOTA

79
23
Não possuem prognóstico

TOTAL

42
16

163
39
85
287

Processos Judiciais Unimed VS

PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS E NIP
Civil

Tributário

Trabalhista

NIP

Proc. Adm.
338

171

163
136
85

66
39
1

20

2011

42

39
8 9

7 5

2012

2013

82
25 29

17 20

Total

Evolução dos Processos Judiciais, NIPs e Processos Administrativos da Unimed VS
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PRINCIPAIS CONQUISTAS DE 2013
A Unimed VS tem em seu histórico uma busca constante no quesito qualidade e produtividade.
Atualmente trabalha na busca pela excelência, o que em 2013 proporcionou muitas conquistas
registradas na história da Cooperativa. Neste relatório, destacam-se as principais conquistas:

Dr. Melo recebendo o
Top Of Mind Revista
Amanhã

Dra Liliane Centeno,
recebendo o
Selo Prata de
Governança
Cooperativa
Unimed do Brasil

Isabel Schardong, Consultora de
Atendimento ao Cliente Unimed
VS, Dr Melo e Dr Pila, recebendo o
1º lugar na categoria Unimed
médio porte Prêmio
Relacionamento com o Cliente,
Central Nacional Unimed

Enfermeiras Ieda e Edivanea
recebem reconhecimento
com o Case de Sucesso na
“Implantação de Equipes de
Ressuscitação
cardiopulmonar” na Jornada
de Enfermagem da Unimed
do Brasil
Dr. Ronaldo Scherer
recebendo o
Prêmio Marcas e
Valores – Jornal Vale
do Sinos e Unisinos
Enfermeira Margarete Kunzler
recebendo a Recertificação
Ouro em Esterilização
Hospitalar, Infecon

Dr. Ademar Trein recebendo o
prêmio no Estágio Máximo no
Selo Unimed Responsabilidade
Social Unimed do Brasil
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O organograma diretivo está apresentado abaixo. A Diretoria Executiva é composta por 8 cooperados
eleitos por um período de 3 anos. Os demais Coordenadores Médicos são cargos de confiança. Os
seis membros do Conselho Fiscal são eleitos anualmente, sendo 3 membros efetivos e 3 suplentes.
Os componentes do Conselho Técnico Disciplinar (CTD) são indicados pela Diretoria.

Assembleia Geral

PRESIDÊNCIA UVS
Dr. Melo

Conselho Fiscal
Dra. Rosane Scherer

Auditoria Externa
Independente

15

Vice-Presidência
Dr. Jorge

Financeiro
Dr. Werner

Administrativo
Dr. Ronaldo

Educação e
Qualidade
Dr. Ademar

Patrimônio e
Serviços Próprios
Dr. Norberto

Mercado
Dra.Liliane

Conselho Técnico
Disciplinar – CTD
Dr. Mário Cesar

Gestão Médica
Dr. Pedro Hugo

Relacionamento
Corporativo
Flávio Rocha

Superintendente
Marco Menegaz

Secretaria Executiva
Andréa Ortiz

Finanças
Carlos Escher

Administrativa
Marilaine Dalmaz

Auditoria de Contas
Ana Priebe

Gestão de Pessoas
Sirlene Vale

Enfermagem
Ieda Forte

Faturamento
Ariete Mayer

Tecnologia da
Informação
Antônio Pádua

Financeiro
Tadeu Borges

Estratégia, Qualidade
e Processos

Ana Bellissimo

Serviços Próprios
Adriana Acker

Mercado
Ana Reinert

DT Hospital
Dr. Gilberto Cardoso

Auditoria Médica
Dr. André Grachten

Medic. Preventiva/
Unimed Lar
Fabiana Cavalheiro

Comunicação e
Marketing
Anelise Cornelius

UTI Neo-Natal
Dr. Fábio Schmitz

Ouvidoria
Dr. Natalício Kern

Farmácia
Thaís Schmidt

Saúde Ocupacional
Elen Santos

Adm. de Vendas
Caroline Dobler

UTI Adulto
Dr. Júlio Ibarra

Med.Preventiva/
Unimed Lar
Dr. Ricardo Beuren

Regulamentação e
Parametrização
Eloí Steffen

Nutrição
Roberta Santos

N.D.H.
VAGO

Vendas
VAGO

DT PA NH
Dr. Ricardo Lopes

Saúde Ocupacional
Dr. Adriano Appel

Contabilidade
Iara Bergmann

Riscos e Segurança
da Informação
Janaína Cruz

Hospedagem
Graziela Genari

Sustentabilidade
Auryane Borges

Atendimento ao
Cliente
Nina Diaz

DT PA SL
Dr. José Albrecht

SOS
Dr. Paulo Kraemer

Logística e Ativo
Lindomar Carlos

Centro de
Documentos
Solange Ritter

Obras e
Manutenção
Paulo Trein

Diagnóstico por
Imagem
Miriana Ceni

DT UNIDADES
Dr. Paulo Azevedo

CPCIRAS
Dr. Fernando Lipp

Unidade PANH
Paulo Roberto

Unidade PASL
Mauro Manoel

Unidade HU
Julia Habigzang

Legenda:

Organograma UVS

Diretoria Executiva

Coord. Médica

Fiscalizador

Superintendência

Administrador

Auditoria Externa

Assessoria

Coordenação

Gerência

LIDERANÇA
1.1

Governança Corporativa

Valores e Princípios Organizacionais
Os valores e princípios devem balizar as decisões e ações das pessoas, assegurando os ideais a
serem perseguidos:
Soluções em Saúde.
Ser excelência em prestação de serviços de saúde com foco em resultados
sustentáveis.
Promover a saúde com satisfação plena.
Ser referência nacional em gestão de saúde com inovação, sustentabilidade e liderança
de mercado.

Ética: modo de ser, agir, caráter, costumes, o que é bom para o indivíduo e para a sociedade,
normas, princípios, preceitos, costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo
no seu grupo social.
Credibilidade: garantia para todas as partes interessadas do cumprimento de tudo que foi
acordado, segurança no atendimento, marca, respeito, transparência, transmitir confiança,
saber que irá receber, não ser enganado.
Competência: ter condições, conhecimento, habilidade e atitude para fazer o proposto, ser
competente em entregar o melhor serviço, ter a cadeia completa da saúde (antes de nascer,
viver, morrer), melhores equipamentos e estrutura de atendimento.
Humanização: valorização de todas as pessoas envolvidas no processo, ou seja, clientes,
colaboradores, cooperados, fornecedores e comunidade, enxergar a pessoa que está por trás.
Estes valores e princípios organizacionais visam assegurar valor na execução das estratégias,
garantindo o esforço de todas as partes interessadas.
Tratamento de Questões Éticas nos Relacionamentos Internos e Externos
O tratamento das questões éticas nos relacionamentos internos e externos de todas as partes
interessadas é gerenciado pelo Comitê de Conduta mediante qualquer denúncia recebida e tratada
conforme PL-GER-2.005 – Comitê de Conduta.

O comitê de conduta tem como objetivo
assegurar o atendimento às regras dos
Códigos de Conduta
emitidos, disponibilizar canais de comunicação
para receber denúncias das partes
interessadas e atuar na prevenção de desvios
de conduta.

Os códigos de conduta emitidos são:
Código de conduta
Estatuto Social
Regimento Interno
Código de Ética Médica
Legislações vigentes
Contratos
Políticas e Processos internos
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O código de conduta encontra-se disponível para todas as partes interessadas no portal, youtube e
no Facebook. Os canais de comunicação disponíveis para receber denúncias são:
E-mail : comitedeconduta@vs.unimed.com.br
Urnas disponíveis nos Pronto Atendimentos de NH e SL e no Hospital Unimed.
O Comitê de Conduta deve garantir e assegurar o sigilo e a confiabilidade das informações a fim de
não expor o denunciante. Os resultados do trabalho realizado pelo Comitê de Conduta em 2013, são
demonstrados no gráfico baixo:
COMITÊ DE DENÚNCIAS 2013
Colaboradores

Clientes

A maioria das denúncias recebidas já
foram tratadas, sendo que de um total
de 14 denúncias, 3 foram enviadas por
clientes de intercâmbio .

14
10
3

3

4
0

Total de
denúncias

Denúncias
tratadas

Denúncias em
andamento

Identificação de Riscos Empresariais
A identificação, classificação e tratamento dos riscos empresariais teve início em 2010 com
treinamentos para liderança e instituição de um Comitê Multidisciplinar denominado Comitê Gestor de
Riscos.
Nos dois primeiros meses do ano de 2012 foi desenvolvida a ferramenta de apoio à gestão de riscos
e em março, iniciou-se o processo piloto adequado à gestão de riscos, no PR-NEG-6.13 –
Atendimento de Urgência e Emergência.
No inicio de 2013 foram selecionados mais quinze processos para serem submetidos à Gestão de
Riscos Corporativos, esses processos foram divididos em grupos de cinco, a fim de sistematizar um
cronograma de suporte e entregas. Todos os responsáveis receberam treinamento no processo PRGER-2.04 – Gestão de Riscos Corporativos. Em abril, na revisão do planejamento estratégico, houve
a identificação dos riscos estratégicos para a Unimed VS com a liderança. Os riscos estratégicos
definidos foram:
Multa/ Perda
financeira

Judicialização

Exposição
negativa na mídia

Sinistralidade
elevada

Indisponibilidade
de serviços

Fraude

Perda de
clientes/Mercado

Morte/Agravamen
to estado clínico

RISCOS ESTRATÉGICOS

Dano ambiental

Insatisfação do cliente

Paralelamente a isso foram selecionados mais quatro processos para integrar aos quinze já em
andamento. A partir de maio à área de RSI iniciou o redesenho do processo, contemplando os riscos
estratégicos. A validação do novo método foi aplicada em setembro no PR-GER-2.01 – Gestão da
Documentação da Qualidade, onde foram sinalizadas no fluxograma as atividades que possuem os
riscos estratégicos, com seus respectivos níveis de risco.
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Em setembro, o piloto da gestão de riscos fechou seu primeiro ciclo e foi submetido à revisão e
análise crítica. A partir de outubro, em conjunto com a análise crítica dos processos estratégicos, a
área de RSI iniciou a análise e avaliação dos riscos dos mesmos.
SITUAÇÃO DOS PLANOS DE TRATAMENTO DE RISCOS - PTR

0%

7%

34%
59%
18
Concluído
Em andamento
Fora do prazo
A iniciar

O gráfico representa o resultados da implantação dos Planos de Tratamento de Risco do projeto piloto, ou
seja, quanto do planejado já foi realizado mediante a identificação, análise e avaliação dos riscos do PRNEG-6.13 – Atendimento de Urgência e Emergência.
Esse resultado somente é apurado após o encerramento do ciclo anual da gestão de risco no processo.
Foram levantadas 27 ações a serem tratadas a fim de eliminar os riscos identificados no processo. De 27
ações, 16 estão concluídas envolvendo técnicos de enfermagem, com a elaboração de uma matriz de
capacitação, a ampliação do projeto Trainee para técnicos de enfermagem (antes abrangendo somente os
enfermeiros) e a parceria firmada com a escola EST a fim de aprimorar a qualidade da assistência ao
paciente.
Nas ações que envolviam médicos, foram englobadas a melhoria no processo de integração de novos
cooperados e ampliadas as datas das capacitações periódicas com treinamento de ACLS/APH. Para
atender as necessidades dos pacientes obstétricos foi estabelecida uma escala de plantão médico dessa
especialidade para o Hospital Unimed. Para os leitos de observação do pronto atendimento de Novo
Hamburgo, onde os riscos identificados são insatisfação, piora do quadro clínico, morte, exposição negativa
na mídia foi implantado a prática de médico rotineiro, agilizando e melhorando o atendimento ao cliente e a
prestação do serviço médico no pronto atendimento.
Em relação aos prontuários dos pacientes, onde os riscos identificados eram relacionados à segurança do
paciente ou multas por processos judiciais, foram realizadas conscientizações da equipe de enfermagem
em relação às politicas de segurança da informação. Também foi realizada a ampliação do quadro de
enfermagem nas Unidades de Campo Bom e Portão.

LIDERANÇA
1.2

Exercício da Liderança e Promoção da Cultura da Excelência

Exercício da Liderança pela Direção e Interação com as Partes Interessadas
A direção exerce a liderança e interage com as partes interessadas identificando suas expectativas e
buscando o alinhamento de interesse desde 1995, por meio das seguintes práticas: sua participação
efetiva em reuniões , na formulação das estratégias descritas no item 2.1, na mobilização da força de
trabalho e na busca de apoio das demais partes interessadas para o êxito das estratégias, conforme
demonstrado abaixo:
REVISÃO DAS
ESTRATÉGIAS

EVENTO ESTRATÉGIA
EM AÇÃO

INTEGRAÇÃO DE COLABORADORES
E COOPERADOS

PAPO COM A
GERÊNCIA

EVENTO COM FORNECEDORES

Principais eventos e interações com as partes interessadas para
comunicação dos valores e princípios organizacionais.

Os valores e princípios organizacionais são comunicados à força de trabalho pelos diretores,
superintendente, gerentes e coordenadores por meio de reuniões sistematizadas. Além disso, na
reunião de análise crítica do planejamento estratégico, a filosofia empresarial é constantemente
correlacionada às decisões estratégicas e às ações estabelecidas com o objetivo de assegurar o seu
alinhamento.
A principal comunicação dos valores e princípios organizacionais para todas as partes interessadas
ocorrem no evento Estratégia em Ação.

Em 2013, a Unimed VS promoveu o evento Estratégia em Ação, com o objetivo de divulgar aos cooperados,
colaboradores, clientes, parceiros e sociedade as novas e estratégias e os novos rumos da cooperativa em busca
da excelência.
A abertura do evento ficou a cargo da Associação Legato, que apresentou um teatro sobre Qualidade nas
empresas e apresentaram uma coreográfia surpresa no final. Esta associação visa a inclusão de jovens e adultos
com deficiência através da arte.
Logo após a apresentação, o Presidente da Unimed VS Dr Luis Carlos de Melo apresentou o novo mapa
estratégico e falou sobre o futuro da cooperativa. E para fechar a noite com chave de ouro, ocorreu a palestra
"Construindo Uma Tropa de Elite", ministrada pelo ex-capitão do BOPE, Paulo Storani.
Com plateia lotada e um agradável clima de descontração, Storani reteve a atenção total do público durante
aproximadamente duas horas, em que mostrou como sua experiência na seleção e formação dos policiais do
melhor batalhão do Rio de Janeiro pode ser aplicada para transformar as equipes de trabalho e, mesmo nossas
famílias, em um time que age unido em busca do cumprimento de uma missão.
O evento contou com a participação de 508 pessoas e atingiu 97,86% de satisfação (amostra de 63% do público
participante).
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Avaliação e Desenvolvimento para Exercício da Liderança
As competências necessárias pra o exercício da liderança são analisadas por meio da avaliação de
desempenho que ocorre anualmente e o desenvolvimento por meio do Programa de
Desenvolvimento de Lideranças (PDL).

Em 2013, o desenvolvimento da liderança teve o foco para a avaliação de desempenho com base nas
competências técnicas e comportamentais de cada perfil de cargo. Este desenvolvimento contempla também a
realização da prática de coaching para definição do Programa de Desenvolvimento Individual (PDI) e,
consequentemente, o reconhecimento das potencialidades individuais para a definição da forma como os
resultados serão atingidos.
Além deste novo método de avaliação de desempenho, em 2013, a avaliação foi realizada utilizando o sistema
Analisa, com o objetivo de otimizar o processo que anteriormente era realizado por meio de formulários de
forma manual.

As principais competências técnicas e comportamentais desejadas e avaliadas são:
Todos os colaboradores: comprometimento, dinamismo e foco em pessoas.
Liderança: além das competências descritas acima com abrangência a todos os colaboradores,
os líderes são avaliados quanto à liderança, orientação estratégica e agente de mudança.
Estabelecimento dos Padrões de Trabalho
O estabelecimento dos padrões de trabalho relacionados às práticas de gestão seguem os critérios
estabelecidos no PR-GER-2.01 - Gestão da Documentação da Qualidade.

Os padrões de trabalho devem seguir o PR-GER-2.01 Gestão da Documentação da Qualidade e revisados no
mínimo anualmente por meio da análise crítica dos
resultados e execução de plano de ação conforme
PR-GER-2.02 - Medição, Análise e Melhorias de
Processos

Os padrões de trabalho são decorrentes dos processos e das cadeias conforme Mapa de Processos
da Unimed VS.
Os processos (nomenclatura utilizada para os padrões de trabalho) são os documentos principais da
gestão por processos, elaborados pelos líderes da excelência. Em cada processo mapeado está
descrito seu objetivo, abrangência, fornecedores e clientes (representados pelo fluxograma macro),
regras de funcionamento e forma de controle (indicadores de desempenho).
Os principais padrões de trabalho estabelecidos estão disponíveis na pasta de Processos, localizada
na área de trabalho de todos os computadores da Unimed VS.
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% PROCESSOS ATUALIZADOS

73
64

58

52
39

2009

2010

2011

2012

Este gráfico demonstra o % de processos
atualizados anualmente pelos donos de
processos. Observa-se que a cultura de
atualização
de
documentos
possui
tendência positiva, porém, para 2014 é
necessário o desenvolvimento de ações
para o cumprimento de 100% dos
processos atualizados e a garantia de
melhoria contínua pela análise crítica.

2013
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Atualização de Documentos

Anualmente são realizadas auto avaliações sobre os critérios PGQP, Dimensões da Acreditação de
Operadoras e Seções da Acreditação Hospitalar, com o objetivo de identificar oportunidades de
melhorias nos processos da Unimed VS e seu modelo de gestão.
% DE PONTUAÇÃO NA AUTO AVALIAÇÃO DA
ACREDITAÇÃO DE OPERADORAS

66

56
40,56

2011

2012

A evolução na pontuação da Acreditação
de Operadoras entre 2012 e 2013 referese principalmente ao funcionamento do
Contact Center há mais de um ano, com
todos os registros e controles referentes
aos atendimentos.

2013

PONTUAÇÃO NA AUTO AVALIAÇÃO DO
PGQP
372
299

2011

2012

327

O resultado da auto avaliação do PGQP
teve uma queda em 2013 devido a
ausência de tendência nos resultados,
bem como a utilização de referenciais
comparativos
para
melhoria
dos
processos internos.

2013

A Auto Avaliação referente a Acreditação Hospitalar teve início em 2013 com um resultado de 56% de
atendimento a pontuação das seções.
A melhoria dos processos também ocorre por meio da participação da Unimed VS em comitês
nacionais e estaduais do Sistema Unimed, bem como nos comitês internos da Unimed VS, buscando
sempre a incorporação de melhores práticas.

ESTRATÉGIAS E PLANOS
2.1. Formulação das Estratégias
Em abril de 2013 foi realizada a revisão e formulação das novas estratégias de curto e longo prazo,
com a participação da Diretoria Executiva e demais lideranças. A formulação das estratégias ocorreu
por meio das seguintes etapas:

Revisão da Filosofia

Desdobramento da
Estratégia Anual

Validação

Levantamento de
Dados

Definição da
Estratégia

Execução e
Comunicação
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Análise do Ambiente
Interno e Externo

Análise dos Dados
(FOFA)

Acompanhamento

Em 2013, na etapa de validação das estratégias, foram definidos os Riscos
Estratégicos da Unimed VS para que este seja identificado nos fluxogramas de
todos os processos com impacto na estratégia.

Seminário Estratégico I para formulação das estratégias – houve distribuição
de mudas de plantas para a liderança

Liderança no Seminário Estratégico II para análise e validação das estratégias

Para formulação das estratégias são consideradas as necessidades e expectativas de todas as
partes interessadas, bem como cenários internos e externos, levantados por meio do Book
Estratégico. São também revisados a filosofia empresarial, fatores críticos de sucesso, construída a
matriz FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) e definidos os objetivos estratégicos e
responsáveis, com seus respectivos planos de ação, indicadores e metas. Os objetivos definidos
estão demonstrados no mapa estratégico abaixo.

ESTRATÉGIAS E PLANOS

Tema Estratégico: Crescer com sustentabilidade por meio da ampliação da carteira e infraestrutura resultando
na melhoria da remuneração dos cooperados e satisfação dos clientes

Resultados

1

Clientes e Mercados

Aumentar a carteira com
resultados positivos
Dra. Liliane
Ana Reinert

Aumentar a Satisfação do
Cooperado
Dr. Ademar
Adriana

5

6
Ter produtos e serviços
adequados à necessidade
do mercado
Dra. Liliane
Ana Reinert

Reestruturar a área de
Mercado
Dra. Liliane
Ana Reinert

Fortalecer a gestão com o
cliente
Dra. Liliane
Ana Reinert

Processos Internos
Aprendizado e
Desenvolvimento

Ampliar resultados com
serviços próprios
Dr. Norberto
Adriana

4

8

7

10

9

Processos alinhados com
o negócio com inovação e
sustentabilidade
Dr. Melo
Ana Bellissimo

Ter Acreditações
Dr. Jorge
Ana Bellissimo

Comprometer e
Desenvolver o Cooperado
Dr. Ademar
Adriana

3

2

11

Ter Líderes Competentes
Dr. Ronaldo
Sirlene

Implementar Gestão de
Custos
Dr. Werner
Carlos Escher

12

13

Ter recursos humanos
adequados ao
crescimento da Unimed
Dr. Ronaldo
Sirlene

Ampliar e Integrar a
rede de informações (TI)
Dr. Ronaldo
Antônio de Pádua

Mapa Estratégico Unimed VS

2.2. Implementação das Estratégias
Após a validação das estratégias, planos, metas e recursos, os mesmos são acompanhados
trimestralmente por meio das reuniões de análise crítica do BSC, com a participação dos
Coordenadores, Gerentes, Superintendente e Diretoria. Nestas reuniões são analisados os resultados
dos indicadores estratégicos e as ações planejadas x executadas, bem como o orçamento previsto x
realizado, a fim de verificar a eficácia do mesmo.

A eficácia do planejamento estratégico é medida pelo cumprimento dos planos de ação e metas dos
indicadores estratégicos. Em 2013, teve uma redução neste resultado, devido a revisão das estratégias
que ocorreu em abril de 2013 impactando na execução dos planos de ação com prazo de conclusão
estimado para o mesmo ano.
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3.1. Imagem e Conhecimento de Mercado
Segmentação de Mercado e Definição de Clientes Alvo
A segmentação de mercado é estabelecida pelos diretores com base no negócio da cooperativa,
demandas dos clientes e mercado, legislação vigente da ANS e posicionamento estratégico.
Em 2013, na revisão da segmentação de mercado, levou-se em consideração o compromisso da
cooperativa tanto como Operadora de Saúde quanto como Prestadora, através de seus serviços
próprios. A partir disto, a segmentação de clientes e público alvo estão assim definidos:

24

Segmentação de clientes e público alvo considerando:
 Operadora de Planos de Saúde: a cooperativa é regulada pela ANS, que define dois segmentos principais
de planos assistenciais: plano familiar e coletivo, que são por ela normatizados e fiscalizados.
 Prestadora de Serviços de Saúde: a cooperativa comercializa produtos relacionados à saúde ocupacional,
regulamentados pelo Ministério do Trabalho e produtos relacionados à saúde assistencial (consultas, SADT
– Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento, internações, cirurgias clinicas, pediátricas e obstétricas
atendendo legislação da ANVISA.

No gráfico abaixo, está demonstrado a evolução do número de clientes na Unimed VS:

Plano
Coletivo

Plano
Familiar

Saúde
Ocupacional

104.104

21.856

21.545

100.473

2013

20.326

11.887

2012

10.280

9.083

20.901

20.620

19.068

51.558

49.460

51.996

2011

104.003

TOTAL DE CLIENTES

Custo
Operacional

Total

A ausência de crescimento significativo da base de clientes deve-se, principalmente, à redução de beneficiários
de Planos Coletivos, provocada pela retração das indúsdrias e por maior competitividade da concorrência em
preços.

CLIENTES

Plano Familiar

0,00

82,00

69,44

2013
41,33

2012
40,50

80,00

Plano Coletivo

32,50

2011

98,00

98,00

RETENÇÃO DE CLIENTES (%)

Saúde Ocupacional

O principal motivo de perda de clientes foi Preço e Inadimplência, alem da retração das indústrias.

Identificação de Necessidades e Expectativas dos Clientes Alvo
É realizada anualmente a pesquisa de mercado na área de ação da Unimed VS, onde são
identificadas as necessidades e expectativas dos clientes alvo, em relação à operadora (como
beneficiários de planos de saúde) e da prestadora (como clientes dos serviços próprios). A pesquisa
de 2013 teve os seguintes resultados:
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO (%)
2011
49,0
33,0 35,4

2012

2013

40,8 43,6

29,3

26,3
2,0

Plano Coletivo

Plano Familiar

6,0

Saúde Ocupacional

A Unimed VS tem se mostrado mais competitiva no segmento de Plano Familiar e está buscando
contramedidas para recuperar o mercado no segmento de Planos Coletivos

Divulgação de Produtos e Marcas
Todas as ações de divulgação e comunicação externa da UVS são planejadas e desenvolvidas pela
área de Comunicação e Marketing, devidamente aprovadas pela coordenação, gerência, diretoria de
Mercado e área solicitante.
A área de Comunicação e Marketing trabalha com um planejamento anual que é elaborado em
conjunto com a Agência de Publicidade.
As campanhas ou materiais institucionais são realizadas para divulgação da marca Unimed VS,
reforçando e fortalecendo os valores da cooperativa. Estas campanhas são baseadas na filosofia da
Unimed VS e prioriza :
 a valorização do trabalho médico,
 união das cooperativas,
 prevenção da doença,
 comprometimento social.
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Todos aspectos abordados de forma equilibrada visando uma imagem de bem-estar, de saúde e cuidar. As
campanhas podem ser sugeridas pela Unimed Brasil, Unimed Federação, criadas internamente pela área de
Comunicação e Marketing ou por meio da Agência de Publicidade.
No planejamento anual de marketing estão incluídas as campanhas compostas normalmente por anúncios
em jornais e revistas, jingles em rádios, busdoor, front light, outdoor, folders, banners, e-mail marketing e
banner de internet. As redes sociais tem um fator importante de divulgação institucional nos perfis
coorporativos do Facebook, Twiter e YouTube que passaram a incorporar as campanhas de mídia.

Há também os patrocínios de eventos, competições esportivas e a participação da ambulância do
SOS em atividades como forma de divulgar a marca Unimed VS. Esses patrocínios tem como objetivo
de assegurar alinhamento com o negócio e estratégia, aumento da credibilidade, maior confiança e
melhoria da imagem.
A abrangência da divulgação das marcas e produtos da Unimed VS está concentrada na região do
Vale do Sinos, visto a limitação da área de atuação da singular.
Avaliação da Imagem da Organização
A imagem da organização é avaliada desde 2002 por meio da pesquisa de mercado. O método de
controle realizado é o investimento na campanha de vendas x valor vendido, evolução do número de
clientes e reconhecimentos demonstrados voluntariamente pelos nossos clientes pessoalmente ou
por meio de pesquisas e premiações (Top of Mind).
A avaliação da satisfação de clientes e mercado é de responsabilidade da área de Comunicação e
Marketing e é realizada anualmente através de uma pesquisa realizada por empresa externa, que
visa a melhoria contínua de todos os serviços oferecidos pela UVS.

CLIENTES

A marca também é avaliada através das premiações Marcas e Valores do Jornal VS e Marcas que
Marcam (Jornal NH), prêmios que são recebidos pela diretoria com a assessoria do Marketing para
divulgação interna e externa.
Os atributos definidos pela organização para caracterizar sua imagem estão estabelecidos conforme
diretrizes da Unimed do Brasil e estão disponíveis para as singulares na Central da Marca.
Manifesto da Marca
Vocação não é uma escolha. É atender a um chamado e dedicar-se profundamente àquilo que fomos
predestinados. Somos médicos, somos uma marca de médicos. Mais do que conhecimento para curar,
temos comprometimento com a vida, com as pessoas, com o mundo. Fazemos o melhor porque
nascemos e nos unimos para fazer isso.
Somos uma cooperativa de médicos. Muito mais do que um prestador de serviços de saúde. A Unimed é
um sistema que cuida das pessoas para que elas possam aproveitar a vida. Lideramos com propósito.
Somos mais de 109 mil médicos movidos por um mesmo ideal. Não falamos de doença. Falamos sobre
tudo o que pode tornar a vida das pessoas melhor. Somos uma marca que fala de saúde, que fala de
proteção, que fala com as pessoas. Temos vocação para cuidar das pessoas.
Atributos da Marca

Conjunto de características pelas quais a marca deseja ser associada.
ESPECIALISTA

COOPERATIVA

Somos apaixonados por cuidar de pessoas e fazemos isso com a propriedade e o
domínio técnico que nossa experiência e profundo conhecimento nos deu.
Colaboração faz parte da nossa história e do nosso DNA. Dispor-se a ajudar, incluir o
outro e facilitar a comunicação é o nosso jeito de ser. Acreditamos que somar forças é a
melhor forma de proporcionar cuidado.

HUMANA

Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Somos humanos porque ouvimos
as necessidades das pessoas. Enxergamos a importância da atenção e da comunicação
aberta; de estarmos presentes e sempre dispostos a cuidar das pessoas; ajudá-las a
cuidar de si mesmas dos outros e do mundo.

PRÓXIMA

Celebramos a proximidade na forma como lidamos com nossos clientes, cooperados,
parceiros e comunidades. Estamos presentes em todo o Brasil e enxergamos esta
capilaridade como a razão que nos possibilita entender e atender verdadeiramente as
necessidades locais.

3.2. Relacionamento com Clientes
Definição e Divulgação dos Canais de Relacionamento
Os canais de relacionamento foram estabelecidos a partir das
necessidades de comunicação com os clientes e partes interessadas
utilizando a tecnologia disponível, conforme tendências mercadológicas
e determinações legais. A atualização destes canais é realizada de
forma dinâmica, acompanhando as demandas dos clientes e mercado, a
estratégia é estabelecida pelo surgimento de novas tecnologias que
possam favorecer e melhorar os canais de relacionamento.
Adicionalmente, os canais de comunicação também são analisados no
ciclo de planejamento estratégico como, por exemplo, na construção do
book estratégico, onde são levantados e analisados no item informações,
no cenário tecnológico e na elaboração dos planos de ação, com o
objetivo de serem melhorados. A divulgação dos novos canais é definida
durante a elaboração do projeto de implantação e validado pela Diretoria.
A prática de divulgação é estabelecida de acordo com o canal a ser
adotado, considerando o público a ser atingido. Os principais canais de
relacionamento utilizados estão relacionados abaixo:
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PRINCIPAIS CANAIS DE RELACIONAMENTO
Telefone: divulgado em anúncios, informativos e site
Fale Conosco: disponível no site: www.unimed.coop.br
Visita Empresarial: pós venda empresarial
Redes Sociais: hhttps://www.facebook.com/unimedvs.rs e https://twitter.com/unimedvs_rs
Formulários de Opinião e Denúncias: disponíveis nas recepções
Pesquisa de Satisfação da Prestadora: Hospital Dia NH e SL, Hospital Unimed e Unidade de consultas SL
Atendimento Presencial: disponível nos Pronto Atendimentos de NH e SL, Hospital Unimed e na Central de
Relacionamento com o Cliente;
Contact Center: 0800 642 1800
Portal do Cliente: https://portal.vs.unimed.com.br:9004/U_wportcli.APW
E-mail: relacionamentocliente@vs.unimed.com.br e relacionamento.empresarial@vs.unimed.com.br

Conhecer de perto o público é uma questão de sobrevivência e os consumidores, sabedores de seus
direitos, estão mais exigentes quanto a este aspecto.
Considerando o exposto acima e buscando expressar os conceitos e aplicações dos fundamentos da
inovação, a Unimed Vale do Sinos implementou em 2012 o Contact Center, que visa atender à
legislação, que fixa normas sobre o serviço de atendimento das prestadoras de serviços regulados e
estabelece a obrigatoriedade do atendimento 24 horas.
Com o Contact Center as demandas são centralizadas com atendimento qualificado e padronizado,
além de ter a possibilidade de trabalhar em consonância com o mercado, avaliando a necessidade de
novos produtos, analisando de forma eficaz as demandas dos consumidores, atuando
preventivamente na carteira e superando a concorrência.

CONTACT CENTER

Canal gratuito

Ferramenta de
monitoramento em
tempo real e
relatórios

Central de
agendamentos

No Contact Center ocorreram avanços no ano de 2013 e a fase II do projeto foi ativada com o
incremento de 08 estações de atendimento, investimento em tecnologia/produtos, serviços de
instalação, manutenção, infraestrutura física e quadro de pessoal, implantação da monitoria e
centralização de novas demandas.

Tratamento das Manifestações de Clientes
Diariamente, por meio dos canais de relacionamento com os clientes, as áreas de Atendimento ao
Cliente e Vendas recebem as demandas dos clientes: solicitações, reclamações formais, reclamações
informais (registradas pelo colaborador que recebeu) ou sugestões. As mesmas são registradas e
tratadas visando assegurar que sejam de forma ágil e eficaz atendidas ou solucionadas, conforme
demonstrado na Figura 3.2/4. As manifestações são registradas e monitoradas pelo sistema
Microsiga Call Center.
A análise das manifestações advindas dos clientes é realizada pelo Comitê de Análise de
Manifestações de Clientes (CAMC), que tem como objetivo aumentar a satisfação dos clientes da
Unimed VS através da implementação da prática de melhoria contínua dos processos que envolvem
o registro, tratamento, análise e controle das manifestações dos clientes.
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• Melhorar

• Receber
Análise de pesquisas e
manifestações pelo CAMC
Planos de Ação de melhorias
identificadas nas pesquisas e
Registros de Melhorias

Telefone
Web
Pessoalmente
Formulário de Opinião
E-mail
Pesquisa Satisfação
Redes Sociais
Relacionamento Empresarial

% de reclamações de clientes
% de satisfação dos clientes (pesquisa interna e externa)
Melhorias implementadas a partir de manifestações de clientes
% de manifestações respondidas no prazo

Ações de correção e
ações corretivas com
retorno no máximo de
5 dias úteis ao cliente.
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Microsiga
E-mail
MV

• Tratar

• Registrar e
• Direcionar

Ciclo de Melhoria do Tratamento das Manifestações dos Clientes
RECLAMAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS
2011

2012

2013

4.246 4.462

1.829
960

1.931

5.007

1.490 1.165

304
Plano Coletivo

Plano Familiar

Total

As reclamações de beneficiários tem sido, sistematicamente, mais
adequadamente registradas no sistema Microsiga, segmentadas e gerenciadas,
na busca da melhorias e eliminação de reincidências, sempre que possível.

É de responsabilidade do CAMC classificar e analisar as manifestações de acordo com critérios préestabelecidos como: frequência, importância e tipo de impacto que causam diretamente na imagem
da empresa; propor melhorias, ações preventivas e assegurar registros de melhorias (RMs); analisar
os RM e eficácia das não conformidades, analisar os prazos e tratativas dadas pelas áreas gestoras
(negócio) e rede (cooperados/prestadores), monitorar a eficácia das ações através da mensuração da
reclamação nos meses seguintes à implementação da ação, analisar NIPs e processos
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administrativos advindos da ANS e Relacionamento Corporativo (Judiciais), analisar indicadores
relacionados à gestão do cliente e apresentar relatórios à Diretoria com os resultados (REDAC).
Acompanhamento das Transações com Novos Clientes
O acompanhamento das transações com novos clientes e com novos produtos entregues é realizado
da seguinte forma:

PÓS VENDA

Acompanhamento das
Transações com Novos
Clientes

VISITA
EMPRESARIAL

Pós Venda: o acompanhamento de transações com novos clientes e com novos produtos entregues é realizado
através de pós venda sob-responsabilidade das Assistentes de Relacionamento Empresarial.
Visita Empresarial: as visitas empresariais iniciaram em 2006 e tem como objetivo monitorar a satisfação da
contratante do plano assistencial ou SO, suprindo suas necessidades junto a Unimed Vale do Sinos, ou seja,
esclarecer dúvidas, negociar reajustes, receber manifestações, levar material explicativo, entregar cartões e
passar orientações básicas de utilização e normativas. Para fins de controle, essas visitas e as questões
tratadas são registradas no Migrosiga TMK e em formulário.

Avaliação da Satisfação e Insatisfação dos Clientes
A avaliação da satisfação ocorre por meio da pesquisa de mercado, conforme descrito no item 3.1. e
também pelas pesquisas da prestadora realizadas mensalmente desde 2006 no HU. As
manifestações de insatisfação dos clientes são registradas por meio do PR-NEG-6.06 –
Relacionamento com o Cliente.
As informações resultantes da avaliação de manifestações, satisfação e insatisfação de clientes,
pesquisa de mercado e análise de cenários são utilizadas para promover ações de melhoria na
análise de dados realizada pelo CAMC. O método utilizado para o controle e verificação da eficácia é
realizado por meio do acompanhamento dos seguintes indicadores:
 % de manifestações respondidas dentro do prazo;
 Nº de reclamações (por mês);
 Melhorias implementadas a partir de manifestações dos clientes;
 Índice de Satisfação Pesquisa Mercado;
 Índice de Satisfação Pesquisa da Prestadora.
Em 2013, a avaliação de satisfação e insatisfação de clientes resultou na implementação das
seguintes melhorias:
 Reorganização do Agendamento HU, PA NH e PA SL;
 Criação da Central de Agendamento;
 Reforma no Centro da Mulher (CDI);
 Ampliação de Posto de Autorizações exclusivo para pacientes internados no H. Regina;
 Sistemática para descarte das pulseiras e etiquetas;
 Aumento do número de médicos plantonistas nos PAs;
 Projeto Jeito de Cuidar Unimed;
 Ampliação das agendas no CDI;
 Expansão de rede de atendimento médico para planos de cobertura local para suprir a demanda
por determinada especialidade;
 Sistema de senha eletrônica no PA NH e no PA SL.
O resultado do grau de satisfação geral de clientes demonstra a eficácia do processo de avaliação da
satisfação e insatisfação de clientes.
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SATISFAÇÃO DE CLIENTES UVS NA PESQUISA DE MERCADO
2011

80,6
77,6

78,5

2012

2013

81,0

81,0

72,4

31
Plano Coletivo

Plano Familiar

A área da Saúde, como um todo, tem sido alvo de reclamações na mídia, gerando maior
criticidade por parte do usuário e oportunidades de melhorias por parte dos fornecedores. A
Unimed VS tem monitorado os principais motivos de insatisfação e tomado ações corretivas
para minimizá-los. Quanto a saúde ocupacional, não tem resultado em 2013, pois não teve
abrangência na pesquisa.

SOCIEDADE
4.1.

Responsabilidade Socioambiental

Identificação, Tratamento e Comunicação dos Impactos Sociais e Ambientais
A identificação e tratamento dos aspectos socioambientais são orientados pela filosofia empresarial e
objetivos estratégicos da Unimed VS.
Adicionalmente, diversas práticas subsidiam essa identificação estando incluído o atendimento à
legislação, de forma diferenciada, por meio da conscientização sobre a responsabilidade
socioambiental da organização e dos benefícios que a correta aplicação da lei vigente tem sob o meio
ambiente e as pessoas.
Até o momento, o maior impacto ambiental existente está relacionado aos resíduos gerados. Sua
identificação e tratamento segue a seguinte prática:
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS): anualmente o PGRSS é
atualizado para cada unidade de atendimento da Unimed VS, identificando especificidades de cada
uma delas, com as ações relativas ao manejo de resíduos, que corresponde às seguintes etapas:
 Segregação
 Acondicionamento
 Coleta
 Armazenamento
 Transporte
 Tratamento
 Disposição final de resíduos.
A prática é aplicada em todas as unidades de atendimento da Unimed VS. O investimento destinado
ao tratamento e destinação final de resíduos dos grupos A, B e E é demonstrado por meio do gráfico
abaixo:
INVESTIMENTOS COM O TRATAMENTO DE
RESÍDUOS
108.175,00
83.624,27

2011

92.764,09

2012

O aumento do valor investido em coleta e
destinação dos resíduos de saúde no ano de
2013 reflete a ampliação dos atendimentos,
principalmente em SL e Unidade Intermediária
NH. As coletas no PANH passaram a ser duas
vezes na semana, sendo que anteriormente era
apenas uma. Além disso, em 2013 passou a
vigorar uma legislação (RDC nº 06/2012 ANVISA) que exige que o descarte das
embalagens plásticas utilizadas para transportar
as roupas sujas até as lavanderias seja feito pelo
gerador.

2013

Ainda em 2013 foi iniciado o levantamento de aspectos e impactos ambientais, através de matriz
específica, correlacionada com os processos da empresa. Esta metodologia permitirá conhecer e
mitigar os impactos de alto grau gerados pelos produtos, processos e operações da Unimed VS.
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA): avaliação anual de todos os ambientes de
trabalho da Unimed VS, visando a antecipação e reconhecimento dos riscos que possam vir a causar
danos à saúde e/ou integridade física dos trabalhadores. Após a avaliação são emitidos os laudos de
PPRA e LTCAT. Após a avaliação ambiental, todas as informações colhidas em campo são
compiladas em uma planilha de ações corretivas do que deve ser melhorado nos ambientes de
trabalho até a próxima avaliação.
Os critérios para seleção de ações que contribuem para o desenvolvimento sustentável estão
alinhados com a visão de futuro da Unimed VS e se relacionam com ações que promovam a saúde e
prevenção de doenças. Essa prática é coordenada pela área de Sustentabilidade.
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Avaliação de aspecto e impacto: atividade que começou a ser desenvolvida no ano de 2013 com o
objetivo de mitigar os principais impactos nos processos da UVS.
Auditoria de Resíduos nas Unidades: mensalmente a área de Sustentabilidade faz
acompanhamento do gerenciamento de resíduos em todas as unidades (PA NH, PA SL, Unidade de
Consultas, Unidades de Campo Bom, Portão, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos e Hospital Unimed),
analisando os seguintes itens: segregação dos resíduos, utilização de lixeiras e sacos plásticos
corretos, recolhimento e tratamento dos resíduos, instrução ao colaborador, coletores ecológicos,
manifesto de transporte de resíduos e Plano de Gerenciamento de Resíduos.
Calculadora de CO2: ferramenta desenvolvida pela Unimed do Brasil para mensurar a quantidade de
gases de efeito estufa (GEE) que é emitida nas atividades desenvolvidas nas singulares da Unimed,
e buscar a neutralização desses gases pelo plantio de mudas de árvores e reciclagem de materiais.
O inventário das emissões de GEE começou pelo ano base 2013 e é registrado em plataforma
eletrônica (calculadora de CO2) para estimativa e manutenção correta dos dados.
Consumo Consciente: o programa tem como objetivo o racionamento dos recursos naturais e
também a conscientização das pessoas. Adesivos com mensagens de conscientização estão
distribuídos pelas áreas de maior circulação na empresa e também no site da unimed para acesso a
todos os públicos. Os cooperados que tiverem interesse também podem
solicitar os adesivos para seu consultório.
Coletores Ecológicos: em 2011, a Unimed VS implantou coletores
ecológicos à disposição de toda comunidade, em suas unidades de
atendimento. Neles, são recolhidos medicamentos vencidos, cartões, pilhas
e baterias usadas. O objetivo é dar o fim adequado aos materiais, evitando o
descarte incorreto que impacta o meio ambiente. Estão disponíveis durante
os eventos da empresa.
Gerenciamento de resíduos: a Unimed VS faz a correta segregação de todos os resíduos gerados
em seus serviços, de acordo com a legislação vigente. A separação dos resíduos comuns (Grupo D)
é feita de acordo com a cor das lixeiras e sacos plásticos: orgânico – preto, alumínio e metais –
amarelo, vidro – verde, papel – azul e plástico – vermelho. O tratamento dos resíduos biológicos,
químicos e perfuro-cortantes (Grupos A, B e E) é feito por empresa licenciada.
Gerenciamento de resíduos nos consultórios de cooperados: trabalho que é desenvolvido pela
empresa Folium Consultoria Ambiental junto aos consultórios dos médicos cooperados a fim de
manter em dia o Plano de Gerenciamento de Resíduos e demais documentações ambientais, bem
como dar assessoria em questões pertinentes ao tratamento e segregação de resíduos de serviços
de saúde.
4.2.

Desenvolvimento Social

As necessidades e as expectativas de desenvolvimento da sociedade, incluindo comunidades
vizinhas, são identificadas, analisadas e utilizadas para a definição e melhoria da sua atuação social
por meio da pesquisa realizada anualmente pela área de Sustentabilidade da Unimed VS, que tem
como um de seus objetivos promover a saúde das comunidades próximas à sede da cooperativa, na
região do Vale do Sinos.
Da mesma forma que as iniciativas relacionadas ao desenvolvimento sustentável estão incluídas na
visão de futuro da Unimed VS, os projetos voltados ao fortalecimento da sociedade e comunidades
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vizinhas possuem critérios alinhados com a promoção da saúde e prevenção de doenças. Desta
forma se assegura a inter-relação entre estes projetos e a coerência com a visão, os princípios e a
filosofia empresarial da cooperativa.
A responsabilidade por estas práticas é da área de Sustentabilidade , que identifica, aprova,
desenvolve, controla e melhora os programas e projetos sociais relacionados ao desenvolvimento
nacional, regional ou setorial. Adicionalmente, esta prática abrange todos os municípios da área de
atuação da Unimed VS.
Os principais projetos implementados ou apoiados abrangem toda a comunidade da região do Vale
do Rio do Sinos e são comunicados no link de Responsabilidade Social no portal da UVS.
Os projetos ocorrem durante todo o ciclo anual, contudo, a avaliação destes programas é realizada
uma vez por ano, por meio dos resultados obtidos na avaliação do Selo de Responsabilidade Social.
PONTUAÇÃO NO SELO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
EMPRESARIAL
34
94,25
92,26

86,19

2011

2012

2013

Em 2013 a Unimed VS foi agraciada com o
Selo de 4º estágio em Responsabilidade Social
(grau máximo) pela segunda vez consecutiva.
Esta certificação conta com a participação das
cooperativas Unimed de todo Brasil e avalia,
em parceira com o Instituto Ethos, todos os
critérios
de
responsabilidade
social
corporativos (valores e transparência, público
interno, meio ambiente, comunidade, clientes,
fornecedores, governo e sociedade).

Os principais projetos sociais implementados ou apoiados são:

Atividades Solidárias: a UVS bonifica o colaborador com auxílio
financeiro para custear os estudos. Em contrapartida, pede que o mesmo
realize atividades na comunidade, beneficiando mais pessoas com gestos
solidários, formando uma corrente do bem. Em 2013, 176 colaboradores
receberam o benefício.
Curso de Gestantes: disponibiliza aos clientes e comunidade curso
gratuito com orientações sobre período da gestação.
Doador Fiel: programa de cadastro de doadores que pode ser acionado
sempre que houver necessidade ou falta de estoque nos bancos de sangue. A Unimed VS
também viabiliza o processo e torna mais acessível, incentivando a doação dos
voluntários.
Respeite o Ambiente no qual seu filho Vive: trabalha a consciência ambiental através
da distribuição de mudas de árvores frutíferas no Hospital da Unimed VS.
Unimed Cidadã: disponibiliza palestras de educação em saúde
gratuitas para instituições públicas e clientes com objetivo de promover
210 atendimentos
saúde
e
prevenir
gratuitos para
doenças.
comunidade em 2013
Unimed Amiga da AMO:
Em 2013, o valor arrecadado foi de
programa continuo de
R$ 122.810,00 para o tratamento de
incentivo à destinação de parte do imposto de renda
crianças com câncer no Vale do Sinos
devido para projetos sociais inscritos em fundos da
da Associação de Assistência ao Menor
criança e do adolescente. Além disso, a Unimed VS
em Oncologia
sempre auxilia nos projetos de Brechó e Mc Dia Feliz
com apoio de colaboradores voluntários.
Unimed Solidária: é o programa social e filantrópico da Unimed VS que destina consultas cortesia
para instituições parceiras cadastradas na área de Sustentabilidade.
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A Unimed VS realiza, de forma pontual, diversas campanhas sociais tendo como objetivo primordial,
zelar pelas pessoas e suprir uma necessidade coletiva. Desta forma, em 2013, destacam-se:
Outubro Rosa
e Novembro
Azul:
campanha que mobiliza as pessoas para
realização de exames preventivos. Em
outubro abordou o câncer de mama
distribuindo materiais informativos, fazendo palestras e parcerias com a
Liga Feminina de Combate ao Câncer. Em novembro inovou com o alerta para o público masculino
falando sobre prevenção do câncer de próstata.
Campanha do Agasalho: arrecadado mais de 837 peças de roupas que foram doadas para 535
famílias carentes de Novo Hamburgo, em parceria com a Prefeitura Municipal.
Rústica: a rústica da Unimed VS é um evento que atenta para necessidade da prática esportiva. Na
data foram arrecadadas caixas de leite, doadas para o Lar São Vicente de NH.
Campanha Eu Ajudo na Lata: a campanha foi lançada em 2013 pela Unimed do Brasil e adotada
por várias singulares do país e arrecadou 2.530 kg de lacres. A Unimed Vale do
Sinos contribuiu com 28 garrafas pet cheias, que foram
enviadas para São Paulo. A Unimed do Brasil se
encarregou da venda dos lacres e, com esforço de 83
Unimeds, foram adquiridas 36 cadeiras de rodas,
sorteadas entre as participantes. Apesar de não ser
contemplada diretamente, a UVS contribuiu para o
sucesso da campanha e certamente participará das próximas
edições.
Campanha de Natal: campanha atual com o objetivo arrecadar
brinquedos novos e em bom estado
que serão distribuídos nas instituições
141 novos
parceiras que atendam crianças em
brinquedos em 2013
regime de abrigo.

PESSOAS BENEFICIADAS COM OS
PROJETOS SOCIAIS
4.616
3.502

2011

3.649

2012

2013

O objetivo dos programas sociais da UVS é atender as necessidades da
comunidade do VS. Em 2013 alcançou um número maior de pessoas de
forma direta, pois foram cadastradas novas entidades parceiras.
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Ao dar início ao programa de inclusão de pessoas com deficiência, a Unimed Vale do Sinos se
preparou para um longo e organizado processo de mudança cultural e de estrutura física.
Conscientes de que para a inclusão ser efetiva, foram empregadas ferramentas de gestão capazes
de sensibilizar todas as esferas da empresa. Desta forma, a Unimed VS concretiza, passo a passo,
este programa de sucesso, tratando com igualdade e respeito a todos, além de potencializar os
talentos humanos. A estrutura e atividades do programa de inclusão está demonstrada na figura
abaixo:
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O programa de inclusão de pessoas com deficiência está voltado para todos os públicos de interesse da
Unimed VS: colaboradores, cooperados, clientes, parceiros e sociedade, pois promover a inclusão das pessoas
é também promover saúde e bem-estar.
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5.1. Informações da Organização
Identificação de Necessidades de Informações
A identificação de necessidades de informações para apoiar as operações diárias e a tomada de
decisão em todos os níveis e áreas da organização ocorre por meio das reuniões operacionais e
estratégicas.
Os sistemas de informação buscam atender as necessidades identificadas e são de responsabilidade
da área de Tecnologia da Informação, juntamente com a gerência e diretoria. Quando há
necessidade de novos sistemas, uma pesquisa de mercado e benchmarking com outras empresas do
mesmo ramo de negócio é realizada com o objetivo de encontrar softwares que atendam aos
requisitos levantados e que já tenham sido testados e aprovados.
Quando a necessidade pode ser atendida com desenvolvimentos complementares aos sistemas
existentes, os analistas de negócio analisam a demanda e definem se o mesmo será executado pela
equipe interna ou será contratado desenvolvimento externo. A partir de 2013 foi criado o cargo de
analista de projetos de TI que visa gerenciar/acompanhar o desenvolvimento interno e implantações
de sistemas de terceiros que antes eram gerenciados pelos próprios analistas de sistemas.
Os principais sistemas de informação são:
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Microsiga/Protheus –
Totvs

Gestão de Plano de Saúde, Financeiro, Contabilidade, Compras, Estoque, Custos, Manutenção,
Faturamento, Ativo Fixo, Cargos e Salários, Pessoal, Ponto Eletrônico, Saúde Ocupacional e Call
Center

PersonalMed - Totvs

Sistema de Gestão Hospitalar e Pronto Atendimento

MV Soul
EPrimeCare
BI QlikView
Strategic Adviser (SA)
OTRS
Analisa
RSDATA/
DATASEESMT
MV Microdata
ADVOC

Sistema Integrado de Gestão Hospitalar – Pronto Atendimento
Sistema de Gestão de Cuidados de Medicina Preventiva
Possibilita uma visualização poderosa sobre suas operações, melhorando a tomada de decisões
estratégicas e impactando positivamente em todo o negócio
Planejamento Estratégico, acompanhamento de desempenho (indicadores e planos ação)
Sistema utilizado para gerenciamento dos chamados (TI, EQP)
Gestão de capacitação dos colaboradores (avaliação de desempenho)
Sistema de Gestão de Saúde Ocupacional
Servidor PACS (imagens médicas)
Controle de processos jurídicos

Principais Sistemas de Informação

Infraestrutura para Disponibilização das Informações
A infraestrutura para disponibilização das informações aos usuários internos e externos é
compatibilizada com o crescimento do negócio e da demanda por informações, inicialmente por meio
do planejamento estratégico.
Além disso, os investimentos para essas adequações e/ou aquisições fazem parte do orçamento
anual de TI, onde é dimensionado o crescimento de infraestrutura para contemplar o crescimento do
negócio e o atendimento à legislação.
As melhorias descritas nas tabelas abaixo demonstram a conformidade da cooperativa com a
compatibilização da infraestrutura relacionada à informação disponível aos clientes internos e
externos frente ao crescente desenvolvimento da UVS .

INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO
MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
DESCRIÇÃO
Wireless no PA SL
Novo posto de autorizações
no Hospital Regina

OBJETIVOS
Disponibilizar aos clientes uma
conexão internet gratuita
Interligar dois pontos de atendimento
da Unimed em locais distantes dentro
de uma empresa parceira

RESULTADOS
Ausência de reclamações de clientes
Solução que criptografa os dados da Unimed
e permite utilizar a infraestrutura da empresa
parceira
Foi utilizado o módulo de Callcenter da Totvs
na central Avaya para a administração das
filas de atendimento, gravação das ligações,
medição do tempo de espera e a quantidade
de ligações perdidas

Call Center (Rede e Telefonia)

Implantar um sistema de callcenter e
sustentar a operação da nova área
criada

Conclusão do projeto de
migração do core de rede
(PANH e HUVS)

Substituição dos cores de Rede
utilizados que estavam afetando a
performance dos sistemas e da
telefonia na Unimed

Ausência de problemas detectados de rede
que tem a sua causa o core de rede

Instalação Switchs
GP/Riscos/Raio X/
Atendimento/Relacionamento
/Fornecedor/Sala TI

Troca gradativa dos switches que não
possuem gerenciamento e/ou com
baixa performance (<10gb/s)

95% dos switches trocados e monitorados por
uma ferramenta centralizada

Atualização dos Junipers de
todas as unidades

Atualizar equipamento de firewall das
unidades com a última versão de
software do equipamento

Correção de falhas de telefonia e
comunicação de dados entre as unidades

Centralização das imagens
dos exames de endoscopia
no HUVS e no PASL,
entrando na rotina do Backup

Centralizar no servidor PACS todas as
imagens geradas através dos
equipamentos médicos

Centralização das imagens médicas que
causavam perda de informação por dificuldade
em backup

Novos leitores de Biometria

Alterar leitores biométricos utilizados
pela Unimed por um com mais
segurança (lendo mais pontos na
digital) e centralizando a administração

Maior segurança para o paciente e para os
colaboradores e cooperados

Virtualização do Servidor de
Arquivos da Unimed

Centralizar no data center e consolidar
informações do servidor de arquivos

Facilitar a organização dos colaboradores,
melhorar a rotina de backup e gerar
redundância por ser virtualizado

Implantação de nova
ferramenta de antivírus com
restrições Web direto pelo
antivírus

Aplicar as regras e políticas descritas
pela área de RSI

Regras de navegação na Web são analisadas
pelo servidor de antivírus que bloqueia no
desktop diminuindo tráfego na rede

Infraestrutura para o Projeto
de Câmeras

Implantar sistema de gravação por
câmeras IP no parque da Unimed

Gravação online das câmeras de
monitoramento do Hospital Unimed, PANH e
PASL

Interligar centrais de telefonia do
Hospital Unimed/PANH e PASL

Ponto único de administração

Interligação direta das
centrais avaya (trabalhando
como uma central)
Criação de novas posições
no service desk
Virtualização de Servidores
no PASL
Licenças do Office
Reestruturação de rede lógica
no PA de NH

Melhorar atendimento do ServiceDesk
(chamados TI)
Criação de um servidor virtual para
atender a demanda do PA SL
Ampliar e adequar licenciamento
Microsoft
Adequar cabeamento do PANH

Implantação do Sistema MV
no PA de Campo Bom
Implantação MV na Unidade
de Consulta (SL)

Implantação MV no Hospital
Dia Novo Hamburgo

Padronizar sistemas das Unidades

Aumento do índice de satisfação dos
chamados ServiceDesk
Hoje é possível migrar uma máquina virtual do
HU para o PASL em poucos minutos
Adequação do office do toda a liderança da
Unimed aumento a produtividade
Diminuição a 0% de chamados referentes a
problema de cabeamento no PANH
Todos atendimentos são registrados no
sistema MV e prescrito pelos médicos, com
integração de estoque, caixa e autorização,
adequando o sistema para emissão da NFE e
defendendo legislação da ANVISA
Utilização do agendamento centralizado para
marcação de consultas
Todos atendimentos são realizados no MV e
prescritos pelos médicos, com integração de
estoque, caixa e autorização do Protheus e
adequando o sistema para emissão da NFE.
Integrado também com a classificação de
risco

Melhorias de sistemas implementadas em 2013 para compatibilização de informações
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MELHORIAS DE SISTEMAS
DESCRIÇÃO

OBJETIVOS

Migração do ERP Protheus10
para Protheus11

Atualizar versão do Protheus

Portal SOS - Implementação
do Portal integrado ao
Microsiga

Retirar sistema sem Suporte do SOS e
integrar com Protheus

Central de agendamentos

Centralizar na equipe do RCC os
agendamentos

Portal Área Assistencial para
tempo de Observação

Mostrar de forma dinâmica para a
enfermagem os tempos de internação
dos pacientes do Hospital Dia

Enfermagem consegue monitorar cada paciente
do hospital dia a fim que o médico rotineiro atue
de forma proativa

Disponibilizar avaliação online para
Líderes

Implantação da avaliação por competência
conforme cronograma da área de Gestão de
Pessoas

Implantação Analisa –
Avaliações de desempenho
online
Adequação ao novo plano de
contas ANS
Adequação das Faixas:
RN309
Integração sistemas dos
Correios (AR automático)

RESULTADOS
Sistema adequado a fim de receber as
atualizações legais e melhorias disponibilizadas
pela TOTVS
Sistema implantado e integrado ao Protheus
podendo ser atualizado para melhorar o
processo da área
Qualificar o atendimento presencial, hoje a
atendente não precisa se dividir entre
atendimento por telefone e presencial

Novo plano de contas entregue no prazo
Adequação as normas da ANS

Automatizar processo com os correios

Implantação RSData

Implantar sistema no SO

Faixas das empresas e usuários adequadas
conforme parâmetros
Automatização no preenchimento dos
envelopes, diminuição do trabalho operacional.
PPRA e PCMSO que antes eram gerados em
excel podem ser gerados através do sistema,
agilizando o processo interno da SO

Melhorias de sistemas implementadas em 2013 para compatibilização de informações

RESOLUÇÃO DE CHAMADOS MÊS
(RESOLUTIVIDADE %)
79,00

79,00

78,00

2011

2012

No final de 2012 foi alterada a empresa
de suporte, pois a mesma estava com
falhas no atendimento. Em 2013
internalizamos a equipe de atendimento,
com a alteração recuperamos a
resolução chamados para mais próximo
da meta (80%)

2013

DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS

99,29

98,95

2011

2012

98,88

2013

Em abril de 2012 foi implantado o sistema MV
no HU e em junho de 2013 implantado no
PANH. Sistemas novos geram uma certa
instabilidade no início, também foi instalada
nova versão do sistema de gestão (Protheus)
em dezembro de 2013 (meta 99%)
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QUANTIDADE DE CHAMADOS EM
ABERTO (BACKLOG) SISTEMAS
597,08
404,50
311,16

2011

2012

Entre o período de dez/2012 e nov/2013 o sistema
Protheus10 utilizado na Unimed foi atualizado para o
Protheus11, ficamos 13 meses com atrasos nos
chamados do fornecedor por causa da implementação
da nova versão. A nova versão foi instalada na UVS
em dezembro de 2013 (Meta 300)

2013

Além disso, na área de trabalho de todos os computadores da Unimed VS, encontram-se disponíveis
as seguintes informações:

ANS

Informações sobre tabelas TUSS, manuais de intercâmbio, legislações importantes
para as atividades dos colaboradores de diversas áreas e o ROL de
procedimentos

Área de
Regulamentação e
Parametrização

GP

RESPONSÁVEL

Cobertura de planos de saúde para familiares, acordo coletivo, manual do
uniforme, código de conduta e outras informações importantes aos colaboradores

Área de Gestão de
Pessoas

PROCESSOS

INFORMAÇÃO

Documentos de Gestão: Processos, Instruções de Trabalho, Regimentos, Projetos,
Atas, Políticas, Formulários e outros documentos importantes para a gestão por
processos da organização

Área de Estratégia,
Qualidade e Processos

Disponibilização de Informações

Gerenciamento da Segurança das Informações
A área de Riscos e Segurança da Informação (RSI) da Unimed VS realiza o gerenciamento de
segurança desde 2011, quando foi instituída. Em 2012 várias políticas baseadas nas boas práticas da
ISO 27002 foram adotadas e disseminadas a todos os colaboradores, os quais assinaram o Termo de
Responsabilidade e Confidencialidade, que visa resguardar as informações e dados da UVS.
No ano seguinte foram sistematizadas reuniões periódicas com a equipe de data center da área de
Tecnologia da Informação (TI), a fim de garantir o cumprimento das políticas de segurança da
informação publicadas. A área de RSI é responsável pelo monitoramento das diretrizes estabelecidas
nas políticas, o qual verifica o funcionamento dos mecanismos tecnológicos adotados, realizando o
alinhamento com a equipe de data center da TI para as correções e ajustes necessários. Com o
intuito de garantir o cumprimento das políticas de segurança da informação, a área de RSI realiza
disseminações através de encontros denominados “Café com Segurança”, nas integrações e na
capacitação admissional de novos colaboradores e em oficinas promovidas pela área de Estratégia,
Qualidade e Processos. Ainda em 2013 a gerência da área disseminou o tema de segurança da
informação no evento “Papo com a Gerência” com o assunto “Você se sente seguro?”.
Preocupados com documentos sigilosos da organização, como o prontuário do paciente, a Diretoria
aprovou a formação da Comissão de Prontuário, a qual é formada por uma equipe multiprofissional e
tem como objetivo monitorar e realizar análise critica sobre a qualidade das informações contidas nos
prontuários dos pacientes, sigilo das equipes multidisciplinares e propor as ações corretivas
necessárias. A comissão tem seu funcionamento regido pela legislação do Conselho Federal de
Medicina e pela PL-GER- 2.016 – Comissão do Prontuário, tendo como uma das primeiras ações a
revisão do FM-GER-2.065 - Termo de Responsabilidade e Confidencialidade, reforçando as questões
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de monitoramento das ferramentas tecnológicas da UVS e cumprimento das diretrizes das entidades
de classe. As diretrizes sobre a conduta das equipes multidisciplinares com relação ao prontuário do
paciente constam na PL-GER- 2.017 – Prontuário do Paciente.
A segurança da informação na Unimed VS é também garantida por meio de investimentos em
recursos tecnológicos e humanos. Os recursos tecnológicos utilizados estão empregados conforme
demonstrado abaixo.
CRITÉRIOS
Atualização
Confidencialidade
Integridade
Disponibilidade

DESCRIÇÃO
Windows Server Update Services (WSUS), Deploy automático de antivírus. Os sistemas são
atualizados para correções e em novas versões
Controle de acesso lógico através do Active Directory e perfis de acesso aos sistemas.
Fragmentadores de papel, cd´s , cartões magnéticos e certificado digital dos portais
(SSL/criptografia)
Backup/Restore banco de dados, controle biométrico acesso data center
Redundância de links, roteadores de borda entre as principais unidades de negócio, Oracle Rac
para os principais sistemas, nobreaks, switches de core e ar condicionados. Gerador de energia.
Sensor umidade, temperatura e fumaça.

Critérios de Segurança

A Unimed Vale do Sinos, a fim de orientar os cooperados, colaboradores, terceiros e em alguns
casos os clientes, e garantir um ambiente de segurança, elaborou algumas politicas de seguranças
da informação que estão listadas abaixo:
POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
 PL-GER-2.012 - Certificados Digitais: visa orientar, gerenciar e definir os critérios de aquisição, renovação e
revogação de certificados digitais utilizados para emissão de notas fiscais e segurança ao acesso aos portais.
 PL-GER-2.017 - Prontuário do Paciente: estabelece mecanismos de controle para garantir a integridade,
confidencialidade e disponibilidade dos dados registrados no prontuário do paciente, a fim de atender as
regulamentações e legislações vigentes (constituição federal e conselho federal de medicina).
 PL-GER-2.016 - Comissão do Prontuário: garante a qualidade e a ética das informações registradas pela
equipe multidisciplinar ao paciente no atendimento que lhe é ou foi prestado, atendendo a Resolução CFM Nº
1.638/2002.
 PL-GER-2.015 - Acesso e Uso da Rede sem Fio: orienta as ações e procedimentos na utilização da rede sem
fio e garante a continuidade dos serviços de rede do PA de São Leopoldo.
 PL-GER-2.009 - Monitoramento por Câmeras: estabelece diretrizes quanto ao monitoramento por câmeras,
visando a segurança dos clientes, cooperados e colaboradores da UVS.
 PL-GER-2.008 Backup e Restore de Dados: define regras relativas à criação, recuperação e retenção de
cópias de segurança de todas as principais informações da empresa.
 PL-GER-2.013 - Uso do Correio Eletrônico e PL-GER-2.023 - Uso da Internet: define as regras relativas aos
acessos no ambiente corporativo.
 PL-GER-2.007 - Recursos Computacionais: estabelece regras para melhor utilização dos recursos
computacionais (computadores, impressoras, equipamentos telefônicos, programas ou sistemas), também
define responsabilidades e obrigações com o objetivo de criar um ambiente ético de utilização dos recursos e
otimizar a sua utilização.
 PL-GER-2.020 - Uso de Senhas: estabelece normas e padrões para o uso e criação de senhas, procedimentos
adequados para correta utilização das contas na rede da UVS.
 PL-GER-2.021 - Tela e Mesas Limpas: objetiva manter os prontuários dos pacientes, formulários préimpressos, relatórios e documentos classificados como confidencial e interno, em local seguro e fora do
alcance de pessoas não autorizadas, bem como as informações contidas em impressoras, faxes e
microcomputadores.

41

PESSOAS

6.1. Sistemas de Trabalho
A organização do trabalho é elaborada e implementada visando o alto desempenho por meio das
ferramentas abaixo descritas.
ESTATUTO
SOCIAL E
ORGANOGRAMA

MAPA DE
COMPETÊNCIAS

NÚCLEO DE
ESPECIALIDADES

REGIMENTO
INTERNO - PAS
Parte Médica

Em 2013 foram aprovadas 2 novas lideranças: a Diretoria de Gestão Médica (aprovada em AGE) e a
Superintendência, com o objetivo de dinamizar a integração das áreas e a eficiência operacional.
Neste ano foi elaborado mapa de competências para os cargos de coordenação médica na cooperativa.
Este mapa contempla responsabilidades, competências essenciais, comportamentais e técnicas,
formação básica e de excelência, experiência e/ou requisitos necessários para o desempenho da função.
Inicialmente foram contemplados os seguintes cargos: Auditoria Médica, Ouvidoria, Diretoria Técnica
Hospital, UTI Neonatal/ UTI Adulto, CPCIRAS, Diretoria Técnica PANH/ PASL/ Unidades, SOS, Saúde
Ocupacional – SO, Medicina Preventiva/ Unimed Lar.

A seleção da força de trabalho possui critérios pré-estabelecidos descritos no PR-SUP-7.01 Recrutamento, Seleção e Admissão de Pessoal para colaboradores e PR-SUP-10.01 - Admissão e
Desligamento de Cooperados para cooperados.
A integração das pessoas recém-contratadas para conhecimento da organização do trabalho ocorre
por meio das seguintes práticas:
 Integração de Colaboradores
 Trainees
 Integração de Cooperados
A Unimed VS estimula a busca pelos melhores resultados por meio da remuneração, do
reconhecimento e dos incentivos a partir das seguintes práticas:
 Programa de Gestão de Carreira para colaboradores
 Participação nos Resultados para os Colaboradores
 Programa de Relacionamento com os Colaboradores – Bem Me Quer
 Auxílio Educação dos Colaboradores
 Prêmio Assiduidade
 Plano de capacitação
 Comissão de Benefícios – Benefício de Consultório
 Divisão de Sobras para os Cooperados
 Programa de Pontuação Social
 Programa de Relacionamento com o
Cooperado
Em 2013, foram validadas melhorias para o programa
da participação social na Assembleia Geral que foram
aprovadas, atualizando os critérios por categorias:
 CATEGORIA 1: Participação Interna
 CATEGORIA 2: Resultados
 CATEGORIA 3: Atualização Profissional
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6.2. Capacitação e Desenvolvimento
A capacitação da força de trabalho é realizada da seguinte forma:
Integração de Colaboradores e
Cooperados

Papo com a
Gerência

Educação Médica Continuada
e de Enfermagem

Qualificação de
Plantonistas

PDL (Programa de
Desenvolvimento
da Liderança)

Principais Programas de Capacitação

Em 2013 foi realizada uma turma para curso APH – Atendimento Pré-Hospitalar, capacitando 10
cooperados; uma turma para o curso de Suporte Avançado em Cardiologia (ACLS) capacitando 11
cooperados e uma turma PALS (Suporte avançado em Pediatria) capacitando 20 cooperados.
Para os colaboradores em 2013 foi investido fortemente em treinamento e implementação da nova
metodologia de avaliação desempenho por competências e no programa de inclusão social (curso de
libras, sensibilização dos colaboradores para receberem colegas PCDs - pessoas com deficiência).
HORAS DE TREINAMENTO - POR COLABORADOR
3,91
3,40
3,09

2011

2012

2013

O aumento nas horas de treinamento é justificado pelas capacitações Jeito de Cuidar, ACL e BLS,
Palestras de Sensibilização e Capacitações do PGC. Além disso, ocorreu um aumento significativo
nos cursos externos (Meta 2013: 3,5h)
PARTICIPAÇÃO DOS COOPERADOS NOS TREINAMENTOS (%)

58,27
40,32

2011

34,97

2012

2013

Em 2013 o público alvo para os treinamentos foi mais abrangente, ou seja, para todos os
cooperados da UVS. Nesta premissa, por ser mais abrangente foram poucos os participantes.
Em 2012 tivemos alguns eventos mais focados onde foram contemplados públicos alvos mais
específicos e nestes, foram contabilizados um número maior de participantes. Isto não quer dizer
que houve um decréscimo de participantes, mas sim, público alvo diferente.
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6.3. Qualidade de Vida
Identificação de Perigos e Tratamento de Riscos Relacionados à SO e à Segurança
A identificação de perigos e o tratamento de riscos relacionados à saúde ocupacional, segurança e
ergonomia ocorrem por meio das seguintes práticas:
PCMSO

PPRA

INSPEÇÕES DE
SEGURANÇA

CONTROLE DE
INFECÇÃO
HOSPITALAR

GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS

CIPA

Em 2013 foi realizado a elaboração dos mapas de riscos ambientais do PA NH.
Em 2013 iniciou a divulgação dos indicadores de infecções no sistema SA, bem como a notificação destes dados
no sistema eletrônico da Anvisa. Os documentos, protocolos, instruções de trabalho e formulários utilizados na
execução do trabalho da CPCIRAS podem ser encontrados na pasta Processos.
Acidentes de Trabalho (Média)
0,56%

2012

0,25%

2013

Destaca-se a redução significativa no percentual de
acidentes de trabalho em 2013, comparado a 2012,
reflexo dos treinamentos realizados de NR32,
perfuro cortante e dispositivos de segurança

Identificação e Análise de Necessidades e Expectativas das Pessoas da Força de Trabalho
para o Desenvolvimento de Políticas e Programas de Pessoas e Benefícios
As necessidades e expectativas das pessoas da força de trabalho são identificadas, analisadas e
utilizadas para o desenvolvimento de políticas e programas de pessoal e de benefícios a elas
oferecidos, por meio das seguintes práticas:
 Pesquisa de Clima Organizacional dos Colaboradores: todos os anos o Gestão de Pessoas
envolve colaboradores de diversas áreas da Unimed e cria o grupo de pesquisa de clima, que
realiza vários encontros a fim de estudar e propor melhorias para as insatisfações apontadas na
pesquisa. As principais melhorias implementadas foram:
MELHORIAS IMPLEMENTADAS EM 2013

GRUPOS DE
ESCUTA

PESQUISA
AMBIENTE DE
TRABALHO
RECOMPENSAS
NÃO
FINANCEIRAS
SALARIOS

BENEFÍCIOS

ERGONOMIA

Realizada pela área de GP e coordenadores, diretamente nas áreas envolvidas:
 Melhorias de processos, de organização do trabalho
 Melhorias na comunicação entre liderança e subordinados
 Melhoria nos ambientes físicos das áreas de diversas áreas bem como melhorias na climatização
 Feedbacks a lideranças e subordinados, tratando conflitos pontuais
 Retorno das escutas à gerencia e coordenação da área, buscando tratar as insatisfações
pontualmente, além de esclarecer ruídos de comunicação
Reunião da área de GP com a gerência a fim de discutir planos de melhorias para as áreas que
apresentaram maior grau de insatisfação
As áreas que apresentaram maior queixa, foram visitados pela técnica de segurança e pela educadora
física e pelo coordenador da manutenção, conduzindo várias ações conforme necessidade
Referente à dimensão “Recompensas Não Financeiras” foi investido mais horas no PDL dos
Enfermeiros, entendendo que eles são grande parte da liderança da Unimed e devem ser desenvolvidos
com o objetivo de fazerem seus colaboradores se sentirem mais recompensados. Quanto a essa
dimensão também podemos citar o trabalho de sensibilização das lideranças para o PGC, que envolve
diretamente a avaliação e feedback do desempenho dos colaboradores
Foram realizadas várias reuniões setoriais para esclarecer a nova política salarial (PGC) da Unimed VS,
além de enquadramento dos colaboradores na nova faixa salarial
Foram realizadas várias reuniões setoriais para conscientização e esclarecimentos sobre o pacote de
benefícios da Unimed VS, mostrando o valor da remuneração indireta que os colaboradores recebem
como benefícios. Ampliação da grade de cursos, faculdades, de auxílio educação, considerando o
negocio da empresa e mapa de competências
Foi criado o grupo Ergonomia com o objetivo de contribuir para o bem estar dos colaboradores. O
mesmo teve várias ações no ano, incluindo a conscientização da postura correta no posto de trabalho

O resultado/assertividade deste grupo pode ser visto no aumento de 3,2% no índice geral de satisfação do colaborador, que
passou de 76,2% (2012) para 79,5% (2013).
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SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES

Em geral este resultado alcançou um melhor
índice devido a ações pontuais do grupo da
pesquisa de clima que agiu por dimensões,
realizando momentos de levantamento de
necessidades com as equipes. Foi ressaltado
pela consultoria o excelente resultado
alcançado, e fica o desafio de manter tal
resultado. Sendo essencial manter o mesmo
padrão de trabalho, com as ações dos grupos
de trabalho, inovando as ações.

79,50

79,20

76,30

2011

2012

2013

 Pesquisa de satisfação dos cooperados: em 2013 a pesquisa foi realizada internamente com a
aquisição de um software especifico para pesquisas e foi revisto questionário onde a pesquisa
apresentou 21 questões, que representou redução de 40% das questões referente a última
pesquisa realizada. Participaram da pesquisa 335 cooperados (69,3% dos cooperados),
resultando em 75,4% de satisfação.
No ano de 2013, foi constatado através da
realização da Pesquisa de Satisfação dos
Cooperados que a Unimed VS manteve a mesma
média de satisfação global que em 2011, ano da
última pesquisa, 75,4%. A amostra em 2011 contou
com 225 cooperados participantes, já em 2013 a
pesquisa obteve a adesão de 335, o que reduziu a
margem de erro e possibilitou um resultado mais
próximo da realidade. Desta forma, é possível
afirmar que a Cooperativa estabilizou no critério de
satisfação do cooperado, já que em 2010 sofreu
uma queda brusca neste item, caindo de 84,8%
para 75,4%. O desafio para a próxima pesquisa é
superar os resultados de 2011 e 2013.

SATISFAÇÃO DOS COOPERADOS
(GERAL)
75,40

75,40

2011

2013

BENEFÍCIOS
COOPERADOS

COLABORADORES

Distribuição de sobras
Assistência médica:
Plano de saúde Master
Atendimentos ambulatoriais (cooperado e seus dependentes)
Atendimento de área protegida(consultório)
Plano de saúde secretárias (preço diferenciado)
Benefício de Consultório
Seguro de Vida
Seguro de Renda por Incapacidade Temporária (SERIT)
Seguro Viagem (R$ 30 mil euros)
Cartão do cooperado (benefícios)
Suporte Técnico de Informática
Serviço de Assessoria Jurídica (cível, penal e trabalhista)

Participação nos resultados
Assistência médica:
Plano de Saúde
Assistência Odontológica
Vacinas
Empréstimo consignado
Seguro de vida
Estacionamento e Uniforme
Auxílio creche
Restaurante/Refeição, Lanche dos Estudantes
Auxílio escolar: ensino médio, graduação e pós-graduação
Associação dos Funcionários da UVS

Benefícios oferecidos à Força de Trabalho
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Baile dos Cooperados
46

Festa dos Colaboradores

PROCESSOS

7.1

Processos Principais do Negócio e Processos de Apoio

Determinação dos Requisitos Aplicáveis aos Produtos e Processos
A determinação dos requisitos aplicáveis aos processos principais do negócio e aos processos de
apoio ocorre a partir das necessidades e expectativas dos clientes e demais partes interessadas que
podem ser identificadas das seguintes formas:
Pesquisas (clientes, mercado, cooperados,
fornecedores, colaboradores)

Contratos firmados com
clientes

Cumprimento da
Legislação

Estratégia da Unimed VS

Objetivos a serem
atingidos em cada
processo

Ações da concorrência e crescimento pela
necessidade apontada pela demanda.

Novas tecnologias de
mercado

Necessidade de redução
de custos

Requisitos Aplicáveis aos Produtos e Processos
As melhorias de processos podem ocorrer em decorrência de necessidades identificadas no
planejamento estratégico e nas reuniões de BSC, REDIR, nas ações oriundas das melhorias
identificadas nas pesquisas, nos novos projetos e produtos. Reuniões de análise crítica de
indicadores, auditorias internas e avaliações externas também resultam na implementação de
melhorias.

% PROCESSOS AUDITADOS
100
70

7

2011

2012

2013

Em 2011 apenas 7% dos processos foram
auditados, pois foi o início da prática de
auditoria interna (auditoria piloto). Em
2012 foram capacitados novos auditores
das diversas áreas internas onde foi
possível auditar 100% dos processos. Em
2013 apenas 70% dos processos foram
auditados devido a priorização de
demandas concorrentes.
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Melhorias de Processos
As principais melhorias e inovações implantadas nos processos/estrutura em 2013 foram:
PR-NEG-6.12 - Diagnóstico por Imagem
Implementação do sistema de integração digital para exames de diagnóstico por imagem
A implantação do sistema de integração digital para os exames de diagnóstico por imagem , tem
como objetivo proporcionar a acessibilidade. As informações dos exames adquiridos por diferentes
equipamentos totalmente em formato digital podem ser armazenadas e transmitidas eletronicamente
de um local para outro. O gerenciamento e visualização de exames proporciona um fluxo da imagem
em meio digital, disponibilizando de forma on line acesso à distância pelo profissional de saúde.
Este projeto tem abrangência em todas as Unidades de atendimento da Unimed VS com sistema
operacional Soul MV.
Investimento previsto entre o início do projeto em 2012 e o fim em 2014: R$ 1.100.000,00
 Sistema Microdata – PACS – Sistema de Armazenamento e Comunicação de Imagens.
 Workstation – Equipamentos, monitores, software específicos para interpretação de
imagens;
 Equipamentos de aquisição de imagens digitais e configurações (04 equipamentos RX
digital; 02 equipamentos intensificador imagem; 02 equipamentos transportáveis; 05
equipamentos ultrassonografia).
Principais resultados:
CLIENTES

COOPERATIVA

MEIO AMBIENTE

Maior agilidade, menor tempo de espera e informação digital –
acessibilidade com o aumento da disponibilidade e capacidade de
realização de exames
A tecnologia da geração de imagem digital aumenta de forma significativa
a produtividade dos equipamentos. Esta, associada a integração de
dados e informações, provocam forte redução dos custos.
O sistema integrado permite o gerenciamento administrativo e
operacional de todo o serviço, auxiliando na tomada de decisões
administrativas e acompanhamento de desempenho através de relatórios
Com a geração de imagens digitais e integração das informações há
eliminação por completo dos resíduos, insumos gerados pelo sistema
analógico/convencional de aquisição e processamento de imagens,
contribuindo para a preservação do meio ambiente e diminuição dos
impactos na natureza

RASTREABILIDADE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES

A implementação da rastreabilidade, tem como objetivo, promover a segurança do paciente, através
da prática de rastreabilidade de medicamentos e materiais médico-hospitalares em todas as etapas
que envolvem a aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação, bem como garantir maior
gerenciamento e controle de estoque destes produtos, atendendo a exigência da legislação vigente.

Processos impactados com o projeto
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Principais resultados:
 Acuracidade e agilidade na realização do inventário, que é feito através da leitura do código
de barras dos produtos
 Controle efetivo na movimentação do estoque (online)
 Atendimento à legislação
 Segurança e qualidade no atendimento ao paciente, minimização de erros (principalmente de
dispensação)
 Segurança nos processos internos (dispensação e gestão do estoque)
 Otimização do processo de distribuição
 Geração de relatórios operacionais e gerenciais.
PERDAS POR VENCIMENTO

0,62
0,44

2011

2012

0,34

2013

Em 2013 intensificou-se o controle dos
produtos a vencer, através de relatórios
específicos do Sistema MV com reflexos
positivos da rastreabilidade. Além disso,
adotou-se a sistemática de troca de produtos
entre as farmácias com o objetivo de
consumir os produtos com vencimento
próximo em locais com maior demanda.
Entretanto, em alguns meses, observou-se
resultados fora da meta principalmente
relacionado à perda por vencimento de
medicamentos envolvidos em cancelamentos/
troca de protocolos na oncologia.

PR-NEG-6.11 - GERENCIAMENTO DE CASOS CRÔNICOS E COMPLEXOS
O gerenciamento de casos não se trata de uma ação reguladora externa visando a redução dos
custos, e sim tem como preocupação a produção do cuidado, do ponto de vista do atendimento às
necessidades do beneficiário. A redução dos custos assistenciais ocorre como consequência da
resolutividade da metodologia, que auxilia na construção de um modelo responsável e participativo.
Abaixo segue o processo de atendimento realizado em 2013, pela equipe da Medicina Preventiva da
UVS:
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1168

Dezembro/13

1177 1173

novembro/13

setembro/13

agosto/13

julho/13

junho/13

maio/13

abril/13

março/13

fevereiro/13

janeiro/13

dezembro/12

novembro/12

outubro/12

setembro/12

agosto/12

julho/12

junho/12

maio/12

abril/12

março/12

fevereiro/12

janeiro/12

1200
1134 1140
1116 1116 1103 1112
1150
1080
1062
1100
1035
1050
985
1000
921
950
882
842 856
900
812
850
769 756 758
759
754
800 747
750
700

outubro/13

N° DE BENEFICIÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO

Sabe-se que a comparação acima é muito variável, porém a média dos serviços conforme estudos
realizados em nível nacional, demonstram que a estabilização clínica após 18 meses, propiciada pela
prática de gerenciamento, gera economia assistencial em média de 35%

PR-NEG-6.04 - PROMOÇÃO À SAÚDE
Grupo Caminhada e Corrida: o Grupo de Caminhada e Corrida, com o objetivo de proporcionar e
incorporar conhecimentos de hábitos mais saudáveis aos
colaboradores da Unimed Vale do
Sinos, através de encontros semanais,
orientados por Educador Físico para a
prática do esporte.
No ano de 2013 foi confeccionado
camisetas para o grupo e dado início ao
segundo grupo na Unidade de São
Leopoldo.
Ambulatório de Prevenção: Iniciou no ano de 2013, com o objetivo de promover a saúde, realizando
o acompanhamento e orientação a beneficiários e colaboradores com plano Unimed Vale do Sinos,
que apresentem alguma alteração clínica, compreendendo todas as fases da vida através de
atendimento individual e monitoramento telefônico, realizado por enfermeira na sede da Medicina
Preventiva.
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Programa Viva Vida Sem Fumo: Tem como objetivo auxiliar os interessados em cessar o hábito de
fumar. O programa tem como proposta atendimento individual por enfermeira, encontros em grupo
com equipe multidisciplinar; mantendo acompanhamento por monitoramento
telefônico.
Carta Rosa e Carta Azul: Destinado à beneficiários com
plano Unimed VS. Envio de carta a público alvo no mês
de aniversário, parabenizando pela data e lembrando-o
da importância de fazer prevenção, através de consulta
com seu médico e realização de exames preventivos
quando solicitado pelo médico de acordo com histórico
paciente (referindo os exames de mamografia, colo do
útero e PSA).

Caminhada Primavera: evento realizado
anualmente,
desde
2002,
aberto
a
comunidade, com o objetivo de mobilizar a população para a prática
de atividade física. Com ponto de partida em Hamburgo Velho,
marchando até o Pronto Atendimento NH. Esta ação também conta
com doação de alimentos que são repassados a instituições
filantrópicas.
Programa Nutri Vida: encontros mensais com a equipe multidisciplinar
abordando assuntos sobre hábitos alimentares, atividade física, bem como
a mudança do estilo de vida.
Projeto Cuidar: encontros mensais com a equipe multiprofissional
contando com palestras médicas, para capacitar familiar e cuidador de
pessoa idosa e/ou fragilizado, também estimulando o autocuidado.
A Jornada Perinatal aconteceu em agosto/2013, no
auditório do Hospital. Foram convidados para o
evento médicos de referência no Brasil para palestras
e troca de experiência. A jornada teve a participação
ampla de médicos, principalmente das especialidades
de obstetras e pediatras.

Em 2013 foram inauguradas, em SL, a Unidade de Consultas e o PA/HD.
Inauguração PA/HD SL: com estrutura
moderna, conta com 6 pavimentos, bloco
cirúrgico, leitos de internação, centro de
diagnóstico e pronto atendimento 24
horas. Este novo hospital amplia a área de atendimento de
urgência, preenchendo assim uma lacuna no atendimento a
pacientes em SL.
Unidade de Consulta: atende os clientes em consultas agendadas em
diversas especialidades médicas. Também em 2013 iniciada a cultura no
PA SL de que os clientes classificados no Protocolo de Manchester
como “não urgentes” – pulseira azul - podem e devem ser atendidos nos
consultórios.
As especialidades disponíveis nesta unidade são: ginecologista, clínico
geral, endocrinologista, dermatologista, pediatria, reumatologia e
psiquiatria. Desde agosto de 2013 foram realizados 1.182 atendimentos nesta unidade.
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-

7.2 Processos de Relacionamento com Fornecedores e Prestadores
As práticas de interface entre Unimed VS e Prestadores/Fornecedores estão segmentadas no perfil
deste relatório, divididos em 3 grandes etapas:

PR-SUP-11.07 Seleção e
Avaliação de
Fornecedores e
Prestadores

PR-SUP-11.09 Credenciamento e
Descredenciamen
to de Prestadores

PR-SUP-11.10 Relacionamento
com
Fornecedores e
Prestadores

Processos Unimed VS e Fornecedores/Prestadores

O cumprimento das legislações vigentes, regras e critérios descritos nos 3 processos acima
citados são avaliados nas auditorias realizadas nas instalações dos fornecedores/prestadores com
os resultados mensurados no gráfico abaixo:

Em 2013, foram realizados dois encontros para as divulgações dos critérios das visitas de avaliação para
fornecedores e prestadores. Os prestadores também participaram do programa Educação Médica
Continuada, conforme descrito no PR-SUP-10.02 - Desenvolvimento de Cooperados, bem como em
palestras em parceria com a equipe da Unimed Lar. Para o grupo de fornecedores, a UVS realizou parceria
com uma Instituição para a realização do curso de Interpretação de Critérios do PGQP.
As avaliações são realizadas anualmente e, ao final do ano, geram o evento de premiação dos melhores
fornecedores e prestadores de acordo com o índice da avaliação que tem como objetivo reconhecer os
parceiros de negócio que tiveram o melhor desempenho em sua modalidade. Foram premiados 9
fornecedores e 10 prestadores em 2013.
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Evento Melhores Fornecedores do Ano 2013

Anualmente é realizada a pesquisa de satisfação dos fornecedores e prestadores. O resultado
desta pesquisa é demonstrado no gráfico abaixo:
53
% SATISFAÇÃO GERAL DE
FORNECEDOR

96,81

95,56

91,05

2011

7.3

2012

A Unimed VS, continua com satisfação considerado
de excelência em relação aos fornecedores e
prestadores, acima de 90%, o qual, continua
investindo na estrutura dos processos para melhor
atender fornecedores e prestadores

2013

Processos Econômico Financeiros

O Gerenciamento dos Aspectos que Impactam a Sustentabilidade
A Unimed VS gerencia os aspectos que causam impacto na sustentabilidade econômica do negócio
desde 2007, utilizando como parâmetro os indicadores de liquidez geral, liquidez corrente e de
rentabilidade, como margem líquida e sinistralidade. Também é utilizada a análise vertical e horizontal
da demonstração do resultado mensal e acumulado e a posição das disponibilidades financeiras,
evolução do faturamento e previsão de custos.
A área de Contabilidade elabora relatório mensal apresentando o balancete contábil e a
demonstração do resultado, juntamente com os indicadores de liquidez, margem líquida e da
sinistralidade da cooperativa, apresentados para a diretoria, Conselho Fiscal e coordenadores da
Unimed VS. Também é elaborado relatório de resultados por centros de custos que são repassados
aos coordenadores de cada área. Para verificar a evolução dos custos é elaborado relatório de
levantamento dos hospitais, que apresenta a evolução dos custos hospitalares com o atendimento
aos clientes. A área de Faturamento elabora mensalmente o relatório de pagamentos comparativo e
também um relatório do faturamento da cooperativa.
MELHORIAS 2013
Negociação junto as contratantes de Custo Operacional para envio de slips (comprovantes de atendimento) de
consultas e exames na Unimed VS. Já adequado junto a maior contratante de Custo Operacional reduzindo o
tempo de envio da cobrança, que era de 90 dd para 30 dd.
Os fechamentos das contas tiveram o prazo reduzido em 15 (quinze) dias para fechamento e entrega diária
para a Auditoria de Contas.
Implementado e disponibilizado o relatório de NC (não conformidades) do pagamento médico no Portal do

PROCESSOS

MELHORIAS 2013
Cooperado com o objetivo de aumentar a transparência, viabilizando o acompanhamento das produções
médicas e facilitando o controle dos cooperados.
Implementada a auditoria "in loco" no Hospital Unimed e Hospital Regina, acompanhando e auditando
diariamente as contas para agilizar o fechamento, diminuindo as não conformidades. Com esta reestruturação
de processo viabilizou-se a agilidade para a cobrança e pagamento ao cooperado, intercâmbio e custo
operacional. Anteriormente a auditoria era realizada na administração da Unimed após o fechamento e entrega
dos hospitais.
Adequação do faturamento para atender a RN 314 (ANS), realinhando as datas de emissão e reduzido um dos
vencimentos do plano familiar para atender a legislação.
Obras de melhoria e aumento da área de estocagem da Farmácia/Compras, Almoxarifado, gerando economia
de R$ 17.800,00/mês em compras de material médico e medicamentos, além da otimização dos processos
operacionais, com a racionalização da logística de entrega das requisições, nas diversas unidades da
cooperativa.
Implantação da consignação do estoque de uniformes, visando a redução do empenho de capital de giro com a
eliminação do estoque.
Aprimoramento do acompanhamento e controle das obras e reformas da cooperativa, com a implementação do
cronograma físico financeiro (CFF) com a participação dos Diretores de Patrimônio e Financeiro, Gerências de
Serviços Próprios e Finanças, Coordenadores de Obras e Manutenção, Logística e Ativo e Financeiro.
Revalidação dos dados cadastrais dos produtos estocáveis ou não (Logística e Ativo), para base de dados da
estruturação dos controles e lançamentos fiscais no sistema de gestão.
Aprimoramento na preparação dos dados para o orçamento de 2014, aperfeiçoando a planilha de elaboração e
servindo de facilitador para os gestores no desenvolvimento do orçamento dos seus centros de custos.
Criação do "Papo com a Contabilidade", com o objetivo de auxiliar as demais áreas no desenvolvimento de
seus processos, visando a transferência de conhecimento e a maior eficiência.

Recursos Financeiros e Equilíbrio do Fluxo de Caixa
Os recursos financeiros da Unimed VS, que são os recursos circulantes disponíveis, são rigidamente
controlados, para assegurar os recursos necessários e manter o fluxo de caixa equilibrado. O fluxo de
caixa é o movimento do caixa que confronta as entradas (receitas) e saídas (despesas) de recursos
financeiros, apurando o saldo, com objetivo de definir a aplicação no caso de disponibilidade e
tomada e/ou antecipação de cobrança no caso de falta de recursos.
O acompanhamento do fluxo de caixa é realizado diariamente, comparando os valores previstos e os
efetivamente realizados. Este acompanhamento concilia e valida toda a movimentação financeira
realizada. Estes dados são alimentados em planilha de excel e são resumidos em fechamentos
diários que são analisados pelo Diretor Financeiro.
Devido às exigências da ANS é efetuado cálculo das provisões técnicas e garantias financeiras sendo
obtido mensalmente um certificado atuarial que assegura a efetividade desses dados.
A cada mês são analisados os resultados dos contratos para aplicação do reajuste adequado para
cobrir os custos e garantir uma margem melhor para a cooperativa.
Para atender as necessidade de provisões técnicas, a assessoria contábil elaborou uma planilha
padrão para este cálculo, que é alimentada pela área de Contabilidade e revisada mensalmente pelos
atuários para confirmação de dados e validação de valores.
Em 2013 passou a vigorar um índice de reajuste único para todos os contratos coletivos com menos
de 30 beneficiários ativos, os contratos acima de 29 beneficiários continuam com a sistemática de
livre negociação entre as partes.
Buscou-se alternativa de negociações com principais clientes visando a manutenção dos contratos e
o equilíbrio no resultado da carteira, fazendo trabalho de personalização aos contratantes com mais
de 100 beneficiários.
Foi instituída tesouraria no PA de Campo Bom e a tesouraria do PA de Novo Hamburgo teve seu
horário de atendimento estendido para 24 horas/dia, com fechamento das contas de particulares até
as 22:00.
Procedeu-se ações de recuperação de créditos de clientes inadimplentes, dos quais já haviam sido
rescindidos os contratos e negativado seus cadastros nos órgãos de proteção ao crédito;
Adotou-se uma forma mais adequada para medir e acompanhar a inadimplência, promovendo ações
e priorizações para seu controle e redução.
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PROCESSOS

Elaboração e Controle do Orçamento
Anualmente (mês de janeiro) é elaborado o orçamento de resultados da cooperativa, considerando
como premissas: o histórico dos resultados de anos anteriores, as metas de vendas, as projeções de
reajuste dos contratos, a estimativa de variação dos custos com base na variação do número de
clientes e a projeção da variação das despesas. Também são considerados no orçamento os projetos
aprovados pela diretoria decorrentes do planejamento estratégico. O orçamento geral é aprovado
pela diretoria e é apresentado para a assembleia de cooperados. Mensalmente é elaborado relatório
comparativo entre o orçado e o realizado, onde é apresentado para os diretores o andamento da
cooperativa. Com base nesta análise são tomadas ações para a melhoria do desempenho da Unimed
VS.
Adicionalmente, nas reuniões do BSC, é apresentado o percentual do orçamento dos projetos
utilizado comparado ao que foi alocado e as ações realizadas. Esse controle assegura que os valores
investidos estão sendo utilizados dentro do previsto e que os projetos patrocinados possuem
resultados de acordo com o especificado como meta ou situação.
Em 2013 foi efetuado primeiramente o orçamento dos centros de custos e estes serão utilizados
como insumo para o orçamento geral. Essas melhorias estão relacionadas e apoiam o objetivo
estratégicos 9. Implementar Gestão de Custos.
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GLOSSÁRIO DE SIGLAS E TERMOS TÉCNICOS

AC: Análise Crítica
ACLS: Suporte avançado em cardiologia
ANS:
Agência
Nacional
de
Saúde
Suplementar
ANVISA: Agência Nacional de Vigilância
Sanitária
APH: Atendimento pré hospitalar
Banners: bandeira ou faixa publicitária
Benchmarking: é a busca das melhores
práticas na indústria que conduzem ao
desempenho superior.
Busdoor: mídia impressa aplicada na traseira
de ônibus (painel)
BSC: Balanced Scorecard é uma metodologia
de medição e gestão de desempenho
CB: Campo Bom
CDI: Centro de Diagnóstico por Imagem
CDL NH: Câmara de Dirigentes Lojistas de NH
CH: Coeficiente Médico
CIPA: Comissão interna de prevenção de
acidentes
CPCIRAS: Comissão de Prevenção e Controle
de Infecção Relacionada à Assistência à
Saúde
CTD: Conselho Técnico Disciplinar
EPI: Equipamento de Proteção Individual
Feedback: consiste no provimento de
informação a uma pessoa sobre o
desempenho, conduta, eventualidade ou ação
executada por esta, objetivando orientar,
reorientar e/ou estimular uma ou mais ações
de melhoria, sobre as ações futuras ou
executadas anteriormente
Folders: é um impresso promocional, não
periódico,
constituído
de
informações
resumidas referente a uma oferta, seja produto
ou serviço, geralmente tem o formato em uma
única folha com duas ou mais dobras
Front Light: mídia exterior disposta em locais
de grande visibilidade como: vias de grande
fluxo, principais pontos da cidade e rodovias;
impressão em lona com iluminação frontal etc.
GP: Gestão de Pessoas
HD: Hospital Dia
HU/HUVS: Hospital Unimed Vale do Sinos,
localizado em Novo Hamburgo
IDSS: Índice de Desempenho de Saúde
Suplementar
Intercâmbio: clientes de outras Unimed
ISO:
Organização
Internacional
para
Padronização
Jingles: é uma mensagem publicitária
musicada e elaborada com um refrão simples
e de curta duração, a fim de ser lembrado com
facilidade
Layout: configuração de instalação, organizar
para obter a disposição mais agradável

LTCAT: Laudo Técnico das Condições
Ambientais de Trabalho
MO: Manual da Organização
NDH: Núcleo de Desenvolvimento Humano,
área responsável pelo atendimento ao
Cooperado
NH: Novo Hamburgo
Outdoor: mídia exterior disposta em locais de
grande visibilidade como: vias de grande fluxo,
principais pontos da cidade e rodovias;
impressão em cartaz de papel e não
iluminados
PA: Pronto Atendimento
PALS: Suporte avançado de vida pediátrica
PCMSO: Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional
PDL: Programa de Desenvolvimento de
Líderes
PE: Planejamento Estratégico
PGC: Programa de Gestão de Carreira
PGQP: Programa Gaúcho da Qualidade e
Produtividade
PGRSS: Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde
PP: Pré pagamento
PPRA: Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais
REDIR: Reunião de Diretoria
RI: Regimento Interno
SA: sistema de informação (strategic adviser)
onde são controlados os planos de ação e
indicadores do Sistema da Qualidade
SADT: Serviço Auxiliar de Diagnóstico e
Terapia
SERIT: Seguro de renda por incapacidade
temporária
Singular: é a Unimed constituída por médicos
cooperados, com autonomia administrativa e
financeira, que possui área de ação específica,
em um ou mais municípios.
SO: Saúde Ocupacional
SOS:
Serviço
de
remoção
urgência/emergência médica
SRP: Serviços realmente prestados
Top of Mind: produto ou serviço número um
na memória dos consumidores . O índice de
Top of Mind de uma marca revela a força que
a marca possui
Trainee: colaboradores em desenvolvimento
profissional
Unimed LAR: Atendimento de Internação
Domiciliar
Unimed VS/UVS: Unimed Vale do Sinos
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