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a·cre·di·tar
1. Dar crédito a; ter como verdadeiro; crer.
2. Tornar (-se) confiável.
3. Ter confiança, confiar.*

Este foi o conceito escolhido pela Unimed
Regional Maringá para nortear o Relatório de
Gestão e Sustentabilidade referente ao ano de
2016. Isso porque o verbo representa a ideia de
que, mesmo diante do cenário instável e crítico
de 2016, a cooperativa acreditou que é possível
crescer e investiu em diversos projetos buscando
otimizar serviços, atendimento e estrutura.
Acreditar também remete ao otimismo,
sentimento que queremos reforçar na
relação da marca Unimed Maringá com seus
médicos cooperados, clientes, colaboradores e
comunidade.
*Fonte: Dicionário Michaelis
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Sobre este relatório

G4 - 17 | G4 - 18 | G4-28 | G4-29
G4-30 | G4-31 G4-33

A Unimed Regional Maringá adota, pelo
segundo ano consecutivo, a metodologia
Global Reporting Initiative (GRI) para
elaboração do Relatório de Gestão e
Sustentabilidade. Em 2016, a cooperativa
utilizou a versão G4 das diretrizes, na opção
De acordo – Essencial, considerando que essa
é a maneira mais adequada de demonstrar
os resultados alcançados nos âmbitos
econômico, social e ambiental.

cooperativa, na aba “Unimed Maringá”, no
link “Desempenho”.

O relatório é publicado anualmente pela
cooperativa, e também pelo segundo ano os
relatos de gestão e sustentabilidade foram
concentrados em um documento único, com
o intuito de otimizar a prestação de contas e
facilitar a consulta aos dados.

Além disso, as Demonstrações Financeiras
e Balanços foram auditados pelo Conselho
Fiscal e, externamente, pela Dickel & Maffi.
Os relatórios estão disponíveis, na íntegra,
no final da publicação.

Este documento compreende o período de
1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016. A
edição anterior, referente ao ano de 2015,
foi publicada no dia 14 de março de 2016. O
histórico das publicações mais recentes fica
disponível para consulta no site da

Os números e informações citados no
relatório foram levantados junto aos
gestores das áreas responsáveis, com base
nos indicadores do Qlikview – software
de inteligência utilizado pela cooperativa.
Posteriormente, o conteúdo foi validado
pelos gerentes e diretores.

Em caso de dúvidas ou para mais informações
sobre o conteúdo de relatório, entre em
contato pelos e-mails:
comunicacao@unimedmaringa.com.br ou
diretoria@unimedmaringa.com.br.
Boa leitura!
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Pesquisa de materialidade
G4 - 18 | G4 - 22 | G4 - 23 | G4 - 25 | G4 - 26 | G4 - 27

Envolver os públicos de relacionamento no processo de definição dos conteúdos do relatório é
o grande diferencial da metodologia GRI. Por isso, em 2016, a cooperativa novamente se dispôs
a pesquisar os temas de maior interesse entre seus públicos.
Primeiramente, foram identificados dez temas relativos ao contexto da sustentabilidade para
serem abordados em pesquisa com os nossos públicos de interesse. (Tabela 1)
Em seguida, foi elaborado um questionário no qual os respondentes deveriam classificar cada
um dos temas por relevância, sendo 1 para “Irrelevante” e 5 para “Muito relevante”.
O questionário foi enviado por e-mail para os públicos de relacionamento descritos na Tabela
2. A Unimed Regional Maringá mantém canais frequentes de comunicação com cada um deles,
seja por e-mail, boletins eletrônicos, circulares, mídias sociais ou Central de Relacionamento.
Para a produção do relatório, alguns desses meios foram utilizados para divulgar a pesquisa
de materialidade, além de serem enviados comunicados exclusivos, convidando cada um dos
grupos a opinar.
Importante citar que a participação na pesquisa surpreendeu, já que o número de respondentes
mais do que dobrou em relação à última edição. Esse aumento significativo demonstra que os
públicos estão realmente engajados em participar e interessados em obter informações sobre
as ações e projetos desenvolvidos pela cooperativa.
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G4 - 18 | G4-19 | G4 - 27

Tabela 1

Temas abordados na pesquisa

A pesquisa ficou disponível para respostas de 15 a 30 de dezembro de 2016 e, ao todo, 281
pessoas responderam. Os dados foram tabulados e as informações incluídas na matriz de
materialidade.
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G4 - 18 | G4 - 24 | G4-27

Tabela 2

Públicos de relacionamento envolvidos na pesquisa

Na análise das respostas da pesquisa, médicos cooperados, diretores, conselheiros e clientes
foram considerados público estratégico, já que a opinião deles tem impacto direto nos negócios
da cooperativa.
Já os demais públicos, de influência pontual ou indireta, foram agrupados em público geral.
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G4-18 | G4-20 | G4-21 | G4-27

Tabela 3

A análise das respostas da pesquisa de materialidade permitu identificar os temas de maior
interesse tanto para os públicos estratégicos, como para os demais. Foi calculada a média de
cada tema para os dois grupos e os cinco assuntos apontados como maior relevância foram
relatados com detalhamento neste relatório.

Classificação de relevância: público estratégico
Aspecto

Média de relevância

Nota: Foram classificados como público estratégico cooperados, diretores, conselheiros e clientes
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G4-18 | G4-20 | G4-21 | G4-27

Tabela 4

Classificação de relevância: público geral
Aspecto

Média de relevância

Nota: Foram classificados como público geral colaboradores, integrantes do Sistema Unimed,
fornecedores, setor público e comunidade (não clientes)
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Após a análise dos temas mais relevantes por tipo de público, foi realizado o cruzamento
das pontuações para que se chegasse à classificação final de relevância dos temas, resultado
apontado na Tabela 4.

Tabela 5

Ranking final de temas por relevância
Aspecto

Média de relevância

Ainda que os temas apontados como maior relevância mereçam mais atenção, a cooperativa
optou por manter as informações a respeito dos demais assuntos abordados na pesquisa,
mesmo aqueles considerados de baixa relevância, com o intuito de exercitar a transparência
nas informações.
Além disso, outros temas importantes não pesquisados, mas que tiveram impacto no período
de relato, aparecem no documento.
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Palavra do Presidente
O ano de 2016 foi repleto de desafios. A
instabilidade política e a crise econômica
abalaram o país e refletiram fortemente em
praticamente todas as áreas de negócios. O
momento foi desfavorável, especialmente
para o mercado de saúde suplementar.
Um levantamento da Federação Nacional de
Saúde Suplementar (FenaSaúde) apontou que
1,5 milhão de pessoas deixou os planos de
saúde ao longo de 2016. Na Unimed Maringá
não foi diferente. Em dezembro de 2015,
nossa carteira era composta por 175.382
beneficiários. Se compararmos com o número
atual (169.287), houve retração de 3,5%.

Daoud Nasser
Presidente

Nesse cenário seria muito mais cômodo se
escolhessemos ficar estagnados, aguardando
a crise passar. Ao contrário, acreditamos que
a sustentabilidade da cooperativa começa
por uma boa gestão e, por isso, aproveitamos
o momento para nos reinventar, investir
em prevenção, otimizar os serviços para os
clientes e reduzir custos sem prejudicar a
qualidade do atendimento.
Nossa diretoria decidiu apostar em inovação,
melhoria de processos e até em novas
estruturas, acreditando no crescimento em

G4 - 1 | G4 - 13

longo prazo. Finalizamos a implantação do
novo sistema de gestão, uma mudança crítica,
mas que otimizou nossos processos internos
com o intuito de agilizar o atendimento em
clínicas e consultórios, além de oferecer maior
conforto aos clientes, reduzindo a necessidade
de deslocamento até a cooperativa.
Além disso, criamos uma equipe própria de
vendas, ampliando os canais de contato com
as pessoas que desejam adquirir um plano de
saúde Unimed Maringá. Mas um dos grandes
investimentos realizados em 2016 foi a
ampliação do Pronto Atendimento Adulto,
com a abertura do Pronto Atendimento
Infantil, um espaço exclusivo projetado
para que o paciente tenha uma experiência
personalizada. O local conta com uma
ambientação diferenciada, com o objetivo
de tornar o ambiente mais lúdico para as
crianças.
Apesar dos desafios, a avaliação do ano é
positiva. Foi possível alcançar muitas metas
previstas para o período em relação a custos,
orçamento e faturamento. O detalhamento
dos números, as ações e projetos realizados
ao longo de 2016 estão nas páginas deste
relatório.

Foto: Walter Fernandes
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Unimed
Maringá

A Unimed Regional Maringá - Cooperativa de Trabalho Médico
é uma das Singulares de grande porte do Sistema Unimed. A
cooperativa foi fundada em 5 de agosto de 1982 e, ao longo de
34 anos de história, cresceu e se tornou o plano de saúde mais
lembrado de Maringá.
A estrutura atualmente é um grande prédio próprio que conta,
além da sede administrativa, com Centro de Oncologia, Pronto
Atendimento 24 horas (Adulto e Infantil), Clínicas Integradas – com
atendimentos de fisioterapia, nutrição, psicologia e fonoaudiologia
-, serviço de SOS Remoção, Ambulatório de Atenção Primária à
Saúde (AAPS) e Assistência Domiciliar. A cooperativa ainda oferece
diversos programas no Centro de Medicina Preventiva.

CIASU – Centro Integrado de
Atenção à Saúde Unimed
Av. Bento Munhoz da Rocha
Netto, 750 - Zona 07
Maringá – PR

Centro de Medicina Preventiva
Av. Laguna, 1371 - Zona 01
Maringá - PR

Índice

|

Relatório de Gestão e Sustentabilidade | 14

Nosso DNA
Missão
Cuidar integralmente da saúde dos
clientes, promovendo satisfação
dos cooperados e colaboradores
com sustentabilidade

Visão
Ser reconhecida como a melhor
cooperativa médica, por clientes,
cooperados e colaboradores

Valores:
Integridade, Cooperação, Respeito,
Transparência, Inovação,
Comprometimento, Excelência e
Credibilidade
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Números
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Laboratórios

Hospitais

27

16

Clientes

Cooperados

169.287

942

Banco de
sangue

Clínicas

36

2
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Empregados em regime CLT por gênero
Feminino

424

Masculino

184

Empregados em regime CLT
horas mensais de trabalho
50 horas

4

100 horas

10

105 horas

16

125 horas

1

150 horas

78

180 horas

47

200 horas

5

210 horas

160

220 horas

287

Empregados em regime CLT
Tipo de contrato de trabalho
592

CLT
Estágio

5

Aprendiz

16

Terceiros (PJ)

3
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A Unimed Maringá oferece cobertura somente no Brasil e além de
Maringá, a área de atuação da cooperativa abrange os municípios de:

23
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G4-4

Conheça os principais produtos e serviços oferecidos pela Unimed Regional
Maringá

Para pessoa física:
PLANO REFERÊNCIA COM COPARTICIPAÇÃO
Esse é um plano para quem quer tranquilidade, pois tem como diferencial o atendimento de
urgência ou emergência, mesmo quando for necessário procedimento que necessite internamento.
PLANO GRUPO FAMILIAR COM COPARTICIPAÇÃO
Esse plano tem 30% de coparticipação em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais.
PLANO PRÓ-FAMÍLIA COM COPARTICIPAÇÃO
Plano feito para a família. Quanto mais beneficiários, menor é o valor pago. A coparticipação é de
50% nas despesas das consultas, exames e procedimentos ambulatoriais.
PLANO ESTADUAL FAMILIAR COM COPARTICIPAÇÃO
Essa é a opção ideal para quem procura a segurança do atendimento assistencial em todo o estado.
Com coparticipação de 50% em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais.
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Para empresa:
PLANO REFERÊNCIA COLETIVO EMPRESARIAL E COLETIVO POR ADESÃO
Com 30% de coparticipação em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais.
PLANO COOP 30 COLETIVO EMPRESARIAL COM COPARTICIPAÇÃO
Desenvolvido para pequenas e médias empresas e pode ser estendido a familiares. O valor varia
com a quantidade de usuários. A coparticipação é de 30% nas despesas de consultas, exames e
procedimentos ambulatoriais.
PLANO PRÓ EMPRESA COLETIVO EMPRESARIAL E POR ADESÃO COM COPARTICIPAÇÃO
Plano com abrangência no grupo de municípios, direcionado para micro, pequenas e médias
empresas da região. O cliente participa com 50% nas despesas decorrentes de consultas, exames
e procedimentos ambulatoriais.
PLANO IDEAL COLETIVO EMPRESARIAL E POR ADESÃO COM COPARTICIPAÇÃO
Plano para médias e grandes empresas. Os Planos Ideal I e II têm valor de mensalidade mais
acessível devido à coparticipação de 50% em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais.
Para os internamentos clínicos e cirúrgicos, não há coparticipação.
PLANO COOP 50 COLETIVO EMPRESARIAL E POR ADESÃO COM COPARTICIPAÇÃO
Desenvolvido para médias e grandes empresas a participação é de 50% nas despesas com consultas
em qualquer especialidade. Exames, procedimentos ambulatoriais, internamentos clínicos e
cirúrgicos não têm coparticipação.
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Serviços adicionais:
GARANTIA FUNERAL
Serviço opcional com cobertura nacional, com carência de 60 dias a partir da data de inclusão. Será
colocado à disposição da família um representante que proporcionará total assistência, desde a
organização do funeral ao translado, incluindo a obtenção da documentação. A idade limite para
inclusão é 65 anos.
SOS ÁREA PROTEGIDA
O serviço, voltado para empresas, oferece atendimento pré-hospitalar móvel 24 horas, todos os dias
da semana, para urgências e emergências. Garantia de assistência para qualquer pessoa que esteja
nas dependências da empresa.
SOS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Serviço opcional de urgência e emergência que presta atendimento pré-hospitalar, com proteção 24
horas. O SOS Unimed atua somente nas cidades de Maringá e Sarandi.
TRANSPORTE AÉREO
Suporte aéreo com UTI adulto, pediátrica e neonatal. O serviço possui cobertura no Brasil e em
alguns países do Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai). Havendo cobertura, são solicitados
diagnósticos médicos, quadros clínicos do paciente, hospital de destino, médico definido e vaga
garantida no local de destino.
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Princípios e valores
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Pacto Global
Desde 2014 a Unimed Maringá é signatária do Pacto Global. Isso significa que a cooperativa
compõe o grupo de empresas regidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) comprometidas
em alinhar operações e estratégias aos dez princípios das áreas de direitos humanos, relações
de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.
Saiba mais sobre o Pacto Global, clicando aqui.

Empresa Amiga da Criança - Fundação Abrinq
A Unimed Maringá integra, desde 2014, o Programa Empresa Amiga da Criança, da Fundação Abrinq.
Esse título serve como reconhecimento às ações realizadas em prol da qualidade de vida de crianças e
adolescentes, além da não exploração do trabalho infantil.

Nós Podemos Maringá
A cooperativa integra, desde 2013, o Movimento Nós Podemos Maringá, iniciativa voltada ao
cumprimento dos Objetivos do Milênio (ODM), definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Em 2015 a Unimed Maringá foi convidada a coordenar o Núcleo Regional de Maringá, que reúne mais
de 30 instituições.

Conselho Municipal de Combate à Dengue

Com a criação do Plantando Saúde, em 2014, a Unimed Maringá foi convidada a integrar o Conselho
Municipal de Combate à Dengue. Graças ao projeto desenvolvido pela cooperativa para incentivar o
combate ao mosquito, distribuindo material educativo e também mudas de citronela (repelente natural
do mosquito) nos bairros de maior incidência do mosquito.
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Diretoria e Conselhos
Gestão 2015-2019

Conselho técnico:

Presidente
Dr. Daoud Nasser

Dr. Cláudio Pires Caniato
Dr. Flavio Rafael Girardi
Dra. Lorena Joana W. B. Fleck
Dr. Luciano Okawa
Dra. Maria Rita Roschel

Vice-presidente
Dr. Renato Niero
Diretor Médico
Dr. Wagner Mellero
Diretor de Mercado
Dr. José Francisco da Silveira
Dir. Administrativo
Dr. Johnni Zamponi
Conselho de Administração – Vogais:

Gestão 2016-2017
Conselho Fiscal
Dr. Joaquim Branco Fernandes
Dra. Rosa Virgine Tajra Batista
Dr. Lai Pon Meng
Dr. Rafael Nitta
Dr. Gustavo Junqueira Valias Meira
Dr. Dagmar Roque Sotier

Dr. Eliezer Ceribelli
Dr. Gil Takayuki Yamaguchi
Dr. João Paulo Bounassar
Dr. Luis Pupulim
Dr. Raul Gil
Dr. Vicente Kira
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Premiações
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Ao longo de 2016, a Unimed Maringá foi reconhecida pelo Sistema Unimed e também pela
sociedade pelas ações e projetos desenvolvidos:

Prêmio Ímpar
A Unimed Maringá foi escolhida pela população maringaense o Plano de Saúde preferido em
2016. A cooperativa venceu o Prêmio Ímpar, organizado pela RIC TV, em parceria com o Ibope,
que tem o objetivo de apresentar as marcas com maior afinidade com o público maringaense.
Ao todo, 37 categorias de produtos e serviços participaram da premiação.

Empresa amiga da cultura
O Instituto Cultural Ingá (ICI) premiou a Unimed Maringá por patrocinar, por meio da Lei
Rouanet, eventos na cidade. A cooperativa conquistou o direito de utilizar o selo de “Empresa
amiga da cultura” em materiais publicitários e sociais.

Destaque ao Conselho de clientes
O Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas reconheceu o projeto
“Conselho de clientes” como uma iniciativa inovadora, que pode servir como inspiração
para outras cooperativas do país e do exterior. O projeto foi apresentado em um evento na
sede da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), que fica em Brasília/DF, e integrará
o “Compêndio de Boas Práticas de Gestão e Governança”, publicação lançada pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop).
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22º Prêmio de Marketing Dr. Nilo Marciano de Oliveira
O setor de Marketing da cooperativa recebeu dois prêmios: Melhor campanha publicitária e
Melhor ação de relacionamento com o cliente, entre as singulares de grande porte do sistema
Unimed.
Além disso, o setor também recebeu um prêmio extra, de menção honrosa, como destaque
entre as singulares do país, pela excelência na aplicação da marca Unimed em suas campanhas e
ações, reconhecimento que também foi recebido pela área de Comunicação da cooperativa. Das
cinco categorias do 22º Prêmio de Marketing Dr. Nilo Marciano de Oliveira, a Unimed Maringá
foi a única singular a ser finalista em quatro modalidades.

Prêmio GRPCom - Campanha de vendas
A Campanha de vendas pessoa jurídica da Unimed Maringá, elaborada pela Agência Majestade
Propaganda, ficou em segundo lugar na categoria “Varejo”, do Prêmio GRPCOM de Criação. O
prêmio selecionou os melhores materiais publicitários veiculados no período de 29 de agosto
de 2015 a 26 de agosto de 2016 na RPC e outros veículos do grupo Globo com atuação no
Paraná.

Prêmio Destaque empresa parceira Jovem Aprendiz 2016
A Unimed Maringá foi contemplada com o Prêmio Destaque Empresa Parceira “Jovem
Aprendiz” 2016, da Instituição Lins de Vasconcellos, de Maringá, pelo quarto ano consecutivo.
O prêmio reconhece o excelente trabalho realizado pela cooperativa no projeto que conta com
16 aprendizes.
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Prêmio Acim Esportes
O Prêmio Acim Esportes, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Maringá
(Acim), teve sua segunda edição em 2016. O evento homenageou atletas e técnicos do esporte
local que se destacaram em competições esportivas e paradesportivas. A Unimed Maringá foi
uma das instituições que recebeu o prêmio de patrocinador-destaque. A cooperativa recebeu
duas homenagens: por patrocinar a União Metropolitana Paradesportiva Maringá (UMPM) e a
Associação Maringaense de Handebol.

Selo Ouro de Governança e Sustentabilidade
A Unimed Regional Maringá foi contemplada com o Selo Ouro de Sustentabilidade e
Governança. A premiação é concedida pela Unimed do Brasil e somente duas Singulares do
Paraná alcançaram esse nível. O processo de certificação avalia a forma como as Unimeds
realizam a gestão da sustentabilidade e estimulam as práticas de governança.

TI Verde
Desde setembro de 2013, a TI da Unimed Maringá participa do programa de reciclagem de
cabos e componentes Green IT, da fabricante Furukawa. Em 2016, com a ampliação do Pronto
Atendimento e demais mudanças na sede administrativa, foram coletados 993 quilos de
materiais, que foram trocados por cabos, conectores e equipamentos, gerando uma economia
de R$ 5.560,80 e evitando que esses materiais retornem ao meio ambiente de maneira incorreta.
Essa é a maior ação de reciclagem feita pela TI da Unimed Maringá desde o início do programa,
em 2013.
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Governança corporativa
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G4-34

A aplicação dos princípios de governança corporativa na Unimed Maringá contribui para o
aprimoramento da administração da cooperativa, aproximando a gestão dos cooperados,
colaboradores e sociedade. Além disso, a prática da governança colabora com o desenvolvimento
sustentável da cooperativa, proporcionando a perpetuidade do negócio.
A Unimed Regional Maringá é uma cooperativa de trabalho médico que tem contato direto
com os cooperados. O órgão máximo é a Assembleia Geral, na qual são definidos, em votação,
os rumos da cooperativa, assim como detalhados os resultados e definidos os destinos das
sobras.
É também na Assembleia que são eleitos membros da diretoria e conselhos. A tomada de
decisão é compartilhada entre os membros da diretoria e Conselhos de Administração e
Técnico, eleitos para mandatos de quatro anos. As ações e projetos são acompanhadas pelos
integrantes do Conselho Fiscal, para os quais há eleição anual.
Cabe aos membros da diretoria representar a Unimed Maringá no Sistema Unimed e perante
os órgãos reguladores, como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Os diretores
também analisam e aprovam as informações deste relatório.
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G4-14 | G4-34

Comitês de Especialidades
Na cooperativa há ainda 24 comitês de especialidades que oportunizam aos cooperados
discutir assuntos pertinentes às suas especialidades. Nesse caso, os cargos de coordenador,
1º e 2º secretários são escolhidos a cada dois anos, pelos próprios integrantes do comitê. Os
coordenadores ainda compõem o Conselho de Especialidades, de caráter consultivo.

Gestão de Riscos
Em 2016, a Unimed Maringá iniciou o trabalho de construção da Política de riscos. Para isso,
as lideranças da cooperativa participaram de um treinamento, no qual foram capacitadas e
instrumentalizadas para fazer o diagnóstico dos riscos e formatar a política.
Esse foi o primeiro passo para que a cooperativa possa realizar uma gestão de riscos e, assim,
implantar uma cultura de prevenção, minimizando os impactos e aproveitando as oportunidades
que a análise pode oferecer. A Gestão dos riscos também é requisito obrigatório nas certificações
que fazem parte do Sistema de Gestão da Qualidade da cooperativa.
Implantar este tipo de gestão permitirá que a Unimed Maringá mantenha maior estabilidade nas
operações, transmitindo mais confiança aos públicos que se relacionam ou que são impactados
pela cooperativa, como cooperados, clientes, colaboradores, fornecedores e sociedade.
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Ética e integridade
Assumir uma conduta ética diante dos mais variados públicos de relacionamento é um dos
compromissos da Unimed Maringá. A cooperativa tem o objetivo de avançar mais em governança
corporativa o que passa, diretamente, pelo compromisso com uma postura ética.
O Estatuto Social e o Regimento Interno são os documentos que expressam os direitos e
deveres dos médicos cooperados. Eventualmente, quando há denúncias de desvio de conduta,
é composto o Conselho Disciplinar e Ético, formado por um membro indicado pelo Conselho
Técnico, um indicado pelo Conselho Fiscal e outro indicado pelo Conselho de Especialidades.
Cabe ao Conselho Disciplinar e Ético conduzir os processos, apresentar o parecer sobre questões
estatuárias e regimentais em vigor na cooperativa. Em 2016, não houve processos disciplinares
envolvendo cooperados.
Já em relação aos colaboradores, o Código de Conduta da Unimed do Brasil é documento que
orienta a postura. No momento da admissão, todos os ingressantes recebem uma cópia do
documento, que também fica disponível para consulta permanente no sistema da cooperativa.
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Assembleias
A cooperativa realizou duas assembleias em 2016. A primeira foi a 30ª Assembleia Geral
Ordinária, em março, que contou com a presença de 226 cooperados. Já no mês de outubro,
foi promovida a 47ª Assembleia Geral Extraordinária, que teve a participação de cerca de 140
cooperados.

Novos cooperados
No mês de março, 23 novos médicos ingressaram na Unimed Maringá. Em 2016, foi realizado
um novo formato de admissão, com o objetivo de integrar os novos cooperados aos processos
da cooperativa. Os gerentes acompanharam e apresentaram os setores, bem como as principais
funções que são realizadas nas áreas. Ao longo do dia, os médicos conheceram um pouco mais
da estrutura da Unimed, desde os Serviços Próprios ao Centro de Medicina Preventiva (MEP).

Admissão de novos cooperados

73
56
28
2014

2015
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Dia do Cooperativismo
No dia 2 de julho, a Unimed Maringá realizou a 13ª edição da festa Dia do Cooperativismo.
O evento, que pela primeira vez foi realizado no Pavilhão Azul do Parque de Exposições de
Maringá, reuniu mais de 1,3 mil pessoas entre médicos cooperados, familiares e convidados.
A festa teve atividades para adultos e crianças, além da divulgação dos projetos das áreas de
Responsabilidade Socioambiental e Medicina Preventiva.

Participantes

1395
1315
1298
2014

2015

2016

1ª Conferência de Gestão, Inovação e Acreditação
A judicialização na saúde suplementar foi o tema da palestra que o presidente da Unimed
Maringá, Daoud Nasser, proferiu na 1ª Conferência de Gestão, Inovação e Acreditação. O evento,
realizado em agosto, foi promovido pelo Sebrae/PR reunindo profissionais para debater as
perspectivas e tendências para alta performance no setor da saúde em Maringá e região. Na
ocasião, o presidente da cooperativa apresentou um panorama da judicialização no setor de
saúde suplementar, mostrando dados sobre a quantidade e o impacto financeiro dos processos
para as operadoras.
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Governança clínica
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Comitê estratégico de farmacoeconomia
Um dos focos de trabalho de 2016 foi o aprimoramento da gestão de materiais e medicamentos
da área de Recursos Próprios. Garantir a performance operacional e assistencial trazendo altos
padrões de atendimento com um custo-efetividade competitivo é o princípio norteador para a
sustentabilidade da cooperativa.
A cooperativa criou o Comitê estratégico de farmacoeconomia, para impulsionar a racionalização
de recursos com segurança e qualidade e trazer inovação em protocolos assistenciais
melhorando o desempenho e desfecho clínico.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a implantação de protocolos clínicos
gerenciados reduz o desperdício de materiais e medicamentos em até 36%, além de aumentar
a efetividade clínica em 48%. Na Unimed Maringá, atualmente, os custos assistenciais de
Recursos Próprios com materiais e medicamentos correspondem a 43%.

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
Desde 2008 a Unimed Maringá conta com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH), obedecendo às leis que determinam a obrigatoriedade de manutenção de um Programa
de Controle de Infecção Hospitalar (PICIH) nos hospitais.
Em 2016 o serviço, representado por membros executores da CCIH, foi reestruturado, buscando
novas práticas com objetivo de aumentar a segurança do paciente, promovendo maior
envolvimento dos profissionais que atuam na assistência, garantindo a melhoria contínua dos
processos no controle de infecção.
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Programa de Proteção Radiológica Infantil
Com o aumento da tecnologia e a facilidade de acesso aos exames de imagem, como tomografias
computadorizadas e radiografias, houve um aumento significativo na realização de exames
com radiação ionizante nas últimas décadas.
Sabendo que grandes doses de radiação ionizante podem danificar os tecidos humanos de
maneira irreversível, torna-se imprescindível o controle e acompanhamento de maneira
sistêmica e a criação de mecanismos para evitar a exposição desnecessária à radiação ionizante.
Por conta disso, a Unimed Maringá promoveu, em novembro, um encontro com médicos
pediatras, cooperados e não cooperados para apresentar o Programa de Proteção Radiológica
Infantil.
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Central de Abastecimento Farmacêutico
Buscando melhor atender a demanda de medicamentos dos serviços de saúde, em 2016,
a Unimed Maringá criou uma Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF). O objetivo
foi aprimorar a gestão logística de medicamentos, visando identificar as deficiências no
abastecimento, analisar, priorizar e propor melhorias às deficiências encontradas. Com a CAF,
é possível determinar com maior precisão e segurança o abastecimento de medicamentos,
otimizando os processos e minimizando o desperdício.

Programa Integrado de Mobilidade
O Programa Integrado de Mobilidade acompanha pacientes com disfunções no assoalho
pélvico (incontinência fecal, urinária e constipação). Implantado em outubro de 2016, conta
com uma equipe multidisciplinar e atua com tratamento fisioterápico através de práticas de
Biofeedback e Neuromodulação Sacral, fortalecendo a coordenação do cuidado do paciente em
conjunto com Gastroenterologista Cooperado. A implantação do programa marca o início de
uma série de ações focada em qualidade de vida.
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Campanhas de educação para saúde
Foi um processo importante para estimular a adoção de hábitos de vida mais saudáveis
e proporcionar aos clientes das empresas participantes do Programa Saúde Empresarial
conhecimentos teórico-práticos, possibilitando a adoção de hábitos saudáveis.
Para essas novas vidas, foram direcionados os conteúdos referentes aos hábitos de vida
saudáveis em forma de palestras, folders, mailing, spots de rádio e minivídeos alinhados aos
dados de perfil epidemiológico da carteira de clientes da empresa e dados de utilização do
plano.

Dados
Campanhas
Dados
dasdas
Campanhas
36

empresas participaram de
Campanhas de Educação para Saúde

5.468

novas vidas gerenciadas como fator de risco
na Campanha de Educação para Saúde

14

empresas realizaram coleta de sangue
nos colaboradores in loco

651

clientes atingidos
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Satisfação dos clientes
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G4-DMA | G4-PR5

A Unimed Maringá desenvolve projetos que proporcionam a interação e estreitam o
relacionamento com os clientes, demonstrando a preocupação da cooperativa com o bemestar e qualidade de vida.
Em um cenário mais competitivo é fundamental manter clientes satisfeitos, isso porque eles
tendem a fazer novos negócios com a empresa. Por outro lado, conquistar novos clientes
costuma ser uma ação que demanda alto investimento e esforço das equipes de vendas.
Mas quando falamos em clientes satisfeitos, estamos tratando de todo processo que esse
público vivencia, ou seja, a experiência do cliente. Uma das formas de melhorar a experiência é
melhorar os processos e, para isso, ouvir o cliente é ferramenta obrigatória.
A Unimed Maringá buscou a parceria de uma conceituada empresa de pesquisa para ouvir e
mensurar a satisfação dos clientes. A pesquisa foi realizada nos meses de outubro e novembro e
revelou alto índice de satisfação dos clientes. Para chegar aos números, foram ouvidos clientes
pessoa física e jurídica tendo 5% de margem de erro e 95% de nível de confiança.
As principais chaves de sucesso para a escolha do plano, apontadas pela pesquisa são: oferta por
convênio da Unimed com a empresa em que o cliente trabalha, cobertura do plano, qualidade
dos médicos cooperados, tradição e reconhecimento do mercado.
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O índice de clientes satisfeitos foi de 88,8%, um aumento de dois pontos percentuais em relação
aos resultados da pesquisa anterior, de 2014. Esse número mostra uma trajetória contínua de
melhoria dos processos com foco na solução dos problemas, treinamentos e capacitação dos
colaboradores, e ampliação do relacionamento com o cliente.
Na tabela abaixo está o percentual de respostas para cada um dos níveis de satisfação:

43%

45,9%

88,9%
de satisfação

10,2%

Muito
satisfeito

Satisfeito

Nem satisfeito /
nem insatisfeito
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Circuito de Corridas
Mais uma vez as três etapas do circuito de corridas realizado em Maringá contaram com o apoio
da Unimed Maringá. Mais de 7 mil corredores participaram das provas que são um momento
de atividade física e diversão.
Além disso, ao apoiar o evento, a Unimed recebe o cadastro de todos os corredores e assim
passa a fazer contato por e-mail para conquistar clientes e propagar hábitos de saúde.
Em cada uma das três etapas a cooperativa realizou ações para os corredores. Na primeira
foram distribuídos sucos saudáveis e naturais. Na segunda, massagistas estavam em um espaço
reservado para receber os corredores após a prova.
Por fim, na última etapa, os corredores que tiraram fotos no evento e postaram no aplicativo
Instagram com a hashtag #CirculaSaúdeUnimed ganharam gratuitamente a impressão da
imagem na hora.
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Energia Unimed
O “Energia Unimed” é um grupo de corrida formado por colaboradores, médicos cooperados e
clientes. Por uma questão estratégica, em 2016 o grupo não incluiu novos membros e, por isso,
terminou o ano com 96 corredores, número menor que no ano anterior.
Os participantes do clube têm acompanhamento contínuo, através de avaliação física realizada
a cada seis meses e a consulta com o cardiologista anual.

Participantes

61,9%

mulheres

38,1%

78%

são clientes
empresariais

homens

Resultados

Juntos, os
participantes
já perderam

40kg
de gordura
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Café & Conhecimento
A Unimed Maringá realizou em 2016 a 5ª edição do “Café & Conhecimento”, um evento
que reuniu empresas clientes, colaboradores e comunidade, com o objetivo promover a
integração entre a cooperativa, os gestores das empresas clientes e a população. Ao todo,
195 pessoas marcaram presença nos dois dias de evento.
Os participantes que não eram clientes Unimed tiveram seus contatos direcionados para
uma base de dados, que posteriormente foi encaminhada para a área de vendas. A equipe
comercial realizou o contato, ofertando os planos e serviços da cooperativa, com foco na
conversão de vendas.

Números do Café & Conhecimento
195

2016
143

2015

163
150

Total de participantes
Clientes Unimed

Em 2016 a participação de empresas não clientes aumentou 20%. O contato com
essas empresas ampliou as possibilidades de negócios futuros da cooperativa.
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Outubro rosa e mês de combate ao câncer de próstata
No mês de outubro, o mês da saúde da mulher, a Unimed Maringá colocou em prática um
projeto que abrangeu clientes, comunidade e colaboradoras. O “Circula Saúde - Outubro Rosa:
o melhor caminho é a prevenção” foi uma campanha que teve o objetivo de levar informações
sobre o câncer de mama e colo de útero, além de atividades preventivas, para mulheres de
várias faixas etárias.
Uma “van cor de rosa” levou educadores físicos, psicólogos, nutricionistas e enfermeiros da
Unimed Maringá para dar informações sobre as doenças e mostrar a importância dos cuidados
com o corpo, através da alimentação e da atividade física.
Ao todo, o “Circula Saúde - Outubro Rosa” visitou a Viapar e a Usina Santa Terezinha, além das
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Jardim Piatã e do Jardim Quebec. A van também esteve
no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro durante a terceira etapa da Unimed Night Run
e na própria Unimed Maringá, para que as colaboradoras também participassem da ação.
No mês seguinte, em novembro, direcionado à saúde dos homens, a van do “Circula Saúde”
passou a ser azul com o objetivo de mostrar que o diagnóstico precoce é o melhor caminho
para uma vida mais longa e saudável também para os homens. Desta vez, a van visitou a PoliNutri, Viapar e Usina Santa Terezinha e atendeu os colaboradores destas empresas clientes.
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Dia do cliente
Para celebrar o Dia do cliente, em 15 de setembro, a Unimed Maringá promoveu uma ação
especial. Quem passou pela cooperativa, teve a oportunidade de ganhar um sorvete de fruta e
escolher brindes sustentáveis, produzidos com materiais recicláveis.
Entre as opções de brinde havia sacola, estojo e bolsa, produzidos por meio da reutilização
de banners; carteira ou porta-moedas, que utilizaram caixinhas de leite e suco Tetra Pak; e
também luvas de proteção térmica, lixeiras de carro ou avental, que tinham como matériaprima uniformes descartados pela cooperativa.

Palestras com Vanderlei Cordeiro de Lima
O ciclo de palestras “Superando desafios em tempos de crise”, com o ex-maratonista
Vanderlei Cordeiro de Lima, foi promovido pela Unimed Maringá com o objetivo de estreitar
relacionamento com empresários (clientes ou não).
Ciente do papel de promotora de saúde na comunidade, a cooperativa levou as palestras para
disseminar o otimismo no cenário empresarial. Além disso, os eventos também representaram
oportunidades de negócio para a cooperativa, especialmente junto a micro e pequenos
empresários.
As palestras de Vanderlei Cordeiro de Lima passaram por Maringá, Mandaguaçu e Sarandi e
reuniram, ao todo, mais de 200 pessoas.
Em todas estas ações as equipes de vendas da cooperativa estiveram presentes, abordando os
participantes para tirar dúvidas sobre a aquisição do plano, além de mostrar as facilidades e
benefícios de ser um cliente Unimed.
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Jantar de relacionamento
A Unimed Maringá promoveu, em novembro, um jantar de relacionamento para os
representantes dos contratos empresariais da cooperativa. A iniciativa é vista, tanto por
clientes como pela cooperativa, como uma oportunidade de estreitar relacionamento e
também apresentar dados sobre as mudanças realizadas durante o ano e os planejamentos
da Unimed Maringá. Reuniões como essa são importantes pois aproximam os dirigentes
das empresas clientes e da cooperativa, uma ocasião para fortalecer a parceria e levar
ao conhecimento desse público estratégico as ações que a cooperativa fez e o que está
buscando para melhorar e desenvolver o atendimento.

Representatividade

36%

do total de clientes
da Unimed Maringá

38

61.451

empresas
participaram
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19ª Copa Unimed
A Copa Unimed é um evento de integração entre os alunos da rede pública e escolas privadas,
de Maringá e região, com o objetivo de promover a cidadania e incentivar a prática de esportes.
Ao longo de 19 anos, a Copa contou com 70 mil participantes.
A 19ª edição teve recorde de participação. No total, 74 instituições tiveram representantes na
competição, com cerca de 3,5 mil atletas e paratletas participantes.
A abertura da Copa foi uma cerimônia de valorização dos atletas e do esporte como incentivo
à qualidade de vida, disciplina e superação. As gêmeas Beatriz e Débora Carneiro – atletas da
natação paraolímpica – conduziram a tocha entre os alunos participantes, antes de entregá-la
ao ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, responsável por acender a pira da competição.
A Copa Unimed é uma excelente oportunidade de se relacionar com o público jovem que se
tornarão potenciais clientes. Esta experiência com a juventude é fundamental para a futura
oxigenação da carteira Unimed e o fortalecimento da marca com um público importante, a
médio e longo prazo. Além do que a criança acaba sendo um agente influenciador em sua
residência.
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Espaço próprio de vendas
Criada em fevereiro, a equipe de vendas próprias da Unimed Maringá passou a contar com um
espaço exclusivo de atendimento na cooperativa em julho. Desta maneira, clientes que têm
interesse em fazer o plano de saúde para pessoa física (PF) ou jurídica (PJ) podem procurar a
própria Unimed.
A criação do setor próprio, porém, não interrompeu as atividades da empresa terceirizada. O
setor veio para somar esforços, tornando-se uma opção extra aos potenciais clientes.
A equipe própria é formada por quatro colaboradores e, em 2016, foi responsável pela
comercialização de 855 vidas.

Ampliação do Pronto Atendimento Adulto
A Unimed Maringá inaugurou, em agosto, o novo Pronto Atendimento (PA). O espaço, que
passou por reformas durante sete meses, foi reestruturado e ampliado, passando de 1.268 m²
para 2.102 m².
Dentre as principais mudanças estão a separação das alas de atendimento, de adulto e
infantil; o aumento no número de consultórios, que passou de quatro para oito; e a ampliação
das vagas de observação, que aumentou de 20 para 32.
Além disso, o Pronto Atendimento da Unimed Maringá conta agora com quatro
apartamentos na ala de observação adulto, para pacientes que precisam permanecer mais
tempo em observação e uma sala exclusiva para atendimentos de curativos ambulatoriais.

Índice

|

Relatório de Gestão e Sustentabilidade | 52

Inauguração do Pronto Atendimento Infantil
Além de ser um espaço para atendimento exclusivo para crianças, o Pronto Atendimento
Infantil conta com ambientação diferenciada. Da recepção às salas de observação, o ambiente
foi decorado com adesivos, móbiles e móveis coloridos, levando os pacientes para viagens
pelo espaço, pelo mar e pela terra, lugares descritos nos livros do frânces Júlio Verne.

Controle de acesso
Com o objetivo de oferecer mais segurança aos clientes, cooperados, colaboradores e
fornecedores, em julho a Unimed Maringá passou a operar com um sistema de controle de
acesso. O projeto contemplou a adequação do espaço para recepção e instalação de catracas,
além da implantação de controle em ambientes internos.
É importante frisar que a implantação do Controle de Acesso foi uma exigência para a
Acreditação ONA, considerando que não havia qualquer controle na entrada e saída de
pessoas. A mudança buscou proporcionar maior proteção e controle do fluxo de pessoas, já
que por meio do controle do ambiente interno foi possível delimitar a circulação ao local de
atendimento.
Com a implantação do sistema, o acesso dos colaboradores passou a ser feito por uma
entrada diferente, ficando o hall exclusivo para os clientes, reduzindo o fluxo de pessoas nos
elevadores e oferecendo mais conforto aos que vêm à cooperativa para atendimento.
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Semana da Segurança do Paciente
Entre os dias 28 de março e 1° de abril comemorou-se a Semana da Segurança do Paciente. E
para chamar atenção para o assunto, a Unimed Maringá reuniu colaboradores e pacientes para
reforçar a importância da segurança na assistência à saúde.

Dia de Atenção ao Diabetes
Aferir glicemia capilar, comparar a quantidade de açúcar presente nos alimentos e esclarecer
dúvidas sobre exames específicos. Estas foram algumas das atividades da 6ª edição do Dia de
Atenção ao Diabetes, realizada pelo Centro de Medicina Preventiva (MEP), em novembro. O
evento contou com a participação de aproximadamente 340 pessoas.

Jogos da Melhor Idade
Aproximadamente 300 clientes, da terceira idade e frequentadores do Centro de Medicina
Preventiva (MEP) participaram da 1ª edição dos Jogos da Melhor Idade. O objetivo foi promover
um momento de lazer, recreação e interação, envolvendo a prática de atividades físicas.
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Qualidade de vida

Índice

|

Relatório de Gestão e Sustentabilidade | 55

O Centro de Medicina Preventiva da Unimed Maringá busca um modelo diferenciado de
atendimento, por meio de ações que estimulam a prevenção, mudança de hábitos e qualidade
de vida. A equipe é composta por profissionais de diferentes áreas da saúde que atuam em
programas de atendimento aos beneficiários. Acompanhe os projetos e resultados de 2016.

Grupos de atividade física
Os grupos têm o objetivo de acompanhar clientes que apresentam sobrepeso, doenças crônicas
(cardiovascular, HAS, isquemia coração), diabetes, dislipidemias, DPOC (enfisema pulmonar,
bronquite crônica, bronqueolite crônica), osteoporose/osteopenia, hipo/hiperdiroidismo.
Além disso, o grupo acompanha clientes com problemas posturais, ou seja, que apresentam
encurtamento muscular, discopatia, cifose, lordose ou disfunção relacionada a coluna. Os
trabalhos se dividem em grupos coletivos de exercícios físicos baseados no sistema de
treinamento funcional, avaliações e reavaliações físicas, grupos de alongamentos, ginástica
laboral e exercícios físicos para gestantes.

Números de atendimentos nos Grupos de Atividade Física
52,67%

67.123

43.964

Nota: comparado ao ano anterior, em 2016 o grupo de
atividade física teve aumento de 52,67%

2015

2016
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Personal Diet
É um programa de assistência nutricional personalizada exclusivo para os cooperados da
Unimed Maringá. O projeto visa melhorar a qualidade de vida, readequando os hábitos
alimentares por meio de orientações nutricionais, dicas de saúde, confecção de cardápio
equilibrado e treinamento prático de culinária saudável.
O Personal Diet oferece dois tipos de serviços, nos quais é possível que uma nutricionista agende
encontros individuais para acompanhamento e avaliação ou que a profissional realize visitas
para treinamento prático de culinária saudável com a pessoa responsável pela alimentação da
família.

Resultados

114 participantes

Cooperados

Familiares

Nota: Dados obtidos por meio da avaliação do projeto
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Atenção ao Diabetes
Grupos de conscientização para pacientes diabéticos sobre como controlar a doença buscando
melhor qualidade de vida e menor risco de complicações. Em 2016 foram realizados 231
atendimentos, sendo que todos os pacientes mantiveram ou reduziram o percentual no exame
de Hemoglobina Glicada.

Reeducação alimentar infantil
Acompanhamento multiprofissional (nutricionista, psicóloga, educador físico e enfermeira) em
grupo com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de crianças de 07 a 12 anos através do
incentivo ao estilo de vida saudável com foco em alimentação. Em 2016 foram realizados 923
atendimentos e 85,7% das crianças melhoraram a qualidade da alimentação.

Reeducação alimentar adulto
Acompanhamento em grupo para reeducação alimentar. No ano de 2016, a equipe de
nutrição realizou 7.311 atendimentos entre orientações presenciais e a distância (e-mail ou
telemonitoramento), além de aulas práticas de culinária saudável. Dos participantes, 70%
apresentaram melhora na qualidade dos hábitos alimentares.

Habilidades sociais
Em 2016, a equipe de Psicologia da Medicina Preventiva criou o grupo de habilidades sociais,
que visa a estimular a melhora da comunicação e dos relacionamentos interpessoais dos
clientes Unimed Maringá. Ao longo do ano foram realizados 858 atendimentos.
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Gerenciamento de estresse
O grupo busca proporcionar estratégias para gerenciamento do estresse a fim de restabelecer
o equilíbrio e melhorar a qualidade de vida. Em 2016 foram realizados 1.624 atendimentos
presenciais e 4.885 atendimentos a distância (envio de materiais com orientações sobre
estresse e saúde). A equipe também realiza atendimento psicológico in company, serviço focado
nos executivos de alta gestão das empresas participantes do Programa Saúde Empresarial.

Grupoterapia da terceira idade
Este trabalho foi criado no segundo semestre de 2016 e busca estimular o desenvolvimento
de habilidades e a troca de experiências para o bem-estar emocional dos clientes com mais
de 65 anos.

Orientação aos pais
O objetivo desse grupo é apoiar pais ou responsáveis de crianças de até 7 anos, proporcionando
melhora nas relações familiares A iniciativa teve início em 2015, voltada exclusivamente para
os colaboradores da Unimed Maringá. Em 2016, o programa foi reestruturado e passou a ser
oferecido também para os clientes.

Pós-bariátrica
No segundo semestre de 2016, a equipe de Psicologia passou a oferecer o grupo de Pósbariátrica, para auxiliar o paciente que fez esse tipo de cirurgia a elaborar as mudanças e a
melhoria de qualidade de vida que a nova condição física pode lhe propiciar.
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Saúde Empresarial
O Programa Saúde Empresarial (PSE) é destinado aos clientes corporativos, com o objetivo de
influenciar a mudança de hábitos e estilo de vida o que, consequentemente, resulta na redução
dos custos assistenciais com o plano de saúde.
Em 2016, o número de empresas assistidas pelo programa aumentou 6,4% em relação ao ano
anterior. Houve ainda um movimento de adesão de grandes empresas da carteira de clientes.
Com isso, o número de clientes que teve acesso ao serviço aumentou 55,3% em relação a 2015.
Em 2016, entre os equipamentos utilizados pelo Programa Saúde Empresarial esteve a Balança
Inteligente, um dispositivo tecnológico que faz, de uma única vez e em poucos minutos,
medições de peso, estatura, índice de massa corporal, percentual de gordura e pressão arterial.
Os dados são impressos na hora e, posteriormente, disponibilizados em uma plataforma digital.

Os contratos PJ da Unimed Maringá são responsáveis por 65% de
toda a carteira de clientes e por 52,1% do faturamento anual da
cooperativa.

Números

10.707

mapeadas em 2016

6.180

encaminhadas para
gerenciamento

vidas

vidas
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Gerenciamento de condições crônicas e de casos
O programa é baseado em um conjunto de estratégias de educação em saúde para o beneficiário
Unimed Maringá, que busca proporcionar melhoria das condições de risco e estabilização da
doença crônica, por meio de ações que estimulam o autocuidado e a autonomia. Em 2016,
3.564 beneficiários foram incluídos no programa, um aumento de 13% comparado ao ano de
2015.

Números do programa

1%

4%

Atendimentos

doença pulmonar
obstrutiva crônica

alterações
osteomusculares

16.596

0,2%

por telemonitoramento

pacientes com
insuﬁciência renal crônica

20%

2.186

presenciais

20%

alterações
na tireoide

18.782
atendimentos
em 2016

tem diabetes

54%

28%

hipertensão

dislipidemia mista

Nota: São 4.148 beneficiários ativos no programa sendo que alguns pacientes têm patologias
associadas.
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Curso para gestantes
O curso orienta os casais sobre os cuidados necessários com o bebê, desde o momento da
gestação até os primeiros 30 dias de vida.
Durante as reuniões os pais recebem orientações de pediatras, psicólogas, nutricionistas e
enfermeiras, além de participarem da “aula prática de banho do bebê”. Após o nascimento, o
programa também oferece um acompanhamento para auxílio na amamentação.
Ao todo, 263 casais participaram das sete turmas do curso realizadas em 2016.

Números participantes

5.653
90%

atendimentos realizados em 2016, entre curso,
telemonitoramento e atendimento
individual no puerpério

das gestantes foram acompanhadas
no pós-parto.

90%
Índice
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Atenção Domiciliar: mudanças otimizaram os processos
Com o objetivo de otimizar e melhorar os processos da Atenção Domiciliar (ADO), o serviço
passou a contar com um médico auditor exclusivo. Aliado a isso, houve a implantação do
módulo de gestão de análise e autorizações no sistema Tasy. Essas mudanças eliminaram
todos os esforços administrativos pelo uso do prontuário em papel e padronizaram o processo
de autorizações.
No segundo semestre de 2016 o horário de funcionamento do serviço foi alterado, buscando
otimizar a produtividade da equipe de enfermagem e reduzir as despesas administrativas.
Outras mudanças:

Transcrição do encaminhamento médico via sistema
Em 2016, o farmacêutico de Recursos Próprios passou a ser o responsável por transcrever
ao sistema Tasy o encaminhamento médico para serviço de Assistência Domiciliar (ADO).
A atuação do farmacêutico é de grande importância para a qualidade do processo, pois no
momento da transcrição o profissional realiza uma gestão eficiente dos medicamentos como
estabilidade e compatibilidade físico-química dos componentes.

Uso de tablet no atendimento
Desde o início de julho os colaboradores do ADO passaram a utilizar tablets como ferramenta
de trabalho. O uso do equipamento foi implantado com o objetivo de possibilitar o registro
das informações do paciente diretamente no local de atendimento. A cooperativa médica de
Maringá é a primeira operadora de saúde a utilizar o sistema Tasy, da Philips, em um dispositivo
móvel para registro na residência do cliente.
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Clínicas: qualidade no atendimento
Em 2015 a clínica de fisioterapia da Unimed Maringá passou por uma reestruturação no
gerenciamento de agendas e protocolos de tratamento que impactou nos resultados de 2016.
Entre os impactos está a redução da quantidade total de sessões em 16%, o que proporcionou
uma atuação com foco na melhoria contínua para aumentar a disponibilidade de horários dos
profissionais e oferecer um atendimento de maior qualidade aos pacientes.
Além disso, outras mudanças na fisioterapia que possibilitaram a melhoria do serviço se
destacam:
- Ampliação do espaço físico e aquisição de equipamentos com box individuais para cada
profissional;
- Implantação de protocolos de tratamentos, padronizando os atendimentos;
- Envolvimento dos médicos cooperados na evolução/alta dos pacientes, aproximando-os dos
profissionais das clínicas.
Em relação às clínicas de nutrição, psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia foram
criados os atendimentos em grupos, otimizando a agenda dos profissionais e expandindo os
atendimentos.

Centro de Oncologia
O Centro de Oncologia Unimed busca oferecer atendimento de excelência a pacientes em
tratamento quimioterápico, hormonioterápico e imunobiológico. Em 2016, o setor prestou
cerca de 17 mil atendimentos, número significativamente superior ao de 2015. Uma mudança
que merece destaque foi a inclusão de uma plantonista médica, com especialização em
cuidados paliativos, no corpo clínico da Oncologia. Além disso, teve início a implantação do
projeto de prescrição remota via sistema, melhoria que permitirá aos médicos assistentes
prescrever o tratamento diretamente no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP).
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SOS
Em 2016 o serviço de SOS completou 15 anos. Do total de clientes da Unimed Maringá,
aproximadamente 43%, o equivalente a 73.997 clientes, são contratantes do produto.

Números:

9.106 total de atendimentos em 2016

(Urgência e emergência, remoções e área protegida)

1.281 clientes Unimed Maringá

245 em urgência e emergência necessitaram de SAV (Suporte Avançado de Vida)

1.826 atendimentos a clientes no Pronto Atendimento

209 precisaram de SAV
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Investimento na
comunidade

Índice

|

Relatório de Gestão e Sustentabilidade | 66

G4-SO1

Unimed Alegria: novos voluntários
Em 2016, a cooperativa abriu vagas para uma segunda turma de voluntários integrarem
o projeto Unimed Alegria. Uma novidade foi a possibilidade de participação aberta aos
clientes Unimed Maringá.
Com isso, 25 “médicos palhaços” entraram para o projeto, que, ao longo do ano, impactou
cerca de 8 mil pessoas nos serviços próprios e rede prestadora.

Dados de 2016:

25 novos voluntários

+de 30

ações

550 pessoas nas visitas externas
200 clientes/dia nas visitas internas
+de 8.000 pessoas impactadas
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G4-DMA

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
Em 2016, a cooperativa, juntamente com outras 21 instituições e empresas maringaenses,
signatárias do Pacto Global, participou da Assinatura do Termo de Adesão aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). O evento contou com a participação dos representantes
de cada empresa, do então vice-prefeito de Maringá, Claudio Ferdinandi, e da analista do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para o projeto ODS 2030, Inalda
Barros Béder, que palestrou.
Ao assinar o termo, as empresas se comprometem a buscar, até 2030, cumprir os 17 objetivos e
169 metas propostos pelos ODS, que vão desde o fim da pobreza até a conservação e promoção
do uso sustentável dos oceanos.
Saiba mais sobre os ODS

Plantando Saúde: produtos à base de citronela
Em continuidade às iniciativas de apoio no combate ao mosquito Aedes aegypti, a Unimed
Maringá, em parceria com o Núcleo Disciplinar de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho e
Movimentos Sociais (UniTrabalho), da Universidade Estadual de Maringá (UEM), realizou, em
2016, a Oficina “Plantando Saúde: produtos à base de citronela”.
A primeira edição do evento, que reuniu 90 colaboradores e convidados, teve como proposta
orientar sobre a produção caseira de repelentes, como velas e desinfetantes, utilizando a
planta citronela como matéria-prima. Além da cooperativa, o projeto orientou colaboradores
da Pneumar.
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Viver Unimed
Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, a Unimed Maringá realizou
o Viver Unimed. O evento contou com a participação de 300 colaboradores e clientes.
Os participantes puderam realizar exame de glicemia e subir na “balança inteligente” da
cooperativa para, de maneira rápida, aferir pressão arterial, conferir o peso, altura e índice de
massa corporal (IMC). Além disso, foram distribuídas mudas de citronela, folhetos com dicas de
alimentação saudável e lanches, além da realização de ginástica laboral e atividades aeróbicas.
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Espelhe o Bem
O projeto Espelhe o Bem foi idealizado pelo setor de Responsabilidade Socioambiental da
cooperativa, em conjunto com diversos parceiros, e teve como proposta estimular a doação de
mechas de cabelo para confecção de perucas, doadas para pessoas em tratamento de câncer
em Maringá.
O corte de cabelo solidário foi realizado gratuitamente pela equipe do Salão Lady & Lord,
e as mechas arrecadadas no evento foram destinadas para a empresa maringaense Lu Hair,
especializada em produção de perucas. As mulheres que doaram as mechas ganharam uma
sessão de maquiagem, receberam informações sobre prevenção do câncer e participaram de
uma oficina de amarração de lenços.
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Dia C: ação para a comunidade
A Unimed Maringá em parceria com outras cooperativas da cidade (Sicoob, Sicredi, Cocamar,
Unicampo e Uniodonto) realizou, no dia 9 de julho, um dia de ações sociais para a população,
reunindo 2 mil pessoas. O Dia de Cooperar (Dia C) é uma iniciativa das cooperativas brasileiras,
que tem como objetivo promover e estimular à realização de ações voluntárias diversificadas
e simultâneas. Em Maringá, foram programados atendimentos voluntários, além de atividades
com temas ligados à cultura, educação, saúde, esporte e lazer.

Eu Ajudo na Lata
O projeto Eu Ajudo na Lata tem mostrado cada vez mais força! Graças ao envolvimento e
mobilização da comunidade a arrecadação em 2016 chegou a 621 quilos de lacres, sendo que
a venda do material será revertida em seis cadeiras de rodas, doadas a instituições de Maringá.
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Instituto Unimed Maringá de Sustentabilidade
Na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em outubro, os cooperados votaram pela efetivação
do Instituto Unimed Maringá de Sustentabilidade e, com isso, aprovaram a possibilidade de
iniciar a captação de recursos por meio da instituição.
O Instituto foi criado em julho de 2015 e está filiado ao Instituto Nacional da Unimed. Após
a criação, houve um período de maturação dos objetivos e do estatuto para que a missão da
cooperativa e do Instituto fossem convergentes, gerando benefícios para a Unimed Maringá e
para a sociedade.
A criação e efetivação do Instituto representaram um passo importante para a cooperativa,
no avanço e busca por uma gestão mais moderna, porque segue a tendência mundial da
empresa retribuir para a sociedade em que está inserida a gestão e melhor empregabilidade
dos recursos. Essa é uma questão que também reflete o princípio cooperativista de interesse
pela comunidade.
Com o Instituto, a Unimed Maringá ganha em transparência e ampliação dos investimentos na
comunidade, isso porque, além dos recursos internos, a empresa pode trabalhar com a gestão
dos impostos.
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G4-SO1

Patrocínios esportivos
Apoiar o esporte maringaense é mais do que simplesmente expor a marca Unimed. O apoio às
modalidades reflete a preocupação com o bem-estar e a qualidade de vida dos atletas, além de
incentivar a prática do esporte. Isso traz para a Unimed Maringá uma forma de relacionamento
com a sociedade, com objetivo de consolidar a imagem da cooperativa.
Em 2016, a Unimed apoiou modalidades como vôlei, handebol, corrida, goalball e natação. Dos
atletas patrocinados, Leonardo do Handebol e Ricardinho do vôlei carregaram no ano passado a
Tocha Olímpica que passou por Maringá. Além deles, a nadadora Beatriz Carneiro representou
o Brasil nas Paralimpíadas Rio 2016.
O investimento no esporte maringaense em 2016 trouxe para a cooperativa um resultado
positivo de exposição de marca, representando um retorno de mídia equivalente a mais de R$
500 mil.
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Gestão de pessoas
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G4-11 | G4-DMA | G4-LA2

A Unimed Maringá considera que o sucesso também passa pelas mãos dos colaboradores. Por
isso, a cooperativa investe em ações de relacionamento que valorizam a equipe, já que essas
pessoas são peças-chave no atendimento a clientes e cooperados.
Os colaboradores da Unimed Regional Maringá são representados por duas entidades sindicais
(SECOOMED e STESSMAR), de acordo com o tipo de atividade exercida, estando abrangidos
por negociação coletiva em sua totalidade, sendo garantidos a todos os mesmos direitos e
benefícios.
Além dos direitos e benefícios estabelecidos por intermédio de negociação coletiva (Acordo
ou Convenção Coletiva de Trabalho), são garantidas aos colaboradores oportunidades de
capacitação, crescimento profissional e avaliação formal de desempenho.

Aspecto

CLT

Estagiários

Terceiros

Vale refeição
Vale alimentação
Auxílio creche
Assistência médica
Atendimento hospitalar
Garantia funeral
Assistência odontológica
Farmácia
Seguro de vida
Incentivo educação
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G4-LA1

Taxa de rotatividade
A cooperativa em 2016 teve como meta de rotatividade do índice de 1,8%. Ao longo do ano
esse objetivo foi alcançado, com excessão no mês de janeiro devido à sazonalidade.

Evolução mensal da rotatividade - 2016

1,54

1,47

1,20
0,81

dez

nov

1,98
1,66

out

1,44

1,13

0,95

set

ago

jul

jun

mai

1,45
0,98

abr

mar

0,83
fev

jan

Se estratificarmos a rotatividade por faixa etária e gênero, obtemos a análise das tabelas abaixo:

Rotatividade por faixa etária
Faixa etária

Total

Admissões

Demissões

Rotatividade*

< 30 anos

156

54

24

6,31%

30 a < 50 anos

426

53

55

8,73%

> 50 anos

36

2

3

0,40%

Total Geral

618

109

82

15,44%
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Rotatividade por gênero
Gênero

Total

Admissões

Demissões

Rotatividade*

Feminino

427

76

46

9,87%

Masculino

191

33

36

5,57%

Total Geral

618

109

82

15,44%

Nota: Fórmula de cálculo: (admissões + demissões)* 100/2/nº total de funcionários

Diversidade

G4-DMA | G4-LA12

Composição do grupo de colaboradores CLT da cooperativa por gênero, tempo de trabalho,
faixa etária, etnia e grau de instrução:

Gênero

Total

Faixa etária

Total

Feminino

427

< 30 anos

156

Masculino

191

30 a < 50 anos

426

Total geral

618

> 50 anos

36

Total geral

618

Índice

|

Relatório de Gestão e Sustentabilidade | 77

G4-DMA | G4-LA12

Grau de instrução

Ens. fundamental ou menos

22

Ens. médio completo ou incompleto

211

Ens. superior completo ou incompleto

282

Pós-graduação (esp., mestrado, doutorado)

103
618

Total geral

Tempo de casa

Etnia

Menos de 2 anos

183

Branco

451

2 a 6 anos incompletos

258

Negro

30

6 a 10 anos incompletos

124

Mulato/Pardo

110

10 a 20 anos incompletos

45

Oriental/Amarelo

27

Índigena
Total geral

0

Acima de 20 anos
Total geral

8
618
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G4-LA11

Avaliação de desempenho
O sistema de avaliação por desempenho tem o objetivo de melhorar as competências e
habilidades dos colaboradores, além de ser uma oportunidade de feedback estruturado e
sistematizado dos líderes. Em 2016, o 1º Ciclo da Avaliação iniciou-se em fevereiro, e o 2º ciclo,
em julho.
A tabela apresenta o percentual de colaboradores que participaram e receberam feedback
formal dos líderes.

Percentual avaliado por ciclo
Gênero

1º ciclo

Feminino

59,55%

54,85%

Masculino

25,24%

21,68%

Índice
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Perto de Você 2016
Aproximadamente 300 colaboradores participaram do Perto de Você, um evento de
endomarketing promovido pela cooperativa para a apresentação de resultados e metas. A
realização do encontro, em outubro, teve como objetivo a apresentação oficial do novo projeto
de excelência no atendimento, cuja implantação teve início em 2016 e durará até a metade de
2017.
O projeto de excelência no atendimento abrange todas as áreas da cooperativa e tem como
foco desenvolver o “Padrão de Excelência de atendimento Unimed” alinhado aos valores, à
missão e à visão da marca para todas as entregas voltadas ao cliente.
Entre as mudanças geradas pelo projeto estão a criação de uma política geral de atendimento, um
programa de educação continuada, a implantação de avaliação do atendimento, o mapeamento
dos processos e descentralização das atividades, além da criação de painéis de indicadores.
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Capacitação profissional
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G4-DMA | G4-LA9

Buscar o aprimoramento na profissionalização dos colaboradores, cooperados e secretárias
da cooperativa é um fator muito importante para a Unimed Maringá, pois o investimento na
qualificação, além de ajudar na atualização, impacta em reflexos diretos na produtividade e na
qualidade dos serviços prestados.
No ano passado, foram ministrados mais de 240 treinamentos, totalizando 19.667 horas de
capacitação. Além disso, o investimento na área de treinamento e desenvolvimento com apoio
da Unimed Maringá e Sescoop foi de R$ 184.917,63.
O Programa de Incentivo ao Estudo (PAIE), em 2016, beneficiou 53 colaboradores, com
investimento de R$ 66.736,08.

Treinamentos Sescoop
Participantes (total)
Valor Investido (total)

2015

2016

582

1.153

R$ 60.310,98

R$ 90.795,38

Treinamentos Qualidade e Processos
Treinamento

Participantes

Investimento

18

R$ 1.775,29

21

R$ 1.639,29

14

R$ 3.026,29
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Treinamento de Suporte Avançado da Vida em Cardiologia
Ter novas experiências e reciclar o conhecimento. Esses foram os objetivos do treinamento de
Suporte Avançado da Vida em Cardiologia (ACLS) (sigla inglês, Advanced Cardiac Life Support),
promovido em novembro pela Unimed Maringá. O curso durou cerca de 16 horas e contou com
a participação de aproximadamente 20 médicos cooperados.
Além dos conteúdos teóricos sobre habilidades e técnicas, houve treinamentos práticos para
simular as mais variadas arritmias, eletrodos para monitorização e sensores para desfibrilação
e cardioversão.

Inteligência emocional para secretárias
Em junho a Unimed promoveu a palestra: “Inteligência emocional aplicada ao mundo do
trabalho”, com o jornalista e coach Geraldo Anastácio. O evento reuniu aproximadamente 120
secretárias de médicos cooperados e prestadores. O palestrante abordou os quatro pontos do
gerenciamento emocional com dicas e orientações para a rotina de trabalho.
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Escola de Analistas
A Unimed realizou em setembro e outubro a Escola de Analistas, que teve a participação de 45
colaboradores, divididos em duas turmas. O tema do treinamento foi “Inteligência Emocional”,
para promover noções do impacto da inteligência na gestão da vida pessoal e profissional, além
de desenvolver habilidades para gerenciar as próprias emoções e sentimentos e proporcionar o
aprimoramento das habilidades de relacionamento interpessoal e trabalho em equipe.

Curso de comunicação oral e escrita
Aproximadamente 50 colaboradores, divididos em duas turmas, participaram do curso de
aperfeiçoamento da comunicação oral e escrita oferecido pela Unimed Maringá. O treinamento
foi ministrado pela jornalista e professora universitária Ana Paula Mira, que tratou de temas
como escrita, oralidade e comportamento durante atendimento a clientes, além de abordar a
comunicação corporativa.

II Semana de Enfermagem
A Unimed promoveu em maio de 2016 a II Semana de Enfermagem, que teve como tema:
“Onde há enfermagem, há cuidado com a vida”. O evento contou com palestra, ações e fotos em
comemoração ao Dia do Enfermeiro. Como no mês é celebrado o Dia Mundial de higienização
das mãos, a cooperativa realizou também ações que reforçaram junto aos colaboradores a
importância do hábito de higienizar as mãos.
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Capacitação e atualização em primeiros socorros
Os colaboradores do Centro de Medicina Preventiva (MEP) participaram, em outubro, de uma
atualização técnica em primeiros socorros, ressuscitação cardiopulmonar e utilização do DEA
(desfibrilador automático externo). A capacitação estimulou o indivíduo a assumir a liderança
em situações emergenciais, como manter a calma, mesmo sob pressão e orientar outros que se
predispõem a ajudar.

Treinamento com foco em lesão de pele
As equipes da área assistencial da Unimed Maringá participaram, em 2016, de um treinamento
sobre Lesão de Pele, com a enfermeira Juliana Favoreto, da empresa “Smith&Nephew”. O evento
tratou sobre os cuidados da pele, avaliação de feridas, prevenção de lesões, fases da cicatrização,
entre outros assuntos.

Educação Continuada
A estruturação do Serviço Interno de Educação Continuada garantiu baixo custo em treinamentos
e alta efetividade, pois o serviço assume a demanda de treinamentos da equipe multiprofissional,
realizando programas de atualização e implantação de protocolos que garantem a segurança
do paciente em todos os âmbitos de atendimento.
A Educação Continuada adotou a estratégia de agentes multiplicadores, inserindo os profissionais
de diferentes áreas no processo educacional garantindo a constante atualização dos mesmos
e oportunizando o treinamento nos três turnos de trabalho.
Ao todo, foram realizados 271 treinamentos presenciais para as áreas assistenciais em 2016.
Além disso, 98% dos acompanhamentos funcionais foram realizados por meio de treinamentos
no próprio local de trabalho.
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G4 – LA8

Saúde e segurança do trabalho
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G4-DMA | G4-LA8

O setor de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt)
da Unimed Maringá é responsável por promover a segurança e saúde dos trabalhadores.
A equipe do SESMT atua nos treinamentos voltados à segurança do colaborador na execução
de suas rotinas, promove ações com foco na conscientização sobre as práticas preventivas,
comportamento seguro e cuidados relacionados à saúde. Com essas ações a Unimed Maringá
tem como resultados, a redução de acidentes de trabalho e do absenteísmo, conscientização
dos colaboradores nos cuidados relacionados à saúde, além de maior produtividade no trabalho.
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G4-LA5 | G4-LA8

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa)
A Unimed Maringá possui uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) para
contribuir a tornar compatível o trabalho com a preservação da saúde na integridade física e
mental do trabalhador.
Todos os colaboradores estão representados pela Cipa. A Comissão conta com 20 membros e
se reúne mensalmente para tratar demandas de toda cooperativa. Os assuntos discutidos vão
desde preventivos, quanto nas tratativas das ocorrências e no bem-estar dos colaboradores.
A Cipa Trabalha em conjunto com a equipe do Sesmt em ações de prevenções e em ocorrências
de acidente de trabalho , bem como na promoção da Semana Interna de Prevenções de Acidentes.
Confira algumas ações realizadas em 2016:
Mapa de Risco: a Comissão atualizou o Mapa de Risco da cooperativa. O mapa apresenta os
riscos no ambiente de trabalho, classificando-os por grau de perigo relacionados aos elementos
do processo trabalho.
Clínicas: por conta de um incidente foi construída uma parede próxima ao lavabo para evitar
novas ocorrências;
Saída das ambulâncias: uma mudança entre as vagas de estacionamento e de carga e descarga
melhorou a visibilidade de quem sai do prédio da Unimed, diminuindo assim os riscos de
acidentes.
Janelas descanso SOS: a abertura das janelas foi limitada reduzindo o risco de ferimentos para
quem passa do lado de fora.
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G4-LA6

Acidentes de trabalho

Em 2016 a cooperativa registrou apenas 12 acidentes de trabalho que resultaram em 78 dias
de trabalho perdidos. A Unimed Maringá não teve ocorrência de doença ocupacional ou óbito
no decorrer de 2016.

Número de acidentes - Matriz (por gênero)
Tipo
Homem
Mulher
Típico - Queda

0

1

Trajeto

0

1

Número de acidentes - Filial (por gênero)
Tipo
Homem
Mulher
Fratura

1

0

Material Biológico

0

2

Queda mesmo nível

1

0

Torção

2

1

Trajeto

1

2

Dias perdidos - Matriz (por gênero)
0
Homem
18 dias

Mulher

Dias perdidos - Filial (por gênero)
52 dias
Homem
8 dias

Mulher

Fonte: Sênior
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Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho
No dia 27 de julho é comemorado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. O
SESMT da Unimed Maringá aproveitou a data, em 2016, para lançar a Notificação Espontânea
de Risco. A intenção da ferramenta é permitir aos colaboradores notificar formalmente qualquer
irregularidade que possa causar acidente de trabalho. Com essas notificações, os colaboradores
passam a fazer parte do processo e ajudam na prevenção de acidentes.

Curso de brigadistas
Em outubro, a Unimed Maringá realizou o curso de brigada de incêndio que contou com a
participação de aproximadamente 120 colaboradores. O treinamento buscou aumentar o
efetivo da brigada da cooperativa, incluindo colaboradores das áreas assistenciais, dando
atenção especial aos setores que constantemente têm a presença de pacientes e clientes e
estão instalados em cenários debilitados, a fim de garantir maior segurança àqueles que
utilizam a estrutura da Unimed.
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7 ª SIPAT
A Cipa e o Sesmt proveram, no final de maio, a 7ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho (Sipat), que teve como tema “Cuidar de você em 1º plano” para lembrar sobre a
importância do autocuidado. Para preparar o evento, a organização consultou a opinião dos
colaboradores, realizando pesquisas sobre quais temas relacionados à rotina de trabalho
deveriam estar em discussão. Aproximadamente 300 colaboradores participaram do evento.

Teatro trânsito
Com foco no Dia Nacional do Trânsito, comemorado no dia 25 de setembro, a cooperativa
promoveu, um teatro para colaboradores e dependentes. A peça “Trânsito Seguro”, realizada
pela Secretaria de Trânsito e Segurança (Setrans) de Maringá, por meio do grupo MC
Produções, teve o objetivo de apresentar, de forma dinâmica e engraçada, importantes dicas
e conselhos sobre a educação no trânsito, além de mostrar o papel de cada cidadão, seja ele
motorista, ciclista ou pedestre.
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Vacinas
Preocupada com o avanço das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a Unimed
Maringá aderiu à campanha de vacinação contra a dengue em setembro e vacinou colaboradores
entre 15 e 27 anos. As vacinas foram fornecidas gratuitamente pela Secretaria de Saúde do
Estado do Paraná.
Em maio a cooperativa também havia fornecido gratuitamente a vacina contra a gripe para
os colaboradores, como já é tradição. Além disso, os colaboradores das áreas assistências
receberam as vacinas obrigatórias de hepatite B, tétano, difteria e febre amarela, fornecidas e
aplicadas pela Secretaria de Saúde e Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Números

Dengue

Gripe
656 586

95
51
Total de público alvo

Total de vacinados

Importante: Muitos colaboradores tomaram a vacina em outro local, como os menores
aprendizes, que foram vacinados na escola.
Índice

|

Relatório de Gestão e Sustentabilidade | 92

Qualidade e tecnologia
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A Unimed Maringá acredita que os investimentos em inovação, qualidade e tecnologia refletem
diretamente na competência dos serviços oferecidos aos clientes. Em 2016 a cooperativa
investiu e obteve resultados significativos em relação aos custos e otimização de tempo e
esforço.

Programa 5S
Ações de incentivo para os colaboradores melhorarem a organização da Unimed foram
realizadas em 2016. São elas:
Cartilha Bom Senso’s: foi reformulada e a cooperativa lançou um concurso para os colaboradores
escolherem um novo nome para o Programa 5S: Bom Senso’s.
Ações: o setor de Qualidade realizou várias ações voltadas ao 5S para estimular os colaboradores
a aplicar os conceitos de cada um dos sensos na prática.
Termômetro 5S: Pensando em melhorar a cultura do Programa foi criado um termômetro de
organização. Essa ação ajudará os colaboradores a aplicar os conceitos do programa e fazer
com que visualizem o que pode ser mudado, com foco na melhoria do ambiente de trabalho.
Auditorias: O setor de Qualidade também promoveu ao longo de 2016 três ciclos de
Auditorias do Programa Bom Senso’s. A média do desempenho de cada área foi usada para a
emissão do selo 5s.
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Manutenção ISO 9001:2008
Em busca da recertificação ISO, a Unimed Maringá realizou quatro ciclos de auditorias internas
para verificar o grau de conformidade de cada área e garantir a manutenção do sistema de
gestão da qualidade. As visitas também ajudaram a promover melhorias nos processos de cada
área buscando a excelência e a preparação para a auditoria externa.
A auditoria externa de manutenção da ISO 9001:2008 foi realizada nos dias 16, 17 e 18 de
novembro pela Fundação Vanzolini. Como resultado, o diretor de certificação da Fundação
Vanzolini deliberou pela manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da Cooperativa.

ONA
A ONA é uma acreditação de qualidade para serviços de saúde com foco na assistência e
segurança do paciente. Buscar esse reconhecimento é uma forma de melhorar os processos,
aumentando a eficiência, efetividade e, principalmente, a qualidade dos serviços.
Em 2017 a Unimed Maringá irá buscar a Acreditação e, para isso, em 2016 foram realizados os
seguintes trabalhos:
• Revisão de documentos pendentes;
• Acompanhamento e suporte à assistência para melhorar a segurança do paciente;
• Acompanhamento e tratativa dos eventos adversos, de pequena e média complexidade;
• Apoio técnico para as seguintes implantações: Módulo Central de Materiais, uso de dispositivos
móveis a beira do leito na Atenção Domiciliar, implantação das pulseiras de identificação,
certificação digital, passagem de plantão e transcrição farmacêutica ADO;
• Elaboração de planos de contingência obrigatórios para a ONA;
• Criação das políticas obrigatórias da ONA;
• Implantação dos termos de consentimento;
• Visita de diagnóstico ONA, realizada em dezembro 2016.
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AGIU
O ano de 2016 marcou o final do projeto AGIU (Ambiente de Gestão Integrada Unimed), projeto
responsável por reduzir os mais de 20 sistemas em apenas três: Tasy, Sênior e Qlikview.
A fase final do projeto, que foi concluída em 1º de julho era composta de Contas Médicas,
Intercâmbio, Financeiro e Contabilidade, além de toda a parte de informações para a ANS, como
SIP, monitoramento TISS, DIOPS e DMED.
O Projeto AGIU trouxe vários benefícios para a cooperativa, já que a informatização dos
processos reduziu etapas e otimizou o desempenho das atividades. Além disso, houve ganhos
na compensação de intercâmbio, controle maior dos pagamentos para outras Unimeds e
economias significativas de gastos com papel, fotocópias e mensalidades de sistemas.

AGIU - Resultados

Valores

Custo total do projeto

R$4.208.003,47

Economia total anual

R$1.825.077,08

Payback (período de retorno do investimento no projeto - em anos)
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1º Hackathon
Em agosto a cooperativa inovou ao promover o 1º Hackathon Unimed Maringá, uma maratona
de programação com o objetivo de desenvolver ideias de novas aplicações ou soluções de
tecnologia.
No evento da Unimed Maringá as equipes foram desafiadas a criar soluções inovadoras para
o mercado da Saúde Suplementar, desenvolvendo ideias e protótipos relacionados aos temas:
Relacionamento com o cliente, Relacionamento com o cooperado e Autoatendimento.
Além do repositório de referências com os projetos apresentados, ao fim do evento a Unimed
adquiriu conhecimentos práticos para desenvolver sistemas de automação e mobilidade
e ainda criou um banco de talentos na área de tecnologia com os currículos enviados pelos
participantes.

Tempo de evento

32h
de evento

Resultados

130 33
participantes

equipes

24h

exclusivas
de programação

26

protótipos
desenvolvidos
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Indicadores ambientais
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G4-DMA | G4-EN8

Água
Tanto a água utilizada na sede da Unimed Maringá como no Centro de Medicina Preventiva
(MEP) são da rede pública de saneamento da cidade de Maringá, fornecida pela Companhia
de Saneamento do Paraná (Sanepar).
A contabilidade dos cálculos segue abaixo:

Consumo de água m³
Ano

Consumo anual (m³)

Média mensal (m³)

Média por colaborador (m³)

2015

6,194

516,16

10,51

2016

6,282

523,5

10,19
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G4-DMA | G4-EN3 | G4-EN5 | G4-EN6

Energia
Assim como a água, a fonte de energia elétrica utilizada pela cooperativa vem da rede pública,
fornecida pela Companhia Paranaense de Energia (Copel). Porém, a Unimed Maringá possui
gerador próprio, que atende às demandas sempre que há problemas com o fornecimento
público.
Nos últimos anos (especialmente em 2016), a Unimed Maringá passou por significativas
reformas de ampliação e reestruturação do espaço físico melhorando as instalações para
cooperados, clientes e colaboradores. Em decorrência desse processo, que inclui a utilização
de várias máquinas, houve aumento considerável no consumo de energia.

Consumo de energia na cooperativa

Ano

Em Kilowatt (KW)

2015

2.994.744

2016

5.989.568

Intensidade energética
Média anual e mensal de consumo de energia considerando o total de colaboradores CLT:

Tipo

2015

2016

Kilowatt por colaborador (ano)

5.084

9.723

Kilowatt por colaborador (mês)

423

810
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Materiais
A Unimed Maringá monitora o consumo dos materiais utilizados nas atividades administrativas:

Descrição

2015
Quantidade
Valor

2016
Quantidade
Valor

Papel A4 75 gr Branco

4.884 pacotes

R$ 51.046,92

3.683 pacotes

11.592 pacotes

R$ 28.931,47

785 pacotes

Variação em
Quantidade (%)

Variação em
Custos (%)

R$ 48.909,57

- 25%

- 4%

11.906 pacotes

R$ 28.153,10

3%

- 3%

R$ 753,19

440 pacotes

R$ 536,32

- 44%

- 29%

-

R$ 87.978,12

-

R$ 73.896,09

-

- 16%

24

-

-

- 4,16%

-

-

R$ 128.610,22

R$ 128.019,86

-

- 0,45%

R$ 6.205,50

-

- 62,86%

(pacote c/ 500 folhas)
Copo descartável 150 ml
(pacote c/ 100 unidades)
Guardanapo de papel (pacote
de 24x22 cm c/ 50 unidades)
Impressões
Número de veículos
Custos com manutenção
com veículos
Custos com Táxi

23
-

-

R$ 16.711,80

-

Em outubro, a Auditoria passou a ter acesso via sistema aos documentos da área de Recursos
Próprios. Com essa ação, a impressão desses documentos deixou de ser feita, reduzindo a
quantidade de 20 mil folhas por mês. Essa mudança representou uma economia mensal de
R$ 7.000.
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G4-DMA | G4-EC1

Desempenho econômico
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Evolução do número de clientes

181.293
175.451

175.382
169.287
3,3%

-3,3%
-3,5%

2013

2014

2015

2016

Nota: Devido à situação econômica, as empresas fizeram desligamentos e a retirada de
subsídios do plano de saúde dos colaboradores, resultando na queda do número total de
clientes.

G4-DMA | G4-EC1
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Evolução da receita bruta (em milhões)

568

48,8%

503
443

382

2013

12,9%

13,6%

16%

2014

2015

2016

Nota: Receita total compreende: mensalidade, coparticipações, receitas financeiras e
patrimoniais.

G4-DMA | G4-EC1
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Ticket médio

229,93
200,09
160,54

Receitas

43,2%

176,98

139,20

147,63

2013

2014

171,37

2015

190,43

Custos

36,8%

2016

Nota: Receitas com mensalidades e custos assistenciais dos usuários do plano de prépagamento.

G4-DMA | G4-EC1
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Despesas administrativas

8,9%
8,2%

8,3%

7,0%

2013

2014

2015

2016

Nota: Representa as despesas de salários, encargos, energia elétrica, água, material de
escritórios etc.

G4-DMA | G4-EC1
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Sinistralidade

87,7%

87,7%
85,4%

86,0%
83,5%

2013

2014

2015

2016

Nota: em 2016 realizamos a reversão de R$ 7,6 milhões da PEONA, devido às alterações na
forma de pagamento dos cooperados e prestadores em 2012 (de 1 a 30 de cada mês), também
devido a mudança para o sistema Tasy tivemos a antecipação da contabilização na
coparticipação no valor de R$ 3,8 milhões, gerando impacto positivo na sinistralidade 83,5%

G4-DMA | G4-EC1
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Liquidez
Liquidez geral

Liquidez corrente

2,46
1,65

2013

2014

2015

2016

Liquidez geral: significa que a empresa possui recursos suficientes para quitar todas as suas
dívidas de curto e longo prazo.
Liquidez corrente: significa que a empresa possui recursos suficientes para quitar suas dívidas
somente de curto prazo.
G4-DMA | G4-EC1
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Evolução do valor da consulta (consultório)

76,40

76,40

dez/2015

2016

71,68
67,82

out/2012

nov/2014

G4-DMA | G4-EC1
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Repasse médio por cooperado
11%

5,2%
15.215

715
2013

15.462

16.056

779

801

2014

2015

Repasse médio

16.884

803
2016

Cooperados com produção

G4-DMA | G4-EC1
Índice

|

Relatório de Gestão e Sustentabilidade | 110

Remuneração da rede

8,34%

Laboratórios

0,93%
Banco de
sangue

12,93%

39,77%

Imagem

Cooperados

38,03%
Hospitais

Nota: Valores pagos pelo atendimento de clientes locais e de intercâmbio.
G4-DMA | G4-EC1
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Benefícios aos cooperados (valores em reais)

Benefício

2013

2014

2015

2016

1.775.048

2.147.015

2.455.829

2.796.466

9.174.358

473.650

508.228

632.433

793.584

2.407.895

0

0

457.359

534.270

991.629

6.048

4.349

7.022

17.771

35.190

61.716

248.221

348.197

0

658.134

2.316.462

2.907.813

3.900.840

4.142.091

13.367.206

G4-DMA | G4-EC1
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Evolução do número de colaboradores
323
302
286
279

2013

284
285

287

2014

2015

293

2016

Serviços próprios e Medicina Preventiva
Administrativo

G4-DMA | G4-EC1
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Contingências fiscais (valores em reais)
RESERVAS FINANCEIRAS EM RELAÇÃO A CONTINGÊNCIAS
Descrição da Contingência

Provisão
contábil

Valor garantido
ﬁnanceiramente

Necessidade
ﬁnanceira

19.740.672
38.248.878

11.364.573

26.884.305

38.248.878

11.364.573

3.825.924

1.382.481

-2.443.442

47.764.421

26.488.500

-21.275.921

3.075.748

10.000

-3.065.748

54.666.092

27.880.981

-26.785.111

81.550.397

66.129.860

-15.420.537

2.638.765
4.504.868

G4-DMA | G4-EC1
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Margem de solvência (MS)
A ANS por meio das Resoluções Normativas nº 209/2009, 313/2012 e 400/2016 determinou
que a Margem de Solvência é obrigatória a todas as operadoras de planos de saúde suplementar
até dezembro de 2022.
O que é?
É a capacidade da cooperativa de “honrar” os compromissos com recursos que compõe o
patrimônio.
Qual o patrimônio?
- Capital: cota-parte dos sócios;
- Sobras: resultado disponível para deliberação dos sócios em assembleia geral ordinária;
- Fundo de Reserva Legal: obrigatório, 10% das sobras;
- Fates: obrigatório, 5% das sobras, + (mais) o resultado do ato não-cooperativo.
Resultado do ato não-cooperativo: é a diferença entre receitas e despesas de operações
efetuadas entre a cooperativa e terceiros “não sócios” (hospitais, laboratórios, clínicas de
imagem, etc.).
Como é calculada?
MS = TCA x 0,33
3
TCA é o total gasto com nossos usuários.
0,33 e 3 são os fatores exigidos pela ANS.

G4-DMA | G4-EC1
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Margem de solvência projetada para 2022
Margem de solvência necessária

305.801.428

Capital social integralizado (cota cooperado)

88.855.057

Fundo reserva legal

19.766.288

Fates (fundo assistência técnica educacional e social)

46.841.459

Fundo margem de solvência (PIS/CONFINS)

30.406.066

Aporte anual ao fundo margem de solvência

75.000.000

Despesas antecipadas (seguros e IPTU)

-76.945
-20.274.973

Investimentos (participação cooperativas)

-4.729.532

Intangível (software)
Valores que fazem frente à necessidade

235.787.420

Valor necessário

-70.014.008

G4-DMA | G4-EC1
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9,57%

Consultas eletivas
(Quantidade)

775.524

762.255

744.348

707.783
1,7%

2,4%

5,2%

2013

2014

Consultas eletivas

2015

2016

23,4%

(Valores)

R$ 50.926.568

R$ 59.195.419

R$ 54.864.920

R$ 47.967.843
6,2%

2013

7,9%

7,7%

2014

2015

2016

Fonte: Qlikview - dez/2016

Nota: O aumento da consulta foi realizado em dezembro de 2015, por isso, o percentual
impactou em 2016.
G4-DMA | G4-EC1
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Consultas em Pronto Atendimento

5,21%

(Quantidade)

195.149

194.462
192.430

185.494
-1,0%

4,8%

2014

2013

1,4%

2015

Consultas em Pronto Atendimento

2016
R$ 10.287.461

(Valores)

18,3%

R$ 9.623.585

R$ 9.221.918
R$ 8.695.614

2013

6,9%

4,4%

6,1%

2014

2015

2016

Fonte: Qlikview - dez/2016

G4-DMA | G4-EC1

Nota: O aumento da consulta foi realizado em dezembro de 2015, por isso, o percentual
impactou em 2016.
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Exames laboratoriais e clínicos

23,8%

(Quantidade)

2.297.714

2.519.168

2013

4%

8,7%

9,6%

2014

Exames laboratoriais e clínicos

2.846.186

2.737.687

2015

32,8 %

(Valores)

2016
R$ 56.783.496

R$ 50.406.054

R$ 46.924.089
R$ 42.770.438

12,7%

7,4%

9,7%

Fonte: Qlikview - dez/2016

2013
G4-DMA | G4-EC1

2014

2015

2016

Nota: Reajuste realizado nos honorários médicos, em dezembro/2015, impactou
financeiramente em 2016.
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Exames de imagem

488.766

(Quantidade)
12,5%

466.423

446.796
434.439

2014

2013

4,8%

4,4%

2,8%

2015

2016

Exames de imagem
(Valores)

34,8%
R$ 43.197.242

R$ 46.340.931

R$ 38.440.910
R$ 34.373.133

2013

7,3%

12,4%

11,8%

2014

2015

2016

Fonte: Qlikview - dez/2016

G4-DMA | G4-EC1
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Diárias

88.056

3,4%

(Quantidade)

86.456
85.131

82.344
-3,3%

1,9%

5%

2014

2013

2015

Diárias

2016
R$ 23.555.267

(Valores)

120,6%

R$ 20.018.621

R$ 16.447.670

R$ 10.676.200

21,7%

54,1%

2013

2014

17,7%

2015

2016

Fonte: Qlikview - dez/2016

G4-DMA | G4-EC1
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OPME

41,7%

(Quantidade)

29.079

28.560

23.980
20.153

21,3%

19%

2014

2013

OPME

-1,8%

2015

2016

13,7%

(Valores)

R$ 28.455.781

R$ 22.925.766

18,1%

5,1%

2013

R$ 26.072.884

R$ 24.097.690

2014

2015
2016
Fonte: Qlikview - dez/2016

G4-DMA | G4-EC1
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Solicitações por grupo de serviço

11%

18%

Valor total

R$ 450.602.852,71

5%
5%
13%

8%

9%

Consultas (R$ 79.074.432)
Medicamentos (R$ 60.119.288)
Taxas (R$ 47.649.655)
Materiais (R$ 45.699.175)
Cirúrgico Amb./Hosp. (R$ 43.633.176)
Imagem (R$ 42.692.477)
Diagnose/Terapêutica lab. (R$ 34.868.497)
OPME (R$ 23.441.766)
Pacote hospitalar (R$ 22.422.028)
Outros (R$ 51.002.359)

11%
10%

10%

Fonte: Qlikview - dez/2016

Nota: O percentual é referente ao valor solicitado.
G4-DMA | G4-EC1
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Metas globais 2016
Indicadores

Meta
221,42
172.000
488.004.650
-447.500.264
0
0
0
40.504.386
-39.040.372
1.464.014
-1.952.019
14.396.137
1.220.012
0
-7.808.074
7.320.070

)

Realizado
229,93
169.287
483.035.551
-441.024.642
3.800.000
4.850.753
2.777.641
53.439.303
-33.888.776
19.550.527
-1.543.429
16.326.498
2.284.066
-6.392.612
-8.077.318
22.147.731

10.719.337

G4-DMA | G4-EC1
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Balanço patrimonial - Ativo
ATIVO

2016 - R$

ATIVO CIRCULANTE
Disponível (caixa e banco)
Aplicações garantidoras de provisões técnicas (PEONA e eventos)
Aplicações livres
Créditos Operações Planos Assist. Saúde (mens. coparticipação)
Créditos Operações Assist. Saúde não Relac. Planos (Intercâmbio)
Créditos Tributários e Previdenciários (IRRF aplicação ﬁnanceira)
Bens e Títulos a Receber (estoques e adiantamentos)
Despesas Antecipadas (Seguros e IPTU a apropriar)
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável Longo Prazo - Dep. Judiciais (PIS, Coﬁns, Trab. e civis)
Investimentos (Participação societária)
Imóveis de Uso Próprio (Terrenos e prédio)
Bens móveis (máquinas e equipamentos)
Imobilizações em Curso (Ampliação PA)
Intangível (Software)
TOTAL DO ATIVO

199.044.002
591.267
127.410.485
26.643.868
12.647.136
23.572.904
3.557.772
4.543.625
76.945
75.883.094
28.104.439
9.068.950
26.744.793
5.533.068
79.503
6.352.341
274.927.096

G4-DMA | G4-EC1
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Balanço patrimonial - Passivo
PASSIVO

2016 - R$
80.880.080
6.684.336
2.638.765
23.039.199
19.740.672
1.019.111
12.900.415
6.176.216
8.429.636
251.730
54.889.550
54.889.550
139.157.467
59.207.876
76.740.484
3.209.106
274.927.096

G4-DMA | G4-EC1
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Demonstração de resultado
CONTAS DE RESULTADO

2016 - R$
455.655.629
464.175.766
-8.520.137
-380.589.054
-386.844.183
6.255.129
75.066.575
9.587
17.036.736
9.316.283
7.069.750
-6.052.434
-10.708.334
-1.533.684
-32.720.965
30.406.066
87.889.578

G4-DMA | G4-EC1
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Demonstração de resultado
CONTAS DE RESULTADO

2016 - R$
-4.044.210
-35.432.206
9.933.886
21.426.356
-5.099.858
-6.392.612
2.284.066
2.510.476
-226.411
60.631.115
-5.932.851
-2.144.466
52.553.797

G4-DMA | G4-EC1
Índice

|

Relatório de Gestão e Sustentabilidade | 128

Parecer da Auditoria
Independente
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RELATÓRIO
DOS
AUDITORES
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

INDEPENDENTES

SOBRE

AS

Aos
Membros do Conselho de Administração, Fiscal e Cooperados
UNIMED REGIONAL MARINGÁ - Cooperativa de Trabalho Médico
Maringá - PR
Opinião
Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras da UNIMED REGIONAL MARINGÁ Cooperativa de Trabalho Médico, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31
de dezembro de 2016 e as respectivas Demonstrações de Sobras ou Perdas, do
Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa
para o exercício ﬁndo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira
da UNIMED REGIONAL MARINGÁ - Cooperativa de Trabalho Médico em 31 de
dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para
o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
– ANS.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação à Operadora, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional
do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Conforme divulgado nas notas explicativas 05 letra “b” e 06 letra “h1”, foi aprovada
através da assembleia geral extraordinária realizada no dia 19/10/2016, a criação de
um fundo especiﬁco para constituição da margem de solvência, através da destinação
de recursos oriundos das reversões de provisões tributárias de PIS e COFINS sobre
as operações do intercâmbio eventual do período de 2012 a 2016, com base na
ocorrência de decisões administrativas e judiciais favoráveis ao sistema Unimed, as
quais interpretaram pela caracterização destas operações como ato cooperativo e ao
mesmo tempo não sendo considerado faturamento, não compondo base de cálculo
destes tributos. A Operadora classiﬁcou a totalidade da reversão das provisões
tributárias no ato cooperativo, visto que a partir do exercício de 2016 alterou o critério

de classiﬁcação destas operações, tendo presente a interpretação manifestadas nas
decisões judiciais. No regulamento do fundo foi deﬁnido que os recursos do mesmo
poderá ser utilizado para cobertura de eventuais riscos tributários relacionados a estas
operações. O efeito no patrimônio líquido desta operação foi de R$ 33.287.966,50.
Outros Assuntos
As demonstrações ﬁnanceiras de 31 de dezembro de 2015, apresentadas para ﬁns
de comparabilidade, foram por nós auditadas e o relatório de opinião sobre as mesmas
foi emitido em 04 de fevereiro de 2016, sem ressalva.
Outras informações que acompanham as demonstrações ﬁnanceiras e o
relatório do auditor
A administração da Operadora é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações ﬁnanceiras, nossa responsabilidade
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações ﬁnanceiras ou com o nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato.
Na análise do relatório da administração que nos foi apresentado pela diretoria, nos
termos deﬁnidos pela RN 390/15 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não
identiﬁcamos qualquer inconsistência relevante nas demais informações divulgadas
em relação as demonstrações ﬁnanceiras ou com o conhecimento obtido na auditoria.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações
ﬁnanceiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações ﬁnanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Operadora continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Operadora ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Operadora são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações ﬁnanceiras.

Índice

|

Relatório de Gestão e Sustentabilidade | 130

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações ﬁnanceiras.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos
controles internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando
aplicável, as respectivas salvaguardas.

Porto Alegre/RS, 10 de fevereiro de 2017.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo
proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso:
· Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
ﬁnanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas
intencionais.
· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da
Operadora.

DICKEL & MAFFI – Auditoria e Consultoria S.S.
CRC/RS 3.025/O-0 S-PR

JOSÉ ADAIR PLATEN OURIVES
Contador CRC/RS 039.195/O-0 S-PR

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
· Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Operadora
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
ﬁnanceiras ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Operadora a não mais se manter em continuidade
operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
ﬁnanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações ﬁnanceiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.
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Parecer do Conselho Fiscal
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Índice Remissivo
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G4-17

4

G4-18

4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

G4-19
G4-20

7
9, 10, 11

G4-21

9, 10, 11

G4-22

6

G4-23

6
Engajamento de stakeholders

G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

8
6
6
6, 7, 8, 9, 10, 11
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G4-32

Perﬁl do relatório
G4-28

4

G4-29

4

G4-30
G4-31
G4-32

4
4
135, 136, 137, 138

G4-33

4
Governança

G4-34

25, 32, 33
Ética e integridade

G4-56

34
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G4-32

Conteúdo padrão - Especíﬁcos
Aspectos
materiais

Informações sobre a
forma de gestão e
indicadores

Páginas

Omissão

Econômico
101 a 128

Desempenho
econômico

101 a 128

Ambiental
99

Energia redução
de consumo

99
99
99

Água consumo
eﬁciente de água

98
98
-

Emissão de
gases de efeito
estufa

-

A Unimed realiza o
acompanhamento dos
indicadores por meio do
projeto Calculadora de
Carbono. Entretanto até a
data de fechamento os
dados referentes ao
período do relatório
ainda não estavam
fechados.
Prazo para ajustes:
março/2018
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Práticas trabalhistas e trabalho decente
Empregabilidade

Saúde e
segurança no
trabalho

Treinamento
e educação
Diversidade
e igualdade de
oportunidade

G4 - DMA

75

G4 - LA1

76

G4 - LA2

75

G4 - DMA

86

G4 - LA5

87

G4 - LA6

88

G4 - LA8

86, 87

G4 - DMA

81

G4 - LA9

81

G4 - LA11

78

G4 - DMA

77

G4 - LA12

77

Sociedade
Investimento
na comunidade

G4 - DMA
G4 - SO1

68
67 a 73

Responsabilidade pelo produto
Satisfação dos
clientes

G4 - DMA
G4 - PR5

43, 44
43, 44
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