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Ao completarmos nossa gestão (2014-2018) frente à Diretoria Executiva da
Unimed Norte de Minas, é com o sentimento e o dever cumprido e
certamente com muita alegria e entusiasmo que apresentamos os nossos
resultados. Conseguimos com o nosso trabalho colocar a NOSSA Unimed
equilibrada financeiramente e com todos os indicadores suficientes exigidos
pela ANS, colocando-a em um novo patamar, perante aos Cooperados, a
comunidade médica e a sociedade norte-mineira, tornando a nossa Unimed
verdadeiramente FORTE, TRANSPARENTE E EFICIENTE.
Hoje, nossa Unimed se encontra em uma posição de força, estando presente
em todos os hospitais, com ampla rede credenciada de clínicas e laboratórios
e, principalmente, com 394 COOPERADOS que nos eleva perante aos nossos
beneficiários. Conseguimos, com muito esforço e dedicação, estreitar nossas
parcerias comerciais e nos tornarmos uma marca reconhecidamente mais
lembrada e atraente.
Apesar dos inúmeros desafios enfrentados nesse período, trabalhamos
firmes, determinados a fazer da nossa cooperativa o melhor modelo em
saúde da nossa região. Tivemos que aprimorar a nossa integração e sinergia
que perpassa as diversas áreas do nosso negócio, o que se traduziu em uma
organização ainda mais forte e pronta para ser a maior e melhor empresa do
setor.
Temos ainda muito por fazer por nossa Unimed!
Convocamos a todos os cooperados a participar efetivamente dos projetos da
nossa Cooperativa, a partir dos Comitês de Especialidades que serão criados,
para melhor gestão dos nossos serviços e melhor atendimento ao cliente.
A partir de agora assistiremos à consolidação dos nossos trabalhos através da
manutenção dos nossos propósitos que são: valorização dos cooperados;
inovação e tecnologia; investimento no nosso time de funcionários, formado
pelas melhores pessoas, com alto desempenho, motivação e compromisso e,
continuar com o projeto Unimed Focada no Cliente, que nos permitiu sermos
vistos como o melhor e mais seguro plano
de saúde do Norte de Minas.
Temos a certeza e determinação que cuidaremos para vislumbrarmos no
cenário atual as várias oportunidades, para que continuemos a ser
sustentáveis e com grande progresso econômico-financeiro.
Deixamos aqui nosso profundo agradecimento a todas as pessoas que, direta
ou indiretamente, contribuíram com nosso trabalho nessa gestão.
Forte abraço,
Diretoria Executiva Unimed Norte de Minas

EDITORIAL

PERFIL DA COOPERATIVA
A Unimed Norte de Minas - Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico, fundada no dia 02 de
junho de 1971, completou 46 anos em 2017, e é a única operadora de plano de saúde da região que possui o
registro definitivo da ANS: 304.051. A área de atuação da Unimed Norte de Minas abrange 78 municípios do
Norte de Minas.

CLIENTES COOPERADOS HOSPITAIS CREDENCIADOS CLÍNICAS CREDENCIADAS LABORATÓRIOS CREDENCIADOS COLABORADORES -

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

NEGÓCIO

MISSÃO

VISÃO

Promoção e soluções
em saúde.

Oferecer serviços de
saúde com qualidade,
melhorando continuamente
o nosso processo e buscando
o efetivo cooperativismo.

Ser uma cooperativa médica
sustentável, oferecendo aos
nossos clientes serviços de
saúde com excelência.

ORGANOGRAMA

Gerência
Geral

LEGENDA

DIRETORIA E CONSELHOS
DIRETORIA EXECUTIVA
Dra. Claudia Borém P. Figueiredo - Diretora Presidente
Dr. Benedito Maciel - Diretor Comercial
Dr. Cássio Costa - Diretor Financeiro
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Dr. Eduardo de Morais
Dr. Paulo Henrique P. de Carvalho
Dr. Raimundo dos Santos Sobrinho
Dr. Tadeu Lages
Dr. Conrado Leonel Menezes
Dr. Fernando Antônio S. Barbosa
CONSELHO FISCAL - EFETIVOS
Dr. Gyovany Mendes
Dr. Waldeir Duarte Barreto
Dr. Evaldo Jener

CONSELHO FISCAL - SUPLENTES
Dr. Bruno Favato Neto
Dr. Romero Iago Freitas Mendes
Dr. Ulisses Ivan Senen Leal

CONSELHO TÉCNICO - EFETIVOS QUADRIÊNIO 2014/2018
Dr. Gessandro F. Barbosa
Dr. Luiz Ernani M. Junior
Dr. Silvan Marcio de Oliveira

CONSELHO TÉCNICO - SUPLENTES QUADRIÊNIO 2014/2018
Dr. Bruno Favato Neto
Dr. Breno Barreto
Dr. Carlos Alberto L. Valias
CONSELHO ÉTICO PROFISSIONAL - EFETIVOS QUADRIÊNIO 2014/2018
Dra. Enedina Gonçalves Almeida
Dra. Fátima Maria B. Horta
Dra. Márcia Mendes Menezes
CONSELHO ÉTICO PROFISSIONAL - SUPLENTES QUADRIÊNIO 2014/2018
Dra. Maria Cecília Canela e Paiva
Dr. Levindo Tadeu F. F. Dias
Dra. Elizabeth de Jesus Meira

MAPA ESTRATÉGICO

SETE LINHAS QUE ORIENTAM O COOPERATIVISMO
Os sete princípios do cooperativismo são as linhas
orientadoras por meio das quais as cooperativas
levam os seus valores à prática.

1º - ADESÃO VOLUNTÁRIA E LIVRE
A cooperativa é uma organização aberta à participação de
todos, independente do sexo, raça, classe social, opção política
ou religiosa. Para se ingressar, a pessoa deve conhecer o
Estatuto Social e Regimento Interno da cooperativa e decidir
se tem condições de cumprir os acordos estabelecidos pela
maioria.

2º - GESTÃO DEMOCRÁTICA
Os cooperados, reunidos em assembléia, discutem e votam os
objetivos e as metas de trabalho em conjunto, bem como
elegem representantes que irão administrar a cooperativa.
3º - PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA DOS MEMBROS
Todos os cooperados, ao ingressar, contribuem igualmente
para a formação do capital da cooperativa. Sistemas de
remuneração estão relacionados à produtividade e as sobras

ou perdas são destinadas conforme decisão da assembléia.
Quando há sobras, são divididas entre os cooperados.

4º - AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA
As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua,
controladas pelos seus membros, que são donos do negócio.
5º - EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO
A cooperativa mantém o Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social com o objetivo de promover a Assistência
Social e crescimento técnico, cooperativista e científico de
seus cooperados e colaboradores.
6º - INTERCOOPERAÇÃO
Para fortalecer o cooperativismo, realizamos intercâmbio de
informações, produtos e serviços, viabilizando o setor como
atividade socio econômica.
7º - INTERESSE PELA COMUNIDADE
A cooperativa desenvolve projetos de responsabilidade socio
econômica e ambiental com a comunidade local.

AÇÕES
2017

Em 2017, direcionamos os esforços em ações com foco na diminuição de
despesas e custos assistenciais e crescimento da nossa receita, com o
intuito de mantermos o equilíbrio financeiro conquistado ao longo destes
dois anos de gestão. Essa manutenção é essencial para diminuirmos a
probabilidade de sofrermos uma sanção do órgão regulador.
Realizamos investimentos em tecnologia da informação, com
investimentos em segurança e virtualização, além de concluirmos a
implantação de um novo Sistema de Gestão, o que tornará mais ágil todos
os processos internos com informações mais rápidas, precisas e confiáveis.
Reestruturamos a rede assistencial para melhor atender aos beneficiários,
com credenciamento de clínicas e extensão de parcerias importantes com
os hospitais da nossa cidade e ampliamos também o nosso quadro de
cooperados, recebendo novos colegas nas mais diversas especialidades.
Buscamos aproximar a nossa Unimed dos cooperados, através de reuniões e
ações com vistas a uma participação mais ativa e constante, buscando a
valorização dos cooperados.
Essas ações foram compartilhadas com os Conselhos de Administração,
Fiscal e Técnico/Ético e realizadas com o esforço dos colaboradores,
possibilitando um cenário diferente ao término do exercício, com
expectativas de conseguirmos atingir os compromissos firmados com a
Agência Reguladora.

Listamos abaixo, algumas ações adotadas em 2017:
Diretoria e Conselhos:
© Participação nas reuniões essenciais para o direcionamento das estratégias da Unimed. Reduzindo
assim os gastos previstos e despesas com viagens da diretoria;
Outras medidas administrativas:
© Redução do volume de compras de material de expediente;
© Investimentos em MKT, publicidade e propaganda, principalmente a partir de contratos de permuta;
© Cancelamento de eventos de confraternização e atividades voltadas para o desenvolvimento
humano;
© Cancelamento do Programa de Bonificação das Secretárias;
© Renegociação do contratos de fornecimento de bens e serviços;
© Busca de menor orçamento para compra de uniforme;
© Realização online de treinamentos para colaboradores, para redução de investimentos em cursos e
treinamentos de funcionários;
© Reestruturação do processo de cobrança, com vistas ao maior controle e redução da inadimplência.
Ü Aumento possível do valor da consulta eletiva para R$84,00.
Ü Realização de Vendas de novos planos, principalmente, planos empresariais, com crescimento da
receita de pré-pagamento, em faturamento no percentual de 61% nos últimos 04 anos ;
Ü Melhor renegociação dos contratos que apresentavam comportamento de sinistralidade acima da
média ideal e adoção de política para a qualificação da carteira de beneficiários;
Ü Redução do sinistro dos contratos empresariais, em virtude, das ações realizadas pela Unimed para
diminuição do custo assistencial e nestas contratantes;
Ü Conquista de receita financeira de R$ 2.134.385,48 acumulada durante o ano;
Ü Abertura do quadro social possibilitando a entrada novos cooperados, melhorando o nosso PL e o
indicador de Margem de Solvência;
Ü Visita da Diretoria aos médicos cooperados, nas especialidades com maior dificuldade de
atendimento aos clientes, para abertura de agenda;
Ü Negociação de atendimento de novas especialidades no Centro de Especialidades;
Ü Negociação de Abertura de toda a Rede Hospitalar para atendimento aos clientes Unimed.
Ü Investimento em Programas de Promoção da Saúde. Crescemos o Programa “Idoso bem Cuidado”.
Ü Concluímos a implantação do Sistema de Gestão;
Ü Inauguramos a Praça da Unimed;
Ü Estendemos o projeto Unimed Focada no Cliente a outras áreas da Cooperativa;
Ü Investimentos na área comercial para maior visibilidade da nossa marca;
Ü Estamos na Faixa 1 do Monitoramento de Risco Assistencial, a melhor faixa, em 04 ciclos
consecutivos.

ATENDIMENTO REGULAÇÃO
PROJETO DE MELHORIA: UNIMED FOCADA NO CLIENTE
A Unimed Norte de Minas é uma Cooperativa de
Trabalho Médico e atua no mercado de Saúde
Suplementar há 46 anos. Atualmente a sua
carteira conta com aproximadamente 37 mil vidas,
distribuídos em contratos individuais, coletivos
empresariais e coletivos por Adesão. É fortemente
regulada pela ANS (Agência Nacional de Saúde)
que monitora a performance da operadora pelas
NIPS (Notificação de Investigação Preliminar). Nos
últimos 19 meses a Unimed Norte de Minas teve
uma média de 2372 reclamações em sua
Ouvidoria, 121 NIP's abertas junto a ANS, sendo
que 11 destas se tornaram-se processos
administrativos. Diante deste contexto, a Unimed
Norte de Minas aderiu a um Projeto de Melhoria
da IHI - Institute for Healthcare Improvement:
Unimed Focada no Cliente planejado e executado
no período de setembro/2016 a julho/2017, tendo
como Líder da Equipe Dra. Cláudia Borém e gestor
Andrey Taliby; integraram a equipe os
colaboradores Adriel Pedro, Anne Grazielle, José
Guilherme, Mariana Aguiar, Mirian Araújo, Núbia
Lopes, Sheila Soares. Abaixo breve descrição do
Projeto, seus objetivos e resultados:

DECLARAÇÃO DO PROBLEMA (INCOMODO) OU
OPORTUNIDADE
A ANS monitora as operadoras e devido aumento
de número de NIP's à UNIMED Norte de Minas,
eminentemente fora preciso reduzir o número de
tais NIP's através do projeto Unimed Focada no
Cliente.
Além disso, recebemos o ofício da ANS em 23 de
setembro de 2016, com o apontamento das
anormalidades, sendo um dos principais motivos
os resultados no Monitoramento de Risco
Assistencial (quanto menor melhor) e Garantia de
Atendimento (quanto menor melhor), ambos bem
acima do que preconiza a Agência.
O Monitoramento do Risco Assistencial é uma
iniciativa da ANS que tem por objetivo a prevenção
de anormalidades que ponham em risco a
continuidade ou a qualidade do atendimento à
saúde prestado pelas operadoras de planos
privados de saúde aos seus beneficiários.
É constituído por dois eixos: o Mapeamento do
Risco Assistencial e o Acompanhamento e
Avaliação da Garantia de Atendimento. Abaixo a
avaliação da Unimed Norte de Minas no período:

Serão encaminhadas para adoção de medidas
administrativas as operadoras que se
enquadrarem nas seguintes classificações:

© Na faixa 3 do Acompanhamento e Avaliação da
Garantia de Atendimento nos três últimos
trimestres de avaliação, independentemente
do resultado obtido no Mapeamento do Risco
Assistencial; ou

© Na faixa 3, na faixa indeterminada, ou na sua
combinação, do Mapeamento do Risco
Assistencial nos três últimos trimestres de
avaliação, independentemente do resultado
obtido no Acompanhamento e Avaliação da
Garantia de Atendimento.
Neste período a Unimed Norte de Minas foi
notificada pela ANS e iniciou o PRASS – Plano de
Recuperação Assistencial.

OBJETIVO DE RESULTADO DO PROJETO DE MELHORIA
Reduzir a taxa de NP/1000 clientes ano de 2,23 para <1 em 11 meses.
DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO
Tabela: Tabela Resumo

Q1. O QUE ESTAMOS TENTANDO
REALIZAR?
OBJETIVOS (O PRIMEIRO

Q2. COMO SABEREMOS SE UMA MUDANÇA É UMA
MELHORIA?

OBJETIVO DEVE SER O DE
RESULTADO). OS OUTROS

NOME DO INDICADOR

OBJETIVOS SÃO DE PROCESSOS

DESEMPENHO
ATUAL

META

E / OU EQUILÍBRIO

1. Reduzir a taxa de
NIP/cliente ano da
Unimed Norte de Minas
2. Aumentar o % de
atendimento de
autorizações no prazo
estabelecido pelo
Sistema Unimed
3. Aumentar o % de
respostas das
reclamações dentro do
prazo
4. Aumentar o % de
respostas para
reembolso dentro do
prazo
5. Aumentar a satisfação
dos clientes atendidos

Taxa de NIP’s por 1000
clientes ano

0,82

Reduzir
em
50%
100%
ou >
95%

% Autorizações no prazo

95,61%

% Reclamações no prazo

88,65%

100%

% Reembolso no prazo

83%

100%

Índice de satisfação do
cliente

95%

98%

Observações: Os prazos estabelecidos para resposta, citados nos indicadores 2,3 e 4 são menos que os
prazos de atendimento da legislação.

J U S T I F I C AT I V A PA R A O S O B J E T I V O S
PROPOSTOS
Existem no mercado de Saúde Suplementar
operadoras com <1 para cada 10.000 clientes,
estaticamente é possível atingir a meta proposta
neste projeto.
IMPORTÂNCIA DO PROJETO: PORQUE FOI
IMPORTANTE REALIZAR ESTE PROJETO?
Para a organização (negócio): A satisfação dos
clientes relativo aos atendimentos assistenciais;
ser classificada na faixa ZERO do Indicador de
Fiscalização da ANS; Evitar a suspensão de
comercialização de um produto; Evitar a
possibilidade de Direção Técnica; Se posicionar
diante do mercado como uma OPS que preza pela
melhoria contínua de seus atendimentos.
Melhorar a reputação de operadora. Expandir no
mercado.
Para o cliente (impacto): Aumentar a satisfação do
cliente; Garantia de atendimento e atender as suas
reais necessidades; Evitar desgaste emocional e
fragilização do cliente; Aumentar o nível de
acreditação e confiabilidade do cliente na gestão.

conhecimento; Estabelecimento de linha de corte
para o deferimento de solicitações de reembolso;
Sincronia setores envolvidos no projeto; Rever as
regras de autorização de procedimentos; Projetar
melhorias no processo de atendimento a
solicitação de reembolso.
RESTRIÇÕES
Indicadas as restrições de mudanças para a
realização do projeto (conhecidas e negociadas):
© Fronteiras de processos: Dificuldades em
conseguir os dados para os indicadores;
© Produtos que não serão trabalhados no
projeto: Processos administrativos, sem
cunho assistencial;
© Indicadores que não podem ser prejudicados:
% d e Auto r iz a çõ e s n o p ra zo ; % d e
Reclamações no prazo; % de Reembolso no
prazo;
© Mudanças que não poderão ser feitas: Regras
de Auditoria do Sistema Unimed;
© Recursos que não poderão ser usados
(financeiros, pessoas, etc): Tempo de todas as
pessoas envolvidas no processo.
RISCOS

Q3. QUE MUDANÇAS PODEMOS FAZER QUE
RESULTARÃO EM MELHORIAS?
Agendamento de reuniões e criação de equipe de
projeto; Análise de indicadores e de evidências;
Levantamento das dificuldades no setor onde a
melhoria será implementada; Integração entre as
equipes da operadora. Observação constante de
predições do projeto.
1. ABAIXO AS MUDANÇAS QUE
POTENCIALMENTE PODERÃO LEVAR À
MELHORIA
Padronização da comunicação com o cliente;
Meios de comunicação eficientes; Reestruturação
do Call Center; Estreitar relacionamento com a
ANS; Novo fluxo de autorização, médico,
enfermagem e administrativo; Gestão de

Resistência a mudanças; Indisponibilidade de
recurso para melhorias com necessidade de
investimento; Gestão do tempo para realização de
ações necessárias e dos trabalhos a serem
realizados; Mudança de pessoas nos processos;
Falta de apoio da gestão.
Após a definição das metas, foram elaborados
PDSAs* para alcance de cada resultado. Definidas
as ações, foram colocadas em prática no setor de
Atendimento.
* PDSA: Plan (Planejar) – Do (Fazer) – Study –
(estudar, agir) –Act (Agir): é um método iterativo
de gestão de quatro passos, utilizado para o
controle e melhoria contínua de processos.

DIAGRAMA DIRECIONADOR

INDICADORES
TAXA DE NIP POR 10.000 CLIENTE ANO
Devido a dificuldade de estabelecer uma regulação efetiva nas áreas de ação em Intercâmbio, a Unimed
Norte de Minas recebeu várias notificações da ANS de beneficiários com dificuldades de atendimento em
diversas regiões do país. Outro fato gerador de notificações é o número de trasações pendentes de auditoria
em sistema, não finalizadas em prazos satisfatórios, o que demandou alguns ajustes no processo de forma a
otimizar o tempo de resposta das análises. A partir das ações implementadas no Projeto de Melhoria, podese perceber uma melhora substancial neste índice.

RUN CHAT: Que mede o número de NIPS
por 10000 clientes UNM ano.
Tem causa especial, processo instável e, o
resultado demonstra melhoria (06 pontos
consecutivos abaixo primeira mediana).
A direção está esperada, pois redefinimos
a nova linha de base, que passou de 1,98
para 0,82.
Ações: Atenção e manutenção nos
processos para garantia do resultado.
Anotação: Evento em Dezembro –
Abertura de 07 NIPS pela mesma
interlocutora de uma única beneficiária,
mesmo com atendimento conforme
prazos de atendimento.

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS AUTORIZAÇÕES NO PRAZO ESTABELECIDO PELO SISTEMA
UNIMED
Devido a dificuldade de estabelecer um fluxo padrão de respostas de auditoria, a fim de reduzir o número de
trasações pendentes em sistema, foram implementadas ações de melhoria com o objetivo de otimizar o
tempo de resposta das análises. A partir das ações, pode-se perceber uma melhora substancial neste índice,
o que contribuiu diretamente na redução das NIPs.

RUN CHAT: Que mede o
percentual de atendimento das
autorizações respondidas no
prazo.
Existe causa especial, processo
instável, demonstra e tem
suportado a melhoria.
A direção está esperada, pois
redefinimos a nova linha de
base, que passou de 79,95 para
95,61.
Ações: Reavaliação constante
através dos PDSAS.

PERCENTUAL DE RESPOSTAS DAS RECLAMAÇÕES DENTRO DO PRAZO
Não havia um fluxo padrão de respostas ao beneficiário, para que fossem claras e satisfatórias do ponto de
vista legal. Diante do grande volume de reclamações e necessidade de embasamento jurídico nas respostas
aos beneficiários, houve a segregação do setor de Ouvidoria e SAC (dentre outras ações de melhoria),
distribuindo melhor a demanda e agilizando o prazo de retorno. A partir das ações, pode-se perceber uma
melhora neste índice, o que contribuiu diretamente na redução das NIPs.

RUN CHAT: Que mede o percentual de
reclamações respondidas dentro do
prazo.
Tem causa especial e o processo está
instável e, o resultado demonstra
melhoria.
Passamos de 84,65% para 88,65.% e
ocorreu melhoria no processo.
A nossa direção é aumentar as
respostas de reclamação no prazo para
nossos clientes.
Ação: Ciclos de PDSA quanto às causas
que impactam no prazos de análise e
resposta das reclamações.

PERCENTUAL DE RESPOSTAS PARA REEMBOLSOS DENTRO DO PRAZO
O setor de Ouvidoria, um canal de comunicação de segunda instância que tem por objetivo acolher as
manifestações dos beneficiários, se tornou mais disponível e eficiente em seus prazos de respostas,
principalmente no que tange aos pareceres de solicitações de reembolso, que representam a maior demanda
da área na atualidade. A partir das ações, pode-se perceber uma melhora neste índice, o que contribuiu
diretamente na redução das NIPs.

RUN CHAT: que mede o percentual de
reembolso dentro do prazo estabelecido
pela ANS.
Não existe causa especial e o processo
está estável.
A direção esperada é aumentar as
respostas de reembolso dentro do prazo.
Ações: Ciclos de PDSA quanto às causas
que impactam no prazos de análise e
resposta dos reembolsos.

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES ATENDIDOS
Todas as ações implementadas culminaram na melhoria do índice de satisfação dos nossos clientes e
consequente redução das NIPs.
RUN CHAT: Que mede o índice de
satisfação do cliente.
Tem causa especial e o processo está
instável e, o resultado demonstra
melhoria (06 pontos consecutivos acima
da mediana).
A direção está esperada, pois redefinimos
a nova linha de base, que passou de 86%
para 91%.
Ações:Cilos de PDSA nos processos de
atendimento e rede de prestadores.

Muitas mudanças foram implementadas e
excelentes resultados foram alcançados. Houve
redimensionamento das rotinas do Call Center,
Padronização de Check List de respostas para
NIPS e Liminar Judicial e da comunicação com o
beneficiário, foi revisto o fluxo de autorizações,
alterada Pesquisa de Satisfação, fluxo de auditoria
médica e de enfermagem, fluxos de processo e
formulários e alterar mecanismo de coleta de
dados. Foi alterado o fornecimento da informação
sobre urgência e emergência para os novos
clientes e prestadores e segregada a ouvidoria do
SAC. Instituído atendimento aos prestadores
sobre dúvidas de autorização de internações de
urgência e prorrogações em data e horário
agendado, avaliação sobre emissão de boletos no
atendimento, Implantação de novo Call Center da
Unimed Aeromédica.

MUDANÇA PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO
DA UNIMED AEROMÉDICA
Seguem os principais benefícios desta mudança:
© Atendimento 24 horas aos nossos clientes
(0800 605 90 90);
© Conhecimento sobre as regras do Manual de
Intercâmbio;
© Proximidade com todo o Sistema Unimed;
© Possibilidade de acesso, aos usuários da
Central de Atendimento, às ferramentas do
Sistema Unimed para solução do atendimento
ao cliente;
© Atendimento às Regras da RN 395 da ANS;
© Sistema de Protocolos;
© Melhor controle, acesso de nossos registros e
indicadores;
© Redução da Despesa com este serviço.
Com todas estas ações a Unimed Norte de Minas
conseguiu alcançar em 100% os objetivos
propostos, conforme demosntram os Indicadores!

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA GARANTIA DE ATENDIMENTO
Resultados pós PROJETO DE MELHORIA:

RESULTADO DO MONITORAMENTO DA RISCO ASSITENCIAL

APRENDIZADOS
Além das diversas técnicas, tivemos como
principais aprendizados:
© Prestar um melhor atendimento ao nosso
cliente;
© Entender que sempre há algo a ser melhorado;
© Atender aos pré-requisitos do atendimento ao
c l i e n t e , p r i n c i p a l m e n t e o p r a zo d e
atendimento que é fundamental;
© A fluidez na comunicação, seu alinhamento e
direcionamento das pessoas envolvidas no
processo garantem a eficácia das mudanças.
LIÇÕES e RECOMENDAÇÕES:
© Alinhamento das informações com as equipes;
© Administração de conflitos e tempo;
© Aproximação de processos setoriais;
© Análise objetiva de eventos impactantes no
processos;
© Disseminação futura;
© " Toda atividade é um processo e pode ser
melhorada“.

OPORTUNIDADES DE MELHORIAS APÓS 1 ANO
DE PROJETO:
©
© Compreensão e percepção de técnicas de
melhorias propostas pelo projeto;
© Reconhecimento e aplicação de mudanças em
cada ciclo do PDSA;
© Disseminação do projeto baseado nas técnicas
e aprendizados;
© Visão eminente e eficaz baseados nas técnicas
e aprendizados; e
© Predições de ideias seguras para melhoria nos
processos.
E o trabalho não pára! A manutenção de todos os
nossos indicadores de processos é essencial,
realizando reavaliações constantes e
identificando novos gargalos, com geração de
novos ciclos PDSAS e testes de mudanças. Ações
de sensibilização de todos os colaboradores,
através de disseminação das melhorias, com o
objetivo da manutenção e incorporação nos
demais setores.

A carteira de planos pré-pagamento da Unimed Norte de Minas apresentou
o maior crescimento do Sistema Unimed Mineiro em 2015, com incremento
de 15% no saldo final de vidas.

Evolução da Carteira PP- Vidas
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PERSPECTIVA
COMERCIAL
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O crescimento gradativo das vendas , e seleção de contratos rentáveis no
momento das renovações impactou no crescimento constante do
faturamento mensal e anual da Unimed. Mesmo com os impactos mais
intensos da crise econômica do Brasil em 2016, que acarretou uma perda de
11.136 vidas em nossa carteira. Conseguimos manter o faturamento estável
e crescente. Passando de R$4.053.818,93/mês para R$6.520.122,05
milhões/mês em quatro anos, representando um aumento de 61%.

Evolução do faturamento
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Faturamento total anual
R$ 80.000.000,00
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Evolução do ticket médio
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O ticket médio da carteira aumentou 36% nos últimos quatro anos. Esse aumento foi decorrente das novas
primícias estipulada pelos atuários na precificação e aumento expressivo da receita mensal.

Esse indicador reflete o sucesso de todas as ações aplicadas no decorrer dos quatro anos. Com ênfase no
“saneamento da carteira” iniciado em 2014 visando a aplicação de reajuste integral nos contratos que se
encontravam em desequilíbrio e o cancelamento daqueles contratos que já tinham perfil estabelecido de
alta sinistralidade. Alcançamos uma diminuição de 9 pontos percentuais em quatro anos.

Evolução da Sinistralidade dos Contratos PP
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O crescimento das vendas é resultado de toda reformulação da área comercial nos últimos quatro anos.
Implantação da Consultoria Comercial da Federação, ampliação no número de vendedores, definição de
novos controles no processos de vendas e mudança da sede comercial para um local com maior visibilidade.

Performance de vendas da área Comercial
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O perfil etário da carteira da Unimed apresentou um dos melhores resultados do Sistema Unimed em Minas
Gerais, a idade média da nossa carteira encontra-se em 28 anos.

Resultado de inclusões 2014/2017
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Evolução de Inclusões - Faturamento
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CENTRO DE ESPECIALIDADES E
PROMOÇÃO DE SAÚDE
ATENDIMENTOS CLÍNICA UNIMED
2016

2017

4548
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ATENDIMENTOS CLÍNICA UNIMED
Atendimentos da clínica 2014 a 2017
8832
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ORIENTAÇÕES AS GESTANTES

Ano 2016

Ano 2017

105

63
Inscritos
Inscritos

Presentes

Presentes

281

229

© 05 Cursos em 2016
© 04 Cursos em 2017
Todas gestantes são avaliadas e telemonitoradas pela equipe multidisciplinar

VISITA A PUÉRPERA

Visitas realizadas as Puérperas
136

88

2016

2017

ORIENTAÇÕES PARA CUIDADORES DE IDOSOS
115

113

82
67

2016

2017

Inscritos

Presentes

Atividade realizada pela Equipe Multidisciplinar

ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS AO BEBÊ
88

70

31
24

2016

2017

Inscritos

Presentes

ORIENTAÇÕES AOS PAIS
Foi realizado 01 Curso em 2017.
- Total de Inscritos: 19
- Total de Participantes: 04
Atividade realizada pela Equipe Multidisciplinar

SAÚDE NO TRABALHO
Empresas

Participantes
367

288

7

5
2016

2017

PLANEJAMENTO FAMILIAR
Total de atendimentos no Planejamento Familiar
86

68

2016

2017

Responsáveis: Enfermeiras e Psicóloga

PLANEJAMENTO FAMILIAR
Vasectomias e Laqueaduras Realizadas

16
2017
28

6
2016
24

Laqueadura

Vasectomia

Responsáveis: Enfermeiras e Psicóloga

GCE
Média de Inscritos no Programa GCE
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55

2016
2017

Responsável: Enfermeira Jaqueline

GCE

Altas no Programa GCE

20

16

2016

2017

Motivos: Óbito ou exclusão vide critérios em Termo de Consentimento.
Responsável: Enfermeira Jaqueline

Internações GCE
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Setembro Outubro Novembro Dezembro

2017

Responsável: Enfermeira Jaqueline

GCE
Total de Internações GCE

39
36

2016

2017

Responsável: Enfermeira Jaqueline

Idas ao PA - GCE
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2017

Foram 66 idas em 2016, havendo redução em 2017 com 60 idas ao PA.
Responsável: Enfermeira Jaqueline

GCE
Busca por Especialistas – Ano 2017
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Responsável: Enfermeira Jaqueline

Atendimentos GCE
655

533
493

479
446
367
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171

Médico

Enfermeira

Fisioterapeuta
2016

Nutricionista

2017

Responsável: Enfermeira Jaqueline

Psicóloga

GCE
Total de Intervenções e Prevenções /2017: 70
MÉDIA ECONOMIZADA: R$ 455.000,00
Responsável: Enfermeira Jaqueline

SAÚDE DO IDOSO
Percentual de Idosos
9%

Robusto

47%

Risco de Fragilização
Frágil
44%

• Total de Inscritos no Programa: 57
• Total de Altas: 21
• Total de Encontros: 49

Responsável: Enfermeira Kívia

Total de Intervenções/Prevenções: 10
5 ITU = 35.000,00
2 PNEUMONIA = 18.000,00
3 Internações Clínicas = 15.000,00

MÉDIA ECONOMIZADA:

R$ 68.000,00

SAÚDE DO IDOSO
Idas ao PA - Idoso
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SAÚDE DO IDOSO
Consultas Idoso
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Responsável: Enfermeira Kívia

TOTAL DE ATENDIMENTOS POR PROFISSIONAL
1610

1649

1314
1157

936
842
674

647
551
364

Médico

Enfermeira

Fisioterapeuta
2016

2017

Nutricionista

Psicóloga

ASPECTOS ASSISTENCIAIS
Comportamento das Receitas e
Custos Assistenciais
As contraprestações com planos de
saúde sofreu uma queda em seu
crescimento. Em 2016 houve um
crescimento de 11,7%%, já em 2017
o crescimento foi de 22,17%%. No
entanto, deve ser lembrado o
cenário de crise econômica vivido
pelo nosso país, e mesmo diante
deste cenário foi possível um
crescimento em nossa receita.
Resultado decorrente da entrada
de novos clientes e de reajustes

a p l i c a d o s n o s c o n t r a t o s já
existentes.
No que diz respeito ao custo
assistencial, houve um aumento
em seu crescimento. Em 2016
houve um crescimento de 13% já
em 2017 o crescimento foi de 22%.
Se compararmos ao resultado final
de 2014, a nossa receita com plano
de saúde cresceu 72% e em
contrapartida o custo assistencial
cresceu 49%, o que impacta
positivamente no resultado de
nossa gestão.

Comportamento das Receitas e Custos
Assistenciais

PERSPECTIVA
FINANCEIRA
2017
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Mesmo diante deste cenário, a
cooperativa alcançou um resultado
positivo em 2017. Decorrente
também do crescimento da receita
financeira que cresceu 16 % em
relação a 2016. Percebemos que o
resultado positivo da receita
financeira contribuiu para o alcance
do resultado do exercício de 2017.
Em relação ao ano de 2014, a nossa
receita financeira cresceu 251%,
totalizando em 2017 R$
2.134.385,48 (dois milhões, cento e
trinta e quatro mil, trezentos e
oitenta e cinco reais e quarenta e
oito centavos).

2016

2017

Custo Assistencial

Em relação ao comportamento dos
Custos assistenciais, o que se
observa é a supremacia dos custos
ocorridos no regime de intercâmbio
em relação aos realizados na nossa
rede assistencial direta, 62% contra
38% em 2015; 59% contra 41% em
2016; 58% contra 42% em 2017.
Pode se verificar no gráfico abaixo
que parcela significativa dos
recursos gerados pela cooperativa
foram destinados para remunerar
serviços realizados em outras
praças, pertencentes a área de ação
de outras Unimeds.

CustoAssistencial 2015
Custo
Intercâmbio

38%
62%

CustoAssistencial 2016

Custo Intercâmbio

41%

Custo NM

59%
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Este comportamento pode ser creditado principalmente a três fatores:
I) A disponibilidade de recursos pela nossa rede credenciada;
II) Aumento dos custos hospitalares na nossa área de ação, em virtude, de demandas reprimidas que foram
supridas após a abertura da rede hospitalar, bem como, à melhor avaliação dos nossos hospitais no
programa de qualificação MGHOSP;
III) Principalmente ao perfil da carteira de beneficiários, que boa parte encontra-se pulverizada em vários
estados brasileiros.

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE CONSULTAS
Observa-se que houve um aumento na quantidade de consultas eletivas realizadas em consultório, de 2016
para 2017. Importante ressaltar que este aumento foi em decorrência do aumento quantidade de consultas
eletivas, o que demonstra que a cooperativa está gerando produção ao médico cooperado e que a proporção
de consultas em PA sobre as consultas eletivas diminuiu, o que é bom para a cooperativa.

EVOLUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS MÉDICOS COOPERADOS
O valor absoluto do repasse aos médicos cooperados tem aumentado consideravelmente ao longo dos
últimos anos, mostrando que a cooperativa tem cumprido o seu papel fundamental que é de gerar renda
para o cooperado.
O gráfico adianta demonstra no período de 2011 a 2017, que o percentual acumulado de aumento de valores
repassados para o cooperado foi de 163 %. Considerando apenas o período de 2017 em relação a 2016,
verifica-se acréscimo de 26%. E considerando o ciclo de nossa gestão, verifica-se um acréscimo de 60,96%.

Entre 2014 e 2018, a consulta eletiva foi valorizada em 50%, sendo um dos maiores compromissos de nossa
gestão.

IDSS- ÍNDICE DE DESEMPENHO DA SAÚDE SUPLEMENTAR
A avaliação de desempenho das operadoras é realizada através do Índice de Desempenho da Saúde
Suplementar (IDSS), calculado a partir de indicadores definidos pela própria Agência. É uma avaliação
retroativa, referente ao ano anterior ao da divulgação, isto é, os resultados que estão sendo apresentados são
relativos à avaliação do ano-base 2015. O IDSS varia de zero a um (0 a 1) e cada operadora recebe uma nota
que a enquadrará em uma faixa de avaliação por ordem crescente de desempenho:
Faixas de Avaliação o IDSS:

Esses indicadores são agregados em quatro (04) dimensões, e está mais integrado e com o mesmo peso
cada uma (25% para cada dimensão avaliada): dimensão Atenção à Saúde; dimensão Econômicofinanceira; dimensão Estrutura e Operação; dimensão Satisfação do Beneficiário.
O gráfico abaixo revela recuperação do nosso desempenho no exercício 2014, refletido na apuração
realizada em 2016.

VINCULAÇÃO DE ATIVOS GARANTIDORES
A execução do planejamento para compor a vinculação de ativos, em volume equivalente às provisões
constituídas iniciou-se em novembro/14.
Mensalmente, até setembro/16, seria acrescido o montante de R$ 210 mil em conta de aplicação financeira
sob custódia da ANS. Continuamos as aplicações conforme necessidade do período.
Na prática, estas aplicações financeiras não podem ser movimentadas sem a anuência da ANS, se
constituindo em um ativo que não integra o fluxo de caixa para saldar compromissos cotidianos. Este
indicador evoluiu da condição de déficit em todo período avaliado, para superavitária no quarto trimestre de
2015 e continuou até 2017.

UNIMED MONTES CLAROS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2017 e 2016

CONTEÚDO:
- Relatório da Administração
- Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstr
- Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
- Notas Explicativas
- Pareceres Atuariais.
- Parecer Conselho Fiscal
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SOBRE

Aos Senhores Administradores da Unimed Montes
Cooperativa de Trabalho Médico

Claros

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
politicas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO em 31 de dezembro de 2017, 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
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a
Entidade 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 da auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros Assuntos
Conforme descrito na nota explicativa nº 01 a Unimed Montes Claros possui um acordo através de “Termo de
Assunção de Obrigações Econômico Financeiras” que define um cronograma de ações e procedimentos com
vistas a suprir a anormalidades apontadas pelo órgão regulador.
A Unimed Montes está cumprindo todos os itens do Termo de Assunção de Obrigações Econômico Financeiras,
sendo que em 31 dezembro de 2017, o vínculo para das garantias financeiras e os percentuais de margem de
solvência encontram-se suficientemente constituídos.
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Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 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 contábeis, 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 contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 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 necessários para permitir
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a
administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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
contábeis.
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Como parte de uma 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 contábeis,
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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

•

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 uma incerteza significativa em
relação a eventos ou circunstancias que possam causar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências da auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade
operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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.
Belo Horizonte, 12 de março de 2017.

WALTER HEUER AUDITORES INDEPENDENTES
CRC - SP 334/O F 6 MG

MAURI PASSIG MARTINS

CRISTIANA S.C. COSTA LAGE

CONTADOR CRC - RJ 31.381/O T 2 MG

CONTADOR CRC - MG 47.629/O
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