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EDITORIAL
Prezado cooperado ,

colegas nas mais diversas especialidades;

É com satisfação e segurança que nos dirigimos a
você para relatar o que vivenciamos em 2015, pois
como é do seu conhecimento, fomos notificados
pela ANS em 2014, assim que assumimos a nossa
gestão.
Esta notificação da Agencia Nacional de Saúde
ocorreu devido à instabilidade econômico
financeira da cooperativa que se encontrava
fragilizada.
Mesmo com este ambiente adverso, assumimos
com coragem e determinação os compromissos e
obrigações impostas pela ANS e conseguimos
cumprir todas as exigências antes mesmo do
prazo determinado, que é setembro de 2016,
quando termina o TAOEF.
Diante de tantas dificuldades encontradas,
fixamos como objetivos prioritários para 2015 o
saneamento da carteira, incremento no setor de
vendas, visibilidade da Unimed na população de
Montes Claros e do Norte de Minas e atenção aos
colaboradores.
Queremos deixar
registrado os nossos
agradecimentos pela dedicação e compromisso
que todos tiveram com nossa cooperativa.
Não podemos esquecer de outra medida, também
muito importante, que foi a implantação do Plano
de Cargos e Salários, concretizando um antigo
sonho de toda equipe de colaboradores.
Neste ano de 2016, vamos concentrar nossos
esforços nos objetivos:

- Implantação de um novo sistema de gestão,
investindo em ferramentas de TI, o que tornará
mais ágil todos os processos internos com
informações mais rápidas, precisas e confiáveis;
-Aproximação da nossa UNIMED com os
cooperados, visando uma participação ativa e
constante, buscando a valorização dos
cooperados.
Apesar do cenário nacional nada favorável,
acreditamos que a nossa cooperativa está em
consolidação, com nossos indicadores apontando
para uma empresa mais sólida e sustentável, forte
o suficiente para enfrentar as instabilidades do
mercado financeiro e da economia nacional que
não ofe rece as mínimas condiçõ e s de
sobrevivência de qualquer empreendimento no
Brasil de hoje.
QUEREMOS E JUNTOS VAMOS TORNAR A
UNIMED NORTE DE MINAS UMA DAS
MELHORES OPERADORAS DE PLANOS DE
SAÚDE DE MINAS GERAIS.
Diretoria Executiva Unimed Norte de Minas

-Reestruturação da rede para atender nossos
beneficiários, uma vez que a nossa carteira obteve
um crescimento razoável. Para tanto, ampliamos a
rede de atendimento com o credenciamento de
novas clinicas e hospitais como a Santa Casa e
Hospital Dilson Godinho. Ampliamos também o
nosso quadro de cooperados, recebendo novos
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PERFIL DA COOPERATIVA
A Unimed Norte de Minas - Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico, fundada no dia 02
de junho de 1971, completou 44 anos em 2015, 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 - 45051
Cooperados- 337
Hospitais credenciados- 09
Clínicas credenciadas- 83
Laboratórios credenciados- 33

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
Negócio
Promoção e soluções em saúde
Missão
Oferecer serviços de saúde com qualidade, melhorando continuamente o nosso processo e buscando o
efetivo cooperativismo.
Visão
Ser uma cooperativa médica sustentável, oferecendo aos nossos clientes serviços de saúde com
excelência.

ORGANOGRAMA
Sistema
Unimed

Legenda

GAD Gerência Administrativa

Assembléia dos
Cooperados

GNE Gerência de Negócios
de Promoção da
GPS Gerência
Saúde

Conselho Fiscal

de Atendimento
GAR Gerência
e Regulação

GFF

Gerência de Faturamento
e Financeiro

Conselho de
Administração
Conselho Ético
Profissional

Conselho Técnico
Diretoria
Executiva

Consultoria
Atuarial

Consultoria
Jurídica

Consultoria
Contábil

GAD

GNE

GPS

GAR

GFF
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DIRETORIA E CONSELHOS
Diretoria Executiva
Dra. Claudia Borém P. Figueiredo - Diretora Presidente
Dr. Benedito Maciel - Diretor Comercial
Dr. Cássio Costa - Diretor Financeiro

Conselho Técnico - Efetivos Quadriênio 2014/2018
Dr. Gessandro F. Barbosa
Dr. Luiz Ernani M. Junior
Dr. Silvan Marcio de Oliveira

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 Técnico - Suplentes Quadriênio 2014/2018
Dr. Bruno Favato
Dr. Breno Barreto
Dr. Carlos Alberto L. Valias

Conselho Fiscal - Efetivos
Dr. Gyovany Mendes
Dr. Carlos Eduardo Fernandes
Dr. Anderson Patrício Melo
Conselho Fiscal - Suplentes
Dr. Reinaldo Pimenta de Pádua
Dr. Luiz da Paixão Fernandes
Dr. Waldeir Duarte Barreto

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

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 assembleia, 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
assembleia. 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 socioeconômica.
7º - Interesse pela comunidade
A cooperativa desenvolve projetos de responsabilidade
socioeconômica e ambiental com a comunidade local.
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AÇÕES EM 2015
Diagnosticado as expectativas e o cenário do ano de 2015, demos continuidade ao nosso planejamento interno para conquistas
de melhores resultados operacionais para nossa Unimed.
Ao longo do ano, foram direcionadas ações com foco em diminuição de despesas e custos assistenciais e crescimento da nossa
receita, com o intuito, de sairmos de uma situação de desequilíbrio para equilíbrio financeiro e, assim, diminuirmos a
probabilidade de sofrermos sanção do órgão regulador.
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 2015:
Redução da Despesa Administrativa /Comercial
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;
·
Não realizado projetos de TI em 2015, no entanto, conseguimos em parceria com o Credicom patrocínio para
revitalização de 10 máquinas do parque tecnológico;
·

Outras medidas administrativas:
-Redução do volume de compras de material de expediente;
-Redução verbas de marketing, publicidade e propaganda;
-Cancelamento de eventos de confraternização e atividades voltadas para o desenvolvimento humano;
-Cancelamento do Programa de Bonificação das Secretárias e Médicos Cooperados;
-Renegociação do contratos de fornecimento de bens e serviços;
-Redução do orçamento para compra de uniforme;
-Redução de investimentos em cursos e treinamentos de funcionários;
-Reestruturação do processo de cobrança, com vistas ao maior controle e redução da inadimplência.
-Aumento possível do valor da consulta eletiva para R$60,00 e consulta em pronto socorro para R$ 54,00;
-Realização de Vendas de novos planos, principalmente, planos empresariais, com crescimento da nossa carteria de
pré-pagamento, em vidas no percentual de 14,25% ;
-Melhor renegociação dos contratos que apresentavam comportamento de sinistralidade acima da média ideal e
adoção de política para a qualificação da carteira de beneficiários;
-Redução do sinistro dos contratos empresariais, em virtude, das ações realizadas pela Unimed para diminuição do
custo assistencial e nestas contratantes;
-Pagamento inegral das negociações realizadas com a Central Nacional Unimed, e com a Unimed BH, gerando uma
diminiuição dos juros totalizando uma economia R$ 54.326,58;
-Conquista de receita financeira de R$ 1.127.736,45 com a aplicação financeira acumulada durante o ano;
-Mudança da sede administrativa, com vistas, à redução do valor de locação a médio e longo prazo;
-Negociação de novo local para redução do valor do alguel como galpão;
-Abertura do quadro social possibilitando a entrada de 12 novos cooperados, melhorando o nosso PL e o indicador de
Margem de Solvência;
-Visita da Diretoria aos médicos cooperados, nas especialidades com maior dificuldade de atendimento aos clientes,
para abertura de agenda;
-Negociação de atendimento de novas especialidades no Centro de Especialidades;
-Negociação de Abertura de toda a Rede Hospitalar para atendimento aos clientes Unimed.
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ASPECTOS ASSISTENCIAIS
Comportamento das Receitas e Custos Assistenciais:
As receitas com planos de saúde tem crescido consideravelmente nos últimos
dois anos. Em 2014 houve um crescimento de 25,4% e em 2015 o crescimento foi
de 28,1%, este crescimento foi decorrente da entrada de novos clientes e de
reajustes aplicados nos contratos já existentes.
No que diz respeito ao custo assistencial, houve uma queda em seu crescimento.
Em 2014 houve um crescimento de 31,2% enquanto em 2015 o crescimento foi
de apenas 13,7%. O que foi fundamental para o resultado de 2015 .
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, 63% contra 37% em 2014 e 62%
contra 38% em 2015. Pode se verificar no gráfico 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.
Este comportamento pode ser creditado principalmente a dois fatores: I) a
disponibilidade de recursos pela nossa rede credenciada; II) 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 uma manutenção da quantidade de consultas realizadas
em consultório, no entanto houve uma pequena redução do número de consultas
realizadas em Pronto Atendimento.
Em 2015, houve um reajuste de 7,04% no valor das consultas eletivas, reajuste
possível para a realidade enfrentada pela Cooperativa naquele momento.

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 adiante demonstra no período de 2010 a 2015, que o percentual
acumulado de aumento dos valores repassados para os cooperados foi de
170,56%. Considerando apenas o período de 2015 em relação a 2014, verifica-se
acréscimo de 8,90%.

AUMENTO NO VALOR DA CONSULTA:
CONSULTA ELETIVA: R$70,00 - REAJUSTE DE 16,6%:
CONSULTA EM PS: R$65,00 - REAJUSTE DE 20,3%
A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE MARÇO
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Centro de Especialidades Médicas:
A restruturação do Centro de Especialidades Médicas repercutiu positivamente
na imagem da Unimed Norte de Minas, no aspecto assistencial tivemos em 2015
um aumento de 78,94% no número de atendimentos realizados em relação ao
ano de 2013. Atualmente, o nosso Centro de Especialidades presta atendimento
na especialidade de clínica médica sem agendamento prévio nos horários de 08h
às 12h e de 13h às 17h. Além disso, realiza atendimentos previamente agendados
nas especialidades de: Cardiologia; Ortopedia, Neurologia, Anestesiologia,
Reumatologia, Angiologia, Dermatologia, Psiquiatria e sessões de Nutrição e
Psicologia. Em 2015, conseguimos diminuir as nossas reclamações relacionadas
à marcação de consultas nas especialidades de Neurologia e Reumatologia, uma vez, que conseguimos direcioná-las ao Centro
de Especialidades neste ano.
No decorrer ano de 2015, a equipe multidisciplinar da Unimed Norte de Minas, composta por nutricionista, psicóloga,
fisioterapeuta, enfermeira e médico da família, realizaram diversas ações de Promoção de Saúde como orientações para
Gestantes, cuidadores de idosos e cuidados COM bebê, além do Programa de Gerenciamentos de casos especiais, saúde nas
empresas, GESTANTES e Planejamento familiar. Os programas são avaliados periodicamente pela Federação Minas e está entre
as mais bem pontuadas do estado pelos serviços prestados. Essas ações causam impactos positivos para a Cooperativa, pois
além de garantir o bem-estar e satisfação dos nossos beneficiários contribuem para redução dos custos assistenciais da
operadora.

Centro de Especialidades Médicas

Orientações para Gestantes

IDSS- Índice de Desempenho da Saúde Suplementar:
O IDSS é um indicador da ANS criado em 2009 com o intuito de atribuir uma nota
do perfil da qualidade das Operadoras de Planos de Saúde, avaliando-as em
quatro dimensões distintas: Atenção a Saúde, Estrutura e Operações, EconômicoFinanceiro e Satisfação dos Beneficiários.
O gráfico revela recuperação do nosso desempenho no exercício 2014, refletido
na apuração realizada em 2015.

Notificação ANS:
Em Dezembro/2014, mais precisamente em 16/12/2014, recebemos notificação ANS - Agencia Nacional de Saúde Suplementar,
questionando acerca das pendências e anormalidades perante aquele órgão regular. Anormalidades que já havíamos detectado
no diagnóstico, para as quais tínhamos programado/iniciado as reparações por meio das medidas administrativas já adotadas.
Diante da notificação tivemos como alternativa propor à ANS a celebração de um Termo de Assunção de Obrigações
Econômico–Financeiras, que se traduz em compromissos assumidos, os quais devemos cumprir rigorosamente, num prazo
máximo de 24 meses, sob pena de uma ação mais contundente por parte a agência reguladora. Principais compromissos
assumidos com a celebração do TAOEF:
- Regularizar a composição dos APLICAÇOES VINCULADAS às PROVISÕES TÉCNICAS da ANS, cuja defasagem em
dez/14 era de 47%, em relação ao total necessário. No encerramento de 2015 o nível de cobertura destas provisões em
aplicações vinculadas é de 76%;
- As contas de fundos lastreados junto a ANS são vinculados à CETIP, e não podem sofrer resgates sem a anuência da
ANS.
- Manter as medidas de contenção de despesas administrativas, gerenciamento dos custos assistenciais e otimização
das receitas;

8

- Adequar a suficiência do Patrimônio Mínimo Ajustado de forma a suprir a necessidade de composição da Margem de
Solvência. Para isto, será necessário destinar o resultado apurado no exercício 2014 para a composição dos Fundos Legais
(FATES e Fundo de Reserva) e ainda, destinar a sobra à disposição da AGO/2015 e AGO/2016 para compor fundo contingências;
- Investir na regularização da documentação do imóvel hospitalar de propriedade da operadora, com vistas a viabilizar a
sua alienação mediante deliberação de assembleia geral. .
Ressalta-se que durante a vigência do TAOEF, por força da RN 307 da ANS, a operadora nesta condição fica impedida de distribuir
sobras para os seus cooperados.
Durante o ano de 2015, houve uma evolução importante quanto aos compromissos assumidos juntos à Agência Reguladora, o
que demonstra o resultado dos esforços realizados pela COOPERATIVA na melhoria dos seus indicadores econômicofinancieros. Salientamos que é necessário o envolvimento de todos para a continuidade deste caminho de solidez da nossa
Unimed.
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ASPECTOS COMERCIAL
Evolução da Carteira de Clientes Total:
Houve um aumento da quantidade de beneficiários na nossa carteira de clientes,
conforme gráfico, muito pela boa prospecção da nossa área comercial,
principalemente, em vendas de planos pré-pagamento para empresas, o que
contribuiu efetivamente para o crescimento da nossa receita de vendas

Evolução da Carteira Pré-pagamento:
No gráfico, observamos um crescimento de 14,25% na quantidade de clientes em
planos pré-pagamento. Saindo de 26.725 vidas no final de dezembro de 2014
para 30.534 vidas em no final de dezembro de 2015. A nossa Unimed foi
destaque dentre as Unimeds de Minas no crescimento de vidas em planos prépagamento.

Evolução da Carteira Empesarial:
Sendo o nosso maior crescimento concentrado na carteira empresarial, que em
Janeiro de 2015 estava com 12.191 e terminou o ano com 15.858, uma evolução de
3.667 novas vidas.

Distribuição dos Beneficiários por tipo contrato:
A política comercial adotada pela atual diretoria executiva, com o esforço da
equipe de vendas, aposta no mercado empresarial, em especial as PMEs, cujos
beneficiários sejam residentes na região do norte de Minas, de forma a
beneficiar os cooperados e prestadores de serviços locais .
Abaixo observamos que 58% dos nossos clientes estão concentrados em
contratos empresariais e ou coletivo por adesão:
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ECONÔMICO-FINANCEIRO
A gestão financeira teve uma atenção especial em 2015, haja vista o frágil cenário encontrado no inicio desta gestão e os
compromissos assumidos com a ANS no final de 2014. Em 2015 foi necessário manter as estratégias de redução da despesa
administrativa e do custo assistencial, e aumento da receita operacional e financeira.
Os resultados gerados em 2015 foram suficientes para suportar os compromissos assumidos perante a agência, melhorando de
forma significativa o nosso cenário econômico-financeiro, conforme informações adiante:

Fluxo de Caixa:
Os gráficos demonstram os fluxos de caixa ao longo de 2014 e de 2015. Ao longo
do ano de 2014 o saldo real de caixa foi negativo, se considerarmos as obrigações
vencidas e não pagas. Em média, a defasagem de caixa para suprir os
compromissos cotidianos foi de R$ 219,8 mil.
Em 2015, podemos perceber no gráfico abaixo uma melhora significativa da
situação financeira. Ao longo do ano o saldo real de caixa foi positivo em média
R$3,087 milhões. Saindo de um cenário onde havia indisponibilidade de
recursos para uma condição de superávit para arcar com seus compromissos de
curto prazo.
Esta condição foi possível, em virtude do aumento total da Receita com novas
vendas, reajustes de contratos e pelas pelas aplicações financeiras realizadas
pela Unimed durante o ano de 2015.

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, será acrescido o montante de R$ 210 mil em
conta de aplicação financeira sob custódia da ANS. 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.

Margem de Solvência:
Trata-se de estabelecer paridade do PL - Patrimônio Líquido em relação ao volume de operações e será exigida integralmente
até 2022. Não se trata de recurso financeiro e sim, da adequação do PL.
Projeta-se que até dez/2022 devemos ter uma margem de solvência total de R$ 11,9 milhões, contra um PL de R$ 6,3 milhões
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contabilizados em dez/15.
A elevação do PL pode ocorrer pelas seguintes situações:
- Entrada novos cooperados
- Distribuição de sobras para o capital ou fundos constituídos em AGO
- Chamada de capital.

Liquidez corrente:
Observa-se que este indicador evoluiu positivamente no período analisado em
20,8%, saindo de condição de indisponibilidade de recursos para superávit de
recursos, frente aos compromissos no curto prazo. Isso significa dizer, que a cada
R$ 1,00 de dívida possuímos R$ 1,08 para saldá-las.

Endividamento:
Este indicador evoluiu positivamente em 7%, diminuindo assim a dependência
do capital de Terceiro. Entretanto o nível de endividamento ainda encontra-se
acima do preconizado pela ANS, demonstrando que é capital externo que está
garantindo a giro das operações. Salienta-se que o grande impacto neste
indicador são as provisões para ressarcimento ao SUS, PEONA e REFIS.

Índice de Utilização Combinado:
Este indicador evoluiu positivamente em 7%, diminuindo assim a dependência
do capital de Terceiro. Entretanto o nível de endividamento ainda encontra-se
acima do preconizado pela ANS, demonstrando que é capital externo que está
garantindo a giro das operações. Salienta-se que o grande impacto neste
indicador são as provisões para ressarcimento ao SUS, PEONA e REFIS.

Comportamentos da Despesa Administrativa:
Nos últimos anos, houve uma redução da despesa administrativa. Enquanto em
2013 a DA era de 17,75%, em 2015 a DA foi 13%, abaixo da meta proposta pela ANS
de 15%. Esta redução na despesa administrativa é resultado do esforço realizado
nos anos de 2014 e 2015 onde muitas despesas foram cortadas e/ou reduzidas.
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ANEXOS
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do conselho fiscal da Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho
Médico Ltda, reunidos especialmente para dar parecer sobre as Contas, Relatórios da Diretoria, Balanço
Geral e Demonstração das Contas Sobras e Perdas, referente ao exercício encerrado em 31/12/2015,
declaram para os devidos fins, que examinaram e conferiram as contas, inspecionaram os livros e
documentos atinentes, constatando estar devidamente correto e em ordem, bem como, o Parecer da
Auditoria Externa. Assim são unânimes em se pronunciarem favoravelmente ao encaminhamento à
aprovação, pela Assembléia Geral Ordinária das contas apresentadas pela Diretoria Executiva.
Montes Claros, 31 de dezembro de 2015.
Conselho Fiscal
2015/2016
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Gerência de Negócios: Fernanda Xavier | (38) 3229-1515
Cadastro: Danielle Gomes | (38) 2101-1528
Jurídico: Sheila Soares | (38) 2101-1511
NDH, Comunicação e Marketing: Mariana Versiani | (38) 2101-1511
Recursos Humanos: Adélia Barbosa | (38) 2101-1561
Relacionamento com Cooperado: Luiz Fernando Mesquita| (38) 2101-1560
Tecnologia da Informação: Ewalter Alves | (38) 2101-1591

