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EDITORIAL
Colegas Cooperados,
Concluímos o terceiro ano da nossa gestão e queremos dividir com
vocês as nossas conquistas, a nossa evolução no mercado de vendas,
principalmente em dias de recessão e a certeza de uma Cooperativa mais
segura, transparente e em pleno crescimento financeiro/econômico,
firmando a marca UNIMED NORTE DE MINAS como o melhor plano de
saúde de Montes Claros e região.
O nosso foco e dedicação no ano de 2016 foi dirigido aos nossos
beneficiários, procurando atendê-los com carinho, agilidade e segurança,
pautada na dedicação da equipe de colaboradores que não mede esforços
para que os nossos clientes tenham a certeza de que estamos sempre por
perto para ajudá-los e minimizar as suas ansiedades e angustias.
Para alcançar estes objetivos, participamos do 1º curso de Especialista em
Melhoria realizado no Brasil, promovido pelo IHI (Institute for Healthcare
Imprvment) que nos proporcionou implantar na cooperativa o projeto :
“Unimed focada no Cliente’’, tornando possível melhorias continuas dos
processos e atendimentos aos beneficiários. Este projeto ajudou a reduzir
significativamente as NIPS (Notificação de Investigação Preliminar)
junto a ANS, fazendo com que a nossa Unimed permanecesse na ‘’faixa 1'’
do monitoramento da garantia de atendimento e fomos agraciados com
congratulações da Unimed do Brasil com nota ‘’A’’ em atendimento no
intercâmbio.
Neste ano de 2017, vamos priorizar os Cooperados, motivo maior da nossa
existência, tendo como meta uma gestão austera, responsável,
comprometida com um resultado sustentável para manutenção de todos
os nossos indicadores, e maior participação de cada cooperado para que
possamos alcançar vitórias, proporcionando conquistas financeiras, de
mercado e na sociedade .

Dr. Cássio Costa - Diretor Financeiro
Drª. Cláudia Borém - Diretora Presidente
Dr. Benedito Maciel - Diretor Comercial

Você pode colaborar marcando presença , abrindo a sua agenda,
valorizando
os nossos clientes, atendendo- os com zelo e atenção o que nos dá a
segurança de enfrentar a concorrência para tornar a UNIMED NORTE DE
MINAS mais forte e colocando - a como a numero 1 entre os planos de
saúde do nosso estado .
Esta é a vez da nossa Unimed , só depende de cada um de nós !

Diretoria Executiva
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PE R F I L DA CO OPE R AT I VA
A Unimed Norte de Minas - Unimed Montes Claros Cooperativa de
Trabalho Médico, fundada no dia 02 de junho de 1971, completou 45 anos
em 2016, e é a única operadora de plano de saúde da região que possui o
registro definitivo da ANS: 304.051.

ORGANO GRAM A

A área de atuação da Unimed Norte de Minas abrange 78 municípios do
Norte de Minas.

Clientes - 44770
Cooperados - 356
Hospitais credenciados - 10
Clínicas credenciadas - 79
Laboratórios credenciados - 35
Colaboradores - 73

I D E N T I DA D E O R G A N I Z AC I O NA L
NEGÓCIO
Promoção e soluções em saúde.

Gerência
Geral

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.
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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 FISCAL - EFETIVOS

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

Dr. Gyovany Mendes
Dr. Carlos Eduardo Fernandes
Dr. Evaldo Jener

CONSELHO FISCAL - SUPLENTES
Dr. Tarcisio Iran Rego
Dr. Renato Correa M. Mourão
Dra. Rosangela Lopes M. Rodrigues

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
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M A PA E S T R AT É G I C O

_

S E T E L I N H A S Q U E O R I E N TA M O C O O P E R AT I V I S M O
ou perdas são destinadas conforme decisão da assembléia.
Quando há sobras, são divididas entre os cooperados.

Os sete princípios do cooperativismo são as linhas
orientadoras por meio das quais as cooperativas levam os
seus valores à prática.

1
2
3

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.
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.
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
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Autonomia e independência
As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda
mútua, controladas pelos seus membros, que são donos do
negócio.
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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.

6

Intercooperação
Para fortalecer o cooperativismo, realizamos intercâmbio de
informações, produtos e serviços, viabilizando o setor como
atividade socio econômica.

7

Interesse pela comunidade
A cooperativa desenvolve projetos de responsabilidade socio
econômica e ambiental com a comunidade local.
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P R I N C I PA I S AÇ Õ E S E M 2 0 1 6
Em 2016, 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.
3

Realizamos investimentos em tecnologia da informação, com
investimentos em segurança e vitalização, além de iniciarmos 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: Santa Casa, Dilson Godinho e Hospital das
Clínicas. 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 2016:
ü 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;
ü 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$75,00, um aumento
de 25%.
ü Realização de Vendas de novos planos, principalmente, planos
empresariais, com crescimento da receita de pré-pagamento, em
faturamento no percentual de 16% ;
ü Melhor renegociação dos contratos que apresentavam comportamento de
sinistralidade acima da média ideal e adoção de política para a qualificação
da carteira de beneficiários;
ü Redução do sinistro dos contratos empresariais, em virtude, das ações
realizadas pela Unimed para diminuição do custo assistencial e nestas
contratantes;
ü Conquista de receita financeira de R$ 1.847.239,91 acumulada durante o
ano;
ü Abertura do quadro social possibilitando a entrada de 19 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. Este ano iniciamos o
Programa “Idoso bem Cuidado”.
ü Implantação do Projeto ‘’Unimed Focada no Cliente’’ , a partir do curso
‘’especialista em melhoria.’’
ü Investimentos na área comercial para melhor prospecção de clientes e
imagem da Unimed.
ü Investimento na área de Tecnologia da Informação atraves dos projetos de
virtualização dos servidores, segurança da informação e gerenciamento
eletronico de documentos.
ü Inicio da Implantação do novo sistema de gestão, a partir do projeto
Unimed HRP.
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ASPECTOS ASSISTENCIAIS
Comportamento das Receitas e Custos Assistenciais:
As contraprestações com planos de saúde sofreram uma queda em seu
crescimento. Em 2015 houve um crescimento de 28,54%, já em 2016 o
crescimento foi de 11,7%. 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 aplicados nos contratos já
existentes.
No que diz respeito ao custo assistencial, houve um aumento em seu
crescimento. Em 2015 houve um crescimento de 13,7% já em 2016 o
crescimento foi de 13%.

_

Mesmo diante deste cenário, a cooperativa alcançou um resultado positivo
em 2016. Decorrente também do crescimento da receita financeira que
cresceu 63,80% em relação a 2015.
Percebemos que foi o resultado positivo da receita financeira que contribuiu
para o alcance do resultado do exercício de 2016.
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 e 59%
contra 41% em 2016. 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.

Custo Assistencial 2015
Custo
Intercâmbio

38%
62%

Custo NM

Custo Assistencial 2016
Custo Intercâmbio
41%
59%

Custo NM

Este comportamento pode ser creditado principalmente a tres 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) Ao perfil da carteira de beneficiários, que boa parte encontra-se
pulverizada em vários estados brasileiros.
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Evolução da quantidade de Consultas:
Observa-se que houve uma manutenção na quantidade de consultas
eletivas realizadas em consultório. No entanto, houve um aumento no
número de consultas realizadas em Pronto Atendimento, o que não é bom
para a cooperativa e também para o médico cooperado.

Evolução da Remuneração dos Médicos Cooperados:
O valor absoluto do
repasse aos médicos
cooperados tem
a u m e n t a d o
consideravelmente ao
longo dos últimos
anos, mostrando que a
c o op e r at iva te m
cumprido o seu papel
fundamental que é de
gerar renda para o
cooperado.
O gráfico adiante
demonstra no período de 2011 a 2016, que o percentual acumulado de
aumento de valores repassados para o cooperado foi de 108,71%.
Considerando apenas o período de 2016 em relação a 2015, verifica-se
acréscimo de 8,90%.
Em 2016 houve um reajuste de 25% no valor das consultas eletivas.

AUMENTO NO VALOR DA CONSULTA ELETIVA

Consulta Eletiva: R$ 80,00 Reajuste: 6,66%
A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE ABRIL
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C E N T R O D E E S P E C I A L I DA D E S M É D I C A S
O Centro de Especialidades Médicas repercutiu positivamente na
imagem da Unimed Norte de Minas. Abaixo demonstramos a evolução de
atendimentos desde 2013. Observa-se que houve uma redução nos
atendimentos realizados em 2016, grande parte em decorrência do
cancelamento do contrato com uma carteira em pré-pagamento, que
utilizava com maior freqüência os serviços.

Atualmente, o nosso
C e n t r o
d e
Especialidades
presta atendimento
na especialidade de
clínica médica sem
agendamento prévio
nos horários de
08:00 às 11:30 e 13:00
às 16:30. Além disso,
realiza atendimentos
previamente
agendados nas
especialidades de:
Cardiologia; Ortopedia, Neurologia, Anestesiologia, Reumatologia,
Angiologia, Dermatologia, Psiquiatria e sessões de Nutrição e Psicologia.

Em 2016, 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.
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E S PAÇ O V I V E R B E M

_

Para a Unimed, prevenir é sinônimo de saúde, qualidade de vida e bemestar, por isso, reconhece que medidas preventivas garantem uma vida
melhor e mais saudável.
Assim, o Espaço Viver Bem busca levar informação e cuidados básicos de
saúde para estimular hábitos saudáveis e impedir o avanço de doenças
crônicas.
O espaço tem o propósito de aumentar a qualidade de vida do cliente,
promovendo o auto cuidado e estimulando aquisição de hábitos saudáveis.
Evitar internaçõ es desnecessárias e fornecer informaçõ es
complementares ao médico assistente, fomentando um vínculo entre o
profissional de saúde e o usuário, também fazem parte dos objetivos deste
serviço.

Curso para Gestantes

Curso de Cuidador de Idoso

Lançamento do Centro de Atenção
a Saúde do Idoso

Curso para Gestantes

Em 2016 atendemos uma média de 600 clientes da Unimed dentro dos programas ativos.

10

Idoso Bem Cuidado
Un i m e d N o r t e d e M i n a s l a n ç a o C e nt r o d e A t e n ç ã o a S a ú d e d o I d o s o

O bem-estar da população idosa é
uma preocupação constante da
Unimed Norte de Minas, que lançou
no dia 19 de Dezembro o 'Centro de
Atenção à Saúde do Idoso', uma
unidade de saúde complementar do
Centro de Especialidades, exclusiva
para usuários idosos.
Quando se observa um serviço
público de saúde, nota-se que o
número de atendimento s às
pessoas idosas é superior ao
percentual que esta parcela da
população representa no todo.
Existe uma clara te ndê ncia
mundial de ocupação dos serviços
de saúde pública pelos idosos,
portanto, a criação de serviços especializados, onde o atendimento do
idoso é realizado de forma diferenciada, torna-se fundamental. O
atendimento deve agir preventivamente.

operadora, na região de Montes Claros. Reduzir taxas de idas ao pronto
atendimento e de internações hospitalares oferecendo aos idosos educação
em saúde e apoio ao autocuidado alem de prevenir quedas com a avaliação do
risco ambiental.
A UnimedNM já está fazendo o monitoramento telefônico que é a coleta de
informações sobre a saúde de cada paciente inscrito, a avaliação nutricional
individual, o acompanhamento psicológico, atividades recreativas numa sala
especial, a avaliação ampla e classificação de risco realizado pela
enfermagem em domicílio e a avaliação médica favorecendo o vínculo do
cliente com a equipe. No programa, são realizados também ciclos de palestras
e/ou oficinas educativas que podem acontecer semanalmente.
A prevenção contra quedas, acidente mais comum entre os idosos, é uma
atividade que vai se destinar à avaliação do risco ambiental no domicílio
conforme necessidade.

O programa visa otimizar o atendimento ao idoso no que diz respeito à
promoção de saúde. Assim ele entra para prevenir e gerenciar fatores de
risco de doenças crônicas
e auxiliar na manutenção
da capacidade funcional e
da autonomia. Os
objetivos do centro são
estimular a análise da
carteira com faixa etária
maior que 60 anos de
idade, visto que, na data
atual temos 400 idosos
com dados cadastrados
no sistema da nossa
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Classificação de Risco

Temos para o público-alvo do programa a expectativa inicial de 30

Através da classificação, os idosos serão divididos em três grupos:
- De 0 a 6 pontos: Idoso robusto;
- De 7 a 14 pontos: Idoso em risco de fragilização;
- > a 15 pontos: idoso frágil.

idosos (grupo piloto) divididos em 03 grupos, com perfil para a participação
no programa, sendo a meta de cobertura para os 400 beneficiários.
Atualmente, existem 30 idosos inscritos no programa.

O nosso foco é desenvolver atividades e prevenção de riscos nos idosos
classificados como robusto e em risco de fragilização. Os idosos
classificados como frágil serão encaminhados ao Programa de
Gerenciamento de Casos Especiais (GCE).

A forma de Captação dos beneficiários para a inscrição no Programa de
Atenção à Saúde do Idoso são vários: indicação médica, indicação da equipe
multi disciplinar, demanda espontânea, equipe de auditoria, busca ativa
(banco de dados, serviços próprios), indicação do Setor Comercial.

Plano de Cuidados
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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:

Principais compromissos assumidos com a celebração do TAOEF:

ü Regularizar a composição dos APLICAÇÕES VINCULADAS às
PROVISÕES TÉCNICAS da ANS, cuja defasagem em dez/14 era de 47%,
em relação ao total necessário. Para atingir este compromisso foi
projetada a necessidade de aportamos mensalmente até set/16 o
equivalente a R$ 210 mil, em conta de fundos lastreados junto a ANS; As
contas de fundos lastreados junto a ANS são vinculados à CETIP, e não
podem sofrer resgates sem a anuência da ANS.

ü Manter as medidas de contenção de despesas administrativas,
gerenciamento dos custos assistenciais e otimização das receitas;

ü 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;
ü

ü Levar à deliberação da Assembléia Geral proposta para capitalização da
Cooperativa, caso o PL se mantenha em patamares inferiores ao exigido,
para efeitos da composição da Margem de Solvência;

ü Levar à deliberação em Assembléia Geral proposta para alienação do
imóvel hospitalar.

Notificação ANS - Dezembro 2014
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
c e l e b r a ç ã o d e u m Te r m o d e A s s u n ç ã o d e O b r i g a ç õ e s
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.

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.
Outros temas constantes da notificação da ANS, relativas à
insuficiência/erros na prestação de informações para o órgão regular, foram
sanados no ato da proposição do TAOEF.
Cumprimos todos os compromissos do TAOEF.
Durante o ano de 2015 e 2016, 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 econômico-financieros. Salientamos que é necessário o
envolvimento de todos para a continuidade deste caminho de solidez da
nossa Unimed.
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AS PEC TOS COM E RC I A IS

_

Neste ano, realizamos também investimentos em uma nova estrutura
para a nossa Área Comercial, que foi direcionada para uma localidade de
melhor acesso e facilidade para os possíveis novos clientes. Observamos
que apesar de termos reduzido a nossa carteira de clientes em prépagamento em 2%, em virtude da crise estabelecida no cenário atual,
finalizamos 2016 com 29.793 clientes na carteira pré-pagamento e com
aumento de 11,70% na receita desta carteira, totalizando R$ 59.069.680,62.

Distribuição dos Beneficiários por tipo contrato

Este resultado se deve aos contratos coletivos firmados ao longo do
segundo semestre, proporcionando uma recuperação de carteira e
crescimento em receita, ante a uma perda de um contrato coletivo
empresarial no mês de maio/2016.

Evolução da Carteira Total de Clientes
Houve uma pequena retração da quantidade de beneficiários na nossa
carteira de clientes, conforme gráfico abaixo, em decorrência de perda de
vidas em nossa carteira pré-pagamento, diante da saída de contratos
empresarias, em virtude da crise econômica enfrentada pelo país. Apesar
disso, os novos contratos firmados, contribuíram para um crescimento da
receita da cooperativa, tendo em vista, o valor do seu ticket médio ser
maior do que nos contratos perdidos.

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 56% dos nossos
clientes estão
concentrados em
c o n t r a t o s
empresariais e ou
coletivo por Adesão.
Sendo que 72% são
da carteira prépagamento.

Distribuição da Carteira de Clientes por tipo de Contrato
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Carteira Pré-Pagamento
A nossa principal carteira é a pré-pagamento, desta forma, focaremos os
aspectos comerciais nos resultados desta carteira.
No gráfico a seguir, observamos que a carteira de planos em pré
pagamento decresceu 1,5% em 2016 em decorrência da crise econômica
no país. Empresas afetadas pela crise optaram em cancelar o benefício ou
migrar para condições inferiores de assistência e preço. A perda mais
expressiva aconteceu no mês de maio quando a carteira da AeC rescindiu
com a Unimed Norte de Minas. Encerramos com 30.534 vidas no final de
dezembro de 2015 e em 2016 finalizamos dezembro com 29.793 clientes
em pré-pagamento.

A carteira da Unimed Norte de Minas tem um perfil etário estabelecido,
resultado de anos de estratégias comerciais que visam tornar a carteira
saudável. A atuação dos consultores com foco na prospecção de clientes
jovens nos ajudam a manter 73,5% da carteira até a 5ª faixa etária,
conforme demonstrado no gráfico abaixo:
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Apesar da redução no número de vidas, evidenciamos que os esforços
realizados promoveram um aumento da nossa receita, relativo a carteira
em pré-pagamento. Em dezembro de 2016 o faturamento da Unimed foi de
R$ 5.273.880,58 reais mensais, totalizando um aumento de 16% na receita
mensal em relação a janeiro de 2016.

Conforme observamos abaixo, a carteira empresarial demonstrou uma
recuperação no segundo semestre de 2016. Após a perda expressiva no
número de vidas no mês de maio, ações comerciais foram reforçadas com o
intuito de recompor a quantidade de vidas perdidas. 1.790 novas vidas
foram vendidas durante o segundo semestre resultado das ações
promovidas.
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AÇÕES COMERCIAIS EM 2016

Ação Comercial nas Empresas
UnimedNM apóia o Montes Claros Vôlei

Fenics 2016

Ação Comer

esas

cial nas Em

presas

Ação Comercial nas Empr

Fenics 2016
Ação Comercial nas Empresas

Ação Comercial nas

Empresas
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II Café Empresarial reúne parceiros da
UnimedNM no Centro de Especialidades Médicas
A
b u s c a
p e l o
desenvolvimento é um
objetivo constante da
Unimed Norte de Minas. E,
buscar novas parcerias,
promover encontros e
reuniões são maneiras de
alcançar esse objetivo. No
d i a 2 4 d e n ove m b ro
a c o n t e c e u o I I C a fé
Empresarial, encontro
promovido pela área comercial da UnimedNM, no Centro de
Especialidades Médicas. O Café foi voltado para as empresas clientes com
o objetivo de valorizar nossas parcerias e demonstrar a preocupação da
Unimed em agregar valor ao negócio de cada um. Participaram 24
empresas representadas por 30 participantes.
Com o intuito de contribuir para o crescimento empresarial de cada
parceiro, contamos com uma brilhante palestra de Marisa Drumond,
sobre "Gestão de Mudanças". Marisa é consultora em desenvolvimento
organizacional, gestão de mudanças e coaching, especialista em gestão
estratégica empresarial e nos
agraciou com sua presença e
conhecimento. Segundo ela,
“Eventos como esse
contribuem muito para o
desenvolvimento e
conhecimento dos parceiros
além de demonstrar a
preocupação da Unimed com
eles. E ações assim servem,
inclusive, como exemplo
para ser replicado por outras
instituições.”

A abertura foi feita pela Diretora
Presidente da UnimedNM, Drª.
Claudia Borém, que agradeceu a
presença de todos e falou sobre as
novas parcerias e serviços que
vem sendo conquistados, “Os
colaboradores da UnimedNM
vem trabalhando para conseguir
novas parcerias e serviços para
os parceiros, muitos benefícios já
foram conquistados e vários outros estão por vir, mas para que isso aconteça
é preciso que vocês, parceiros, estejam próximos de nós.”, afirmou ela. Logo
em seguida, Fernanda Xavier, Gerente Comercial da UnimedNM e
idealizadora do evento explicou sobre o sistema Unimed e reforçou a idéia
de termos nossos parceiros clientes integrados com a cooperativa.
Também palestrou a Gestora de
Recursos Humanos da Unimed
Fe d e r a ç ã o M i n a s e A B R H
(Associação Brasileira de Recursos
Humanos) Daniela Santiago que é
especialista em psicologia do
trabalho e tem ampla experiência
no setor de gestão de pessoas.
As empresas demonstraram muita
satisfação com o tema abordado e
com o evento como um todo. Trocar
ideias, conversar com outros
empresários, tomar um bom café e
ficar por dentro das novidades que a
Unimed oferece, esse foi o objetivo
d o I I C a fé E m p r e s a r i a l d a
UnimedNM que já está trabalhando
na idéia da terceira edição em 2017.
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E C O N Ô M I C O - F I NA N C E I R O
A gestão financeira manteve uma atenção especial em 2016, haja vista o
frágil cenário encontrado no inicio desta gestão e os compromissos
assumidos com a ANS no final de 2014.
Em 2016 foi necessário manter as estratégias de redução da despesa
administrativa e do custo assistencial e aumento da receita operacional e
financeira.

A partir de 2015, podemos perceber uma melhora significativa da
situação financeira. 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.

Os resultados gerados em 2016 foram suficientes para cumprir com os
compromissos assumidos perante a agência melhorando de forma
significativa nosso cenário econômico-financeiro, conforme informações
adiante.

Fluxo de Caixa
Os gráficos demonstram os fluxos de caixa ao longo de 2014, 2015 e 2016.
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.

Ao longo do ano de 2016 o saldo real de caixa foi positivo em média R$6,082
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 aplicações financeiras realizadas pela
Unimed durante o ano de 2015 e 2016.
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Vinculação de Ativos Garantidores

Margem de Solvencia

A execução do planejamento para compor a vinculação de ativos, em
volume equivalente às provisões constituídas iniciou-se em
novembro/14.

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.

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 em 2016.

Projeta-se que até dez/2022 devemos ter uma margem de solvência total
projetada de aproximadamente R$ 14,6 milhões, contra um PL de R$ 8,2
milhões contabilizados em dez/16. A margem de solvência encontra-se
suficiente até 31 de dezembro de 2016.
A elevação do PL pode ocorrer pelas seguintes situações:
ü Entrada novos cooperados
ü Distribuição de sobras para o capital ou fundos constituídos em AGO
ü Chamada de capital.

Indicadores Econômico-financeiros:
Liquidez corrente: Observa-se que este indicador evoluiu positivamente no
período analisado em 39%, saindo de condição de indisponibilidade de
recursos para superávit de recursos, frente aos compromissos no curto prazo.
Isto significa dizer, que a cada R$ 1,00 de dívida possuímos R$ 1,19 para saldálas. Portanto, estamos próximos de alcançar a meta de 1,20, referencial da
ANS/ND 11.
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Endividamento: Este indicador evoluiu positivamente durante o perído
analisado saindo de 0,83 para 0,75, diminuindo assim a dependência do
capital de Terceiro. 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 2016 a DA foi 12,64%, abaixo da meta proposta pela ANS
de 15%. Esta redução na despesa administrativa é resultado do esforço
realizado a partir de 2014 onde muitas despesas foram cortadas e/ou
reduzidas

Índice de Utilização Combinado: Mantém trajetória descendente no
período analisado, tendo como impactos relevantes: os reajustes
aplicados nos contratos empresariais; a política adotada para qualificação
da carteira de beneficiários; a redução da despesa administrativa em
5,12% se comparado a Dezembro de 2013. O que demonstra
principalmente, que a operação principal foi superavitária no exercício
2016.
IU + IU Combinado
140,00%
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80,00%
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P L A N O D E R E C U P E R AÇ ÃO A S S I S T E N C I A L
(PRASS)
Salientamos que a Unimed Norte de Minas está cumprindo os compromissos
Da Notificação
A Unimed Norte de Minas recebeu ofício da Agência Nacional de Saúde
(ANS), em 23/09/2016, apontando indícios de Anormalidades
Administrativas, que conforme legislação podem acarretar risco
assistencial em relação aos resultados apresentados pela Agência no
ofício. O principal motivo percebido no ofício para essa notificação, foi a
avaliação do Ciclo de Monitoramento da Garantia de Atendimento, que
leva em consideração a avaliação das NIPS (Notificação de Investigação
Preliminar), protocoladas por nossos clientes junto a ANS.
A Diretoria Executiva participou da Reunião com a Gerência de Direção
Técnica da ANS, onde foi apresentado a Notificação e a Diretoria
apresentou as ações que já vem realizando na Unimed, principalmente
para melhoria de atendimento ao beneficiário, bem como a redução de
abertura NIP's. Observou ainda, que a maior parte das NIPS são
registradas por beneficiários, que estão em áreas de ação diferentes do
Norte de Minas, pelos nossos clientes em intercâmbio, em rede indireta
utilizada por nossa Unimed.
Na reunião a Diretoria esclareceu para Agência, que vem desenvolvendo
ações contínuas para melhorias de seus processos, como também
apontou, os questionamentos quanto a boa parte das reclamações que
foram consideradas como NIPS, uma vez, que na análise da Operadora,
não haviam motivos para essa abertura.

Do PRASS
Com a apresentação da Prerrogativa estipulada pelo artigo 3º da RN
256/2011, a Diretoria e Conselho de Administração deliberaram pela
apresentação da resposta a partir da confecção do Plano de Recuperação
Assistencial (PRASS), com as medidas, projeções, metas e prazos que
estão sendo empregados para cumprimento e solução das anormalidades
apontadas.

assumidos no Plano de Recuperação Assistencial, encaminhados em
cronograma junto a Agência e tem percebido, dentre outros aspectos a
Melhoria no Monitoramento da Garantia de Atendimento nos dois últimos
trimestres de 2016, conforme demonstra o gráfico abaixo:

O gráfico acima demonstra que ações desenvolvidas ao longo do ano, estão
surtindo efeito positivo, pois a nossa Unimed foi classificada no ciclo de
monitoramento nos dois últimos trimestres, nas menores e melhores faixas,
o que demonstra que o nosso indicador foi posicionado abaixo da mediana de
reclamações de beneficiários feitas junto a esta Agência, em relação às
operadoras do mesmo tipo de atenção prestada, ou seja, quanto maior a faixa
de classificação pior.

Projeto de Melhoria “Unimed Focada no Cliente”
Para garantir o alcance destes resultados, além do envolvimento de todos os
processos da Operadora, já estava em curso dentro da Cooperativa o Projeto
de Melhoria “Unimed Focada no Cliente”, que dentre vários objetivos, busca
melhoria contínua dos processos de atendimento ao beneficiário
(atendimento a prazos, a legislação, a satisfação do cliente, dentre outros) e
também a redução de NIPS abertas na ANS.
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Percentual de respostas das reclamações dentro do
prazo.

Equipe de Projeto

Run Chat: que mede o percentual
de reclamações respondidas
dentro do prazo.
Obj et ivo de s s e i nd icador :
Aumentar o percentual de
respostas das reclamações
dentro do prazo.
Tem causa especial e o processo
está instável e, o resultado
demonstra tendência de
melhoria: Passamos de 84,65%
para 88,65.% e ocorreu melhoria
no processo. Para ser definido
c o m o p r o c e s s o c o n fi áve l
precisamos atingir 95%.
A nossa direção é aumentar as
respostas de reclamação no
prazo para nossos clientes.
Ações: Rodar PDSA com objetivo
de otimizar a segregação entre
d e m a n d a s d o S AC e d a
Ouvidoria.

Reunião da Equipe de Projeto
Apresentação do Projeto no IHI

Percentual de Satisfação dos clientes atendidos

Run Chat: que mede o índice de
satisfação do cliente.
Obj et ivo de s s e i nd icador :
Aumentar o percentual de
S at i s faç ão d o s c l i e nte s
atendidos.
Não existe causa especial e o
processo se encontra estável.
Atingimos o percentual de
Satisfação dos Clientes de 96%.
Ações a serem implementadas:
Testes de PDSA nos processos
de atendimento e rede de
prestadores

Reunião da Equipe de Projeto
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O projeto é desenvolvido, a partir do curso “Especialista em Melhoria”, que
é ministrado pelas respeitadas Instituições: Institute for Healthcare
Imprvment (IHI) e Hospital Albert Einsten. A Unimed, então, integrou o
seleto grupo de 30 organizações no Brasil, incluindo a ANS, a participar da
primeira formação “Especialista em Melhoria – IHI” fora do eixo
EUA/Europa.
A formação tem como prioridade fundamental o desenvolvimento e
adequação da Operadora solucionando todos os assuntos apontados pela
Agência, antecedente a notificação recebida, revendo práticas de gestão
atual que levam a um número preocupante de reclamações por parte dos
clientes na ANS.
Estamos reconstruindo a Unimed Norte de Minas, redesenhando os seus
processos atuais, com intuito, de melhoria continua, para um Plano de
Saúde Unimed Focada nas necessidades dos seus clientes.
O projeto se iniciou no final de Agosto/2016 e já foi possível perceber
melhoria nos indicadores traçados conforme demonstração dos gráficos e
análises dos indicadores a seguir, o que reflete diretamente nos resultados
do Plano de Recuperação Assistencial:

Taxa de NIP por 10.000 cliente/ ano

Percentual de atendimento das autorizações no
prazo estabelecido pelo Sistema Unimed
Run Chat: que mede o percentual
de
atendimento das
autorizações respondidas no
prazo.
O b j e t ivo d e s s e i n d i c a d o r :
Aumentar o percentual de
atendimento no prazo
e stab elecido p elo siste ma
Unimed.
Existe causa especial, o processo
está instável e demonstra
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 (Planejar,
Direcionar, Estudar e Agir).

Percentual de respostas para reembolsos dentro do
prazo.
Run Chat: que mede o percentual
de reembolso dentro do prazo
estabelecido pela ANS

RUN Chat: que mede o numero de
NPIS por 1000 clientes UNM ano.
Objetivo desse indicador: Reduzir
a taxa de NIP/Cliente Ano da
UNM em 50%.
Tem causa especial e o processo
está instável e, o resultado
demonstra tendência de melhoria
(06 pontos consecutivos abaixo
da mediana anterior).

O b j e t iv o d e s s e i n d i c a d o r :
Au me nta r o p e rc e ntu a l de
respostas para reembolso dentro
do prazo.
Não existe causa especial e o
processo está estável em 92%.
A direção esperada é aumentar as
respostas de reembolso dentro do
prazo.

A direção está esperada, pois
redefinimos a nova linha de base,
que passou de 1,99 para 0,82.

Hipóteses: Aumento no número de
d i a g n ó s t i c o d e au t i s m o e
i n su fic iê nc i a de re de de
atendimento Nacional e Local.

Ações: Atenção e manutenção nos
processos para garantia do
resultado.

Ações: Realizar ciclos de PDSA de
Reembolso e PDSA de Rede de
atendimento Nacional e Local.
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PERSPECTIVA COOPERADOS
Estudo Estatistico dos Cooperados

17,4 anos

352

ESTUDO
ESTATÍSTICO
DE MÉDICOS
COOPERADOS
DA UNIMED
NORTE DE MINAS

TEMPO MÉDIO
N A C O O P E R AT I VA

MÉDICOS
COOPERADOS

Sexo
50 anos
I DA D E M É D I A

67%
MASCULINO

33%
FEMININO

Relacionamento com o Cooperado
Com o intuito de fortalecer a relação entre a cooperativa e o cooperado, a
Unimed Norte de Minas criou no inicio do ano de 2016 o setor de
Relacionamento com Cooperado.
Este setor será representado pelo colaborador Luiz Fernando Mesquita, no
qual terá a função de, entre outras coisas, auxiliar na resolução de
qualquer demanda solicitada pelo cooperado, a fim de facilitar o processo,
bem como, levar informações a respeito das novidades e de novos
serviços oferecidos pela operadora.

Buscamos aproximar a
no ssa Unimed do s
cooperados, através de
reuniões e ações com
vistas a uma participação
mais ativa e constante,
buscando a valorização
dos cooperados.
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Unimed NM Promove O 'Encontro com o Cooperado'
Foi realizado pela Unimed
Norte de Minas no dia 13 de
dezembro no espaço de
eventos Casa São Carlos em
Montes Claros o 'Encontro
com o Cooperado', evento que
tradicionalmete reune vários
médicos cooperados para
troca de experiências e
alinhamentos sobre questões
estratégicas da Cooperativa.
Este ano o encontro abordou vários temas destintos e teve até surpresa para
os cooperados. A princípio a Diretoria da UnimedNM composta por Drª.
Claudia Borém, Dr. Cassio Costa e Dr. Benedito Maciel iniciaram o encontro
com as boas vindas e anunciaram um cartão presente Sodexo Gift com um
valor determinado de acordo com a media de produção de cada cooperado.

Médicos Cooperados marcam
presença no Encontro de final
de ano.

Durante o evento foram apresentados os resultados da cooperativa, bem
como, os benéficos que a cooperativa disponibiliza para os cooperados:

Médicos Cooperados marcam
presença no Encontro de final de
ano.

- Seguro de Vida;
- Plano de Saúde diferenciado;
- Possibilidade de realizar contratação de produtos assinados pela
cooperativa como a Unimed Seguros a partir de uma tabela com valor
reduzido.
Foi divulgado também durante o evento o Programa de Pontuação
Premiada para o ano de 2017.

Equipe Unimed Norte de
Minas no ‘Encontro com o
Cooperado’.

26

Programa de Pontuação Premiada
Com o objetivo de melhorar a remuneração e gerar benefícios para os
cooperados, a Unimed Norte de Minas no dia 13 de dezembro de 2016 (no
evento Econtro com o Cooperado) lançou o Programa de Pontuação
Premiada, o qual, visa promover a integração do grupo de cooperados e
ampliar o conhecimento com abordagem de vários temas da área médica,
além de eventos de entretenimento.

PONTUAÇÃO

DESCRIÇÃO

Até 20 Pontos

10 pontos pela participação na assembléia + 10
pontos pela participação na votação (quando
houver)

A forma de pagamento da bonificação será definida pelo Conselho
Administrativo juntamente com a Diretoria Executiva, após a análise do
resultado contábil relativo ao terceiro trimestre de 2017.

Até 10 pontos

5 pontos para adesão de até 05 beneficiários
10 pontos para adesão de 06 ou mais
beneficiários

4 à 25 pontos

5 pontos para adesão de até 05 beneficiários
10 pontos para adesão de 06 ou mais
beneficiários

Formas de Pontuação:

1- Partcipação nas
Assembléias
(AGO/AGE)
2- Indicação de
clientes a adesão do
plano de saúde
3- Participação nos
eventos

Existirá eventos extras para que os cooperados possam completar a sua
pontuação (pontuação máxima 100 pontos). Os mesmos, apersentarão um
selo no folder de divulgação com a pontuação vigente do evento.
Os critérios de premiação serão:
De 30 a 50 pontos, receberão 50% do valor médio da produção do periodo do
programa
De 51 a 70 pontos, receberão 70% do valor médio da produção do periodo do
programa
De 71 a 90 pontos, receberão 90% do valor médio da produção do periodo do
programa
De 91 a 100 pontos, receberão 100% do valor médio da produção do periodo
do programa

Durante o ano, o cooperado terá várias oportunidades de participar e de se
envolver nas ações da Cooperativa. Além de ajudar na melhoria contínua
da gestão da Unimed, o cooperado acumula pontos que serão convertidos
em bonificação.

ÍTEM

*So receberá a pontuação se for obedecido o prazo durante todo o
período (Janeiro a Outubro) sem excessão de algum mês.

4- Envio de
processamento de
faturamanto no
prazo

Receberá a pontuação o cooperado que enviar o
faturamento dentro do prazo (até o dia 20) de
cada mês*

10 pontos

5- Disponibilização
de agenda para o
seistema AOL

Até 20 pontos
durante o
período

Receberá a pontuação o cooperado que
disponibilizar horários (em seu local de
atendimento) para o AOL todos os meses (4
pontos por mês Junho à Outubro)

6- Cadastro
atualizado

15 pontos

Receberá a pontuação o cooperado que fizer
sua atualização cadastral até o dia 31/07/2017

Premiada
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Projeto GED - Gerenciamento Eletronico de Documentos
A Unimed Norte de Minas em parceria com a Federação das Unimeds de
Minas Gerais implantou em dezembro de 2016 o Gerenciamento
Eletronico de Documentos – GED, em um ambiente de alta disponibilidade
e segurança.
A solução é baseada no produto Docuware que hoje já utilizado pelas
Federações Rio Grande Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará, pela Unimed do
Brasil, Unimed Florianópolis e Sistema Unicred Nacional.
Com esta gestão documental passamos a obter padronização de indices,
indexação, busca e localização em ambiente Web dos documentos. Além
de organização de espaço fisico hoje ocupado por arquivo, o GED irá
possibilitar a Unimed Norte de Minas redução de custos com logísticas de
documentos, gestão efetiva sobre manutenção, recuperação e retenção de
documentos e etc.

Nova estrutura da Unimed Norte de Minas
Rack dos servidores

A Unimed NM poderá optar nos proximos anos pelo processo de
microfilmagem legal dos documentos e consequentemente o descarte
definitivo de documentos.
É a Unimed Norte de Minas comprometida com o meio ambiente e
preocupada com a segurança da Informação relacionado ao
armazenamento e acesso controlado.

Projeto Virtualização – Unimed Norte de Minas
Cenário Anterior

Cenário Atual

O projeto de virtualização instalado na Unimed Norte de Minas no ano de
2016 permitiu o crescimento da operadora em tecnologia com flexibilidade,
escalabilidade, economia de custos de manutenção, energia elétrica e
organização do espaço físico da TI, dentre outras.
Aumentou ainda o desempenho das aplicações na rede, propiciou uma
guarda organizada de toda a informação existente na rede e está
contribuindo para a continuidade do negocio.
Outro ganho com esta mudança, foi a implantação do HRP-Dyad (sistema de
gestão e ERP integrados e com funcionamento via web) previsto para
finalizar no ano de 2017.
Tanto o HRP como todos os outros sistemas instalado nesta estrutura estão
contingenciados e caso um dos servidores fique indisponível, os serviços ora
indisponíveis são transferidos para o outro servidor saudável não sendo
necessário intervenção manual.
Reduzimos em custo para a operadora, mas também contribuímos com a
sustentabilidade do nosso negócio, comentou o Gestor de TI, Ewalter Alves .
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Projeto Unimed HRP

O Sistema UNIMED-HRP é uma plataforma especializada para
operadoras de planos de saúde, contemplando, dentre diversos outros
módulos, ANS, Beneficiários, Prestadores, Atendimento e Autorizações,
Processamento de Guias, Financeiro, Contábil, Fiscal Patrimônio,
Compras, Vendas, Faturamento. O conceito chave está na integração do
assistencial e backoffice em um único local.
A parceria foi firmada com a Federação e com a Dyad. Sendo a Federação
gestora do projeto de implantação e a Dyad uma empresa que atua no
segmento de sistemas específicos para operadoras de plano de saúde.
O objetivo da Unimed NM é disponibilizar uma plataforma Sistêmica
para a Gestão da Operadora em ambiente de alta disponibilidade,
agregando valores de administração profissionalizada, inovação
contínua e garantir atualizações legais no âmbito da receita federal, da
Unimed do Brasil e ANS em tempo hábil.
O projeto esta em fase de implantação e a mudança para um novo Sistema
de Gestão nos proporcionará tornar mais ágil todos os processos internos,
com informações mais rápidas, precisas e confiáveis para a gestão do
negocio.
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