Cooperação
para superar
desafios

“Quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado”. Há muito tempo a humanidade tem testificado que para superar desafios, uma das melhores
alternativas é a cooperação.
A união de forças, conhecimentos e estímulos levanos mais além, a alcançar resultados mais plenos, e
consolidar cenários mais favoráveis para o desenvolvimento e crescimento mútuo.
Para nós da Unimed SC esta crença está em nosso
DNA, em nossos valores, retratados nas tomadas de
decisão do cotidiano, buscando em cada parceria,
em cada relação uma postura colaborativa, de crescimento e fortalecimento para a superação dos desafios
que se apresentam, desafios estes cada vez mais complexos, mas não intransponíveis.
Para nós, cooperar vai muito além do trabalho em comum, pois é uma soma de planos e expectativas, que
resultam em realizações, resultados mais robustos e
conquistas mais plenas.
O ano de 2019 foi assim, com muitos desafios, mas
também repleto de cooperação, o que possibilitou
conquistas que marcaram nossa história, nossas relações e nos deram condições de seguirmos em frente.
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(GRI 102-53) Caso necessite conversar conosco pedimos que entre
em contato através do e-mail: sustentabilidade@unimedsc.com.br
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(GRI 102-14; GRI 102-15)

DESAFIOS
QUE GERAM
RESULTADOS
O ano de 2019, em particular, foi um ano marcante. Tivemos mudanças de governo, novas
posturas econômicas, um mercado cheio de
expectativas e atento as inovações e tecnologias para um futuro melhor para a humanidade.
O segmento de saúde no Brasil tem-se mostrado crescentemente inquieto. São fusões e aquisições, investimentos de capital estrangeiro,
novas regulações impostas, entre outros.
Contudo, apesar destas mudanças, os indicadores que aferem a quantidade de novos beneficiários não têm tido crescimento significativo,
o que retrata que a aceleração das mudanças
econômicas está lenta.
A Unimed SC também passou por mudanças
neste ano de 2019. Um novo corpo diretivo assumiu a gestão com novas ideias, tendo como
objetivo a necessidade de nos tornarmos mais
eficientes e competitivos no segmento em que
atuamos, o da saúde suplementar.

A diretoria adotou uma nova abordagem estratégica, permitindo analisar com mais propriedade cada um dos negócios que hoje fazem
parte da Unimed SC: Operadora, Institucional e
Serviços. Isso permitiu a mensuração dos resultados isoladamente e tomada de decisões mais
assertivas.
A Unimed SC também aderiu a uma revisão de
seus processos internos, objetivando identificar
a otimização, inovação e efetividade.
Os resultados das decisões tomadas refletiram
no reconhecimento conquistado dentro do sistema Unimed no Brasil, com as premiações recebidas.
Esperamos que nas próximas páginas, ao relatarmos o desempenho nos temas priorizados
por nossos públicos estratégicos e lideranças
da Unimed SC, possamos materializar nossas
crenças, estratégias e decisões.
Boa leitura!

Foi um início de gestão desafiador, tomamos
medidas inovadoras para reverter o quadro de
alta sinistralidade observada no primeiro trimestre do ano.
Diretoria Executiva Unimed SC:

Alberto Gugelmin Neto
Diretor Presidente
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Sérgio Malburg Filho
Diretor Vice-Presidente

Walter Ney Junqueira
Diretor de Desenvolvimento

Luiz Antônio Deczka
Diretor Administrativo
e Financeiro
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VALORES QUE SUSTENTAM
NOSSOS COMPROMISSOS
(GRI 102-16) Além dos princípios cooperativistas*, a Unimed SC enfatiza seus valores organizacionais através de documentos formais
como, por exemplo, a Política Estadual de Sustentabilidade, que desde 2012 colabora orientando nossas relações, tendo uma sinergia com
o Código de Conduta.
Desde 2018, nosso código é disseminado também através de curso online, no formato EAD,
sendo que até o final de 2019 41% dos colaboradores já haviam realizado o curso, fortalecendo nossos valores no cotidiano da cooperativa,
e nas relações entre a cooperativa e nossos públicos estratégicos.
Caso haja necessidade de evidenciar qualquer
situação que prejudique os valores defendidos pela Cooperativa, a Unimed SC conta com
canais que podem ser acessados por nossos
diferentes públicos de relacionamento como,
por exemplo, o e-mail codigodeconduta@unimedsc.com.br, além da área de Gestão de Pessoas, Comitê de Conduta Ética e Ouvidoria.

Nossos valores:

Durante o curso os colaboradores tiveram a
oportunidade de refletir sobre o cooperativismo, as cooperativas, o sistema Unimed, regulamentação dos planos de saúde e sobre a Unimed e a regulação de serviços.
(GRI 102-11; GRI 103-2) Nossos valores reforçam o compromisso de estarmos alinhados
com boas práticas internacionais como, por
exemplo, o princípio da precaução, atentos aos
impactos que nossos produtos e serviços possam gerar nas dimensões econômica, social e
ambiental.
(GRI 307-1; GRI 419-1; GRI 406-1) Resultado
desta postura é que em 2019, a Unimed SC não
registrou ocorrências de multas e sansões administrativas ambientais ou socioeconômicas,
assim como não registrou ocorrências relacionadas a discriminação.
(GRI 102-12) Outra prática que reforça os valores que a Unimed SC defende, é o compromisso
público com movimentos da sociedade, objetivando práticas que buscam colaborar para o
desenvolvimento sustentável. Exemplos deste
movimentos são:

Somos Coop: Tornar o cooperativismo conhecido e reconhecido

Responsabilidade
Social

Cooperação

Compromisso
com o cliente

pela sociedade, sendo o cooperativismo uma forma de transformar

Transparência,
Ética e Integridade

Satisfação dos

cooperados

Em 2019 a Unimed SC incentivou seus colaboradores a realizarem o curso sobre cooperativismo, através do formato EAD, obtendo um
total de 76,31% de participação.

o mundo num lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores
oportunidades para todos.

Carta da Terra: Código de normas éticas e morais com orientações e metas práticas, para que a humanidade se desenvolva de
maneira sustentável.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS: São 17 objetivos
e 169 metas que buscam concretizar os Direitos Humanos, em
áreas cruciais para a humanidade e para o planeta, favorecendo o
Desenvolvimento Sustentável.

*Os princípios cooperativistas são: adesão livre e voluntária; gestão democrática; participação econômica; autonomia e independência;
educação, formação e informação; intercooperação; e interesse pela comunidade.
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ONDE NASCEM
OS RESULTADOS
(GRI 102-1) Para nós da Federação das Unimeds
do Estado de Santa Catarina – Unimed SC, o ano
de 2019 foi um ano de diversos desafios e de
conquistas significativas, as quais nos deram
condições para estruturarmos nossa atuação
junto aos diversos públicos-chave.
(GRI 102-3; GRI 102-4; GRI 102-5; GRI 102-45)
Desde nossa fundação, em 1982, somos uma
cooperativa de 2º grau situados em Joinville,
onde também estão nossas operações: Federação das Unimeds do Estado de Santa Catarina,
FESC Gestão e Consultoria, Central de Serviços
Santa Catarina e a matriz do Instituto Unimed
SC, contendo neste relatório informações sobre
o nosso desempenho geral em 2019.
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(GRI 102-6) Embora estejamos estabelecidos fisicamente na cidade de Joinville, a responsabilidade e abrangência de nossa atuação, enquanto
operadora de planos de saúde é estendida onde
estiverem nossos clientes/beneficiários, sendo
realizado um gerenciamento deste atendimento em parceria com outras Unimeds Singulares
do Sistema Brasil.
(GRI 102-2) Atuando através de nossos produtos e serviços, a Unimed SC e demais negócios,
oferecem à sociedade diversas soluções, não
somente em serviços de saúde, como apresentado a seguir.
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(GRI 102 -2)

Produtos e Serviços
TI - Tecnologia da Informação

SGU Pirâmide - Gestão de Operadora
SGU Sistema de Atendimento - Captura e Autorização
SGU PEP - Prontuário Eletrônico do Paciente
SGU Ressus - Ressarcimento ao SUS
SGU Comercial - Pessoa Física
SGU CRM - Gerenciamento do Relacionamento com o cliente

Contact Center

SAC (0800)
Backoffice (2º nível)
Agendamento RN 259 / 268
Pesquisas
Autorização por telefone
Autorização administrativa
(noite, final de semana e feriados)

Programa
Esporte Comunitário
Programa
Viver Bem na Escola

Diferenciais

Infraestrutura de Atendimento em SC
MAIS DE

1 MILHÃO DE
CLIENTES

22 COOPERATIVAS

10

20 CLÍNICAS
PRÓPRIAS

16 LABORATÓRIOS
PRÓPRIOS

7 HOSPITAIS
PRÓPRIOS

422 LABORATÓRIOS
CREDENCIADOS

6.700 MÉDICOS
COOPERADOS

164 HOSPITAIS
CREDENCIADOS

Planos Nacionais
Planos Estaduais

Alô Doutor
Junta Médica
Auditoria Médica de Autorização
Auditoria Técnica Retrospectiva
Segunda Opinião Médica (Consultoria Médica)
Regulação Médica de Remoção Inter-Hospitalar
Regulação do SOS Unimed

Contact Center
Atendimento Domiciliar

Status de Autorização

Autorização Facilitada
Unimed SC

Reembolso Facilitado

Aplicativo Unimed

Alô Doutor

SOS Unimed

Medicina Preventiva

Instituto Unimed SC

Proteção Familiar

Velocidade na Autorização

Fundo de Extensão Assistencial

Remoção Inter-Hospitalar

Humanização das Negativas

Guia Médico

Ouvidoria

Central de Marcação
de Consultas
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(GRI 102-7) Para a entrega de nossos serviços e produtos, assim como seus diferenciais, a Unimed SC
conta com 616 colaboradores diretos e terceiros,
distribuídos entre a Federação SC, FESC e Central
de Serviços SC.
Em 2019, a Unimed SC por meio de seu portfólio de produtos e serviços gerou mais de R$
664.373.475,53 referente às vendas líquidas, as
quais apresentaram um recuo de 8,21% em relação
ao ano anterior, R$ 609.908,40 descritos em financiamento à curto prazo e R$ 118.887.477,35 representando o patrimônio líquido, sendo estes últimos
dados relacionados à capitalização da Unimed SC.
Nos gráficos a seguir é possível acompanhar a evolução deste indicadores nos últimos anos.

Vendas Líquidas
2016

R$ 452.399.783,96

2017

R$ 545.480.312,06

2018

R$ 723.769.733,60

2019

R$ 664.373.475,53

Financiamento à curto prazo
(Dívidas)

2016

R$ 709.189,45

2017

R$ 560.822,88

2018

R$ 586.130,04

2019

R$ 609.908,40

Patrimônio Líquido
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2016

R$ 80.142.784,12

2017

R$ 90.570.184,98

2018

R$ 96.016.809,25

2019

R$ 118.887.477,35
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(GRI 102-18) A Governança Cooperativa na Unimed SC acontece embasada em nosso estatuto
vigente, onde descreve o processo para eleição da diretoria e formação dos conselhos de administração e fiscal, tendo a Assembleia Geral Ordinária (AGO) como a representação máxima para
tomadas de decisão.

Conselho de
Administração
Diretoria
Executiva

Nome

Singular

Alceu Fernandes Filho

Lages

Nome

Alexandre José Ferreira

Blumenau

Alberto Gugelmin Neto
Diretor Presidente

Anderson Carvalho Caum

Videira

André de Almeira Corinthi

Jaraguá do Sul

André Luz Guedes

Tubarão

Carlos Germano Ristow

Brusque

Enio Rieger

Joinville

Filipe Farias Teixeira

Canoinhas

Gabriel Kubis

Riomafra

Giovani Erineu Scwingel

Planalto Norte

Hotone Dallacosta

Joaçaba

José Pegoraro Foresti

Chapecó

Josemir Werlang

Extremo Oeste

Leandro Avany Nunes

Criciúma

Marcelo Fabiano P. Rodrigues

Concórdia

Márcio Aurélio Pinha

Caçador

Marcos Antonio M. de Farias

Curitibanos

Oseimar O. Castro Ribas

Vale do Iguaçu

Rogerio U. Rodrigues

Alto Vale

Theo Fernando Bub

Florianópolis

Sérgio Malburg Filho
Diretor Vice-Presidente
Walter Ney Junqueira
Diretor de Desenvolvimento
Luiz Antonio Deczka
Diretor Administrativo e Financeiro

Conselho
Fiscal
Efetivos

Singular

Fernando Celli

Alto Vale

Roberto A. Moreira

Blumenau

Cesar Antonio V. Merlo

Concórdia

Suplentes

Singular

Cristiano N. Nuhllmann

Joinville

Umberto D’Avila

Litoral

André De F. C. Branco

Tubarão

Valdemar Benin Junior

Xanxerê

Mauricio S. Mosna

Videira
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(GRI 102-13) A relação e o envolvimento da cooperativa com a sociedade, fortalecendo o 7º
Princípio Cooperativista – Interesse da cooperativa pela sociedade -, ocorre também através
da participação da Unimed SC, por meio de
seus representantes, em movimentos, associações e órgãos representativos, nos quais ocupamos cargo e/ou exercemos atividades.
São os casos, por exemplo, das participações na
Unimed do Brasil, Central Nacional Unimed,
OCESC, Unimed Participações, ABRH, Sindicato Laboral – SEESSJR e Movimento ODS, onde
exercemos funções como conselheiro, secretário, representante institucional e participante,
colaborando na elaboração de diretrizes para
as comunidades nas quais estamos presentes.
(GRI 102-9) Ao vivenciar outras realidades,
presente em nossas relações diversas, fortalecemos nossos valores, trocamos experiências
e influenciamos o segmento no qual atuamos.
Uma forma de exemplificar esta afirmação
acontece na relação entre a cooperativa e seus
fornecedores.
Através de ações direcionadas e normativas,
estamos constantemente trabalhando a consolidação de boas práticas, como também a revisão de processos que permeiam a aquisição
de bens e serviços. Possuímos uma cadeia de
fornecimento complexa, devido à natureza dos
materiais e serviços utilizados no cotidiano,
os quais oscilam desde a compra de materiais
para escritório, a realização de procedimentos
clínicos de alta complexidade, por este motivo,
a identificação de riscos, implantação de normativas e o monitoramento são necessários na
gestão dos fornecedores.
Atualmente dos 1299 fornecedores ativos da
Unimed SC, 53% deles têm sede no estado de
Santa Catarina, sendo classificados como locais, contribuindo para o desenvolvimento do
município e região.
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(GRI 102-40) Além dos fornecedores, a Unimed
SC possui diversos públicos estratégicos com
os quais se relaciona. São eles:

Cooperados/Singulares

Clientes

Força de trabalho

Fornecedores

Governo e sociedade

Meio Ambiente

Comunidade do entorno

(GRI 102-42) Anualmente iniciativas são pensadas para a interação entre a Unimed SC e
seus públicos-chave, fortalecendo sempre uma
atuação sistêmica, focada no desenvolvimento
sustentável. Para a identificação de quais públicos interagir, a cooperativa utiliza-se dos seguintes critérios: Perfil, Responsabilidade sobre
valores e patrimônio, Grau de dependência do
stakeholder, Grau de dependência da organização, Tamanho, porte e quantidade, Efeito social,
Impacto ambiental e Cobertura geográfica.
(GRI 102-43; GRI 102-44) Em 2019 interagimos
de diversas maneiras com os nossos públicos-chave como, por exemplo, o Público Interno
através de Treinamentos, Palestras, Pesquisa de
Clima, Programa de Reconhecimento e Valorização do Colaborador e Programa de Gestão de
Pessoas por Competências.
Junto aos clientes, a cooperativa trabalhou
ações que tinham como objetivo a qualificação
da relação estabelecida, criando a possibilida-

de de escuta e aprimoramento na entrega do
serviço, ao buscar a satisfação acima da média,
num grau de excelência.
Estes são critérios que norteiam o programa
“Encantar Clientes”, criado pela Unimed SC e
que em 2019 teve ações como, por exemplo, o
reconhecimento de seus clientes PF - Pessoa
Física com mais de 25 anos de vínculo com a
cooperativa e clientes de empresas de Autogestão com parcerias há mais de 30 anos.

Reconhecimento ao cliente Gilberto Antônio Cristofolini

Mais de 800 dirigentes, cooperados e parceiros do Sistema Unimed se reuniram no
17º SUESC – Simpósio das Unimeds do Estado de Santa Catarina, que aconteceu de
11 a 14 de abril, em Florianópolis. Numa
nova edição de grande sucesso, a programação deste ano teve como tema central
“Movidos pelo Propósito de Cuidar”, criando uma grande corrente para reafirmar
a meta do programa “Encantar Clientes”,
criado pela Unimed SC e que se tornou referência em todo o país, visando implantar
novas facilidades na utilização dos serviços, ampliando a qualidade e a agilidade
do atendimento.

Reconhecimento aos clientes de empresas de Autogestão

Outra ação realizada para o público clientes, foi
o “RH on the Road”, um projeto com foco nos
gestores de RH das empresas clientes e outros
convidados, objetivando a aproximação para
construção de soluções conjuntas, identificação e compreensão de suas necessidades.

Para o público Singulares/Cooperados, a Unimed SC se comunica através de seus movimentos já existentes como AGO, AGE, Reuniões
Federativas, Programa de Relacionamento com
os Cooperados, SUESC, entre outras iniciativas.
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Cooperando
com as pessoas

Construir resultados em conjunto transforma
as pessoas e molda as relações, pois a soma
das potencialidades de cada uma das partes
proporciona condições mais favoráveis, para
alcançarmos resultados que satisfaçam as necessidades individuais e o desenvolvimento
coletivo.
Foi assim em 2019, quando diante dos desafios
a Unimed SC revisou seus processos, cooperou
com seus públicos estratégicos, e transformou
cenários desafiadores em condições favoráveis
para resultados.

Projeto

Simplifica
Em 2019 um ciclo de mudanças internas acompanhou a chegada da cultura da inovação.
Para se tornar mais ágil, flexível e dinâmico, o
grupo econômico Unimed SC viu a necessidade de revisar seu formato de operação.
Apoiado por uma consultoria externa e conduzido pelo escritório de processos, foi dado
início ao projeto Simplifica em agosto de 2019.
Dentre as etapas do projeto, uma delas foi a de
mapear as atividades atualmente executadas.
Este diagnóstico tem permitido a redução de
burocracias, automatizando processos para que
sejam mais estruturados e seguros.
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O projeto tem como premissa o compromisso
com a priorização das ações de efeito imediato,
tornando o processo ágil.
Vale ressaltar que todas as iniciativas visam
não comprometer a qualidade das entregas de
produtos e serviços, mas sim, aprimorá-las.
Os resultados alcançados até o final de 2019 foram:

64% do projeto concluído
6.560 atividades mapeadas
1.764 atividades analisadas
211 Soluções Aplicadas
718 ações de melhorias

executadas

O projeto terminará em julho de 2020, mas já
vislumbramos os efeitos que ele trouxe e que
passam a incorporar na rotina do grupo econômico Unimed SC.
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(GRI 103-2) Um público fundamental para
avançar nas estratégias definidas para 2019, foram nossos colaboradores. Através da construção coletiva e colaborativa, as estratégias tornaram-se viáveis, e sua implantação eficaz.
Atualmente nosso quadro de colaboradores é
composto por 616 colaboradores, distribuídos
na Federação Unimed SC, FESC e Central SC.
(GRI 102-8) Dados relacionados aos colaboradores:

Como mencionado anteriormente, 2019 foi um
ano atípico na Unimed SC, pois não é cultural
a prática de desligamentos na escala ocorrida,
sendo que os mesmos foram necessários devido a revisão dos nossos processos. Em 2020
tende-se a normalizar os índices de rotatividade.
(GRI 401-1) Em 2019 a rotatividade nas organizações que formam a Unimed SC ocorreram da
seguinte forma:

Federação

396 Colaboradoras:
345 CLT
39 Terceiras
5 Estagiárias
7 Aprendizes

Número

Percentual sob o total

Homem <30 anos

9

13,04

Homem 30 a 50 anos

5

7,25

Mulher <30 anos

19

27,54

Mulher 30 a 50 anos

34

49,27

Mulher >50 anos

2

2,90

TOTAL

69

100%

FESC

Número

Percentual sob o total

Homem <30 anos

14

16,47

Homem 30 a 50 anos

6

7,06

Mulher <30 anos

33

38,82

Mulher 30 a 50 anos

32

37,65

TOTAL

85

100%

Central SC

220 Colaboradores:
4 Diretores
162 CLT

Número

Percentual sob o total

Homem 30 a 50 anos

1

10

Mulher <30 anos

3

30

Mulher 30 a 50 anos

5

50

Mulher >50 anos

1

10

TOTAL

10

100%

37 Terceiros
12 Estagiários
5 Aprendizes
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Entre os desligamentos ocorridos, 70% dos
desligamentos na Federação SC, 53% na FESC
e 70% na Central SC foram iniciativa da empresa, devido ao projeto de reestruturação, o qual
demandou uma readequação do quadro funcional.
Em contrapartida ocorreram contratações para
as três empresas também em 2019, conforme
apresentados os dados a seguir:

Federação

Número

Percentual sob o total

Homem <30 anos

10

20,0

Homem 30 a 50 anos

3

6,0

Homem >50 anos

1

2,0

Mulher >30 anos

20

40,0

Mulher 30 a 50 anos

16

32,0

TOTAL

50

100%

FESC

Número

Percentual sob o total

Homem <30 anos

23

38,34

Homem 30 a 50 anos

4

6,67

Homem >50 anos

1

1,66

Mulher <30 anos

20

33,33

Mulher 30 a 50 anos

12

20

TOTAL

60

100%

Número

Percentual sob o total

Mulher <30 anos

5

83,33

Mulher 30 a 50 anos

1

16,67

TOTAL

6

100%

Central SC

Analisando as diferenças entre os 164 desligamentos e 114 contratações, percebe-se que
referente às saídas de colaboradores, 69% dos
desligamentos foram compensados por novas
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contratações, buscando-se os menores impactos sobre a sociedade onde a Unimed SC está
inserida.
(GRI 103-2) A geração de empregos e distribuição de renda para a comunidade local, é um
dos impactos positivos que, como cooperativa, temos consciência e buscamos aprimorar
constantemente. Reflexo disto é a gestão sobre
os benefícios oferecidos direta e indiretamente,
além de uma sobreposição ao salário mínimo
local.
(GRI 202-1) Em 2019 o plano de cargos e salários administrado pela Unimed SC, tem como
salário de entrada um valor aproximado de
14% maior que o mínimo local, sendo que somente 1,12% dos colaboradores recebem este
salário base.
Destes que recebem o mínimo remunerado
pela Unimed SC 1,16% correspondem ao percentual das mulheres que compõem o quadro
funcional, e 1,23% dos homens.
(GRI 103-2) Além da remuneração direta, a
Unimed SC oferece um pacote de benefícios, o
qual está disponível para os colaboradores da
Federação Unimed SC, FESC e Central de Serviços SC. Durante o ano de 2019 foram realizadas
algumas sondagens junto às demais Unimeds
do estado para verificação da necessidade de
adequar o pacote de benefícios.
(GRI 401-2) Atualmente os benefícios oferecidos são:
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Federação, FESC e Central SC
S.O.S
Prêmio zero falta
Prêmio por tempo de serviço
Auxílio educação
Ginástica laboral
Clinica psicológica
Auxílio estacionamento
Entrega de frutas uma
vez por semana

Seguro de vida
Acompanhamento do filho
em consulta médica
Auxílio nutriz
Plano de saúde

Horário flexível
Carga horária reduzida (40 horas)
Banco de horas
Fracionamento das férias
Vale alimentação/refeição e transporte
sem desconto em folha de pagamento
Auxílio creche
Folga do dia do aniversário
Convênio farmácias
Atestado internação para acompanhar
menores de 16 anos
Plano odontológico
Vale alimentação e refeição
concedido nas férias

Temporários
Ginástica laboral
Auxílio estacionamento
Atestado internação para acompanhar menores de 16 anos
Carga horária reduzida (40 horas)

Acompanhamento do filho
em consulta médica
Vale alimentação/refeição e transporte
sem desconto em folha de pagamento
Entrega de frutas uma vez
por semana
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Dos benefícios relacionados o Plano de Saúde,
Plano odontológico, SOS e convênio Farmácias
são concedidos após período de experiência
para os colaboradores da Unimed SC.
Referente ao Auxílio Educação, o mesmo é concedido para o colaborador que tem mais de um
ano de empresa, e que tenha atingido na Avaliação de Desempenho por Competências a
nota mínima de 1,85. Todos os demais benefícios são concedidos na admissão do colaborador, conforme o ramo de atividade desenvolvida na Unimed SC.
(GRI 103-2) Outro aspecto na relação com nossos colaboradores, está relacionado à conformidade na relação com os sindicatos laborais,
permitindo a atuação do sindicado junto aos
colaboradores, além de possuir um representante deste público vinculado a instituição.
(GRI 402-1) Em nosso acordo coletivo, estabelecido junto ao sindicato laboral, não há menção de prazo mínimo para comunicar mudanças significativas, sendo tais prazos negociados
entre a cooperativa e os colaboradores. Nossos
acordos coletivos preveem prazos somente
para as seguintes situações:
- Compensação do banco de horas: 120 dias
(FESC e Central de Serviços SC somente para
contratos administrativos de 8h).
- Aviso prévio de no mínimo 30 dias indenizado em caso de demissão por parte da empresa.
- Aviso prévio de no mínimo 15 dias no caso de
demissão por parte do colaborador (somente
Federação SC), caso o colaborador não os cumpra, há desconto integral dos 30 dias de aviso.
(GRI 103-2) A preocupação da Unimed SC também é manifestada através do cuidado relacionado à saúde e segurança de nossos colaboradores. Das empresas que formam a Unimed SC,
somente a Central de Serviços SC está desobrigada de constituir uma CIPA, contudo as ações
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desenvolvidas, nesta temática, pela Unimed SC
envolvem na totalidade os colaboradores.
(GRI 403-1) Em 2019 as ações da CIPA aconteceram em duas grandes frentes de atuação:

Conectado
Divulgados informativos relacionados à saúde
e segurança dos colaboradores, através do Conectado, ferramenta de comunicação utilizada
na Federação Unimed SC, FESC e Central de
Serviços SC.

SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho)
Realizada na Federação Unimed SC, FESC e
Central de Serviços SC entre os dias 08 à 12/07,
a SIPAT aconteceu abordando o tema: “Toda
hora é hora para informação, saúde e prevenção”.
Foram realizadas as seguintes ações:
- Concurso SIPAT 2019, cujo objetivo era estimular os colaboradores e seus familiares a
trabalharem de forma lúdica a disseminação
de assuntos relacionados a CIPA, sensibilizando-os para a importância da prevenção de
acidentes e doenças, bem como incentivar os
colaboradores a pensar na prevenção não só no
local de trabalho, mas também dentro de casa;

- Dinâmica da CIPA: Os integrantes da CIPA e
alguns brigadistas, passaram nos setores para
uma brincadeira de perguntas e respostas. O
colaborador que acertava ganhava brinde;
- Simulado de Abandono: O objetivo principal
foi fornecer meios para que em situações de
emergências, os colaboradores da empresa tenham condições de abandonar o local de risco
de uma forma segura e ordenada;
- O Guarda: Um ator, vestido de guarda de trânsito, ficou na faixa de pedestre localizada em
frente ao prédio da Unimed, fazendo brincadeiras com os colaboradores e pessoas que ali
passavam, ensinando, de forma lúdica, a importância da segurança no trânsito.
- Os colaboradores foram convidados a relembrar as brincadeiras da infância e assim, aprender de forma lúdica assuntos relacionados a
assuntos da CIPA;
- Cartazes informativos: Foram colocados cartazes em todos os prédios, e andares, com diversas informações sobra saúde e segurança,
para leitura dos colaboradores.

Entrega da cesta de café a vencedora do concurso
21

Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2019

Outras ações realizadas
durante a SIPAT:
Ginástica Laboral diferenciada;
Brincadeira: Caça ao Tesouro;
Bike suco: onde os colaboradores fizeram suco natural com frutas,
feito com sua própria energia, pedalando;
Teatro com o Dr. Saúde: sobre a importância do auto cuidado de
forma lúdica;
Quitanda de Frutas: onde os colaboradores puderam degustar de
uma deliciosa mesa de frutas;
Aulão de Fit Dance: a fim de estimular a prática da atividade física;
Brincadeiras da CIPA: Jogo dos 7 erros - Palavras Cruzadas da CIPA Ligando as Respostas - Caça Palavras - Charadas.

(GRI 403-2) Durante o ano de relato, referente a
acidentes de trabalho, os níveis de salubridade
do ambiente de trabalho manteve-se estável,
em comparação com o ano de 2018, não registrando acidentes fatais e doenças ocupacionais.
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Na Federação Unimed SC houve um acidente
de trabalho durante o ano de 2019, com afastamento de 5 dias, enquanto na FESC tivemos 3
acidentes no local de trabalho, com afastamento total também de 5 dias. Quanto a taxa de absenteísmo a Federação registrou 1,12% e a FESC
1,68%. Na Central de Serviços não foi registrado
nenhum acidente de trabalho.
(GRI 403-4) Outras iniciativas implantadas pela
Unimed SC, que colaboram para desenvolver
uma cultura de saúde e segurança são a ginás-
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(GRI 404-1) Entre as empresas que formam a
Unimed SC, a média de horas investidas em
conhecimento, consolidaram 2019 da seguinte
forma:

Federação Unimed SC

tica laboral nas áreas (duas vezes por semana),
trabalhando com atividades a fim de realizar
exercícios para evitar futuras lesões corporais
em seus colaboradores e ações de incentivo aos
cuidados com a saúde como, por exemplo, caminhada alusiva ao Outubro Rosa e Novembro
Azul, Mude 1 Hábito, e distribuição de frutas
aos colaboradores incentivando o consumo de
produtos saudáveis.
(GRI 103-2) Para gerar os resultados que conquistamos em 2019 e os que estão por vir, acreditamos que a gestão de dimensões como, por
exemplo, Saúde e Segurança, Remuneração
e Conhecimento é fundamental e são fatores
críticos de sucesso. Na Unimed SC a gestão do
conhecimento gerado e a aplicabilidade do
mesmo no cotidiano, está a cargo das lideranças internas, com o auxílio da área de Gestão
de Pessoas.
A identificação das demandas, assim como a
estruturação das propostas de desenvolvimento profissional dos colaboradores através do
PDI - Plano de Desenvolvimento Individual,
caminham em sinergia com os objetivos estratégicos definidos pela Unimed SC.

27 Horas

29 Horas

FESC

26 Horas

18 Horas

Central de Serviços SC

16 Horas

48 Horas
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Os temas desenvolvidos em 2019 oscilaram
conforme a necessidade das áreas, e de acordo com o desenvolvimento específico para
cada colaborador contemplado no ano de
relato. Contudo, algumas capacitações estiveram disponíveis para todas as empresas da
Unimed SC. São:

Treinamentos on-line Faculdade Unimed
Cooperativismo Sistema Unimed
Programa Gestão de Pessoas por
Competências
Palestra Interativa - Gestão de Pessoas
por Competências
Técnicas de Negociação: Transformando
suor em ouro

(GRI 103-2) Um dos impactos indiretos no desenvolvimento, promovido pela gestão do conhecimento, é a qualificação nas competências,
possibilitando o crescimento e uma melhor desenvoltura no exercício das atividades do cotidiano no âmbito profissional.
Em 2019 aconteceu o 4º ciclo do Programa de
Gestão de Pessoas por Competências na Unimed SC, com um diferencial, onde os colaboradores passaram a avaliar seus gestores.
Os passos deste ciclo foram:

1º passo - Auto avaliação.
2º passo - Colaborador avalia seu gestor.
3º passo -

Calibração. Que é uma análise realizada pela área de Gestão de Pessoas, onde
são verificadas possíveis inconsistências nas
avaliações. Com isso a área pode recomendar
ajustes. Serve para comparar as notas dos colaboradores e gestores de uma forma geral. A
calibração é realizada após a avaliação dos colaboradores e dos gestores.

4º passo - O feedback. É um processo de
comunicação para mudança ou manutenção
de comportamento do colaborador. O objetivo
não é julgar, mas mostrar e evidenciar como
sua atuação afeta o outro e o seu desempenho.
No sistema o preenchimento da etapa de Feedback só poderá ser feito junto ao colaborador,
pois será necessária a senha dele para salvar o
PDI – Plano Desenvolvimento Individual.
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PEG - Programa Educação Gerencial
PEC - Programa Educação para
Coordenadores

Para participar da avaliação o colaborador terá
que ter 03 meses na cooperativa. Quem não
participa das avaliações: os jovens aprendizes,
estagiários, terceiros, temporários e os colaboradores com afastamentos por licenças legais.
Não há pesos diferenciados para cada Competência, pois todas são igualmente importantes
para construção da carreira. Ao final da avaliação o colaborador poderá visualizar um gráfico
com a pontuação geral da avaliação.
(GRI 404-3) Em 2019 a soma dos colaboradores que passaram pela avaliação por competências na Federação Unimed SC, FESC e Central
de Serviços SC alcançou 79% dos colaboradores, contudo atingiu 100% entre os elegíveis a
participar do processo de avaliação por competências. Separando por gênero, os que participaram do processo temos:

89%

78%

Resultado
para todos
A crença de que ao cooperarmos temos condições de gerar resultados mais significativos,
está presente no cotidiano da Unimed SC, reforçada por nossos valores, nossa conduta, norteando nossa tomada de decisões, refletindo
nos números que expressam nossos resultados.
(GRI 103-2) Uma das formas que a Unimed SC
gera resultados para si e para seus públicochave, acontece através de sua atuação social,
norteada pelo 7º Princípio Cooperativista:
Interesse pela comunidade.

onde poucos projetos de caráter educacional,
social e ambiental foram aprovados pelos editais.

Visto Flores

– O objetivo deste projeto
foi criar um momento de ressignificação e que
possibilitasse a produção, criação e ensino de
arte do bordado, lançando mão dos saberes e
fazeres femininos de longa data, contra a indústria de massa, e valorização da vestimenta
com temas locais como as flores. Não foram
criados artesanatos e sim moda e design, partindo de pessoas de diversas gerações, pessoas
que se interessavam por este trabalho especialmente com as mãos e com a sensibilidade, obedecendo ao tema “Joinville Cidade das Flores”.

(GRI 413-1) SIMDEC/MECENATO 2019
Para fortalecer seu compromisso com a Sustentabilidade, a Unimed SC apoia iniciativas
e trabalhos de caráter educacional, social e
ambiental, através da Lei Municipal 5.372, de
16/12/2005, no Decreto 12.839, de 17/03/2006,
que contempla a doação ou patrocínio até o limite de 30% do valor do IPTU ou ISS (Imposto
Sobre Serviço).
No ano de 2019, três projetos municipais receberam o apoio da FESC e Central de Serviços SC
através do incentivo ao ISS, sendo que ao total
foram direcionados R$ 54.191,98 em apoio aos
projetos descritos a seguir. Obs: Em relação ao
valor destinado, a redução em relação ao ano
de 2018 ocorreu devido a mudanças na Secretaria da Cultura do município de Joinville,
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Todos somos líderes? – Este projeto teve como objetivo realizar oficinas de experimentação em dança para professores da
rede pública de ensino a fim de oportunizar
conhecimento de mecanismos para gerenciar
situações, pessoas, conduzir tarefas e equipes
através de técnicas simples e comprovadas de
dança, bem como despertar naturalmente a autonomia dos professores em sala de aula e contribuir para o exercício do pensamento crítico
através do aprendizado cultural e consequentemente construir um ambiente mais aberto,
solidário e comprometido com o aprendizado.

cas da nutricionista, divulgando a importância
do consumo e o que ela traz de benéfico para a
saúde, incentivando assim, hábitos alimentares
mais saudáveis.

Ginástica Laboral - Duas vezes por semana os colaboradores recebem em seus setores a visita de um profissional em fisioterapia
para a realização de Ginástica Laboral, com o
objetivo de prevenir e aliviar dores e incômodos que podem ocorrer devido às atividades
dos colaboradores.

Quem canta encanta – O objetivo deste projeto foi realizar apresentações de eventos
artísticos e culturais de música, em suas variedades de linguagens e sons. Agenciados por artistas e profissionais da área, fomentando o desenvolvimento da sensibilidade e criatividade
através da musicalidade, bem como relevando
o protagonismo juvenil de cantores da comunidade, estimulando a autoestima e os elos das
cadeias produtivas locais.
(GRI 413-1) Outra forma de atuação acontece
também através do programa Equilíbrio, neste
caso focado no público interno da Unimed SC.
Em 2019 foram realizadas as seguintes iniciativas:

Distribuição de Frutas - Uma vez
por semana para os colaboradores, além de di-
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Campanha de Vacinação - No mês
de abril, os colaboradores da Unimed SC e seus
dependentes receberam a vacina de imunização contra o vírus da gripe. Foram vacinados
mais de 680 pessoas. Para os dependentes, o
valor da vacina foi repassado a custo operacional.

Campanha do Agasalho

- Do dia
08 ao dia 31 de maio, o Programa Equilíbrio
realizou a campanha do agasalho 2019. Foram
arrecadados mais de 260 peças, as quais foram
destinadas ao grupo Amigas da Fé, grupo de
voluntárias que apoia crianças em situação de
vulnerabilidade social.

Mês das Crianças - Em alusão ao mês
das crianças, a Unimed SC promoveu uma campanha com seus colaboradores de arrecadação
de brinquedos novos e usados destinados também ao grupo Amigas de Fé.
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Outubro Rosa e Novembro Azul
- No dia 19/11 realizamos a Ação: “Juntos Somos Mais Fortes” todos contra o Câncer! Todos
os colaboradores da Unimed SC receberam de
brinde uma camiseta da ação para juntos tirarmos a tradicional e simbólica foto, desta vez
unindo Outubro Rosa e Novembro Azul. Ao
final do dia, realizamos uma linda caminhada
cheia de cor e balões em torno do 62º Batalhão
de Infantaria de Joinville, com alguns dos colaboradores que voluntariamente quiseram participar.

Natal Solidário - Todos os anos a Uni-

Crianças da Casa lar Ecos da Esperança
receberam presentes do Papai Noel

(GRI 413-1) Refletindo os Princípios Cooperativistas, a Unimed SC participou em 2019
do Dia C – Dia de Cooperar, que é um grande
movimento nacional de estímulo às iniciativas
voluntárias diferenciadas, contínuas e transformadoras, realizadas por cooperativas, com
apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e de suas unidades estaduais, fazendo parte da agenda estratégica do cooperativismo brasileiro.
Na manhã do dia 06 de julho, o Instituto Unimed SC em parceria com a Unimed SC e Unimed Joinville promoveram o evento voltado à
celebração do Dia C, que foi realizado anexo ao
estacionamento do Núcleo de Atendimento ao
Cliente (NAC). A ação envolveu colaboradores e
clientes que puderam participar de atividades
gratuitas como recreação infantil, bike suco,
distribuição de frutas e pipoca, além de stands
com dicas de saúde. A proposta foi oferecer
uma manhã de entretenimento e bem-estar
ao público presente e reafirmar a responsabilidade social da cooperativa. Ao todo, mais 200
pessoas passaram pelo evento.

med SC realiza a campanha “Padrinhos de Natal”, onde, os colaboradores tem a oportunidade
de participar, voluntariamente, apadrinhando
uma criança. Em 2019, a campanha acolheu
mais de 70 crianças da Casa lar Ecos da Esperança e Reabilitação do Potencial Humano, local que atende pessoas com deficiências.
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Instituto Unimed Santa
Catarina comemora 10 anos

O ano de 2019 teve um motivo muito especial
de comemoração para todos os que integram
o grupo econômico do Sistema Unimed em
Santa Catarina: os 10 anos do Instituto Unimed
SC, que desde a sua criação já beneficiou mais
de 27 mil crianças em todo o estado, em seus
programas “Esporte Comunitário” e “Viver Bem
na Escola”. Pela importância do aniversário,
durante todo o ano foram realizadas diversas
ações para divulgar, valorizar e incrementar o
trabalho desenvolvido pela equipe à frente do
Instituto, que promove e apoia projetos com
foco na melhoria da qualidade de vida dos diversos públicos de relacionamento onde a Cooperativa está inserida.
As comemorações iniciaram com um lindo espaço no Simpósio das Unimeds do Estado de
Santa Catarina – SUESC, com a imagem da linha
do tempo do Instituto, demonstrando todas as
conquistas e caminhos percorridos até aqui e
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também com uma lojinha, que teve como objetivo, arrecadar doações dos presentes no evento
e em troca, recebiam um mimo.
Neste momento também, aconteceu o reconhecimento dos cooperados que realizaram as
maiores doações, que sempre se fizeram presentes nas ações de sua filial, através do direcionamento do seu imposto de renda, a fim de
atender aos projetos da sua região e contribuir
com a comunidade local.
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Também, para registrar todo o trabalho e o
quanto os programas são de extrema relevância para a crianças e adolescentes que
participam, aconteceu a filmagem para o
novo vídeo do Instituto Unimed SC, que
contemplou diversas filiais, demonstrando
a emoção, alegria e a responsabilidade daqueles que fazem parte de toda esta história.

E por fim, para encerrar com chave de ouro o
calendário de ações dos 10 anos do Instituto
SC, as colaboradoras da matriz e de 14 filiais
do estado participaram de um treinamento
vivencial, trabalhando a união e fortalecimento dos técnicos. O encontro contou com
atividades que contribuíram para o verdadeiro entendimento e exercício da Cooperação e também reafirmou o orgulho do grupo
na trajetória de sucesso e de solidariedade
do Instituto, que cada ano consolida ainda
mais os seus programas de responsabilidade social e a visão diferenciada de promover
a saúde.

30

Assista o vídeo
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(GRI 413-1) Sobre os programas estaduais, desenvolvidos pelo Instituto Unimed SC, apresentamos os principais resultados em 2019.

Antes mesmo da criação do Instituto Unimed
SC, o Esporte Comunitário atua promovendo
atividades esportivas para crianças e adolescentes, visando à saúde, o bem-estar e o exercício da cidadania. Alinhado aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, o Esporte Comunitário, desenvolve suas ações com aporte
de recursos próprios e o recebimento de recursos advindos do governo na esfera Federal, por
meio de leis de incentivo fiscal.
Utilizando o esporte como um meio para a
educação e absorção de valores fundamentais
como respeito ao próximo, regras de civilidade,
convivência, disciplina entre outros, o programa também dissemina práticas de prevenção
por meio de atividades educativas para os alunos e seus familiares.
As aulas são semanais, ministradas de forma
simples e descontraída, envolvem brincadeiras
pedagógicas, jogos individuais e coletivos respeitando a particularidade e a progressão dos
alunos.

Atualmente possuímos projetos aptos para
captação de recursos nos seguintes municípios:
Alto Vale, Brusque, Canoinhas, Caçador, Chapecó, Extremo Oeste, Itajaí, Joaçaba e Tubarão.
Desde o início de suas atividades, o Esporte Comunitário tem por objetivo ter transversalidade
na rotina escolar, não sendo apenas uma atividade pontual, mas uma construção de cidadania e formação escolar conjunta (família-escola-sociedade).
Na tabela a seguir estão os números que compõem o histórico de atuação do Instituto Unimed SC através do Programa Esporte Comunitário.
Ano

Crianças

Escolas

Professores

2017

2.083

43

58

2018

2.413

13

34

2019

2.475

37

54

Ao longo de sua história o programa Esporte Comunitário contou com 15 modalidades,
sendo: Atletismo, Atletismo Paraolímpico, Bocha Paraolímpica, Futebol, Futsal, Judô, Karatê, Handebol, Natação Paraolímpica, Voleibol,
Tênis de Campo, Tênis de mesa, Tênis de Mesa
Paraolímpico, Surf e Xadrez. Em 2019 as modalidades executadas foram: Atletismo Paraolímpico, Basquete, Futsal, Handebol, Judô, Surf,
Tênis de mesa e Tênis de campo.

5
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Prêmio
Inova+Saúde
O Projeto Esporte Comunitário do Instituto
Unimed SC foi o grande vencedor do Prêmio
Inova+Saúde da Unimed Seguros, na categoria
Sustentabilidade. O troféu foi entregue na 49ª
Convenção Nacional Unimed, em Natal, rece-

bido pelos dirigentes e gerência da Federação
Unimed SC, que comemoraram a importante
conquista.
O programa oferece metodologia estruturada
para as Unimeds de todo o estado de Santa Catarina, na promoção de atividades esportivas
com crianças e adolescentes de comunidades
em situação de vulnerabilidade aparente. São
realizadas parcerias com empresas e instituições locais, e os recursos captados junto aos
médicos cooperados através de leis de incentivo fiscal.

Até hoje foram atendidas 27.567 crianças,
409 escolas, 1.258 professores, 2.001 famílias
e 95 voluntários.

O Viver Bem na Escola estimula ações educativas junto às comunidades escolares, por meio
da capacitação de professores, alunos e familiares.
Entre os temas que compõem a proposta de
abordagem estão: alimentação saudável, prevenção de acidentes, qualidade de vida, sexualidade na adolescência, higiene pessoal e uso
de drogas.
Ligado a alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a metodologia base do
Programa é direcionada à sensibilização e instrumentalização dos professores, que posteriormente desenvolverão as atividades em suas
unidades escolares conforme as possibilidades
e necessidades de cada escola, abrangendo os
alunos e suas famílias como público final.
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A seguir um histórico da atuação do Instituto
Unimed SC através do Programa Viver Bem na
Escola:
Ano

Crianças

Escolas

Professores

Valores Investidos

2017

3.959

37

254

R$ 127.471,00

2018

3.979

37

111

R$ 50.167,47

2019

3.942

15

197

R$ 59.566,17
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(GRI 103-2) Na proporção em que nos relacionamos com os diversos públicos contidos
na sociedade onde estamos inseridos, melhor
compreendemos as demandas sociais, as expectativas existentes, relacionadas ao nosso
próprio negócio. Este aprendizado facilita aprimorarmos nossos produtos e serviços o que resulta num grau maior de satisfação de nossos
beneficiários.
Atualmente as demandas recebidas do órgão
regulador, são analisadas pelo comitê NIP - Notificação de Intermediação Preliminar, tendo
como objetivo analisar as demandas críticas
relacionadas aos beneficiários, e recomendar
quais medidas devem ser adotadas para a resolução dos casos e prevenção de reincidências.
(GRI 416-2) No período coberto por este relatório, a Unimed SC, relacionada à gestão de seus
produtos recebeu da Agência Nacional da Saúde Suplementar – ANS, um total de 75 notificações relacionadas a demandas de beneficiários.
Destas notificações 4 ainda estão em análise,
sendo que as demais foram concluídos os processos, e somente 5% foram classificadas no
status de “não resolvidas”.
Outro caminho para aferir o grau de satisfação de nossos beneficiários, é o Contact Center, onde são recebidas ligações relacionadas a
diversas demandas. Em 2019, apenas 1,5% das
ligações recepcionadas no Contact Center estavam relacionadas a motivos negativos (cancelamento do plano e reclamações).

(GRI 103-2) O ano de 2019 foi também um ano
de reafirmarmos nosso compromisso, com outro aspecto que traz satisfação aos nossos beneficiários: a segurança das informações.
No dia-a-dia, quando há a definição de um
novo processo ou quando ocorre alteração em
processo existente, a T.I - Tecnologia da Informação normalmente é envolvida para realizar a
avaliação. Nesta avaliação é realizada a análise
dos riscos relacionados à privacidade das informações dos clientes/usuários.
Além disto, as portas de entrada e saída de informações da empresa são controladas permanentemente através da utilização de recursos
de tecnologia da informação. Neste momento
estamos com um projeto de diagnóstico para a
Lei Geral de Proteção dos Dados – LGPD, com
o objetivo de identificar todos os impactos. O
resulto desse diagnóstico será o plano de ação
para adequação à LGPD e a Política de Segurança da Informação já existente.
(GRI 418-1) Como resultado dessa ação um assunto de extrema relevância, foi que em 2019
não foram registradas ocorrência de violação
da privacidade, roubo e vazamento de informações de nossos beneficiários.
(GRI 103-2) Referente ainda aos resultados que
buscamos gerar para a cooperativa e a sociedade, está os pertencentes a dimensão ambiental.
Referente ao consumo de recursos hídricos,
energia e materiais, utilizados no processo de
entrega de nossos produtos e serviços, a Unimed SC, assim como nos anos anteriores trabalhou o desenvolvimento da consciência de seus
colaboradores sobre a utilização destes recursos, realizando também a manutenção preventiva e a substituição de materiais e equipamentos por soluções mais ecoeficientes.
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(GRI 301-2) Um dos materiais considerado neste relato, foi o PVC utilizado na confecção dos
cartões de beneficiários. A logística reversa
acontece por meio das Unimeds prestadoras
que nos devolvem os cartões e numa frequência semestral, reenviamos ao nosso fornecedor
para reciclagem, embora não consigamos efetuar uma logística reversa de 100% dos cartões
emitidos, o resultado tem-se mostrado viável.

(GRI 302-1 e GRI 303-1) Sobre o consumo de
água e energia, em 2019, tivemos os seguintes
resultados:

2017 - 3.511.000 litros
NOME DO BENEFICIÁRIO

2018 - 3.586.000 litros
2019 - 3.823.000 litros

Outra iniciativa foi a alteração na validade dos
cartões, alterado de anual para bianual, reduzindo assim consideravelmente a necessidade
de novas emissões. Além destas medidas, desde novembro de 2016, quando realizamos a inclusão dos clientes que informaram endereço
eletrônico e número de celular em seu cadastro,
passamos a disponibilizar via portal do beneficiário o cartão virtual. Também desde abril de
2017 o cartão é disponibilizado via Aplicativo
da Unimed SC.

(GRI 103-2) Em nosso processo de gestão dos
resultados econômico-financeiros, buscamos
sempre atuar com transparência na prestação
de contas, baseados nas boas práticas de mercado, através de controles internos implantados, existência do conselho fiscal, contratação
de auditoria externa independente, entre outras práticas existentes.
(GRI 201-1) Nos últimos três anos é perceptível
o crescimento no valor econômico acumulado
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2017 - 911.001 kw/h
2018 - 793.207 kw/h
2019 - 863.429 kw/h

da Unimed SC, tendo somente a FESC, entre as
três organizações que compõem a Unimed SC,
acumulado um resultado acumulado negativo,
devido reestruturações internas, contudo as receitas tem obtido uma trajetória de crescimento (75,25%), comparando a variação entre as receitas de 2017 e 2019.
Na tabela a seguir estão apresentadas informações relacionadas ao desempenho econômico
da Federação SC, FESC e Central SC.

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DE SANTA CATARINA
2019
Valor Econômico Direto Gerado

2018
453.645.442

a) Receitas

2017
559.405.454

539.265.939

453.645.442

559.405.454

539.265.939

Valor Econômico Distribuído R$ R$

(437.774.774)

(547.418.863)

(530.250.511)

b) Custos Operacionais
c) Salários e Benecios de Empregados R$
R$

(410.497.629)

(516.202.693)

(490.689.094)

(13.335.754)

(11.875.839)

(20.922.286)

d) Pagamento para Provedores de Capital

(2.322.427)

(4.764.532)

(4.640.172)

(11.618.965)

(14.575.799)

(13.825.030)

-

-

(173.929)

15.870.668

11.986.591

9.015.429

e) Pagamento ao Governo (Impostos,
multas, taxas, ...)
f) Pagamento de Fornecedores R$ R$
g) Invesmento na Comunidade R$ R$
Valor Econômico Acumulado

FES C
2019

2018

2017

Valor Econômico Direto Gerado

27.076.484

21.933.705

15.450.019

a) Receitas

27.076.484

21.933.705

15.450.019

Valor Econômico Distribuído R$ R$

(28.524.208)

(22.066.784)

(12.496.474)

b) Custos Operacionais
c) Salários e Benecios de Empregados R$
R$

(16.655.564)

(12.137.727)

(6.572.745)

(9.957.048)

(8.309.830)

(3.194.223)

d) Pagamento para Provedores de Capital

(2.684)

(1.738)

(25.296)

(1.876.604)

(1.511.936)

(2.666.209)

e) Pagamento ao Governo (Impostos,
multas, taxas, ...)
f) Pagamento de Fornecedores R$ R$
g) Invesmento na Comunidade R$ R$
Valor Econômico Acumulado

(32.308)

(105.552)

(38.000)

(1.447.724)

(133.079)

2.953.545

CENTRAL
2019
Valor Econômico Direto Gerado
a) Receitas
Valor Econômico Distribuído R$ R$
b) Custos Operacionais
c) Salários e Benecios de Empregados R$
R$
d) Pagamento para Provedores de Capital
e) Pagamento ao Governo (Impostos,
multas, taxas, ...)
f) Pagamento de Fornecedores R$ R$
g) Invesmento na Comunidade R$ R$
Valor Econômico Acumulado

2018
15.679.192

2017
12.937.678

5.663.010

15.679.192

12.937.678

5.663.010

(13.095.132)

(11.360.514)

(4.907.915)

(9.697.692)

(7.474.632) -

(1.671.627)

(2.680.990)

(1.288.811)

(1.318)

(2.146)

(198)

(1.702.612)

(1.148.246)

(413.524)

(21.884)

(54.499)

(4.300)

2.584.059

1.577.165

755.095

Relacionada a redução das receitas informada
para a Federação SC, isto ocorreu devido o
ajuste necessário para o cumprimento da RN
430 que trata do compartilhamento de risco.
Dentro dessa norma existe a previsão de
que se um beneficiário sempre é atendido
em outra operadora, o mesmo necessita ser
compartilhado, repassando a receita gerada e

3.201.082,35

custos para a operadora onde ele é atendido
recorrentemente.
Em 2019, o valor acumulado referente a esta
condição foi de R$ 235.658.401,00, o qual, caso
fosse adicionado ao valor das receitas informada
na tabela acima, formaria um montante de R$
689.303.843,00, indicando um crescimento de
23,22% em relação ao ano anterior.
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MATRIZ DE
MATERIALIDADE
(GRI 102-45) Neste relatório estão contidas as
informações relacionadas a Unimed SC, no conjunto de nossa atuação como operadora de planos de saúde suplementar e papel institucional,
como também FESC, Central de Serviços SC e
Instituto Unimed SC, refletindo sobre nossa estrutura utilizada para a entrega dos produtos/
serviços aos clientes e beneficiários finais.

Estes públicos estratégicos foram pré-identificados pela Unimed SC por meio de um processo assistido por uma consultoria externa, desde
a última construção da materialidade, levando
em consideração critérios como:

(GRI 102-46) No processo de construção do relatório, baseamo-nos em nossa Matriz de Materialidade concebida por meio do cruzamento
das percepções internas (Lideranças dos processos na Cooperativa) e externas (Representantes dos Cooperados, Clientes, Força de Trabalho, Fornecedores, Governo, Sociedade, Meio
Ambiente e Comunidade do Entorno), obtidas
por meio da aplicação de questionários presenciais e eletrônicos, entre os meses de Junho a
Agosto de 2019.

Grau de dependência do Stakeholder;

Neste processo, a consulta inicial foi realizada junto às lideranças internas da Unimed SC
e demais cooperativas do estado, onde identificamos os 10 principais aspectos, entre os 33
propostos, considerando pelo menos um aspecto de cada dimensão (econômica, social e
ambiental), sendo estes submetidos à consulta
externa para a priorização.
O processo de definição dos temas para o relato,
como mencionado anteriormente, contou com
a participação de representantes dos públicos
estratégicos para a Unimed SC, dentro dos seguintes grupos:
Clientes;
Comunidade do Entorno;
Cooperados;
Governo e Sociedade;
Força de Trabalho;
Meio Ambiente;
Fornecedores.
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Perfil;
Responsabilidade sobre Valores & Patrimônio;
Tamanho, Porte e Quantidade;
Efeito Social;
Impacto Ambiental;
Cobertura Geográfica.

Diante do resultado derivado deste mapeamento, temos ciência de quais públicos devemos
buscar o engajamento, em razão da priorização
realizada com base nos critérios relacionados.
Para o relato buscou-se trabalhar com todos
os grupos de stakeholders, o que favoreceu a
construção de um resultado mais sistêmico,
além da possibilidade de abordar estes públicos a respeito da interdependência percebida
entre a Unimed SC e eles, fundamental para
a continuidade das ações pensadas para fomentar e consolidar uma gestão comprometida com a sustentabilidade e desenvolvimento
sustentável.
(GRI 102-47) Como resultado desta consulta
(interna e externa), a definição dos aspectos
materiais foi realizada através da média entre
a priorização definida pelos públicos, apresentando convergência entre a consulta interna e
externa. Sendo assim, os aspectos considerados
como prioritários/materiais para o processo de
relato foram:
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TEMAS
MATERIAIS
Emprego
Treinamento e
Educação

Comunidades
Locais

Presença no
Mercado
Desempenho
Econômico

Relações
Trabalhistas

Materiais
Energia

Conformidade
Ambiental

Saúde & Segurança
no Trabalho

Privacidade
do Cliente

Não
Discriminação
Água
Saúde & Segurança
do Cliente
Conformidade
Socioeconômica

Relevância para os principais públicos:
Muito Alta

Alta
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(GRI 102-54; GRI 102-55)

SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI PARA A OPÇÃO “DE ACORDO – ESSENCIAL”

CONTEÚDO
PADRÃO
GERAIS

PÁGINA RESPOSTA
DIRETA

VERIFICAÇÃO
EXTERNA

GRI 102-1
GRI 102-2
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-5
GRI 102-6
GRI 102-7
GRI 102-8

8
8
8
8
8
8
12

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

17

Não

GRI 102-9
GRI 102-10

14
Não houve mudanças significavas na
organização e na cadeia de fornecedores
7
7
14
6
6

Não

GRI 102-11
GRI 102-12
GRI 102-13
GRI 102-14
GRI 102-15
GRI 102-16

Não
Não
Não
Não
Não
Não

7

Não

13
14
Atualmente 100% dos colaboradores estão
cobertos por acordos colevos

Não
Não

14

Não

14

Não

GRI 102-44
GRI 102-45

14
8 e 36

Não
Não

GRI 102-46

36

Não

GRI 102-47
GRI 102-48
GRI 102-49

36
Não foi constatada a necessidade de
alterações/reformulações de informações já
reportadas, assim como não ocorreram
alterações significavas quanto ao Escopo e
Limites de Aspectos ulizados anteriormente
2019
2018
Anual

Não
Não
Não

GRI 102-18
GRI 102-40
GRI 102-41
GRI 102-42
GRI 102-43

GRI 102-50
GRI 102-51
GRI 102-52
GRI 102-53

Não

ADERÊNCIA

Nome da organização
Avidades, marcas, produtos e serviços
Localização da sede
Localização das operações
Propriedade e forma jurídica
Mercados atendidos
Porte da organização
Informações sobre empregados e outros
trabalhadores
Cadeia de fornecedores
Mudanças significavas na organização e em
sua cadeia de fornecedores
Princípio ou abordagem da precaução
Iniciavas externas
Parcipação em associações
Declaração da diretoria geral Unimed SC
Principais impactos, riscos e oportunidades
Valores, princípios, padrões e normas de
comportamento
Estrutura de governança
Lista de partes interessadas
Acordos de negociação coleva

Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

Base para a idenficação e seleção de partes
interessadas para engajamento
Abordagem para engajamento das partes
interessadas
Principais tópicos e preocupações levantadas
Endades incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas
Definição do conteúdo do relatório e limites
dos tópicos
Lista dos tópicos materiais
Reformulação de informações
Alterações em escopos e limites

Total

Total
Total
Total

Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

GRI 102-54

39

Não

GRI 102-55

39
As informações condas neste relatório advém
de dados auditados por auditorias externas
independentes. Contudo, para este relatório
não foi realizada a verificação externa.

Não

Período coberto pelo relatório
Data do úlmo relatório
Ciclo de emissão de relatórios
Ponto de contato para perguntas sobre o
relatório
Declaração de elaboração do relatório de
conformidade com Standards GRI
Sumário de conteúdo GRI

Não

Verificação externa

Total

Explicação do tópico material e seu limite
Forma de Gestão e seus componentes
Avaliação de abordagem de gestão

Total
Total
Total

GRI 102-56

5

Não
Não
Não
Não

DESCRIÇÃO

Total
Total
Total

FORMA DE GESTÃO
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
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37
7, 17, 20, 23, 24, 25, 33, e 34
Não há

Não
Não
Não

CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS

Aspectos Materiais

Informações sobre a
Forma de Gestão e
Indicadores
Relato
Página

Omissões

Verificação Externa

DESEMPENHO ECONÔMICO

GRI 201-1

34

-

Não

PRESENÇA NO MERCADO

GRI 202-1

18

-

Não

MATERIAIS

GRI 301-2

34

-

Não

ENERGIA

GRI 302-1

34

-

Não

ÁGUA

GRI 303-1

34

-

Não

CONFORMIDADE AMBIENTAL

GRI 307-1

7

-

Não

GRI 401-1

17

-

Não

GRI 401-2

18

-

Não

GRI 402-1

20

-

Não

GRI 403-1

21

-

Não

GRI 403-2

22

-

Não

GRI 403-4

22

-

Não

GRI 404-1

23

-

Não

GRI 404-3

24

-

Não

NÃO DISCRIMINAÇÃO

GRI 406-1

7

-

Não

COMUNIDADES LOCAIS

GRI 413-1

25, 26,
27 e 31

-

Não

SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

GRI 416-2

33

-

Não

PRIVACIDADE DO CLIENTE

GRI 418-1

33

-

Não

CONFORMIDADE
SOCIOECONÔMICA

GRI 419-1

7

-

Não

EMPREGO

RELAÇÕES TRABALHISTAS

SAÚDE E SEGURANÇA NO
TRABALHO

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

Descrição

Valor econômico direto
gerado e distribuído
Proporção do menor salário
pago, por gênero,
comparado ao mínimo local
Materiais provenientes de
reciclagem
Consumo de energia dentro
da organização
Consumo de água por fonte
Não conformidade com leis
e regulamentos ambientais
Novas contratações de
empregados e rotavidade
de empregados
Benecios para empregados
de tempo integral que não
são oferecidos a
empregados temporários ou
em regime de meio período
Prazo mínimo de noficação
sobre mudanças
operacionais
Representação de
trabalhadores em comitês
formais de saúde e
segurança, compostos por
empregados de diferentes
níveis hierárquicos
Tipos e taxas de lesões,
doenças ocupacionais, dias
perdidos, absenteísmo e nº
de óbitos relacionados ao
trabalho.
Tópicos de saúde e
segurança cobertos em
acordos formais com
sindicatos
Média de horas de
treinamento por ano por
empregado
Percentual de empregados
que recebem regularmente
avaliações de desempenho
e de desenvolvimento de
carreira
Número total de casos de
discriminação e medidas
correvas tomadas
Operações de engajamento
da comunidade local,
avaliações de impacto e
programas de
desenvolvimento
Casos de não conformidade
relavos a impactos na
saúde e segurança de
categorias de produtos e
serviços
Queixas comprovadas
relavas à violações de
privacidade e perda de
dados do cliente
Não conformidade com leis
e regulamentos nas áreas
social e econômica
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(102-53) Agradecemos seu interesse
por nossa Cooperativa.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que
tornem-se necessários, como também estamos prontos a
receber seus comentários e sugestões.
Gerência de Desenvolvimento Humano
e Organizacional
Federação das Unimeds de Santa Catarina
E-mail: sustentabilidade@unimedsc.com.br
Endereço: Rua Otto Boehm, 442 – América 89201-700
Joinville/SC - Brasil
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Expediente
Equipe Responsável
Coordenação Geral
Núcleo de Sustentabilidade
Unimed Santa Catarina

Consultoria Técnica
Îandé Consultoria em
Sustentabilidade

Projeto Gráfico e Diagramação
Área de Comunicação Interna
Unimed Federação Santa Catarina
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Balanço social - inclusão na data de 20/07/2020.

Balanço Social Anual das Cooperativas
1- Dados Unimed
Razão Social:

FEDERAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Ramo de atividade:

05/10/1982

Data de fundação:

CNPJ: 76590884000143

37 anos

Tempo de existência:

Local

Atuação da cooperativa:

Responsável preenchimento formulário :
E-mail responsável:

Saúde

Nilda Brandina Beltrame

Telefone para contato:

(47 ) 34410548

nilda.beltrame@unimedsc.coop.br
grasiela.picolli@unimedsc.coop.br

Tipo de Unimed:

Federação operadora interfederativa

Federação/Confederação:

Selecione os recursos próprios (filiais) conforme critério contábil, consolidados neste relatório:
Quantidade Hospital:

0

Quantidade Farmácia: 0
Quantidade Pronto atendimento:
Quantidade Laboratório:

0

0

Quantidade Posto de Coleta:

0

Quantidade Centro de diagnóstico:

0

Quantidade Ótica: 0
Outros (Descrever e informar quantidade):

0

Total de Beneficiários: 163010
Este ano o Balanço Social da Unimed terá relatório de auditoria independente?

Sim, Prospecta Auditoria

976

Regional

Nacional

2019

2018

2 - Indicadores de Corpo Funcional

Cooperado(a)s /
Sócios

Cooperadas PJ

Empregados(as)

N° Total

Cooperado(a)s /
Sócios

Cooperadas PJ

Empregados(as)

N° Total

2.1 - No de pessoas na Unimed (em 31/12)

0

22

259

281

0

22

289

311

2.2 - N° de admissões durante o período

0

0

50

50

0

0

50

50

2.3 - Nº de saídas e demissões durante o período

0

0

80

80

0

0

128

128

1,64

1,64

1,24

1,24

10

10

0

0

0

0

0

0

2.6 - N° de Aprendizes

6

6

7

7

2.7 - N° de trabalhadores terceirizados

15

15

40

40

11

11

2.4 - Índice de rotatividade por substituição (turnover)
2.5 - N° de estagiários no período
2.5.1 - N° de estagiários efetivados no período

2.8 - N° de trabalhadores com contrato temporário

7

7

2.9 - N° de homens que trabalham na Unimed

0

64

64

0

73

73

2.10 - N° de mulheres que trabalham na Unimed

0

195

195

0

216

216

2.11 - N° de branco(a)s que trabalham na Unimed

0

242

242

0

268

268

2.12 - N° de negro(a)s que trabalham na Unimed

0

15

15

0

21

21

2.13 - N° de indígenas que trabalham na Unimed

0

1

1

0

0

0

2.14 - Nº de pessoas com deficiência

0

7

7

0

6

2.15 - N° total de membros do Conselho de Administração

0

26

26

0

22

22

2.15.1 - N° total de mulheres no Conselho de Administração

0

0

0

0

0

0

2.15.2 - N° total de negros e indígenas no Conselho de Administração

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0

6

6

2.16.1 - N° total de mulheres no Conselho Fiscal

0

0

0

0

1

1

2.16.2 - N° total de negros e indígenas no Conselho Fiscal

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

4

4

2.17.1 - N° total de mulheres na Diretoria Executiva

0

0

0

0

0

0

2.17.2 - N° total de negros e indígenas no Diretoria Executiva

0

0

0

0

0

0

2.18 - Nº de homens cooperados em função administrativas e/ou na diretoria

0

0

0

0

0

0

2.19 - N° de mulheres cooperadas em funções administrativas e/ou diretoria

0

0

0

0

0

0

2.20 - N° de negro(a)s indígenas cooperados em funções administrativas e/ou diretoria

0

0

0

0

0

2.16 - N° total de membros do Conselho Fiscal

2.17 - N° total de membros da Diretoria Executiva

2.21 - Faixa etária dos colaboradores

6

0

259

259

289

289

2.21.1 - Até 18 anos

10

10

11

11

2.21.2 - De 19 a 24 anos

25

25

26

26

2.21.3 - De 25 a 29 anos

48

48

61

61

2.21.4 - De 30 a 45 anos

151

151

168

168

2.21.5 - De 46 a 59 anos

24

24

23

23

2.21.6 - A partir de 60 anos

1

1

0

0

249

249

289

289

2.22 - N° de pessoas nas categorias profissionais de trabalho
2.22.1 - Gestão

25

25

24

24

2.22.2 - Técnico

116

116

133

133

2.22.3 - Operacional

87

87

110

110

2.22.4 - Apoio

21

21

22

22

5.246,99

5.246,99

5.019,64

5.019,64

2.23 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por gênero
2.23.1- Remuneração média Gestão

12.216,58

12.216,58

12.400,99

12.400,99

2.23.1.1 - Remuneração média de Homens

16.306,22

16.306,22

15.291,95

15.291,95

2.23.1.2 - Remuneração média de Mulheres

9.870,95

9.870,95

9.954,80

9.954,80

4.129,71

4.129,71

3.986,33

3.986,33

2.23.2.1 - Remuneração média de Homens

4.624,42

4.624,42

4.469,55

4.469,55

2.23.2.2 - Remuneração média de Mulheres

3.995,28

3.995,28

3.785,84

3.785,84

2.374,89

2.374,89

2.330,54

2.330,54

2.23.3.1 - Remuneração média de Homens

2.426,74

2.426,74

2.289,67

2.289,67

2.23.3.2 - Remuneração média de Mulheres

2.364,09

2.364,09

2.338,54

2.338,54

2.23.2- Remuneração média Técnico

2.23.3 - Remuneração média Operacional

2.23.4 - Remuneração média Apoio

1.563,47

1.563,47

1.360,68

1.360,68

2.23.4.1 - Remuneração média de Homens

157,54

157,54

1.422,42

1.422,42

2.23.4.2 - Remuneração média de Mulheres

1.553,65

1.553,65

1.342,53

1.342,53

3.899,16

3.899,16

3.618,91

3.618,91

3.952,17

3.952,17

3.895,17

3.895,17

2.24.1.1 - Gestão

11.869,03

11.869,03

12.494,91

12.494,91

2.24.1.2 - Técnico

4.134,15

4.134,15

4.002,25

4.002,25

2.24.1.3 - Operacional

2.368,70

2.368,70

2.326,22

2.326,22

2.24.1.4 - Apoio

1.567,04

1.567,04

1.333,14

1.333,14

3.377,61

3.377,61

3.342,64

3.342,64

2.24.2.1 - Gestão

0,00

0,00

10.241,06

10.241,06

2.24.2.2 - Técnico

4.079,77

4.079,77

3.809,88

3.809,88

2.24.2.3 - Operacional

2.637,91

2.637,91

2.421,40

2.421,40

2.24.2.4 - Apoio

1.530,24

1.530,24

1.484,64

1.484,64

4.159,08

4.159,08

0,00

0,00

2.24.3.1 - Gestão

0,00

0,00

0,00

0,00

2.24.3.2 - Técnico

4.159,08

4.159,08

0,00

0,00

2.24.3.3 - Operacional

0,00

0,00

0,00

0,00

2.24.3.4 - Apoio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0%

0.0%

2.24 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por raça
2.24.1- Remuneração média dos brancos

2.24.2 - Remuneração média dos negros

2.24.3 - Remuneração média dos indígenas

2.25 - % de negros na trajetória de gestão (chefias)
2.26 - % de indígenas na trajetória de gestão (chefias)

0,00

0,00

0.0%

0.0%

2.27 - % de mulheres na trajetória de gestão (chefias)

58,00

58,00

54,16

54,16

2.28 - N° de colaboradores por Escolaridade

259

259

289

289

2.28.1 - Não alfabetizados

0

0

0

0

2.28.2 - Ensino fundamental incompleto

0

0

2

2

2.28.3 - Ensino fundamental completo

10

10

13

13

2.28.4 - Ensino médio completo

74

74

82

82

2.28.5 - Ensino técnico completo

0

0

0

0

2.28.6 - Ensino superior completo

121

121

136

136

2.28.7 - Pós-graduação Lato Sensu (especialização, MBA) completo

54

54

56

56

2.28.8 - Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) completo

0

0

0

0

2.28.9 - Pós-doutorado

0

0

0

0

14

14

21

21

2.29.1 - Educação básica (N° de beneficiados)

0

0

0

0

2.29.2 - Ensino Médio (N° de beneficiados)

0

0

0

0

2.29.3 - Ensino Superior (N° de beneficiados)

14

14

21

21

2.29 - A cooperativa estimula a educação básica, ensino médio e superior(supletivo ou regular) dos
(as) trabalhadores(as)?

2.30 - N° total de acidentes de trabalho

3

3

2

2

2.30.1 - N° de acidente de trajeto

2

2

1

1

2.30.2 - N° de acidentes na atividade fim

1

1

1

1

2.31 - Existem medidas concretas em relação à saúde e segurança no ambiente de trabalho

Não
Organização de comissões
Sim, fornecendo equipamento

Não
Organização de comissões
Sim, fornecendo equipamento

Sim, realizando campanhas e capacitações
Sim, programas de medicina preventiva
CIPA e Programa Equilíbrio
Outras:

Sim, realizando campanhas e capacitações
Sim, programas de medicina preventiva
CIPA E PROGRAMA EQUILIBRIO
Outras:

3 - Indicadores de organização e gestão

2019

2018

3.1 - Valor (R$ mil) da maior produção repassada ao(à) cooperado(a)

0,00

0,00

3.2 - Valor (R$ mil) da menor produção repassada ao(à) cooperado(a)

0,00

0,00

3.3 - Valor (R$ mil) da maior remuneração paga ao(à) administrador(a)

-

-

3.4 - Valor (R$ mil) da menor remuneração paga ao(à) administrador(a)

-

-

3.5 - Valor (R$ mil) do maior remuneração paga ao(à) empregado(a)

29.328,49

28.323,02

3.6 - Valor (R$ mil) do menor remuneração paga ao(à) empregado(a)

738,36

712,00

3.7 - Destino das sobras

3.8 - Fundos existentes

Aumento de capital

Aumento de capital

Distribuição entre os cooperados(as)
/cooperativas/sócios

Distribuição entre os cooperados(as)
/cooperativas/sócios

Fundos
Não foram distribuídos sobras no período

Fundos
Não foram distribuídos sobras no período

Fundo para educação e (RATES/FATES)

Fundo para educação e (RATES/FATES)

Reserva legal
Fundo para Fomento, Fundo para
Outros

Reserva legal
Outros
FUNDO PARA FOMENTO

3.9 - % Frequência média nas assembleias pelos(as) cooperados(as)/cooperativas/sócios ocorridas no período

3.10 - Assuntos/Pauta submetidos à assembleia

3.11 - Outros órgãos sociais existentes na Unimed

3.12 - Renovação dos cargos diretivos (conselho), no período

3.13 - Os 3 Critérios principais para admissão de novo(s) cooperados(as)/cooperativas/sócios

3.14 - Espaços de representação do cooperativismo em que a Unimed atua

99,00

99,38

Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as)
/cooperativas/sócios

Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as)
/cooperativas/sócios

Destino das sobras ou perdas
Investimentos
Liquidação
Novos produtos/serviços
Pagamento de credores
Reforma Estatuto
Outros
Eleição e Releição

Destino das sobras ou perdas
Investimentos
Liquidação
Novos produtos/serviços
Pagamento de credores
Reforma Estatuto
Outros
Eleição e Releição

Comitê educativo
Comitê de auditoria e riscos
Conselho técnico
Medicina preventiva
Conselho de especialidades
Outros
Comitê Estratégico,Comitê Est. de

Comitê educativo
Comitê de auditoria e riscos
Conselho técnico
Medicina preventiva
Conselho de especialidades
Outros

1/3
2/3
Sem renovação
Total
Outros
7/22

1/3
2/3
Sem renovação
Total
Outros
7/22

Conhecimento sobre cooperativismo
Critério Técnico
Experiência - prática
Reside na área de atuação
Demanda por especialidade
Outros
A Federação SC não possui

Conhecimento sobre cooperativismo
Critério Técnico
Experiência - prática
Reside na área de atuação
Demanda por especialidade
Outros
A Federação SC não possui

ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo

ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo

OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras

OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras

OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no
Estado

OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no
Estado

SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo

SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo

Central Nacional UNIMED/Federação

Central Nacional UNIMED/Federação

Confederação UNIMED

Confederação UNIMED

Fundação UNIMED
Instituto UNIMED
Outro

Fundação UNIMED
Instituto UNIMED
Outro

3.15 - A Unimed apoia a organização de outros empreendimentos de outras cooperativas

3.16 - Principal fonte de crédito

3.17 - A participação de cooperado(a)s/cooperativas/sócios no planejamento da Unimed

Não

Não

Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos

Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos

Sim, oferecendo assessoria

Sim, oferecendo assessoria

Contratando serviços e parcerias

Contratando serviços e parcerias

Outros apoios

Outros apoios

Bancos/Financeiras
BNDES
Cooperados / Cooperativas (sócios)
Fornecedores diversos
Governo
Intercâmbio
Unicred
Outras cooperativas de crédito

Bancos/Financeiras
BNDES
Cooperados / Cooperativas (sócios)
Fornecedores diversos
Governo
Intercâmbio
Unicred
Outras cooperativas de crédito

Rede credenciada
Outros

Rede credenciada
Outros

Não ocorre

Não ocorre

Sim, por meio da aprovação em assembléia

Sim, por meio da aprovação em assembléia

Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc)

Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc)

Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho

Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho

Não
Sim, periodicamente com data definida

Não
Sim, periodicamente com data definida

Sim, na hora que necessita resolver um problema e
encontrar uma solução

Sim, na hora que necessita resolver um problema e
encontrar uma solução

Não
Não, mas pretende implantar em 20
Sim

Não
Não, mas pretende implantar em 20
Sim

Não
Sim, em 20

Não
Sim, em 20

Crédito
Financeiro
Estratégico
Cambial
Fiscal
Trabalhista
Reputacional
Comunitário
Operacional
Ambiental

Crédito
Financeiro
Estratégico
Cambial
Fiscal
Trabalhista
Reputacional
Comunitário
Operacional
Ambiental

Não

Não

Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos
em conjunto

Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos
em conjunto

Sim, mas não tem projetos socioambientais
desenvolvidos em conjunto

Sim, mas não tem projetos socioambientais
desenvolvidos em conjunto

3.23 - A Unimed tem Código de Conduta implantado

Não
Sim

Não
Sim

3.24 - Em caso positivo, existe um canal de denúncias relativo ao Código de Conduta?

Não
Sim, Quais

3.25 - A Unimed tem um comitê para tratar de denúncias/questões relativas ao Código de Conduta

Não
Sim

3.18 - A Unimed costuma consultar o(a)s cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s para solução de problemas e/ou na hora de buscar soluções

3.19 - A Unimed possui Conselho Consultivo com membros não cooperados, subordinado ao Conselho de Administração

3.20 - A Unimed tem previsão para segregar Conselho de Administração e Diretoria, com cooperado(a)s diferentes nas Presidências: do Conselho e da
Diretoria

3.21 - A gestão de risco da Unimed leva em consideração, os seguintes riscos:

3.22 - A Unimed tem partes relacionadas

3.26 - Número de casos de discriminação? Em caso positivo descrever as medidas tomadas em Nota Explicativa

0

Não
Sim, Quais

Comite de Conduta Ética e e-mail

Não
Sim
0

Comite de Conduta Ética e e-

4 - Indicadores econômicos (em R$)

2019

2018

4.1 - Ingressos e Receitas Brutas

439.141.673,31

538.855.359,23

4.2 - Ingressos/Receitas Repassadas

235.658.401,09

30.981.970,09

4.3 - Receitas sobre aplicações financeiras

6.041.009,23

5.608.057,12

4.4 - Total das dívidas

158.377.686,74

143.494.114,82

4.5 - Patrimônio da Unimed

270.265.164,09

239.510.924,07

4.6 - Patrimônio de terceiros

0,00

0,00

16.955.768,81

18.125.000,79

4.7 - Impostos e contribuições
4.8 - Remuneração dos(as) cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s - não inclui benefícios
4.9 - Sobras ou perdas do exercício
4.10 - Valor de capital para ingresso na Unimed
4.11 - Custo Total de Pessoal: Remuneração + Benefícios

0,00

0,00

14.204.180,57

7.799.960,27

110.000,00

110.000,00

23.851.692,65

21.562.280,37

4.11.1 -- Diretores e Conselheiros

4.112.527,27

3.850.200,89

4.11.2 -- Empregados

10.443.747,55

10.049.465,32

4.11.3 -- Jovens Aprendizes

130.843,31

162.002,62

4.11.4 -- Estagiários

46.801,79

0,00

8.628.372,11

7.058.723,28

4.11.5 -- Trabalhadores terceirizados

489.400,62

441.888,26

4.12 - INSS retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios

4.11.6 -- Trabalhadores com contrato temporário

0,00

0,00

4.13 - IR retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios

0,00

0,00

4.14 - Fundos

1.666.487,53

4.186.630,46

4.15 - Atendimento de intercâmbio prestado por outras Unimeds

85.062.885,73

440.941.912,79

4.16 - Venda para outras Cooperativas, exceto Unimed

15.152.541,11

4.17 - Onde é possível visualizar as demonstrações contábeis

13.580.466,00

Não disponibiliza
No website da unimed
Publicado no jornal da área de atuação

Não disponibiliza
No website da unimed
Publicado no jornal da área de atuação

Impresso, Digitalizado, e/ou disponibilizado aos
diversos públicos

Impresso, Digitalizado, e/ou disponibilizado aos
diversos públicos

Impresso, Digitalizado, e/ou apresentado aos
cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s

Impresso, Digitalizado, e/ou apresentado aos
cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s

2019
5 - Indicadores sociais internos

2018

Cooperado(a)s /
Sócios

Cooperadas PJ

Empregado(a)s /
Outros

N° Total

Cooperado(a)s /
Sócios

Cooperadas PJ

Empregado(a)s /
Outros

N° Total

5.1 - Investimentos em alimentação

0,00

0,00

1.925.483,90

1.925.483,90

0,00

0,00

2.143.120,40

2.143.120,40

5.2 - Investimentos em eventos

0,00

0,00

6.867,61

6.867,61

0

0,00

0,00

0,00

5.3 - Investimentos em saúde

0,00

0,00

1.856.011,35

1.856.011,35

0,00

0,00

1.392.696,62

1.392.696,62

5.4 - Investimentos em transporte

0,00

0,00

179.128,62

179.128,62

0,00

0,00

223.694,77

223.694,77

5.5 - Investimentos em segurança no trabalho

0,00

0,00

6.203,54

6.203,54

0,00

0,00

13.442,21

13.442,21

5.6 - Investimentos em cultura e/ou lazer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

50.203,36

50.203,36

50.000,36

50.000,36

5.7.1 -- Aportes próprios

37.248,40

37.248,40

37.547,09

37.547,09

5.7.2 -- Aportes dos parceiros

12.954,96

12.954,96

12.453,27

12.453,27

5.7.3 -- nº de beneficiado(a)s

11

11

21

21

170.309,66

170.309,66

0,00

256.329,94

256.329,94

5.6.1 -- nº de beneficiado(a)s
5.7 - Investimentos em educação/alfabetização, ensino fundamental,
médio ou superior

5.8 - Investimentos em capacitação profissional
5.8.1 -- nº de beneficiado(a)s
5.8.2 -- nº de horas de treinamento/pessoa
5.9 - Investimentos de capacitação em gestão cooperativa
5.9.1 -- nº de beneficiado(a)s
5.10 - Investimentos em creche ou auxilio creche
5.10.1 -- nº de beneficiado(a)s
5.11 - Investimentos em seguro de vida
5.11.1 -- nº de beneficiado(a)s
5.12 - Investimentos em previdência privada
5.12.1 -- nº de beneficiado(a)s

0,00

0,00

0,00

0

0

259

259

0

0

289

289

0,00

0,00

22,91

22,91

0

0,00

32,98

32,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

243.384,69

243.384,69

0,00

0,00

192.081,00

192.081,00

0

0

72

72

0

0

72

72

0,00

0,00

133.490,78

133.490,78

0,00

0,00

127.214,66

127.214,66

0

0

259

259

0

0

289

289

0,00

0,00

63.135,79

63.135,79

0,00

0,00

63.846,78

63.846,78

0

0

4

4

0

0

4

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

5.13.1 -- % Distribuído

0,00

0,00

0,00

5.13.2 -- % Retido

0,00

0,00

0,00

5.14 - Investimentos em bonificações

0,00

0,00

0,00

0,00

5.15 - Investimentos em cursos para o desenvolvimento pessoal

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

0,00

64.009,93

64.009,93

5.13 - Investimentos em participações nos resultados

5.15.1 -- nº de beneficiado(a)s
5.16 - Outros

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

0,00

69.376,16

69.376,16

0

0

605

605

0

0

675

675

Total dos investimentos internos

0,00

0,00

4.698.229,23

4.698.229,23

0,00

0,00

4.531.802,90

4.531.802,90

5.17 - Total de horas de treinamento para cooperado(a)s e empregado
(a)s em políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

5.18 - Total de horas de treinamento para cooperado(a)s e empregado
(a)s em políticas e procedimentos anticorrupção

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

Total de beneficiados

5.19 - Número total de ações trabalhistas movidas por empregados

10

10

1

1

5.19.1 -- Julgados procedentes

1

1

1

1

5.19.2 -- Julgados improcedentes

9

9

0

0

24.509,65

24.509,65

11.482,55

11.482,55

24.509,65

24.509,65

11.482,55

11.482,55

0,00

0,00

0,00

0,00

5.20 - Valor total (R$ mil) de indenizações trabalhistas pagas no
período por determinação da justiça
5.20.1 -- Valor pago (R$ mil)
5.20.2 -- Valor restituído (R$ mil)

6 - Indicadores sociais externos (investimentos na comunidade - em R$)
6.1 - Investimento em eventos

2019

2018

0,00

0,00

6.1.1 -- nº de público alvo

0

0

6.1.2 -- nº de eventos

0

0

0,00

0,00

290,15

0,00

0,00

0,00

6.4.1 -- nº de voluntários (cooperados e empregados)

4

0

6.4.2 -- nº de entidades beneficiadas

1

0

0,00

0,00

6.5.1 -- nº de pessoas beneficiadas

0

0

6.5.2 -- nº de entidades beneficiadas

0

0

0,00

0,00

6.6.1 -- nº de pessoas beneficiadas

0

0

6.6.2 -- nº de entidades beneficiadas

0

0

0,00

0,00

6.7.1 -- nº de pessoas beneficiadas

0

0

6.7.2 -- nº de entidades beneficiadas

0

0

108.167,28

0,00

10819

0

6.2 - Investimentos em programas e/ou projetos ambientais
6.3 - Investimento em campanhas de mobilização e conscientização socioambiental
6.4 - Investimento em voluntariado

6.5 - Investimentos em Saúde

6.6 - Investimentos em Educação / alfabetização

6.7 - Investimentos em capacitação profissional

6.8 - Investimentos em Esportes
6.8.1 -- nº de pessoas beneficiadas
6.8.2 -- nº de entidades beneficiadas

0

0

6.9 - Investimentos em Cultura e/ou Lazer

0,00

0,00

6.9.1 -- nº de pessoas beneficiadas

0

0

6.9.2 -- nº de entidades beneficiadas

0

0

0,00

0,00

6.10.1 -- nº de pessoas beneficiadas diretamente

0

0

6.10.2 -- nº de pessoas beneficiadas indiretamente

0

0

6.10.3 -- nº de entidades beneficiadas

0

0

0,00

0,00

10819

0

6.10 - Gastos com ações sociais/filantropia (financeiras, produtos e/ou serviços)/ajudas humanitárias

6.11 - Outros
Total pessoas beneficiadas
Total entidades beneficiadas
Total dos investimentos sociais externos

1

0

108.457,43

0,00

7 - Outras Informações

2019

2018

Direção
Cooperados/Cooperativas/Sócios
Empregados
Não possui

Direção
Cooperados/Cooperativas/Sócios
Empregados
Não Possui

Direção
Cooperados/Cooperativas/Sócios
Empregados
Neste período não houve distribuição

Direção
Cooperados/Cooperativas/Sócios
Empregados
Neste período não houve distribuição

Direção
Gerência
Empregados
Cooperados/Cooperativas/Sócios

Direção
Gerência
Empregados
Cooperados/Cooperativas/Sócios

Direção
Gerência
Empregados
Cooperados/Cooperativas/Sócios

Direção
Gerência
Empregados
Cooperados/Cooperativas/Sócios

7.5 - Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos empregados, na Cooperativa/FederaçãoCentral/Seguradora

Não se envolve
Incentiva e segue a OIT
Segue as normas da OIT

Não se envolve
Incentiva e segue a OIT
Segue as normas da OIT

7.6 - Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de sustentabilidade social, ambiental e econômico adotados pela Cooperativa/FederaçãoCentral/Seguradora

Não são considerados
São exigidos
São sugeridos

Não são considerados
São exigidos
São sugeridos

Não se envolve
Organiza e incentiva
Apoia

Não se envolve
Organiza e incentiva
Apoia

7.1 - A previdência privada contempla

7.2 - A participação nas sobras ou resultados contempla

7.3 - Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela Cooperativa/ Federação-Central/Seguradora foram definidos por:

7.4 - Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por

7.7 - Quanto à participação de empregados em programas de trabalho voluntário, na Cooperativa/Federação-Central/Seguradora

7.8 - Número Total de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão)

56931

54941

56407

53917

7.8.2 - Na ANS

75

69

7.8.3 - No Procon

13

14

7.8.4 - No Judiciário

168

155

7.8.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil

268

786

7.8.1 - Na cooperativa/Federação-Central/Seguradora

7.8.6 - No site Reclame Aqui
7.9 - Número de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão) com respostas conclusivas
7.9.1 - Na Cooperativa/Federação-Central/Seguradora

0

0

56880

54914

56407

53917

7.9.2 - Na ANS

74

60

7.9.3 - No Procon

2

3

7.9.4 - No Judiciário

129

148

7.9.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil

268

786

7.9.6 - No site Reclame Aqui

0

0

7.10 - Valor total de indenizações pagas no período por determinação de órgãos de defesa do consumidor e/ou justiça

2.183.989,49

1.710.411,18

7.11 - Total do valor gastos com fornecedores

37.287.369,66

32.482.522,11

7.11.1 - % do valor gasto com fornecedores locais
7.12 - Compras de "serviços e/ou bens" de outras cooperativas
7.13 - Valor adicionado a distribuir (em R$ mil) - vide DVA

7.13.1.2 -- Cooperados/Federação-Central/Seguradora

65,48

74.526,56

68.210,25

56.797.137,38

7.13.1 - Distribuição do valor adicionado
7.13.1.1 -- Governos

66,78

51.800.636,25
%

16.955.768,81

29,85

%
18.125.000,79

34,99

0,00

0,00

0,00

0,00

23.789.640,71

41,89

21.562.280,37

41,63

7.13.1.4 -- Remuneração de capital de terceiros

72.602,33

0,13

126.764,36

0,24

7.13.1.5 -- Sociedade

108.457,43

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.13.1.7 -- Constituição de reservas e fundos

1.666.487,53

2,93

4.186.630,46

8,08

7.13.1.8 -- A disposição da AGO e Outros

14.204.180,57

25,01

7.799.960,27

15,06

7.13.1.3 -- Empregados/Diretores/Conselheiros

7.13.1.6 -- Juros sobre capital próprio

8 - Indicadores Ambientais

2019

8.1 -- Valor (R$ mil) Total do Passivo Ambiental

2018

0,00

0,00

42.179,50

2.000,00

8.2.1 -- Educação e treinamento ambiental

0,00

2.000,00

8.2.2 -- Serviços externos de gestão ambiental

0,00

0,00

8.2.3 -- Certificação externa do sistema de gestão ambiental

0,00

0,00

8.2.4 -- Pesquisa e desenvolvimento

0,00

0,00

8.2.5 -- Despesas extras com a adoção de tecnologia mais limpas

0,00

0,00

42.179,50

0,00

8.2 - Recursos Financeiros Aportados em Meio Ambiente

8.2.6 -- Despesas extras com compras 'verdes'
8.2.7 -- Outros custos de gestão ambiental
8.3 - A Unimed controla a emissão e equivalentes de CO2 dos GEE (Gases de Efeito Estufa)
Se sim, Quantidade de emissões e equivalentes de CO2 dos GEE (tCO2e)

0,00
Não
Sim

0,00
Não
Sim

0,00

0,00

866.103,00

793.207,00

8.3.1 -- Escopo 1 (tCO2e)
8.3.2 -- Escopo 2 (tCO2e)
8.3.3 -- Escopo 3 (tCO2e)
8.4 - Consumo de energia dentro da organização (KWh)
8.5 - Consumo de água dentro da organização (m³)

8.5.1 - Fontes de retirada de água

8.6 - Material utilizado em peso (Kg)
8.6.1 -- Papel(Kg)
8.6.2 -- Copos Plásticos (Kg)
8.7 - Resíduos Segregados
8.7.1 -- Resíduos infectante/perfurocortante (Kg)

3.823,00
Concessionária pública
Poços artesianos
Outros:

3.586,00
Concessionária pública
Poços artesianos
Outros:

30.306,90

7.420,00

30.234,00

7.420,00

72,90

0,00

32.724,00

9.081,00

0,00

0,00

32.724,00

9.081,00

8.7.3 -- Resíduos para descontaminação (Kg)

0,00

0,00

8.7.4 -- Resíduos orgânicos (Kg)

0,00

8.7.2 -- Resíduos recicláveis (Kg)

8.8 - Destinação dos resíduos segregados

Empresa terceirizada
Organismo governamental
Recicladora
Empresas de adubos
Outros:

0,00
Empresa terceirizada
Organismo governamental
Recicladora
Empresas de adubos
Outros:

Demonstração do Valor Adicionado
Unimed:

FEDERAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

(A) Geração da riqueza
a) Ingressos e receitas
--a1) Contraprestações emitidas líquidas
-- a2) Outros ingressos e receitas operacionais
-- a3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição

b) Variação das provisões técnicas

2019

2018
439.141.673,31

538.855.359,23

368.707.018,57

428.563.061,48

69.396.028,34

113.120.442,49

1.038.626,40

-2.828.144,74

0,00

0,00

-- b1) Provisão de remissão

0,00

0,00

-- b2) Outras

0,00

0,00

c) Receita líquida operacional

439.141.673,31

538.855.359,23

d) Eventos, dispêndios, despesas operacionais e sinistros

372.067.477,19

479.406.101,16

276.584.860,67

348.556.764,46

498.735,74

3.991.041,05

94.983.880,78

126.858.295,65

23.154.909,35

22.646.463,71

3.188.404,80

2.621.888,35

-- d1) Eventos indenizáveis líquidos
-- d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados
-- d3) Outros dispêndios / Despesas operacionais

e) Insumos adquiridos de terceiros
-- e1) Despesas de comercialização
-- e2) Variação das despesas de comercialização diferidas

0,00

0,00

-- e3) Despesas com serviços de terceiros

8.627.627,94

7.058.723,28

-- e4) Materiais,energia e outras despesas administrativas

8.985.282,08

7.532.223,41

-- e5) Despesas Financeiras

2.285.566,12

4.730.016,93

-- e6) Despesas patrimoniais

0,00

0,00

68.028,41

703.611,74

43.919.286,77

36.802.794,36

1.324.829,05

1.425.580,42

h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade

42.594.457,72

35.377.213,94

i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência

14.202.679,66

16.423.422,31

7.961.115,25

7.288.242,75

-- e7) Perda / Recuperação de valores ativos
f) Valor adicionado bruto
g) Depreciação, Amortização e Exaustão

-- i1) Receitas financeiras
-- i2) Resultado de equivalência patrimonial
-- i3) Outras
(I) Valor adicionado total a distribuir

-1.207.150,97

-107.993,77

7.448.715,38

9.243.173,33

56.797.137,38

51.800.636,25

(B) Distribuição da riqueza

2019

a) Remuneração do trabalho

2018
23.789.640,71

21.562.280,37

0,00

0,00

-- a1.1) Produção (consultas e honorários)

0,00

0,00

-- a1.2) Benefícios

0,00

0,00

-- a2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados

23.789.640,71

21.562.280,37

-- a2.1) Salários, 13º, Férias, etc.

17.789.896,76

15.793.569,01

-- a2.2) Benefícios

4.217.044,02

4.465.746,80

-- a.2.3) F.G.T.S

1.782.699,93

1.302.964,56

0,00

0,00

16.955.768,81

18.125.000,79

8.611.161,70

10.297.585,32

4.777.526,10

4.703.772,28

0,00

0,00

3.567.081,01

3.123.643,19

-- a1) Cooperados / cooperativas / sócios

-- a.2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados
b) Remuneração do governo - Impostos/Taxas/Contribuições
-- b1) Federais
-- b1.1) Previdência Social
-- b2) Estaduais
-- b3) Municipais
c) Contribuição para Sociedade
d) Remuneração de capitais de terceiros

108.457,43

0,00

72.602,33

126.764,36

0,00

0,00

72.602,33

126.764,36

-- d1) Juros
-- d2) Aluguéis
-- d3) Outras (royalties, direitos autorais, entre outros)
e) Remuneração de capitais próprios

0,00

0,00

15.870.668,10

11.986.590,73

0,00

0,00

1.666.487,53

4.186.630,46

14.204.180,57

7.799.960,27

56.797.137,38

51.800.636,25

-- e1) Juros sobre capital próprio
-- e2) Constituição de reservas e fundos
-- e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO

(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)

Diretor
Notas Explicativas - Indicadores de Corpo Funcional - Cooperado(a)s / Sócios

Contador - CRC
Notas Explicativas - Indicadores de Corpo Funcional - Cooperadas PJ

Notas Explicativas - Indicadores Organização e Gestão

Notas Explicativas - Indicadores Econômicos
4.1 - Ingressos e Receitas Brutas - Variação decorrente do ajuste de processo em âmbito nacional da RN 430.
4.15 - Atendimento de intercâmbio prestado por outras Unimeds - Variação decorrente da aplicação da RN 430.

Notas Explicativas - Indicadores Sociais Internos

Notas Explicativas - Indicadores Sociais Externos

5. 16 - Outros - Neste valor entram os custos que temos no Programa Equilíbrio - voltado aos colaboradores.
Distribuição de frutas semanais
Ação dia do Trabalhador
Clínica Psicológica
Ginástica Laboral
Quitanda de Frutas
Vacina da gripe

6.3 - Campanha para recolhimento de pilhas e baterias, através da compra de um coletor de pilhas.
6.4.1 - Voluntários para acompanhar e dar suporte no evento do dia C, que aconteceu em um final de semana, em parceria com o Instituto Unimed SC e a Unimed
Joinville.
6.4.2 - Instituto Unimed SC.
6.8 - Circuito de Corridas - Unimed SC.

Notas Explicativas - Outras Informações

Notas Explicativas - Indicadores Ambientais

Notas Explicativas - Demonstração Valor Adicionado
a) Ingressos e receitas: a1, a2: Variação decorrente aplicação RN 430. a3: 2018 houve reversão deviso a menos inadimplentes que 2019.
d) Eventos, dispêndios, despesas operacionais e sinistro: d1/d3 - Variação decorrente da RN 430
d2: variação decorrente de operação e aplicação do PTU de aviso.
e) Insumos adquiridos de terceiros: Variações decorrente de aumento de pagamento de comissões, mais contratações de terceiros e investimentos na cooperativa. Em
relação ao e5) variação decorrente de menos provisão para contingente do pis e cofins intercambio, devido a RN 430.
i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência: i3) variação decorrente a menos recebimento de sobras/dividendos.
-- a2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados
-- a2.1) Salários, 13º, Férias, etc. e -- a.2.3) F.G.T.S: Variação decorrente de reajuste salaria, despesas com rescisões decorrentes de reestrutuação das equipes de
trabalho.
b) Remuneração do governo - Impostos/Taxas/Contribuições: Variação decorrente de redução na base de calculo de impostos federais.
-- d2) Aluguéis: Redução em contratos de aluguel
-- e2) Constituição de reservas e fundos e ¿ Variação decorrente de variação de rateio de atos
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO: Aumento decorrente ao melhor resultado da cooperativa.

Notas Explicativas

