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ESTE RELATÓRIO
[GRI 102-1; GRI 102-3; GRI-102-50; GRI 102-51]
Este relatório traz informações referentes a Unimed Litoral cooperativa médica de médio porte, com sede administrativa
na Av. Marcos Konder, 1233, centro - Itajaí/SC. Os dados apresentados são referentes ao período de 1 de janeiro a 31 de
dezembro de 2019. O relatório anterior, publicado em 5 de
abril de 2018, bem como as edições anteriores, estão disponíveis no site da cooperativa: www.unimedlitoral.com.br
[GRI 102-13]
Os diretores da Unimed Litoral possuem assentos em diversos
conselhos, comitês e câmaras técnicas do Sistema Unimed
em Santa Catarina, além das seguintes instituições: Unimed
Federação do Estado de Santa Catarina - ocupando o assento
no Conselho de Administração - e Associação Empresarial de
Itajaí (ACII) - representante legal do quadro associativo.
[GRI 102-53]
Em caso de dúvidas e para mais informações sobre o conteúdo
deste documento, entre em contato conosco pelo email
sustentabilidade@unimedlitoral.com.br.
É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, para
qualquer finalidade, sem autorização prévia da Unimed Litoral.

O GRI (Global Reporting Initiative) é um padrão global para divulgação
de informações econômicas, ambientais e sociais utilizado nos relatórios de sustentabilidade.
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Palavra do Presidente

UM ANO, MUITAS
CONQUISTAS [GRI 102-14; GRI 102-15]
Finalizamos 2019 tendo a certeza de que nossos grandes objetivos foram
alcançados! Esta frase resume com eficácia o ano para a cooperativa e
seus públicos estratégicos, pois todos colhemos o fruto de um período
tão promissor para a Unimed Litoral.
Foi uma soma de resultados, derivados do esforço coletivo e da tomada de
decisões assertivas, que levou a cooperativa a uma posição de destaque
dentro de sua própria história. Mesmo inserida num segmento tão competitivo como é o da saúde suplementar, conseguimos qualificar nossas
relações estratégicas, gerando maior proximidade, uma compreensão
melhor das expectativas relacionadas ao negócio e seu atendimento
através de nossos produtos e serviços.
A gestão de nossos custos administrativos, como também o trabalho
realizado para a conscientização referente ao custo assistencial, colaboraram para sermos mais competitivos e gerarmos resultados para nossos
cooperados, colaboradores, clientes e muitos outros públicos com os
quais nos relacionamos.
Estes resultados só foram possíveis quando superamos os desafios que
foram previstos, e os que se apresentaram. O impulsionamento da economia local tem agregado qualitativamente ao momento em que a Unimed
Litoral está vivenciando, pois reflete diretamente na possibilidade de
aumento na participação de mercado, assim como no crescimento de
entrantes na contratação do serviço de saúde suplementar.
Num cenário favorável como este, o estímulo para a entrada de novas
concorrências na região é constante, refletindo assim sobre nossa estratégia, nosso posicionamento e na forma como nos relacionamos.
Estar mais próximos de nossos públicos estratégicos têm nos possibilitado apresentar a solidez de nosso negócio, sob diversos aspectos como, por
exemplo, a gestão da cooperativa, nossos recursos assistenciais e formato de atendimento ao beneficiário. Como resultado, temos conseguido
gerar grande satisfação e confiança de nossos clientes na relação exis-

Dr. Umberto D’ávila
Presidente

tente entre eles e a nossa cooperativa.
Esta qualificação do relacionamento entre a Unimed Litoral e nossos públicos
estratégicos têm favorecido o ciclo virtuoso do cooperativismo, numa proporção
em que ao facilitarmos o ato médico, assistindo nosso cooperado, beneficiamos a
comunidade do entorno, nossos clientes, fornecedores, governo e meio ambiente,
gerando impactos positivos que contribuem para a sustentabilidade do negócio,
como também o desenvolvimento sustentável local.
Desafios sempre estarão presentes em nosso cotidiano, refletindo sobre nossa estratégia, e servindo como um dos fomentadores que nos leva ao aprimoramento constante, como a busca pela qualidade, a qual inclui grandes investimentos e conquistas
de certificações que atestem nossa competência, mas que principalmente seja
percebida no atendimento com empatia, ética e sentimento de cuidado.
Como reflexo desta condição favorável, entendemos que nossa atuação social e
impactos ambientais nas comunidades onde estamos inseridos serão cada vez mais
significativos, pois acreditamos que uma empresa que amadurece/cresce constantemente, qualifica suas relações e conquista ótimos resultados.
Nas próximas páginas estão apresentados alguns dos principais resultados alcançados em 2019, pela cooperativa em conjunto de nossos públicos chave. Convidamos a
conhecê-los, e estarmos juntos neste novo ciclo que se inicia.
Boa leitura!
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[GRI 102-45]
Este relatório contém informações relacionadas a Unimed Litoral,
no conjunto de sua atuação como operadora de planos de saúde
suplementar, refletindo sobre sua estrutura e serviços próprios
utilizados para a entrega de seus produtos/serviços aos Clientes e
beneficiários finais.
[GRI 102-46]
No processo de construção do relatório, a Unimed Litoral baseou-se
em sua Matriz de Materialidade concebida por meio do cruzamento das percepções internas (Lideranças dos processos na Cooperativa – Operadora e Serviços Próprios) e externas (Representantes dos Cooperados, Clientes, Força de Trabalho, Fornecedores,
Meio Ambiente, Governo, Sociedade e Comunidade do entorno),
obtidas por meio da aplicação de questionários presenciais em
setembro e novembro de 2018.
[GRI 102-46]
Neste processo, a consulta inicial foi realizada junto às lideranças
internas da Unimed Litoral, onde foram identificados em cada um
dos seis blocos de temas relacionados pela GRI os três aspectos
mais relevantes sob a perspectiva interna, sendo os mesmos
submetidos à consulta externa para a identificação e priorização.
[GRI 102-43]
Ao longo de 2019 a Unimed Litoral realizou encontros com colaboradores, clientes, fornecedores, comunidade local, representantes
de projetos sociais e médicos cooperados com o intuito de aprofundar sua conexão e engajamento com os públicos com os quais se
relaciona.
[GRI 102-44]
Para um contato mais próximo com os nossos públicos, possuimos
canais de comunicação como: Ouvidoria, SAC, Fale com a Diretoria
e atendimento presencial. Ainda realizamos pesquisa de satisfação
e de clima organizacional para melhorar a qualidade de nossos
serviços.
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Palavra do
Presidente

Alta Relevância

PERSPECTIVA INTERNA-UNIMED LITORAL

Aspectos Resportáveis/Materiais
01 Não Discriminação
02 Efluentes e Resíduos
03 Saúde e Segurança dos Clientes
04 Saúde e Segurança no Trabalho
05 Desempenho Econômico
06 Presença no Mercado
07 Liberdade de Negociação e Associação
Coletiva
08 Conformidade Ambiental

Baixa Relevância

Aspectos de relevância
sem convergência
01 Água
02 Treinamento e Educação
03 Práticas de Segurança
04 Impactos Econômicos Indiretos
05 Diversidade e Igualdade de Oportunidades
06 Avaliação de Fornecedores em Impactos na Sociedade
07 Comunidades Locais
08 Privacidade do cliente
09 Marketing e Rotulagem
10 Políticas Públicas
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Materialidade

[GRI 102-40]
O processo de definição dos temas para o relato, como mencionado anteriormente, contou com a participação de representantes dos públicos estratégicos para a
Unimed Litoral, sendo considerados representantes dos seguintes grupos:
Clientes | Comunidade do Entorno | Cooperados | Força de Trabalho
Meio Ambiente | Fornecedores | Governo e Sociedade
[GRI 102-42]
Estes públicos estratégicos foram identificados previamente pela Unimed
Litoral por meio de um processo assistido por uma consultoria externa. Desde a
última construção da materialidade, levou em consideração critérios como:
Perfil | Responsabilidade sobre Valores & Patrimônio | Grau de dependência
do Stakeholder | Grau de dependência da Organização | Tamanho/Porte/Quantidade Efeito Social | Impacto Ambiental | Cobertura Geográfica

[GRI 102-48; GRI 102-49]
Considerando as publicação anteriores, não foi constatada a necessidade de
alterações/reformulações de informações já reportadas, assim como não ocorreram alterações significativas quanto ao Escopo e Limites de Aspectos utilizados
anteriormente.
[GRI 103-1]
Após definida a priorização dos temas, os mesmos foram verificados quanto aos
seus possíveis impactos para dentro e fora da organização, recebendo
a classificação apresentada na tabela a seguir:

Dentro

Temas
Desempenho Econômico
Presença no Mercado
Efluentes e Resíduos

Diante do resultado derivado deste mapeamento, a Unimed Litoral tem ciência
de quais públicos deve buscar o engajamento, devido a 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 Litoral 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 matriz apresentada evidencia os pontos convergentes entre a consulta interna e externa, sendo considerados como prioritários/materiais para o processo de relato os seguintes temas:
Desempenho Econômico | Presença no Mercado | Efluentes e Resíduos
Conformidade Ambiental | Saúde e Segurança no Trabalho
Não Discriminação | Liberdade de Associação e Negociação Coletiva
Saúde e Segurança do Cliente

Fora

Conformidade Ambiental
Não Discriminação
Saúde e Segurança do Cliente
Liberdade de associação e Neg. coletiva
Saúde e Segurança do Trabalho
Comunidades
Legenda:

Possibilidade de ocorrência

[GRI 102-56]
As informações contidas neste relatório descrevem o desempenho da Unimed
Litoral em suas atividades correlatas para entrega de seus produtos e serviços,
sendo que as informações relatadas sobre os temas materiais citados acima não
passaram por auditoria externa.

Além destes temas prioritários, a Unimed Litoral incluiu em seu relato o aspecto
Comunidades Locais.
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Materialidade

Missão, Visão e Valores

MISSÃO [GRI 102-16; GRI 102-5]
A Unimed Litoral é uma Cooperativa de Trabalho Médico que proporciona Qualidade de Vida aos seus públicos e o exercício pleno
da medicina aos seus cooperados.

VISÃO [GRI 102-16]
Ser reconhecida como organização de excelência:
- Na Promoção, Prevenção e Assistência à Saúde;
- Na Promoção da Qualidade de Vida de seus cooperados e colaboradores;
- Na melhoria contínua da qualificação e humanização do atendimento médico;
- No atendimento aos seus públicos;
- Por sua solidez econômica e financeira;
- Por ser socialmente responsável.

VALORES [GRI 102-16]
- Lealdade aos princípios cooperativistas: Ética, Democracia, Equidade, Intercooperação, Educação, Solidariedade
e Justiça Social;
- Excelência no atendimento aos clientes;
- Melhora na Qualidade de Vida através da Prevenção e
Promoção da saúde;
- Defesa e divulgação do Sistema Unimed e do cooperativismo
como filosofia de trabalho;
- Oportunizar trabalho ao Cooperado com a melhor remuneração
possível.
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1992

Primera sede da
Unimed Litoral

Missão, Visão
e Valores

Materialidade

1994

Linha do Tempo

1996

1999

Clube do Médico,
área de lazer para
os Cooperados

2000

Nova Sede
administrativa

2000

Inauguração Pronto
Atendimento 24h

Sede e Laboratório
de Análises Clínicas

2014

2012

2012

2011

2010

Certificação do
Laboratório - PALC

Certificação do
Hospital
ONA NÍVEL 2

Núcleo de
Atendimento
Praia Brava

Núcleo de
Atendimento
Navegantes

Implantação do
Serviço de Oncologia

2003

Espaço Vive Bem Complexo de
Medicina Preventiva

Implantação do
Serviço de SOS 24h

2009
Hospital Unimed

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Am,pliação do HU

Certificação do
Hospital
ONA NÍVEL 3

Acreditação da
Operadora - Certificação RN 277, Nível I

Novo Núcleo
Itapema

Novo CDU Marcos
Konder

Nícleo de
Atendimento
Barra Velha

2004

Núcleo 3ª AV em
Balneário Camboriú

2008

Centro de Diagnóstico
Unimed - CDU

2005
Núcleo em
Itapema

2006

Novo Pronto
Atendimento 24h
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Missão, Visão
e Valores

GOVERNANÇA

Linha do tempo

Governança

[GRI 102-18]

ASSEMBLÉIA GERAL

Conselho Fiscal

Conselho Administrativo

Conselho Técnico e de Ética

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente

Vice-Presidente

Superintendente Administrativo

Superintendente Técnico
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Linha do tempo

Governança

Serviços Próprios

REDE DE SERVIÇOS
PRÓPRIOS
[GRI 102-2; GRI 102-7; GRI 102-6]
A Unimed Litoral é uma cooperativa médica de médio porte dentro do
Sistema Unimed. Fundada em 2 de junho de 1992, a instituição atua nos
municípios catarinenses de Balneário Camboriú, Barra Velha, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha,
Piçarras, Porto Belo e São João do Itaperiú.

Para atender seus mais de 69 mil clientes a Unimed
Litoral conta com uma ampla gama de serviços próprios.
Com 10 anos de atuação o Hospital Unimed é referência
em Balneário Camboriú e região. São mais de 100 leitos,
UTI, Centro Cirúrgico, Centro de Diagnóstico por
Imagem, Laboratório, Serviço de Oncologia e Pronto
Atendimento Adulto e Pediátrico.
Faça um tour virtual pelo Hospital e acesse o nosso site
para obter mais informações sobre este e outros serviços:

www.unimedlitoral.com.br/hospital360/
10

Av. Marcos Konder, 888

Av. Marcos Konder, 1233

Rua Luci Canziani, 395

NÚCLEOS DE ATENDIMENTO
E ÁREA DE ABRANGÊNCIA
[GRI 104-2]

Av. Paraná, 399

Osvaldo Reis, 2400
Av. Santos Dumont, 421

Rua 278, 459
Av. do Estado, 1550

3ª Avenida, 280
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UMA COOPERATIVA
FORMADA POR PESSOAS
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Linha do tempo

Governança

[GRI 103-2]
A Unimed Litoral olha para as pessoas como um ativo extremamente importante. Por isso, através da área de Gestão de Pessoas, desenvolve uma série de
ações que buscam o cuidado com os colaboradores desde sua entrada até, caso
ocorra, a sua saída da cooperativa (acolhendo, proporcionando ferramentas de
trabalho, treinamentos, feedbacks, reconhecendo de forma justa com base na
política de gestão de pessoas e, quando necessário, realizando desligamentos
responsáveis).
Ao longo dos últimos anos a cooperativa também vem empoderando as pessoas, demonstrando que a busca pelo desenvolvimento e planejamento de carreira é uma via de mão dupla - ou seja, conta tanto com o lado da empresa quanto
também do interesse e participação dos próprios colaboradores.
[GRI 202-1]
A Unimed Litoral é hoje uma empresa majoritariamente composta por pessoas
do gênero feminino (76,67%). A cooperativa finalizou 2019 com 1369 colaboradores. Destes, 2,12% recebem a menor remuneração, que ainda assim é 7,21%
superior ao salário mínimo local (após o período de experiência, que equivale a
três meses). Entre os colaboradores que recebem a menor remuneração a
divisão por gênero está disposta da seguinte forma: 17,24% homens e 82,76%
mulheres.

Serviços Próprios

Gestão de Pessoas

CAPACITAR E OPORTUNIZAR
A Unimed Litoral acredita nas pessoas. Por esse motivo investe na capacitação
e desenvolvimento de seus colaboradores. Ao longo de 2019 o investimento em
treinamentos foi superior a R$ 1 milhão (com a realização de 19.322 horas de
treinamento).
[GRI 202-2]
Durante o mesmo ano a Unimed Litoral teve duas alterações na alta hierarquia
(considerados aqui os cargos de Diretoria de Gestão, Diretoria Executiva e
Gerências), nas duas situações os cargos foram ocupados por pessoas que já
faziam parte da Unimed Litoral). Hoje a empresa considera que a alta hierarquia
é composta por 84,6% de membros da comunidade local (naturais ou que já
residiam há tempos nas cidades nas quais a Unimed Litoral atua) e 15,4% de
pessoas vindas de outros locais.

Divisão por gênero dos cargos:
15%

27,7%

Divisão por gênero e nível
funcional dos colaboradores
da Unimed Litoral [GRI 102-8]

85%

Nível Funcional

Masculino

Feminino

Gestão
Técnico
Operacional
Apoio
Total

9
68
203
37
317

19
232
759
42
1052

Dentro da área de Apoio

Masculino

Feminino

Jovem Aprendiz
Estagiário
Total

9
2
11

23
1
22

Coordenação

76,93%
Gerência e Diretoria

Os números demonstram que há uma mão de obra qualificada na região, além
dos esforços da cooperativa em desenvolver seus talentos. Atualmente a média
de tempo de casa dos gerentes e diretores de gestão é de 10 anos. Essa média
representa também as oportunidades internas que a cooperativa dá a seus colaboradores. Hoje, nenhuma promoção a cargo de gestão ocorre de forma imediata. Todos passam por um Programa de Desenvolvimento de Liderança (PDL).
Esse programa - que conta com treinamentos específicos para o cargo de
gestão e processo de coaching - é realizado por consultoria externa e pela
equipe de gestão de pessoas da organização, com duração de quatro a seis
meses.
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Linha do tempo

Governança

Com isso, as promoções internas além de acontecerem com mais responsabilidade e suporte, vem crescendo nos últimos anos. Essa taxa é perceptível não
apenas nos cargos de alta gestão, mas em toda a pirâmide da empresa. Em 2019,
por exemplo, a taxa de efetivação dos jovens aprendizes foi de 50%, demonstrando que as oportunidades existem.

Taxa de
aproveitamento
interno vem
crescendo nos
últimos anos:

23,60%

26,22%

9,80%

Número de promoções
(crescimento de
cargo e/ou salário)
2019

58

25

2018

2017

2018

2019

Número de promoções
(crescimento de
cargo e/ou salário)
2019

151

118

Gestão de Pessoas

DIVERSIDADE E INCLUSÃO
[GRI 103-2]
Desde 2013 a Unimed Litoral mantém o Programa de Inclusão da Diversidade
(Pride). Este programa traz à pauta temas em voga não apenas no ambiente
corporativo, mas no mundo de maneira geral. Ao longo de 2019, por meio de
treinamentos e encontros, foram abordados temas como consciência negra,
transgênero no mercado de trabalho, liberdade religiosa, além de cases dos
próprios colaboradores. Ao todo 161 pessoas participaram destes encontros,
distribuídos em 13 horas. A cooperativa também ofertou cursos de libras em
níveis básicos e intermediários.
A Unimed Litoral finalizou 2019 atendendo a Lei nº 8.213 da qual dispõe sobre
a contratação de pessoas com deficiência em seu quadro de colaboradores.
Destaque para as sensibilizações internas que acontecem antes da entrada de
uma pessoa com deficiência - tirando dúvidas e assim garantindo que a equipe
consiga acolher o novo colaborador da melhor maneira.

13,85%

2016

Serviços Próprios

2018

[GRI 406-1]
A cooperativa não registrou nenhum caso de preconceito ou discriminação em
sua ouvidoria, tanto interna quanto externa, durante o ano de 2019.

ORGULHO DE PERTENCER
A Unimed Litoral tem participado nos últimos anos da pesquisa da revista Você
S/A, que resulta no guia das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A
cooperativa vem evoluindo significativamente nas variáveis avaliadas e acredita estar cada vez mais próxima de ingressar no seleto ranking. Em 2019 o
índice geral de satisfação dos colaboradores foi de 86,6%. Destaque para algumas variáveis que conseguiram ficar no Top100, como Sustentabilidade e
Diversidade, Comunicação Interna e Reconhecimento e Recompensa.
Outro ponto que vale a pena ser olhado com carinho é o item "Employer Branding" - que numa tradução livre, significa a reputação da marca e consequentemente o quanto os colaboradores se orgulham de pertencer ao quadro de
funcionários daquela empresa. Neste item a Unimed Litoral alcançou sua maior
satisfação, com resultado de 94,8%.
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GESTÃO DE PESSOAS
EM NÚMEROS

1052
mulheres

317
homens

1369

colaboradores

26,57%

3 anos
e 1 mês
15

média de tempo de casa

de turnover ao ano

209
promoções

O turnover está relacionado com o desligamento de alguns
colaboradores e admissão de outros para substituí-los, oxigenando o quadro funcional. Há um percentual saudável de
turnover, para que a empresa renove conhecimento, amplie
seu olhar para a melhoria continua e alcance os resultados.
Em relação ao mercado, nós possuimos um turnover considerado saudável, de 2,21% ao mês, enquanto outras empresas
de outros ramos de atividade: Comércio (6,17%), Construção
Civil (4,94%) e Serviços (3,53%).
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GESTÃO DE PESSOAS
EM NÚMEROS

19.322h

horas em desenvolvimento

98,66%

satisfação dos
treinamentos

R$ 1.074.080,51

investido em desenvolvimento

49% verba Sescoop

SATISFAÇÃO
GERAL

Pesquisa de Clima Organizacional

2017: 82,6% (Você S/A)
2018: 84% (Pesquisa de Clima Interna)
2019: 86,6% (Você S/A)
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Gestão de
Pessoas

Não Discriminação

NÃO DISCRIMINAÇÃO
[GRI 103-2]
Todos os manifestos de clientes que a Unimed Litoral recebe em sua ouvidoria são analisadas e enviadas para as áreas ou serviços responsáveis. Estas
denúncias podem ser identificadas ou anônimas. Cada situação é avaliada e
classificada de acordo com a gravidade. Nos casos considerados de alta gravidade (como assédio, humilhação, fraude, erros em exames/laudos, suspeitas de erro médico, vazamento de informações, etc) uma sindicância pode
ser aberta para apurar a situação.
Os colaboradores envolvidos respondem ao gestor ou até mesmo ao grupo
que compõe a sindicância. Já apontamentos que envolvam um gestor são
tratados diretamente pela diretoria. Em todas as situações a área dá retorno
à ouvidoria com as informações que devem ser repassadas ao cliente.
[GRI 406-1]
É importante frisar que não houve registro de nenhum caso de discriminação ao longo de 2019. Mas a Unimed Litoral segue atenta ao tema, realizando
treinamentos sobre seu código de conduta – que possui um capítulo destinado à Discriminação e Preconceito – e estimulando a diversidade em programas e treinamentos internos.
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Não
Discriminação

Liberdade de
Associação Coletiva

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO COLETIVA
[GRI 103-2; GRI 407-1; GRI 102-10]
O primeiro dos sete princípios cooperativistas preza pela "Adesão Livre e
Voluntária". A Unimed Litoral, cooperativista em sua essência, preza por esse
princípio em todas as suas relações. Por isso, desde 2019, a instituição passou
a especificar em contrato que seus fornecedores devem respeitar a liberdade
de associação e negociação coletiva de seus colaboradores. A inclusão da
cláusula em questão passou a ser realizada nas novas contratações e também
em aditivos contratuais realizados a partir de 2019. Vale destacar que nenhum
caso ou relato negativo referente a esta situação ocorreu no ano em questão.
Cabe ao departamento de compras a função de operacionalizar e negociar
contratos. Fica sob responsabilidade da área o relacionamento com os fornecedores, mediante as boas práticas definidas para o processo de investimento
e para que a aquisição ocorra em total conformidade.
[GRI 102-9]
SOLICITAÇÃO

COTAÇÃO

VERIFICAÇÃO DE
PRÉ-REQUISITOS

SELEÇÃO DE
FORNECEDORES
CADASTRO*

*PRESENTE EM
ALGUNS PROCESSOS

COMPRA

ENTREGA
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QUALIDADE E
SUSTENTABILIDADE
[GRI 103-2]
O ano de 2019 foi marcado por uma virada de chave na conceituação das áreas de sustentabilidade e qualidade na Unimed Litoral.
A cooperativa entendeu que não há qualidade sem sustentabilidade - e vice-versa. Com esta nova visão, a área se afastou do estigma meramente assistencialista para agir diretamente na sustentabilidade do negócio - atuando, entre outras frentes, na gestão de
riscos, monitorando o desempenho de resultados de processos e
iniciando a estruturação de um programa de compliance. Além
disso, realizou treinamentos, sensibilizações, pesquisa de satisfação com seus públicos e auditorias internas, buscando a melhoria
contínua não somente dos processos institucionais, mas de sua
rede de serviços de saúde.
Todos estes esforços se revertem em melhores condições de
trabalho, segurança nos processos, excelente atendimento ao
cliente e, consequentemente, resultados ao negócio. Resultam
também em certificações e acreditações que a Unimed Litoral
vem conquistando ao longo dos últimos anos.
[GRI 102-12]
A Unimed Litoral norteia suas ações de sustentabilidade com base
nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), Política de
Sustentabilidade Nacional (Unimed do Brasil) e Política de Sustentabilidade Estadual (desenvolvida pela Federação das Unimeds de Santa Catarina junto ao Comitê Estadual de Sustentabilidade) e no movimento Somos Coop - promovido nacionalmente
pela Organização das Cooperativas Brasileiras (Sistema OCB).
Mas entendedora de seu papel na sociedade, a Unimed Litoral
também seguiu olhando além de seus muros. Seus investimentos
na comunidade seguiram fortes em 2019, criando um ciclo virtuoso de sustentabilidade e qualidade de vida para a população da
área de atuação da cooperativa.

HOSPITAL UNIMED LITORAL

CERTIFICADO nº 0470/007/0665
VALIDADE: 18/12/2020
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PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
[GRI 413-1]

ESPORTE COMUNITÁRIO

SURF

51 alunos participantes
131 aulas no ano

ESPORTE COMUNITÁRIO

FUTSAL

64 alunos participantes

VIVER BEM NA ESCOLA - SEMEAR
20 alunos/aula
7 encontros

LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO
ESPORTE E CULTURA DE ITAJAÍ
15 projetos aprovados
Ações apoiadas:
- Peças de teatro;
- Publicação de livros;
- Eventos esportivos (surf, remo e esporte adaptado).
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PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
[GRI 413-1]

PRIDE - Programa de Inclusão da Diversidade
313 colaboradores em 9 encontros
Curso de libras intermediária: 12 formandos em 20 aulas

PACSC - Programa de Atenção Complementar à Saúde da Comunidade
13 instituições com mais de 740 pessoas beneficiadas

Mais de R$500.000,00
investidos em Projetos Sociais
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SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE
[GRI 103-2]
Prezando pela saúde e segurança de seus clientes a Unimed Litoral possui um
comitê ativo focado na análise de Notificações de Investigação Preliminar
(NIPs). Estas notificações são utilizadas pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para mediar possíveis conflitos entre as operadoras e os
usuários dos planos de saúde.
Este comitê se reúne a cada demanda recebida e tem o objetivo de identificar
possíveis falhas nos processos e serviços prestados – evitando reincidência
nas reclamações.
[GRI 416-2]
Ao longo de 2019, a Unimed Litoral não possuiu nenhum processo administrativo oriundo de NIP/não conformidade.
Ainda assim, o comitê encontrou possibilidades de melhorias nas sugestões
vindas dos clientes. Com isso, novos serviços – como a autorização de procedimentos via whatsapp – passaram a ser ofertados. Antes esta modalidade
ocorria somente presencialmente ou através do site da cooperativa.
[GRI 102-11]
A Cooperativa busca estar em constante conformidade com a legislação
socioambiental, assim como práticas requeridas pelo órgão regulador - Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Também foram realizados treinamentos de alinhamento com as equipes de
atendimento – reestruturando o programa de capacitações com base nas
sugestões recebidas.
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Para oferecer um atendimento de qualidade
aos seus clientes, a Unimed Litoral precisa que
seus colaboradores estejam físico e mentalmente sadios. Por isso a cooperativa médica
investe na saúde e segurança de seus colaboradores, garantindo que o ambiente e as condições de trabalho sejam sempre adequadas.
Estes esforços se traduzem na queda de indicadores referente aos acidentes de trabalho, como
a taxa de frequência, gravidade, lesão e de
doenças ocupacionais em comparação ao ano
de 2018. Tal qual o ano anterior a Unimed Litoral não registrou nenhum óbito entre seus colaboradores em 2019.
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do Cliente

[GRI 403-2]

Números referentes aos
acidentes de trabalho:

2019

2018

Taxa de Frequência

0,43%

0,66%

Taxa de Gravidade*

68,79%

93,68%

Taxa de Lesão

8,33%

12,50%

Taxa de Doença Ocupacional

0,00%

3,33%

Taxa de Horas Perdidas**

1,63%

1,46%

Absenteísmo***

1,20%

0,70%

*Fórmula utilizada: Taxa de Severidade de Acidente de Trabalho: SAT = (Horas perdidas por incapacidade / horas homem
trabalhadas) x 200.000
** Indicador em horas em virtude das diversas escalas de trabalho.
***Absenteísmo: somente de atestados médicos e odontológico

Acidentes de trabalho
por gênero [GRI 403-2]

2019

2018

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

Acidente de trabalho típico

41

4

28

7

Acidente de trajeto

15

5

22

2

Acidentes fatais

0

0

0

0
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SAÚDE, SEGURANÇA E QUALIDADE
DE VIDA NO TRABALHO
[GRI 103-2]
Mesmo com todos os esforços, as atividades da área da saúde possuem riscos que, ainda que mitigados, podem ocorrer. Em casos de incidentes e acidentes
uma comunicação é realizada (com o colaborador relatando via formulário o
ocorrido). Logo em seguida o colaborador passa pelo médico do trabalho, que
realiza avaliação clínica. Caso seja confirmado o acidente/incidente a equipe de
saúde e segurança realizada o registro em sistema. Nas situações caracterizadas
como acidente ainda é aberta a Comunicação de Acidente de trabalho (CAT) e um
Registro de Ocorrência (RO). Colaboradores que sofrem acidente com material
biológico e realizam a terapia antirretroviral permanecem em acompanhamento
durante seis meses. Todos os acidentes com esta característica são notificados
através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
[GRI 403-1]
Além disso, a Unimed Litoral também possui Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA). Este comitê abrange e representa todos os colaboradores da
cooperativa e está composto da seguinte forma: 50% por representantes da
gestão e 50% por representantes dos colaboradores. Por entender que a CIPA
trata-se de um grupo importante na conscientização e na prevenção de acidentes, a instituição considera hoje todos os seus núcleos - mesmo os que não possuem obrigatoriedade legal - na hora de formar a CIPA. Com pelo menos um
membro por núcleo a cooperativa potencializa o olhar para a saúde e segurança.

Discriminação
e preconceito

Lib. de Ass.
Coletiva

Qualidade e
Sustentabilidade

Saúde e Seg.
do Cliente

Saúde e Segurança
no Trabalho

Pro

saúde

Programa Qualidade de Vida

Boralá - Grupo de Trilhas
Ações de Conscientização
Pomto G - Programa de Monitoramento e Treinamento do Gestor
Blits da Saúde
Coração de Médio também fribila
Peraê - Programa de Exercícios e Relaxamento Aplicados Engonomicamente
Programa de saúde mental
Reduzir - O Desafio - Colaboradores
Campanha de Vacinação contra a Influenza

[GRI 103-2]
Ao longo de 2019, a comissão realizou uma série de ações tratando, entre outros
temas, sobre gerenciamento de resíduos, exposição a material biológico, ergonomia, câncer, HIV e esclerose múltipla.
Estas ações juntam-se as realizadas pelo Programa de Qualidade de Vida (ProSaúde) que a cooperativa mantém para seus colaboradores. Entre outras atividades, o programa é composto por grupo de trilhas, ações com foco na saúde
mental, ginástica laboral, reeducação alimentar e campanhas de vacinação.
Tudo para garantir que o cuidado seja um compromisso da Unimed Litoral com
todos os seus públicos.
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CUIDANDO DO PLANETA
Há tempos sabemos que os recursos naturais são finitos em nosso planeta. Diante disso, negligenciar cuidados com o consumo de água,
geração e destinação de resíduos, entre outras pautas, é negligenciar o cuidado com nós mesmos.
[GRI 103-2; GRI 307-1]
Na Unimed Litoral esse zelo é constante. Até por isso, mais uma vez, a cooperativa não registrou nenhuma sanção administrativa, notificação ou condenação por não cumprimento de leis ambientais ao longo de 2019. Isso estimula a instituição a seguir com seus esforços – revisando processos e fluxos internos, realizando treinamentos e auditorias, entre outras ações (como o incentivo ao uso de copos ou xícaras
reutilizáveis por seu público interno, utilização de lâmpadas de led, instalação de sensores de presença, redução no consumo de material
impresso e melhor identificação dos coletores para facilitar o descarte correto).
A cooperativa entende que possui um grande desafio, que é o de equilibrar o crescimento da instituição com o consumo de recursos naturais
– uma vez que havendo mais atendimentos ou o ingresso de novos clientes, a Unimed Litoral altera significativamente o seu volume de resíduos gerados.
Por isso a instituição mensura os resíduos gerados de acordo com suas classes, controlando os custos e garantindo a eficácia e eficiência de
todo o processo (desde os mecanismos de coleta, passando pelo transporte e chegando a destinação final dos resíduos).
[GRI 306-2]
Resíduo

Classificação

Peso (Toneladas)
2019

Peso (Toneladas)
2018

Método de
Disposição

Método
Determinado

Reciclável

Não Perigoso

28.030

17.678

Reciclagem

Reciclagem

Comum

Não Perigoso

106.373

64.783

Aterro

Aterro

Infectante

Perigoso

92.507

77.478

Autoclave

Autoclave

Químico

Perigoso

8.348

11.034

Incineração

Incineração

Perfurocortante

Perigoso

12.013

8.446

------

Autoclave

27

Palavra do
Presidente

Materialidade

Missão, Visão
e Valores

Linha do tempo

Governança

Serviços Próprios

Gestão de
Pessoas

Discriminação
e preconceito

Lib. de Ass.
Coletiva

Qualidade e
Sustentabilidade

Saúde e Seg.
do Cliente

Saúde e Seg.
no Trabalho

Cuidando do
Planeta

CUIDANDO DO PLANETA
[GRI 103-2]
Os fluxos e processos que envolvem a área estão mapeados através do Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). A cooperativa monitora ainda os manifestos do transporte de resíduos (MTR), que são emitidos junto ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, além da declaração de movimentação de resíduos emitida semestralmente pelo Instituto do
Meio Ambiente (IMA).
[GRI 306-2]
Em 2019 houve um aumento de aproximadamente 60% em relação ao resíduo
reciclável e comum do ano anterior, em virtude de diversas ações de consciêntização para correta segregação dos resíduos e o aumento considerado da taxa
de ocupação no Hospital Unimed.
A Unimed Litoral também possui canais formais para o recebimento de reclamações (através da ouvidoria para seus clientes e população em geral e da ouvidoria interna e e-mail para seus colaboradores), dando voz para que seus públicos possam apontar possíveis não conformidades.
Preocupados com o meio ambiente, buscamos alternativas para reduzir o
impacto causado pelas impressões de boletos, sensibilizando nossos clientes ao
acesso digital (e-mail e aplicativo do cliente) em virtude disso, viemos reduzindo significativamente o descarte de papel.

Taxa de
impressão
de boletos:

204.454
impressões

121.981

impressões

2018

2019
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Valor Econômico
Gerado e Distribuído

VALOR ECONÔMICO
GERADO E DISTRIBUÍDO
[GRI 201-1]

COMPONENTE

2019

2018

2017

Valor Econômico Direto Gerado

R$471.552.538,39

R$391.946.451,90

R$382.261.500,23

Valor Econômico Distribuído

R$328.723.460,53

R$302.729.006,09

R$249.367.689,70

Custos Operacionais

R$28.424.023,00

R$32.557.393,00

R$22.005.738,00

Salários e Benefícios de Empregados
(incluindo a Participação nos Resultados)

R$77.971.128,75

R$64.905.161,09

R$58.769.603,91

Pagamento para Provedores de Capital

R$35.954.157,71

R$41.192.962,59

R$45.049.083,77

Pagamento do Governo

R$34.196.650,16

R$31.912.582,48

R$21.475.774,55

Pagamento de Fornecedores

R$152.008.991,13

R$132.039.979,28

R$101.951.725,01

Investimento na Comunidade

R$168.509,78

R$120.926,75

R$115.764,46

Valor Econômico Acumulado

R$142.829.077,86

R$89.220.445,81

R$132.893.810,53
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VALOR ECONÔMICO GERADO E DISTRIBUÍDO
[GRI 201-1]
No que diz respeito ao aspecto financeiro o ano de 2019 foi extremamente positivo para a Unimed Litoral. Impulsionada pelas
receitas do plano de saúde, atendimento de intercâmbio (quando
presta serviço para clientes de outras Unimeds), atendimentos
particulares nos serviços próprios e por rendimentos de aplicações financeiras a cooperativa apresentou crescimento significativo nas receitas em comparação ao ano anterior.
Vale destacar que no ano de 2018 comparado com o ano de 2017
o valor acumulado diminuiu, entre outros fatores, pela entrada
mais agressiva de concorrentes na região. Porém, a cooperativa
recuperou, ajustou as tabelas de contrato - e aumentou - sua carteira de clientes em 2019, atingindo inclusive a meta estabelecida em seu planejamento estratégico de aumentar sua
receita.
Em 2019 tivemos uma variação em relação ao pagamento de
provedores de capital, tratando-se de um saldo de empréstimos a
pagar, em que o valor vem diminuindo devido estarmos liquidando e por não termos realizado empréstimos novos. Ainda, em
relação aos fornecedores, a variação se deu devido a compra de
imobilizados, sendo que destas 14,68% foi realizada de fornecedores locais.
Quando os números são apurados de forma isolada, percebe-se
um aumento em salários e benefícios. Isso se dá pela contratação
de colaboradores - em virtude do crescimento e abertura de
novos núcleos - e também dos acordos coletivos firmados com
os respectivos sindicados de classe. Já o aumento em relação aos

pagamentos ao governo se dá pelo aumento na receita. Por fim, o
aumento nos pagamentos aos fornecedores é fruto do crescimento da demanda assistencial nos serviços próprios da
Unimed Litoral.
Para 2020 a cooperativa espera, diante da melhora no cenário
econômico e da estabilidade política no país, seguir investindo
em sua estrutura assistencial própria - ampliando seus resultados e oferecendo ainda mais qualidade no serviço prestado aos
seus clientes e melhor remuneração aos seus cooperados. Como
desafios, esperamos um cenário de forte concorrência, de
dificuldades oriundas das leis que regem as operadoras de
planos de saúde e da judicialização do setor.
[GRI 103-2]
Diversas metas do planejamento estratégico da empresa estão
diretamente vinculadas e monitoradas pelo resultado econômico. Destaque para a manutenção do custo assistencial, crescimento da receita, crescimento da carteira, controle de despesas
administrativas, índice de liquidez corrente e índice de margem
líquida. Fora isso, os resultados devem impactar ações previstas
para 2020 como a ampliação de serviços próprios da Unimed.
A diretoria da cooperativa médica seguirá efetuando todos os
esforços para continuar mantendo a liquidação de suas contas
até o vencimento - através de políticas financeiras e econômicas
sérias e comprometidas com os objetivos da gestão. Atitudes que
consolidam há quase três décadas a Unimed Litoral como uma
empresa séria, confiável e responsável.
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

[GRI 102-55]

ESTE RELATÓRIO APRESENTA CONTEÚDOS PADRÃO DAS DIRETRIZES GRI PARA RELATO DE SUSTENTABILIDADE
GRI Standard

Divulgação

Número da página

GRI 102-1

Nome da organização

03

GRI 102-2

Atividade, marcas, produtos e serviços

10

GRI 102-3

Localização da sede

03

GRI 102-4

Localização das operações

11

GRI 102-5

Propriedade de forma jurídica

07

GRI 102-6

Marcados atendidos

10

GRI 102-7

Porte da organização

10

GRI 102-8

Informação sobre empregados (prórios e terceiros)

13

GRI 102-9

Cadeia de fornecedores

18

GRI 102-10

Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de fornecedores

18

GRI 102-11

Princípio ou abordagem de precaução

23

GRI 102-12

Iniciativas externas endossadas pela organização

GRI 102-13

Participação em associações

03

GRI 102-14

Declaração do decisor mais graudado da organização

04

GRI 102-15

Principais impactos, riscos e oportunidades

04

GRI 102-16

Valores, princípios, padrões e normas de conduta

07

GRI 102-18

Estrutura de Governança

09

GRI 102-40

Lista de grupo de stakeholders

06

GRI 102-41

Acordos de negociação coletiva

-

GRI 102-42

Identificação e seleção de stakeholders

06

GRI 102-43

Abordagem adotada para o engajamento das partes interessadas

05

GRI 102-44

Principais tópicos e procupações levantadas

05

GRI 102-45

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

05

GRI 102-46

Definição do conteúdo do relatório e limite dos tópicos

05

GRI 102-47

Lista de tópicos materiais

06

GRI 102-48

Reformulação de informações

06

Omissão/Consideração

3 e 20

Atualmente 100% dos colaboradores estão cobertos
por acordos coletivos.
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI
[GRI 102-55]

ESTE RELATÓRIO APRESENTA CONTEÚDOS PADRÃO DAS DIRETRIZES GRI PARA RELATO DE SUSTENTABILIDADE
GRI Standard

Divulgação

Número da página

GRI 102-49

Alterações em escopos e limites

06

GRI 102-50

Período do relatório

03

GRI 102-51

Data do relatório mais recente

03

GRI 102-52

Periodicidade dos ciclos de relato

GRI 102-53

Contato para perguntas sobre o relatorio

GRI 102-54

Relato de opção "de acordo" escolhida pela organização

GRI 102-55

Sumário de contéudo GRI

GRI 102-56

Verificação externa

-

Omissão/Consideração

Anual

03
-

De acordo essencial

33, 34 e 35
06
FORMA DE GESTÃO

GRI Standard
GRI 103-1

Divulgação

Número da página

Explicação do tópico material e seu limite

Omissão/Consideração

06
TÓPICOS MATERIAIS

GRI Standard

Divulgação

Número da página

Omissão/Consideração

DESEMPENHO ECONÔMICO
GRI 103-2

Forma de gestão e seus componentes

GRI 201-1

Valor econômico direto gerado e distribuído

31
30 e 31

PRESENÇA DE MERCADO
GRI 103-2

Forma de gestão e seus componentes

13

GRI 202-1

Proporção do menor salário pago, por gênero, comparado ao mínimo local

13

GRI 202-2

Proporção dos membros da alta diretoria contratados na comunicade local

13

EFLUENTES E RESÍDUOS
GRI 103-2

Forma de gestão e seus componentes

27 e 28

GRI 306-2

Resíduos por tipo e métodos de disposição

27 e 28
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ESTE RELATÓRIO APRESENTA CONTEÚDOS PADRÃO DAS DIRETRIZES GRI PARA RELATO DE SUSTENTABILIDADE
GRI Standard

Divulgação

Número da página

Omissão/Consideração

CONFORMIDADE AMBIENTAL
GRI 103-2

Forma de gestão e seus componentes

27

GRI 307-1

Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

27

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
GRI 103-2

Forma de gestão e seus componentes

GRI 403-1

Representação dos trabalhadores em comitês formais de saúde e segurança, compostos por
empregados de diferentes níveis hierárquicos

25

GRI 403-2

Tipo e taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos absenteísmo e número de óbitos
relacionados ao trabalho

24

24 e 25

NÃO DRISCRIMINAÇÃO
GRI 103-2

Forma de gestão e seus componentes

14 e 17

GRI 406-1

Caso de discriminação e medidas corretivas tomadas

14 e 17

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA
GRI 103-2

Forma de gestão e seus componentes

18

GRI 407-1

Operações e fornecedores em que o direito à liberdade de associação e à negociação coletiva
possa estar em risco

18

COMUNIDADES LOCAIS
GRI 103-2

Forma de gestão e seus componentes

GRI 413-1

Operações com engajamento da comunidade local, avaliações de impactos e programas de
desenvolvimento

20
21 e 22

SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE
GRI 103-2

Forma de gestão e seus componentes

23

GRI 416-2

Caso de não conformidade relativos a impactos na saúde e segurança de categorias de
produtos e serviço

23
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