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Trabalhar junto,
transformar!
Blumenau

Cada ano é uma nova
oportunidade de se reinventar!
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Palavra do Presidente
Dr. Alexandre José Ferreira

102-14

O ano de 2018 marcou o início da nossa gestão
à frente da Unimed Blumenau. Tivemos grandes
desafios, mas também conquistas significativas
e, ao fim dos primeiros 365 dias, posso afirmar
que estamos no caminho certo. Mostraremos
neste relatório um pouco das ações
empreendidas e alguns resultados alcançados.
Nossa missão é “promover excelência em saúde
de forma sustentável, agregando valores aos
nossos cooperados”. Imbuídos neste espírito,
decidimos iniciar nossa gestão com a revisão do
Planejamento Estratégico da Unimed Blumenau,
definindo objetivos a serem alcançados até
2022, norteados também pela visão e os valores
da cooperativa.
O trabalho foi feito de forma compartilhada,
unindo diretoria, Conselho de Administração
e as gerências em prol da sustentabilidade
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da Unimed Blumenau. Foi uma experiência
enriquecedora, com a qual conseguimos unir
todas as partes interessadas, para que, juntas,
estejam engajadas na construção de um futuro
sustentável e de sucesso para todos.

do número de clientes e redução do custo
assistencial. A diminuição de sinistralidade e
de despesas administrativas e o aumento do
patrimônio líquido da cooperativa também foram
importantes conquistas.

Entre as conquistas obtidas a partir deste valioso
trabalho em conjunto, podemos destacar a
estabilidade financeira da cooperativa, por meio
do controle rígido do desempenho econômicofinanceiro; busca pelo equilíbrio econômico,
excelência no relacionamento com o cooperado
e na busca contínua pela eficiência em saúde.

Destaco, ainda, a implementação do sistema
HTML5 para otimizar as atividades de todos
os colaboradores; promoção do Programa
Qualifica, desenvolvido pela Unimed Brasil
em parceria com a faculdade Unimed, para
capacitar ainda mais a gestão das cooperativas
operacionalmente viáveis e estáveis,
promovendo o crescimento sustentável.
Também houve a realização de treinamentos
periódicos para os colaboradores em busca da
acreditação da RN277 e do Sistema de Gestão
da Qualidade. Outro marco importante foi o
desenvolvimento do Programa de Inclusão
de Pessoas com Deficiência, no qual além de

Esta gestão tem como princípio básico buscar
assertividade na tomada de decisões, alinhando
o planejamento estratégico ao alcance dos
objetivos de curto, médio e longo prazo. Como
resultado, neste primeiro ano, já foi registrada
a evolução das contraprestações pelo aumento
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Palavra do Presidente

cumprirmos a legislação trabalhista, aprendemos
muito sobre a integração de pessoas com
necessidades especiais no ambiente corporativo.
Neste contexto, tivemos a oportunidade de
exercitar também, valores que permitiram o
crescimento da empresa no sentido mais amplo
de saúde.
A coroação de todos os esforços veio por
meio de um importante reconhecimento: a
certificação como uma excelente empresa para
se trabalhar em 2018, por meio do Programa de
Certificação GPTW – GreatPlacetoWork®. Este
reconhecimento muito nos orgulhou, e além
disso, evidenciou as opiniões dos colaboradores
com relação ao trabalho diretivo, mostrando os
gaps que precisamos desenvolver.
Em meio a todas essas conquistas, renovamos
e também assumimos importantes
compromissos, como a adesão aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentáveis, movimento
do qual participamos desde 2010, contribuindo
para disseminação dos objetivos e melhoria
dos indicadores locais. Mantivemos também
nossa participação no Pacto Empresarial pela
Integridade e Contra a Corrupção, do qual
somos signatários desde 2006, preenchendo e
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monitorando indicadores de autoavaliação de
prevenção à corrupção.
Tudo isso, sempre pautados pelos Princípios
do Cooperativismo de adesão voluntária e livre,
gestão democrática, participação econômica dos
membros, autonomia e independência, educação,
formação e informação, intercooperação e
interesse pela comunidade.
Em 2018, Unimed Blumenau proporcionou, ainda,
continuidade a programas e serviços exclusivos,
como o curso de gestantes e o projeto parto
adequado, visando prestar atenção integral
para as novas mamães. Além disso, demos
seguimento aos programas de rastreamento
mamográfico (para o diagnóstico precoce do
câncer de mama); de saúde nas empresas;
gerenciamento de doenças crônicas; grupos de
caminhada e corrida; prestando sempre valiosos
serviços em prol de prevenção e qualidade de
vida de nossos beneficiários.
Os serviços de atenção domiciliar;
gerenciamento de saúde de idosos fragilizados;
capacitação de cuidadores; cuidados com
ambientes domésticos; programa cuidando de
quem cuida e ações especiais no dia nacional de

prevenção e combate à hipertensão também são
iniciativas que podemos destacar no ano que
passou.
E tudo que fizemos foi com o objetivo de
fomentar trabalho e renda para os médicos
cooperados e proporcionar saúde e bem-estar
para os beneficiários da Unimed Blumenau, que
são o coração da nossa cooperativa. Felizmente,
posso afirmar que já alcançamos boa parte dos
objetivos estratégicos implementados em 2018.
Hoje somos mais de 111 mil vidas unidas.
Com 48 anos de história, em 2018 a Unimed
Blumenau contou com mais de 778 médicos
cooperados, 578 colaboradores, 182 clínicas
cooperadas, 13 clínicas credenciadas, 32 clínicas
de fisioterapia credenciadas, 10 hospitais gerais
credenciados e 20 laboratórios credenciados. A
cooperativa, atua com responsabilidade perante
a sociedade do Médio Vale do Itajaí, nos 11
municípios de abrangência, com o propósito
de promover a saúde e bem-estar de seus
clientes. E é neste caminho, de construção
conjunta, seguindo sempre os princípios do
cooperativismo, que trabalhamos por um 2019
ainda mais positivo e sustentável.
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Sobre a Unimed
102-1, 102-2, 102-5, 102-6, 102-7

A Unimed Blumenau Cooperativa de Trabalhos Médicos, fundada em 20 de setembro de 1971,
é uma organização econômica e social, de grande porte, com suas operações desenvolvidas no
território nacional. É norteada pela filosofia cooperativista, a partir da qual profissionais médicos
atuam para a promoção da saúde. Seu corpo diretivo é composto por médicos cooperados, eleitos
em assembleia a cada quatro anos.
Suas unidades estão concentradas na cidade de Blumenau e Timbó, sendo a sua área de
abrangência as cidades de Blumenau, Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Gaspar,
Indaial, Rio dos Cedros, Rodeio, Pomerode e Timbó.

Blumenau
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Estrutura e Serviços
102-3, 102-4

Operadora

Unimed Operadora – Sede da organização
Serviços administrativos, comercial e autorizações.
Rua das Missões, nº 455, Bairro Ponta Aguda, Blumenau/SC.
Fone: (47) 3331-8500

Blumenau

Hospital Unidade Centro

Hospital Unimed – Unidade Centro
Procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais eletivos de baixa e
média complexidade.
Rua Ingo Hering, nº 20, 5º andar, Centro, Blumenau/SC.
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Estrutura e Serviços

Pronto Atendimento Vila Nova

Pronto Atendimento Vila Nova
Atendimento de urgência e emergência 24h, adulto e infantil;
procedimentos ambulatoriais; diagnóstico por imagem
(ultrassonografia e radiografia).
Rua Almirante Barroso, nº 1.159, Vila Nova, Blumenau/SC.

CEPAS

Cepas – Centro de Atenção e Promoção à Saúde
e Agência de Saúde Vila Nova
Serviço de Atenção Domiciliar; Serviços de Atenção à Saúde,
como o Programa de Rastreamento Mamográfico, Curso de
Gestantes e Grupo de Atividade Física Orientada, consultas
médicas com clínicos e equipe de enfermagem.
Rua Frei Fulgêncio, nº 131, Vila Nova, Blumenau/SC.

Blumenau
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Estrutura e Serviços

Agência de Saúde Timbó

Agência de Saúde Timbó
Realização de consultas médicas com clínicos e equipe de
enfermagem e autorização de exames.
Rua 7 de Setembro, nº 592, 2º andar, Centro, Timbó/SC

SOS

SOS Unimed
Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, por meio
de atendimento presencial ou orientação médica via telefone;
Evento Protegido e Área Protegida.
Rua Almirante Barroso, nº 1219, Vila Nova, Blumenau/SC.
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Rede de Atendimento
102-2

779 Médicos Cooperados
790

779
760

2016

Blumenau

2017

2018
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Rede de Atendimento

32

15

CLÍNICAS

DE FISIOTERAPIA

CLÍNICAS

CREDENCIADAS

CREDENCIADAS

20
LABORATÓRIOS
CREDENCIADAS

182
CLÍNICAS
COOPERADAS
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10

HOSPITAIS
CREDENCIADOS
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Em Números
102-7

Atendimentos nas
Unidades Assistenciais

Clientes
105.318

159.070
104.226

2016

2017

103.840

2018

152.427

137.132

2016

2017

2018

Fonte: Tasy – Indicadores de Gestão; BSC
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Em Números

Patrimônio Líquido

Vendas Líquidas

90.762.699,78
332.372.652,19

55.671.010,95

2016

353.148.042,14

379.775.866,58

61.793.378,77

2017

2018

2016

Dívidas

2017

2018

Ativo Total

13.227.814,77

197.339.606,66
11.259.017,67
163.655.674,69

167.075.099,28

7.441.416,5

2016

Blumenau

2017

2018

2016

2017

2018
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Produtos Comercializados
102-2, 102-6
Os produtos são comercializados em toda a área de abrangência, para pessoas físicas e jurídicas,
sendo eles planos de saúde ou atendimentos do SOS Unimed.

Planos de Saúde
102-2, 102-6, 102-7

Plano Ideal

Plano Uniflex

O Plano Ideal é a modalidade mais econômica, na qual você tem à
disposição toda a rede de cooperados, com opção de abrangência regional
(Blumenau, Gaspar, Pomerode, Indaial, Timbó, Rio dos Cedros, Benedito
Novo, Dr. Pedrinho, Ascurra e Apiúna), com acomodação em Enfermaria e

O Plano Uniflex é a modalidade mais completa, na qual você tem à
disposição toda a rede de cooperados, com opção de escolha entre
a abrangência nacional, estadual ou regional, com acomodação em
Apartamento ou Enfermaria e atendimento de urgência e emergência em
todo o território nacional.

atendimento de urgência e emergência em todo o território do estado de
Santa Catarina.

Blumenau

Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018

14

Planos de Saúde

Plano Personal

(lançado em 2018)

O Plano Personal possui um conceito diferenciado, cuja principal
característica é o modelo de atendimento focado na Atenção
Integral à Saúde, com o objetivo de promover todos os cuidados
preventivos necessários ao beneficiário de forma acessível, integrada
e coordenada. O atendimento é direcionado por meio da Agência de
Saúde, na abrangência regional, com acomodação em Apartamento
ou Enfermaria e atendimento de urgência e emergência em todo o
território nacional.

Blumenau

Produtos comercializados

Plano Essencial
Produto desenvolvido para empresas acima de 100 funcionários, com
modelo de coparticipação diferenciado.
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Planos de Saúde

Produtos comercializados

Total de Vendas por Produto
em 2018
Ideal

3.397 Vidas

Uniflex

3.035 Vidas

A partir de dezembro de 2018, a Cooperativa também passou a contar
com uma equipe de corretoras autorizadas pela Unimed Blumenau para
comercialização dos planos para pessoa jurídica, são elas:
7ASES Corretora de Seguros Ltda.

Personal
Essencial
Inclusão em
contratos não
comercializados

0.

Maestri Representações Comerciais Ltda. ME.

1.621 Vidas
13 Vidas

Philadelphia Corretora de Seguros Ltda.
Sorella Consultoria e Corretora de Seguros Ltda.
Tausend & Nibe Corretora de Seguros Ltda. – TN Seguros.
Vilson Cezar da Silva Mota – VIMED.
Voog Corretora de Seguros Ltda. ME.

Contato para vendas de
Planos da Unimed Blumenau
(47) 3331-8655
(47) 9 9985-1385

Para acompanhamento da concorrência, realizam-se somente pesquisas
com informações/atualizações de mercado. Ainda não há uma política que
aborde as questões de concorrência leal, entretanto a Cooperativa preza
pela transparência e ética em suas relações, não havendo ações judiciais
por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio (103-1, 103-2,
103-3, 206-1).

comercial@unimedblumenau.com.br

Blumenau
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SOS Unimed
102-2

SOS Área Protegida

SOS Remoções Hospitalares

O SOS Área Protegida é um serviço para pessoas jurídicas, que
garante atendimento de urgência e emergência para qualquer pessoa
(funcionários, clientes, fornecedores e visitantes) que se encontre nas
dependências físicas da Área Protegida.

O SOS Remoções Hospitalares é um serviço diferenciado, que garante o
deslocamento seguro de pacientes, acompanhado por profissionais de
saúde experientes, entre médicos, enfermeiros e motoristas socorristas.
As remoções terrestres são disponibilizadas em casos de: alta hospitalar
(mediante solicitação médica), realização de exames e transferências
inter-hospitalares, quando o contratante solicitar.

O serviço garante atendimento rápido e eficiente, proporcionando maior
conforto e tranquilidade para quem se encontra no local de cobertura.
Quem pode contratar os Serviços do SOS Área Protegida?
Escolas, universidades, shopping centers, clubes, hotéis, academias,
empresas e escritórios.

Blumenau

Todas as nossas remoções são monitoradas.
Tipo de contratação: por mensalidade e adicional por chamado.
Quem pode contratar o SOS Remoções Hospitais?
Hospitais.

Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018

17

SOS Unimed

Produtos comercializados

SOS Serviços de Saúde

SOS Evento Protegido

Serviço exclusivo para estabelecimentos de saúde (excluindo hospitais),
que oferece serviços APH e Remoções, voltado para atender às exigências
dos órgãos reguladores.

Com o SOS Evento Protegido, eventos em geral passam a contar com
o que há de melhor e mais moderno em atendimento médico móvel
emergencial. É um serviço voltado para eventos de diferentes portes e
tipos, garantindo assistência médica qualificada, segurança, tranquilidade
e credibilidade para o público do evento.

Tipo de contratação: por mensalidade e adicional por chamado.
Quem pode contratar o SOS Serviços de Saúde?
Clínicas, laboratórios e consultórios (exceto hospitais).

SOS Unimed Beneficiário
Serviços de atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar
(solicitação realizada pelo beneficiário) prestados aos clientes Unimed
Blumenau
Tipo de contratação: por meio do plano de saúde.
O serviço do SOS Unimed atende às normatizações da ANS, às normativas
do CRM e COREN e às legislações do Ministério da Saúde.

Blumenau

Tipos de atendimento:
Suporte Avançado - equipe com médico intervencionista, enfermeiro e
motorista socorrista.
Suporte Básico - equipe com enfermeiro e motorista socorrista.
Modalidades:
Presencial - equipe e ambulância ficam disponíveis no local durante todo
o período do evento.
Semipresencial - responsável entra em contato com a Central de
Regulação Médica, solicitando atendimento e, se necessário, uma
ambulância se deslocará para o local.
Quem pode contratar o SOS Evento Protegido?
Escolas, universidades, shopping centers, clubes, hotéis, academias,
empresas e escritórios.

Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018

18

SOS Unimed

CENTRAL DE
REGULAÇÃO MÉDICA
Pelo número 0800 645 4747, os clientes do SOS contam com
atendimento das chamadas para urgência e emergência, aconselhamento
médico, orientações e pré-atendimento. É um serviço de regulação
própria, baseado em telemedicina.
Cada UTI Móvel do SOS Unimed conta com equipamentos de última
geração, como: respirador artificial, material de imobilização e entubação,
incubadora neonatal, oxímetro de pulso, cardioversor completo,
glicosímetro e bomba de infusão de fármacos.
Cobertura
O SOS Unimed é um serviço prestado pela Unimed Blumenau e está
disponível para os 11 municípios da sua área de abrangência.

Blumenau

Produtos comercializados

Total de Vendas em 2018
Área Protegida
Serviço de Saúde

13.
10.
33.

Evento Protegido

Contato para vendas Serviço SOS
(47) 3331-8655
comercialsos@unimedblumenau.com.br
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Governança
102-18, 103-1, 103-2, 103-3, 405-1

A Assembleia Geral é o órgão máximo da Cooperativa e de mais alto grau de
governança e deliberação. As decisões tomadas nela devem ser cumpridas
pela totalidade dos membros da Cooperativa. A Assembleia Geral Ordinária
ocorre, obrigatoriamente, uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre
que necessário.
São órgãos de administração e fiscalização da Cooperativa: o Conselho de
Administração e o Conselho Fiscal. Além disso, a Unimed Blumenau possui
a Comissão Administrativa de Conciliação, Instrução e Julgamento (Cacij).
No ano de 2018, ocorreu a posse de um novo Conselho de Administração
em atenção às previsões contidas no estatuto social da Cooperativa.
O Conselho de Administração é composto por 11 (onze) membros eleitos
por meio de Assembleia Geral Ordinária, todos cooperados. Desses, 3
(três) compõem a Diretoria Executiva, sendo 2 (dois) homens e 1 (uma)

Blumenau

mulher, nas faixas etárias de 30 (trinta) a 50 (cinquenta) anos e mais de
50 (cinquenta) anos, assumindo os cargos de Diretor Presidente, Diretora
Vice-Presidente e Diretor Superintendente. Os demais, 8 (oito) membros,
são 5 (cinco) homens e 3 (três) mulheres, nas faixas etárias de 30 (trinta)
a 50 (cinquenta) anos e mais de 50 (cinquenta) anos, que assumem como
Conselheiros Vogais. O mandato é de 4 (quatro) anos, sendo permitida
a reeleição de, no máximo, 2/3 (dois terços) do total de integrantes do
Conselho de Administração, além da renovação obrigatória de 1/3 (um
terço) da Diretoria Executiva.
Já o Conselho Fiscal é o órgão social responsável por representar os
interesses societários junto à administração da Cooperativa de forma
assídua e minuciosa. Ele é constituído por 3 (três) membros efetivos, todos
homens, nas faixas etárias de 30 (trinta) a 50 (cinquenta) anos e mais de 50
(cinquenta) anos, e 3 (três) membros suplentes, sendo 2 (dois) homens e 1
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Governança

(uma) mulher, nas faixas etárias de 30 (trinta) a 50 (cinquenta) anos e mais
de 50 (cinquenta) anos, todos cooperados. São eleitos pela Assembleia
Geral Ordinária para um mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a
reeleição, para o período imediato, de apenas 1/3 (um terço) dos seus
integrantes.
Por fim, a Cacij é formada por 6 (seis) membros efetivos, sendo 5 (cinco)
homens e 1 (uma) mulher, nas faixas etárias de 30 (trinta) a 50 (cinquenta)
anos e mais de 50 (cinquenta) anos, e 1 (um) suplente homem, na faixa
etária acima de 50 (cinquenta) anos, todos cooperados. Atualmente, a
Cacij conta com 6 membros, todos homens. A comissão é responsável por
auxiliar o Conselho de Administração na análise de demandas provenientes
da relação entre cooperados e Cooperativa, as quais serão processadas de
acordo com o preconizado no Regimento Interno.

Blumenau, estão cientes que deverão cumprir todos os requisitos
constantes no Estatuto Social, no Regimento Interno, bem como nas demais
legislações vigentes no momento da inscrição.
Durante o processo de cooperativação, ministra-se um curso aos novos
cooperados, momento em que são repassadas as diretrizes da Unimed
Blumenau e a operacionalização desta, objetivando a integração com o
cotidiano da Operadora.
Por zelar por seus princípios estatutários, a Unimed Blumenau, no ano
de 2018, não sofreu nenhuma sanção por desrespeito às leis e aos
regulamentos socioeconômicos, uma vez que sua essência não autoriza
ações de cunho de imoralidade econômica e social.

Os cooperados, ao demonstrarem interesse em ingressar na Unimed

Blumenau
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Organograma Institucional

Legenda:

Conselho,
Comissão, Comitê

Diretoria
Executiva

Gerência

Coordenação

Líderes

Setores

ASSEMBLÉIA GERAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

CACIJ
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETORA VICE-PRESIDENTE

Ouvidoria

GERÊNCIA DE
GESTÃO DE
PESSOAS E
QUALIDADE

GERÊNCIA DE
CUSTOS
ASSISTENCIAIS

GERÊNCIA
COMERCIAL

GERÊNCIA DE TI

GERÊNCIA DE
REGULAÇÃO

GERÊNCIA
ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA

GERÊNCIA
ASSISTENCIAL

GERÊNCIA DE
PROMOÇÃO E
ATENÇÃO À SAÚDE

SESMT

Auditoria de
Enfermagem

Vendas

Tecnologia e
Inovação

Assuntos ANS

Financeiro

Hotelaria

Serviço Atenção
Domiciliar

Gestão de Pessoas
e Administração
de Pessoal

Auditoria Médica

Relacionamento
Corporativo

Gestão de
Cadastro de
Beneficiário

Contabilidade/
Controladoria

(Hospital Centro e
Pronto Atendimento)

Responsabilidade
Social

Relacionamento
com o Cliente

Marketing e
Comunicação

Jurídico

Administrativo

Higienização

Escritório da
Qualidade

Relacionamento
com Cooperado

Secretaria

Obras
e
Manutenção

Pronto
Atendimento

Escritório de
Projetos

Gestão da Rede
Prestadora

SOS

Contas Médicas

Hospital Unidade
Centro

Autorização

Farmácia

Recepção

Serviço de Atenção
à Saúde

Agências de Saúde

Suprimentos

SCIH

Blumenau

Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018

22

Sistema de Gestão e Planejamento Estratégico
102-16

Em 2018, iniciou-se a revisão do Planejamento Estratégico da Unimed
Blumenau, no qual foram definidos as estratégias e os objetivos a serem
atingidos até 2022. Para tanto, a Cooperativa teve o apoio de uma
consultoria externa, e realizou encontros com o Conselho Administrativo,
a Diretoria Executiva, a Diretoria Técnica, as gerências e os coordenadores,
para discutir cenário interno, externo, oportunidades e ameaças. Assim,
desenhou sua nova identidade organizacional, definindo seu propósito, sua
missão, sua visão, seus valores e sua política da qualidade.

Blumenau

O mapa tem seus objetivos vinculados às perspectivas em Financeiro,
Cooperado, Cliente, Processos e Aprendizado e Competência. Ao todo, são
23 objetivos estratégicos, atrelados aos indicadores e projetos estratégicos
e táticos.
Para divulgação da nova estratégia, a Unimed Blumenau, em 2019, planeja
eventos para envolver e sensibilizar todos os colaboradores, divulgação em
canais de comunicação interna e painéis de gestão à vista, para que todos
possam lembrar constantemente do seu propósito.
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Missão, Visão e Valores

VALORES
Cooperação: Atuar em parcerias com

VISÃO

MISSÃO
Promover excelência em saúde de
forma sustentável, agregando valor aos
cooperados.

Blumenau

Ser uma cooperativa referência no mercado
da saúde supmementar, com foco na saúde
integral do cliente de forma segura e
inovadora.

objetivo comum.
Ética: Agir com transparência, respeitando
leis, contratos e sobretudo as pessoas.
Responsabilidade socioambiental:
Comtribuir com bem-estar social,
respeitando o meio-ambiente.
Inovação: Busca de boas ideias e soluções.
Foco no cliente: Respeito e excelência nas
itnerações com clientes internos e externos.
Competência: Aperfeiçoar constantemente
habilidades técnicas e comportamentais.
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Política da Qualidade

Trabalhar com transparência e sustentabilidade pela melhoria contínua dos processos, segurança
assistencial, com foco na satisfação de cooperados, clientes, colaboradores e no relacionamento
com prestadores, fornecedores e sociedade.

Blumenau
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Mapa Estratégico
Aprendizado
Competência
Processos
Cliente
Cooperado
Financeiro
Aumentar receitas

Melhorar o nível de
satisfação dos cooperados
com os serviços

Melhorar o Resultado
Operacional

Melhorar o nível de
remuneração do cooperado

Diminuir Sinistralidade

Estabelecer programa de
avaliação por desempenho

Melhorar o nível de
satisfação dos clientes com
os serviços
Aumentar o nível de saúde,
agindo com ações de
promoção e prevenção
Melhorar acesso, preço e
serviços disponíveis

Fortalecer o modelo de
sistema de saúde
Núcleo de Segurança
do Paciente
Programa de atenção aos
pacientes de risco
Uso racional da solicitação de
exames ambulatoriais com
protocolos clínicos

Sistema de Informação
alinhado as necessidades de
gestão de saúde
Desenvolvimento de
Competência e Liderança
com Meritocracia
Desenvolvimento
do Cooperado
Atração e Retenção
de Talentos

Qualificação, dimensionamento,
avaliação, desempenho Rede
Própria e Credenciados

Diminuir Custo
Administrativo/Operacional

Melhoria do relacionamento
com a rede credenciada

Política de Investimentos

Otimizar processos. Diminuir
o ciclo. Simplificar. Aumentar
eficiência
Atender normas e regras

Blumenau
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Programa Qualifica

Em 2018, a Unimed Blumenau iniciou
sua participação no Programa Qualifica,
desenvolvido pela Unimed Brasil em parceria
com a Faculdade Unimed, para orientar
cooperativas na implantação das normas
RN277 e ISO9001, as quais visam desenvolver
cooperativas operacionalmente viáveis e
estáveis, promovendo o crescimento sustentável,
visando a um modelo de gestão para
integração dos processos, tornando a operação
efetivamente sistêmica, melhorando a qualidade
dos serviços e reduzindo os riscos gerenciais.

Cooperativa e de seus colaboradores, por meio
de atividades EAD com carga horária de 180
horas, e treinamento prático, com consultoria
do programa de 400 horas, distribuídas em 10
encontros. Com o conhecimento adquirido, as
áreas poderão aplicá-lo nos processos do dia a
dia, como no mapeamento e na padronização dos
processos, na definição e no acompanhamento
de indicadores e metas e nos requisitos legais,
garantindo que a execução do processo siga leis
e regulações e que cada área possa acompanhar
as mudanças e revisar seus processos.

O programa tem duração de 18 meses e
possui como premissas o desenvolvimento da

O projeto é acompanhado pelo Escritório da
Qualidade e Projetos, com apoio da Alta Direção,

Blumenau

sendo repassados o andamento do projeto e
as entregas de cada área, momento em que
os gestores também participam e discutem
melhorias.
Melhorias, como mapeamento de processos,
alinhamentos de objetivos das áreas,
estruturação de documentos, entre outras, já
começaram a ser trabalhadas, e muitas outras
ações estão previstas. Para a Cooperativa, a
perspectiva da qualidade, na qual se possa rodar
o PDCA (Planejar, Desenvolver, Checar e Avaliar)
de seus processos continuamente, oportuniza
seu fortalecimento e maior engajamento dos
colaboradores.
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Programa Qualifica

Adoção de Modelo
Único de Gestão com
sistematização da
operação

Melhoria na qualidade e
segurança na prestação
dos serviços

Blumenau

Sistema de Gestão e Planejamento Estratégico

Profissionalização e
qualificação da gestão
com redução dos
riscos gerenciais das
cooperativas

RN 277 - ANS
ISO 9001:2015

Melhoria na eficiência
administrativa com
redução da sinistralidade,
das despesas e dos custos.

Padronização e
qualificação dos processos
e indicadores

Melhoria na gestão
de riscos e na
sustentabilidade do
Sistema
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Programa Qualifica

Blumenau

Sistema de Gestão e Planejamento Estratégico
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Compromissos

A Unimed Blumenau acredita que somente com a união de esforços e
cooperação é possível contribuir para o desenvolvimento local, bem
como com a sustentabilidade do planeta. Desta forma, assume como
compromissos:

Princípios do Cooperativismo:
Colocar com imagens ou de forma que dê destaque
1 – Adesão voluntária e livre.
2 – Gestão democrática.
3 – Participação econômica dos membros.
4 – Autonomia e independência.
5 – Educação, formação e informação.
6 – Intercooperação.
7 – Interesse pela comunidade.

Blumenau

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
102-12, 102-13
A Cooperativa associa suas ações e programas aos 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, conforme apresentado neste Relatório.
Também, participa, desde 2010, do Movimento ODS Santa Catarina, Núcleo
Blumenau, contribuindo na disseminação dos objetivos e na melhora dos
indicadores locais.
Neste relatório, também é possível acompanhar as ações desenvolvidas
pela Cooperativa em prol dos ODS, por meio dos indicadores sinalizados
nos títulos e subtítulos das matérias.
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Compromissos

Blumenau

Sistema de Gestão e Planejamento Estratégico

Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018

31

Programa Integridade
103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 205-3

A Unimed Blumenau é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção
desde 2006, preenchendo e monitorando indicadores de autoavaliação de prevenção à corrupção
da Cooperativa, por meio do programa que consta no link: http://www.empresalimpa.org.br/.
Tendo como um de seus valores a ética, a Cooperativa acredita na transparência de suas ações e
no engajamento da sua cadeia de valor em suas ações em prol a esta, o que contribui para a não
existência de denúncias e casos de corrupção.

Participações
102-13
A Cooperativa participa, ainda, de grupos de discussão nos Núcleos de Responsabilidade Social,
Saúde e Segurança e Desenvolvimento Humano, da Associação Empresarial de Blumenau (ACIB),
da qual também é associada; além de contribuir mensalmente com o Observatório Social de
Blumenau (OSBLU).

Blumenau
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Partes Interessadas
102-40, 102-42
Em 2016, a Federação das Unimeds de Santa Catarina, por meio do Comitê de Sustentabilidade,
com a participação das Unimeds Singulares do estado, incluindo a Unimed Blumenau, fez a revisão
da relação de partes interessadas da Cooperativa, definindo estas como: clientes, comunidade do
entorno, cooperados, força de trabalho, governo e sociedade e meio ambiente.

Canais de Comunicação e Relacionamento
102-40, 102-42

unimed.coop.br/web/blumenau

/UnimedBNU/

/UnimedBlumenau026

/unimed-blumenau

/unimedblumenau/

/unimedblumenau

Além destes, a Cooperativa ainda conta com as seguintes redes de relacionamento: atendimento presencial,
e-mail, telefone, intranet para colaboradores e cooperados, portal do beneficiário, ouvidoria, eventos e reuniões.

Blumenau
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Segurança e
Transparência
Blumenau

Indicadores que equilibram
a gestão financeira.
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Desempenho Econômico
103-1, 103-2, 103-3

O acompanhamento do desempenho
econômico-financeiro é determinante para o
sucesso da Cooperativa. Esta gestão proporciona
maior assertividade na tomada de decisão,
alinhando o planejamento estratégico ao alcance
dos objetivos de curto, médio e longo prazo.
O gerenciamento do desempenho econômicofinanceiro conta com um sistema de gestão
capaz de realizar múltiplas conferências por
áreas afins, tais como: Financeiro, Contabilidade
e Controladoria. Essas informações produzidas
são submetidas à avaliação dos demais gestores
da Unimed Blumenau, da Diretoria Executiva, do
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e
dos demais cooperados, por meio da Assembleia
Geral.

Blumenau

Como prestação de contas, anualmente, são
elaboradas as demonstrações financeiras e
demais notas explicativas. Esses demonstrativos
são submetidos à auditoria externa
independente e apresentados para deliberação
aos cooperados durante a Assembleia Geral
Ordinária.
Uma cooperativa de trabalho que apresenta
segurança na gestão econômico-financeira
permite melhor desempenho aos cooperados,
bem como garante segurança ao atendimento
dos beneficiários de planos de saúde.

combate às perdas. Nesta atuação, concentrou
esforços em: a) melhorar os processos internos,
para reduzir custos e despesas administrativas
por meio de mecanismos de qualidade; b)
alcançar o equilíbrio nos contratos com os
clientes; c) reduzir de forma constante e
responsável o custo assistencial; d) adequar a
estrutura dos serviços próprios; e) fortalecer a
relação entre Cooperativa e cooperado.
A Cooperativa monitora a eficiência econômicofinanceira por meio da análise de diversos
indicadores. A seguir, relacionamos os principais:

Durante 2018, a Cooperativa agiu de forma
estratégica na busca pelo equilíbrio econômico,
no relacionamento com o cooperado e no

Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018

35

Desempenho Econômico

Evolução das
Contraprestações

Evolução do
Custo Assistencial

Faturamento
em milhões de R$
390,0

Custo Assistencial
em milhões de R$
379,8

380,0
360,0

300,0

332,4

290,0
285,0

2016

294,9

295,0

320,0

Blumenau

320,0
305,0

353,1

350,0
330,0

319,8

315,0

370,0

340,0

325,0

2017

2018

280,0

284,8

2016

2017

2018
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Desempenho Econômico

Despesas
Administrativas

Evolução da
Sinistralidade
Sinistralidade
em %

Despesas Administrativas
em %

90,0%

12,0%

89,0%

11,5%

88,0%
87,0%

11,0%

86,2%

86,0%

10,3%

10,5%

85,0%

83,9%

84,0%

83,6%

10,0%

9,8%

9,5%

83,0%
82,0%

9,0%

81,0%

8,5%

80,0%

11,6%

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Sistematicamente, investimentos que objetivam a qualidade
dos processos e a velocidade por meio de inserção de
mecanismos tecnológicos têm gerado mais eficiência nos
processos administrativos, culminando em menor dispêndio de
mensalidades para essa finalidade.

Blumenau
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Desempenho Econômico

Resultado
Líquido do Exercício
Resultado Líquido
em milhões de R$
20,0

Liquidez Corrente
17,7%

1,6

8,8

10,0

1,4

1,4

5,0

1,2

-1,9

1,0

1,0

0,8

-5,0

2016

2017

2018

Do exercício de 2018, R$ 8,1 milhões foram distribuídos na
forma de sobras aos cooperados, e mais de R$ 3 milhões aos
colaboradores, pelo programa de participação nos lucros e
resultados.

Blumenau

1,8

1,8

15,0

-

2,0

2016

2017

2018

Importante indicador que mede a capacidade de pagamento
de curto prazo da Cooperativa, teve expressivo incremento nos
últimos anos, por estar focada na gestão econômico-financeira.
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Desempenho Econômico

Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido
em milhões de R$
90,8%

100,8
90,8

Ticket Médio

80,8

61,8

70,8
60,8
50,8

2016

2017

2018

Número
Beneficiários

106.517

104.226

103.836

Ticket Receita

256,59

278,13

300,30

Ticket Custo

222,80

235,75

256,68

41,4

40,8
30,8
20,8
10,8
0,8

2016

2017

2018

Em 2018, o crescimento do patrimônio líquido da Cooperativa
foi de, aproximadamente, R$ 29 milhões, o que representa um
crescimento de quase 47% em relação ao ano anterior. Esse
indicador demonstra que a Cooperativa Unimed Blumenau
está apresentando bases sólidas de geração de trabalho aos
cooperados, bem como segurança ao mercado, para garantia de
atendimento aos beneficiários.

Blumenau
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Desempenho Econômico

Ganho do
Cooperado
Valor da produção dos médicos
e das clínicas cooperadas.

% de cooperados
atuando em unidades
assistenciais:
34%

R$ 214.293.541,78

R$ 204.822.242,25

25,60%
24,43%

R$ 191.743,965,00

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Fonte: Contas Médicas

Blumenau
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Valor econômico direto gerado e distribuído
201-1

Valor Econômico Gerado

Valor Econômico Distribuído		

Receita Líquida Operacional

584.733.960,61

Remuneração do Trabalho

155.320.006,00

77,10%

Custos				- 248.046.778,42

Remuneração do Governo

21.522.083,62 		

10,68%

Despesas Operacionais		

- 141.566.058,82

Remuneração de Capitais de Terceiros

1.467.399,85 		

0,73%

Receitas Financeiras

6.343.029,10

Remuneração de Capitais Próprios

22.924.054,89 		

11,38%

Valor A Distribuir

201.464.152,47

Contribuição para Sociedade		

230.608,11 		

0,11%

Valor Distribuído			

201.464.152,47

100,00%

Blumenau
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Clientes sempre
bem atendidos
Blumenau

Dedicação e cuidado
em todos os momentos.
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Atenção ao cliente

O cliente é o foco da Unimed Blumenau, logo, as diretrizes e o planejamento estratégico estão
relacionados ao melhor atender e promover a saúde.
As atividades realizadas para clientes são distribuídas e gerenciadas por diversas áreas da
Cooperativa, as quais atuam em vendas, relacionamento com o cliente, autorizações de exames e
procedimentos, atendimento direto, entre tantas outras.
Nesta perspectiva, este Relatório de Sustentabilidade apresenta, a seguir, algumas atividades
realizadas e os resultados conquistados em 2018.

Blumenau
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Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS)
103-1, 103-2, 130-3
Em busca do equilíbrio no mercado e da ajuda
ao consumidor na hora de optar por um plano de
saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) criou o Programa de Qualificação da
Saúde Suplementar, para avaliar a qualidade
das operadoras de planos de saúde, por meio do
Índice de Desempenho de Saúde Suplementar
(IDSS), que as classifica por meio de uma
pontuação, que varia de 0 a 1.

Blumenau

Para o IDSS 2018 (ano-base 2017), houve
reformulações importantes, e entre as novidades
estão a simplificação da nomenclatura dos
indicadores, a revisão do peso das dimensões
avaliadas e a inclusão de uma pesquisa de
satisfação de beneficiário, cuja pontuação será
utilizada para a composição do índice. Outra
alteração de maior destaque foi a utilização
dos dados do padrão TISS para o cálculo dos

indicadores pela primeira vez, desde que o IDSS
é calculado pela ANS. Em decorrência dessas
alterações, até o presente momento não foi
divulgada pela ANS a pontuação do IDSS 2018
(ano-base 2017) das operadoras. Desta forma, o
último resultado é do IDSS 2017 (ano-base 2016),
no qual a Unimed Blumenau obteve a pontuação
de 0,8553, sendo este o melhor resultado
alcançado desde a criação do índice.
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Segurança do Cliente
102-11, 103-1, 103-2, 103-3, 416-1, 416-2, 419-1

Desde 2013, a Unimed Blumenau criou
formalmente o Núcleo de Segurança do Paciente
(NSP), o qual se baseia nas resoluções do
Ministério da Saúde, como a Resolução RDC nº
36, de 25 de julho de 2013, que institui ações
para a segurança do paciente em serviços de
saúde; a Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013,
que institui o Programa Nacional de Segurança
do Paciente (PNSP); e a ISO 31000:2018, que
define as diretrizes para a Gestão de Riscos.
O NSP é definido como a instância do serviço
de saúde criada para promover e apoiar a
implementação de ações voltadas à segurança
do paciente nos serviços de saúde. No ano
de 2018, a Alta Direção da Unimed Blumenau
passou a ser integrante do grupo, atuando de
forma ativa nos encontros e junto à equipe
multiprofissional.

Blumenau

Neste ano, a manutenção do Plano de
Segurança do Paciente foi prioridade, com a
elaboração de um calendário de treinamento
mensal, com ações para o desenvolvimento
e aperfeiçoamento dos serviços nos temas
relacionados à segurança do paciente, bem
como a promoção da Cultura de Segurança
Institucional.
Os treinamentos foram realizados in loco
e somaram, aproximadamente, 510 horas,
somente para a execução dos que estavam
previstos neste calendário. Eles se baseados
em protocolos institucionais desenvolvidos
internamente, para atender às especificidades
internas de atendimento de cada unidade
assistencial. Foram desenvolvidos por uma
equipe multidisciplinar, envolvendo as equipes
da Qualidade, Educação Permanente e Serviço

de Controle de Infecção Hospitalar SCIH, estes
membros efetivos do NSP. Mensalmente, o NSP
monitora os indicadores e planos de ação dos
protocolos institucionais, acompanhando, assim,
a efetividade de seu PSP.
Ainda em 2018, a Unimed Blumenau ingressou
na Rede Sentinela, que é um diretório da Anvisa
voltado para a promoção de medicamentos, de
materiais médico-hospitalares e de ambientes
assistenciais seguros em todo o território
nacional. Participou de enquetes realizadas pelo
diretório sobre a utilização em suas unidades
de materiais e medicamentos, assim como de
eventos promovidos pela rede, e apresentou um
trabalho desenvolvido em prol da segurança do
paciente após a notificação de um incidente sem
dano.
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Segurança do Cliente

A Unimed Blumenau acredita no protagonismo de seus colaboradores para a assistência segura.
Comprova-se isso analisando o aumento o aumento de 62% no número de notificações após
a realização de treinamento e conscientização da equipe sobre a importância da notificação,
entendida institucionalmente como fonte de evidência para a melhoria contínua do processo.
Atua, ainda, na gestão de riscos decorrentes do atendimento de seus beneficiários e de
beneficiários de outras operadoras, garantindo a oferta de planos privados de assistência à saúde,
alocando recursos financeiros em reserva, operacionalizando o atendimento dos beneficiários
próprios e de intercâmbio, garantindo o acesso à rede prestadora de serviços de assistência à
saúde e zelando pela transparência das informações com beneficiários e comunidade, medidas
estas previstas na Resolução Normativa nº 430, de 7 de dezembro de 2017, que dispõe sobre
as operações de compartilhamento da gestão de riscos envolvendo operadoras de plano de
assistência à saúde.

Blumenau
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Segurança do Cliente

Total de Notificações
Relacionadas a Assistência
2500
2000
1500
1000
500
0

2018
2016
2016

A Importância da Investigação dos Incidentes sem
Dano pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)
Sara Jane Amann, Maura Milano Cucco, Paula Heberle
Unimed Blumenau – sara.amann@unimedblumenau.com.br
INTRODUÇÃO

Segundo os conceitos da Organização Mundial da Saúde – OMS o Incidente sem Dano é caracterizado como um incidente que
atingiu paciente, mas não lhe causou nenhum dano. Estes incidentes normalmente são subnotificados e pouco valorizados pelas
instituições de saúde. A partir da investigação de uma notificação da equipe assistencial de um Pronto Atendimento o Núcleo de
Segurança do Paciente (NSP) de uma Instituição Privada de Saúde de Santa Catarina, evidenciou oportunidades de melhorias
estruturais e de processo.
A notificação descrevia a administração incorreta de um medicamento Via Oral (VO), ao analisar a prescrição médica, foi evidenciado
que deveria ser administrado Dipirona 35 gotas VO, para uma criança de 11 com quadro de febre a 1 dia e diagnóstico de amidalite
viral, porém foi administrado pela equipe de enfermagem Pedsim 35 gotas VO, após a administração incorreta do medicamento o
médico responsável foi comunicado e recomendou a administração do medicamento correto e a observação da criança até
estabilização da curva térmica, a criança não teve nenhuma intercorrência decorrente da administração errada do medicamento,
nem mesmo evidenciado aumento do tempo de observação clínica após a administração do medicamento.
OBJETIVO
Sugerir e implementar, através do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), ações efetivas que aumentassem a segurança na
dispensação dos líquidos orais, tendo como referência o incidente registrado.

A Unimed Blumenau promove investimentos na segurança de seus cooperados, colaboradores
e patrimônio, mantendo seu ambiente adequado ao trabalho, renovando os seguros de vida em
grupo, da frota de veículos e contra sinistros; mantém, ainda, plano de contingência à ocorrência de
fenômenos meteorológicos na cidade.

RESULTADOS
O incidente supracitado foi levado ao NSP que identificou entre as principais causas do erro de administração o fato da dispensação
ser realizada de forma coletiva, ou seja, o frasco inteiro do medicamento era enviado ao posto de enfermagem para a administração,
quando o preconizado é a dose unitária. A partir disso foi verificado à possibilidade de alteração da dispensação mediante a
ampliação do espaço físico da farmácia satélite, para isso foi utilizado um espaço subutilizado da própria unidade, toda a estrutura
foi adequada conforme a legislação vigente. Após adequação da área física foram feitas as parametrizações necessárias no sistema
de informação, descrição dos documentos e treinamentos com as equipes. Esta alteração promoveu mudanças estruturais, bem
como mudança no processo de trabalho da equipe de enfermagem e de farmácia. A dispensação dos medicamentos líquidos orais
em dose unitária é uma barreira de segurança na cadeia medicamentosa além de favorecer o controle de estoque, diminuir perdas e
melhorar a rastreabilidade. Todas as ações implementadas tiveram o apoio e aprovação da alta direção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação de incidentes sem dano também deve ser abordada pelo NSP pois possibilita melhorias de processo e aprendizado
da Instituição que se propõe a investiga-los. Além disso, é importante o engajamento de todos os envolvidos na assistência ao
paciente na busca de ações de melhoria uma vez que o impacto de uma ação deve ser sistêmico e atingir toda a Instituição, no
objetivo de assegurar a segurança do paciente.

Os desafios para 2019 estão na manutenção e no aperfeiçoamento contínuo dos processos de
garantia de segurança para garantia da assertividade das ações de treinamento e desenvolvimento.
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Privacidade
103-1, 103-2,0 103-3, 418-1

A Gestão da Privacidade do Cliente na Unimed Blumenau é conduzida de acordo com a Política da
Segurança da Informação, acompanhada e definida pelo setor de Tecnologia da Informação.
Em 2018, a Política passou por revisão, contemplando questões trabalhadas no Programa Qualifica
e normas por ele estudadas (ISO 9001-2015 e RN 277), e sua utilização tornou-se obrigatória para
todos os colaboradores.
A Unimed Blumenau também prevê, em seus contratos com terceiros e colaboradores, uma
cláusula específica de sigilo ético profissional, estando as partes cientes que o descumprimento
dela poderá gerar sanções.
Assim, a Cooperativa zela pelos princípios normativos e assegura em seus processos o
cumprimento a eles, não havendo denúncias de violação de privacidade e perda de dados dos
clientes.

Blumenau
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Ouvidoria
103-1, 103-2, 103-3

Criada em 4 de abril de 2007, a Ouvidoria da
Unimed Blumenau é um canal democrático
de comunicação em segunda instância de
atendimento, recursal, voltada para atuar como
interlocutora entre seus diversos públicos, em
especial, seus consumidores e a instituição que
representam.
De forma imparcial, acolhe as manifestações
desse público e registra em sistema de
gestão demandas apresentadas na forma de
reclamações, denúncias, sugestões, informações,
elogios e solicitações de reanálises assistenciais.
Analisa a criticidade da demanda e encaminha
ao facilitador da Ouvidoria de cada área
responsável, solicitando posicionamento. Recebe
os esclarecimentos prestados, elabora a resposta
final e encerra a demanda junto ao manifestante,

Blumenau

apresentando as informações pertinentes à
sua demanda e quais serão as providências, se
aplicáveis, adotadas.

e recomendar ações de melhorias, as quais
são apresentadas anualmente no Relatório
Estatístico e Analítico (REA ANS).

Caso a demanda do manifestante for procedente,
a Ouvidoria solicita ao facilitador da área
responsável a análise de causa raiz e planos de
ação, de modo a resolver conflitos que possam
surgir do atendimento ao público, oferecendo
subsídios para melhorar os processos de
trabalho da Operadora, buscando sanar eventuais
deficiências e/ou falhas em seu funcionamento.

Assim, dentre as recomendações de melhoria
apresentadas em março de 2018, a Ouvidoria da
Unimed Blumenau aderiu ao Programa Ouvidoria
de Excelência, do Sistema Unimed, que integra
aspectos que contribuem e oportunizam à
Ouvidoria atuar na prevenção de Notificações
de Investigação Preliminar (NIPs) e litígios;
na redução de custos da operadora, visando à
sustentabilidade do negócio; e na fidelização
e satisfação de seus clientes. O Programa tem
duração de 1 (um) ano e, em março de 2019,
certificará a Ouvidoria da Operadora conforme
seu nível de atuação, podendo ser BÁSICO,
INTERMEDIÁRIO, AVANÇADO e EXCELENTE.

Por meio de relatórios gerenciais, a Ouvidoria
acompanha a implantação das ações elaboradas,
sua eficácia e reincidências da causa raiz das
quais são apresentadas periodicamente ao
Comitê da Ouvidoria e à Diretoria Executiva.
Também, é atribuição da Ouvidoria propor
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Ouvidoria
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Indícios de infrações éticas ou administrativas devem ser encaminhadas ao Conselho de Ética
Médica, ou Comissão Administrativa de Conciliação, Instrução e Julgamento, conforme o caso.
Em 2018, foram acolhidas, processadas, tratadas e respondidas 670 manifestações. Destas, 176
foram relativas a solicitações de Reanálises de Coberturas Assistenciais, conforme disposto na
Resolução Normativa – RN/ANS nº 395/16.

Reclamação 360 (73%)
Elogio: 84 (17%)
Denúncia 20 (4%)
Sugestão: 19 (4%)
Informação: 11 (2%)

Já as manifestações próprias de Ouvidoria, previstas na Resolução Normativa – RN/ANS nº 323/13,
totalizaram 494 demandas, classificadas da seguinte forma:

Blumenau
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Ouvidoria

Contato:
unimedblumenau.com.br/ouvidoria

O prazo máximo de resposta conclusiva às demandas dos beneficiários próprias de Ouvidoria,
segundo a Resolução Normativa nº 323/2013, da ANS, é de 7 (sete) dias úteis, sendo admitido
pactuar, junto ao beneficiário, prazo maior, não superior a 30 (trinta) dias úteis, nos casos
excepcionais ou de maior complexidade, devidamente justificados. Já as solicitações de Reanálises
Assistenciais respeitarão os prazos previstos na Resolução Normativa – RN/ANS nº 259/11.
Em 2018, o Tempo Médio de Resposta da Ouvidoria foi de 2,47 dias úteis. Já o índice de
resolubilidade ficou em 94,6%.

Blumenau

E-mail:
ouvidoria@unimedblumenau.com.br
Formulário próprio:
distribuído nas unidades próprias
Telefone:
(47) 3331-8666
Atendimento pessoal:
Rua das Missões, nº 455, Ponta Aguda,
Blumenau/SC, CEP 89051-900.
De segunda a sexta, das 8h às 12h
e das 13h30min às 17h30min.
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Programas e Serviços Exclusivos

Projeto Parto Adequado
416-1

O Projeto Parto Adequado é uma iniciativa
desenvolvida em parceria entre a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o
Hospital Israelita Albert Einstein e o Institute
for Healthcare Improvement (IHI), com o apoio
do Ministério da Saúde; além disso, conta com
a participação de hospitais e operadoras de
planos de saúde.
A ação busca identificar modelos inovadores de
atenção ao parto, capazes de promover a melhor
qualidade no cuidado e na segurança da mulher
e do bebê. O objetivo é incentivar o parto
normal e reduzir a ocorrência de cesarianas
desnecessárias, tanto na saúde suplementar
como no sistema público.

Blumenau

A Unimed Blumenau apoia o Projeto Parto
Adequado por meio de parceria com o Hospital
Santa Isabel, de Blumenau.

a página mais atrativa e trazendo mais
informações que podem contribuir no
processo de decisão das beneficiárias.

No ano de 2018, a Unimed Blumenau realizou as
seguintes ações:

Disponibilização de Plano de Parto para
download.

Patrocínio de cadernetas de saúde infantil
para seis hospitais credenciados.

Disponibilização das taxas de parto vaginal
e cesárea da operadora no site.

Reestruturação do curso de gestantes
oferecido gratuitamente pela operadora
para suas beneficiárias, com foco no
Parto Adequado e nas opções de parto e
nascimento.

Disponibilização das taxas de parto vaginal
e cesárea e satisfação das beneficiárias
atendidas no Hospital Santa Isabel.

Revitalização do espaço Parto Adequado
no site da Unimed Blumenau, deixando
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Programas e Serviços Exclusivos

Curso de Gestantes
416-1

O Curso de Gestantes tem por objetivo
informar e orientar a gestante e o
acompanhante sobre o período gestacional
e puerpério, visando apoiá-los por meio de
conhecimento técnico-científico explanado
pelos profissionais obstetras, pediatras e
equipe de enfermagem.

os cuidados na amamentação, além de aula
prática sobre os cuidados com o recémnascido.

O curso acontece em quatro encontros
consecutivos durante a semana, uma vez no
mês, no período noturno, contemplando, em
sua programação, palestras com:

Psicóloga, sobre as mudanças psicológicas
e as dificuldades diante da nova fase
vivenciada.

Médicos obstetras e pediatras
(cooperados), sobre os assuntos referentes
às fases da gestação, ao parto e ao pósparto, bem como os cuidados com o bebê,
desde a gestação até a 1ª infância.
Enfermeiras obstetras (parceria com o
Hospital Santa Isabel), referente aos sobre

Blumenau

Nutricionista, a respeito da importância do
cuidado na alimentação antes, durante e
após a fase gestacional.

As inscrições são realizadas no site da Unimed
Blumenau. Ao final do curso, é entregue o
certificado de participação, e os participantes
são convidados a visitarem a maternidade do
Hospital Santa Isabel.
Em 2018, 318 gestantes beneficiárias Unimed
Blumenau participaram do curso.
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Programas e Serviços Exclusivos

Programa de Rastreamento Mamográfico
416-1

O programa visa incentivar as beneficiárias a realizar o exame mamográfico, com o objetivo da
detecção precoce do câncer de mama (Estágios I e II), tendo em vista que, nesta condição, as
chances de cura são de até 75%. A meta do programa é o aumento da cobertura anual de exames
de mamografia nas mulheres a partir dos 39 anos até os 70 anos, fator decisivo para a detecção
precoce do câncer de mama e, consequentemente, sua cura.
A captação das beneficiárias para os próximos anos será por meio de relatórios de beneficiárias
com elegibilidade que não realizaram o exame de mamografia nos dois últimos anos. Estas
serão contatadas por telefone com abordagem para realização de exame de mamografia com
encaminhamento de guia autorizada e com orientações sobre a importância da prevenção do
câncer de mama.
Total de beneficiárias inscritas no programa em 2018: 6.263 beneficiárias.
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Programas e Serviços Exclusivos

Programa Saúde nas Empresas
416-1

O Programa Saúde nas Empresas tem como objetivo promover educação em
saúde, para incentivar a mudança comportamental e, consequentemente,
melhorar a qualidade de vida, e prevenção de doenças e agravos, embasada
no perfil de saúde populacional das empresas com carteira Unimed
Blumenau. Ressalta-se que o programa tem estreita ligação com o setor de
Relacionamento com o Mercado, junto ao qual são avaliados os critérios
para atendimento às empresas, quando necessário.
Ações promovidas: estandes interativos de saúde, palestras, perfil de
saúde dos beneficiários nas empresas, ação em saúde com avaliação
antropométrica, incentivo à prática de atividade física com alongamento
musculoesquelético e roda de conversa.
Total de empresas atendidas em 2018: 32 empresas.
Total de participantes: 2.227 beneficiários (colaboradores de empresas).
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Programas e Serviços Exclusivos

Programa de Gerenciamento de Doenças Crônicas
416-1

Os objetivos da abordagem dos beneficiários inscritos no Programa de Gerenciamento de Doenças
Crônicas Não Transmissíveis são educar e induzir a mudanças comportamentais diante da doença
crônica instalada; instigar e elaborar estratégias para o autocuidado do paciente; impedir agravo
ou piora da doença; e elaborar e implementar um plano de cuidados individualizado, realizado pelo
telemonitoramento, com avaliação da meta a ser cumprida e da eficácia dele. Os beneficiários,
para serem elegíveis, devem possuir idade igual ou superior a 50 anos e ser portadores de doença
crônica não transmissível cardiocerebrovascular e diabetes mellitus I ou II.
Em 2018, 320 beneficiários participaram do programa.
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Programas e Serviços Exclusivos

Grupo de Caminhada e Corrida e Ginástica
416-1

O Grupo de Atividade Física Orientada promove
a prática de exercícios, como caminhada,
ginástica, alongamento corporal e orientações
de saúde, com o objetivo de:
Incentivar os beneficiários à prática de
atividades físicas e, consequentemente,
promover o combate ao sedentarismo.
Estimular a interação e integração social
dos beneficiários, bem como, em aspectos
psicológicos de superação, vencer desafios
e medos, melhorando a qualidade de vida e
combatendo o estresse do dia a dia.

Blumenau

Prevenir as complicações de doenças
crônicas não transmissíveis, agravos,
comorbidades, sobrepeso e obesidade.
Realizadas no Parque Ramiro Ruediger, em
Blumenau, as atividades são supervisionadas
por um profissional de Educação Física, com
planejamento para a manutenção da saúde.
A atividade física, associada a uma boa
alimentação, pode interferir positivamente em
fatores, como hipertensão, níveis de colesterol,
diabetes, obesidade, depressão e estresse. Por
esse motivo, também é realizada uma avaliação,
com o apoio da equipe multidisciplinar da

Unimed Blumenau.
Total de inscrições em 2018: 49 beneficiários.
Total de atendimentos em consultório
(avaliação de saúde): 112.
Total de atendimentos Grupo de Atividade
Física Orientada (Parque Ramiro Ruediger):
1.756.
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Programas e Serviços Exclusivos

Serviço de Atenção Domiciliar
416-1

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) é o gerenciamento e a operacionalização da atenção
domiciliar, que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e
reabilitação, desenvolvidas no domicílio dos pacientes.
Os benefícios advindos do SAD contemplam vários setores e indivíduos, pois favorecem a
assistência e o tratamento humanizado, reintegrando o paciente ao seu meio social e familiar,
contribuindo ativamente no processo de recuperação clínica. Facilita a participação dos familiares
no processo do “cuidar”, promovendo integração com a equipe que presta assistência e traz
maior segurança e tranquilidade a todos os envolvidos. Outro fator importante é que possibilita
a desinstitucionalização de pacientes que se encontram internados nos serviços hospitalares,
diminuindo as internações prolongadas e reduzindo riscos de reinternações, pois torna possível
uma intervenção assertiva, devido à proximidade e ao conhecimento da equipe multidisciplinar
sobre o estado clínico do paciente.
Em 2018, foram realizados, em média, 1.666 atendimentos/mês.
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Programas e Serviços Exclusivos

Programa de Gerenciamento de
Saúde de Idosos Fragilizados
416-1

A Unimed Blumenau disponibiliza a seus
clientes com 60 anos ou mais um sistema
integrado de atenção à saúde, provendo
acompanhamento constante e periódico, por
meio de uma equipe multiprofissional.
Objetivos do programa:
Facilitar o atendimento aos beneficiários
que apresentam dificuldades de acesso
à rede da operadora, devido à existência
de limitações funcionais, viabilizando, por
meio da assistência domiciliar, o suporte
necessário, pautando a atenção também ao
cuidador.

Blumenau

Disponibilizar aos beneficiários elegíveis
um conjunto de atividades desenvolvidas
por meio de uma linha de cuidado
predeterminada, de acordo com sua
complexidade clínica, prestado por uma
equipe multiprofissional.
Promover o controle e a recuperação de
condições crônicas dos pacientes, por
meio de informação, educação para saúde,
prevenção de acidentes e potencialização
dos cuidados.

Permitir ao cliente um maior conhecimento
em relação à sua doença, promovendo o
autocuidado e melhorando seu bem-estar e
sua qualidade de vida.
Reduzir o número de internações e idas
aos prontos-socorros, permitindo a
continuidade do tratamento do usuário no
meio familiar.
Em 2018, foram realizadas 1.663 visitas de
acompanhamento e intercorrências. Somando
as ligações, totalizam-se 2.597 atendimentos.

Orientar os cuidadores e familiares quanto
aos cuidados com o paciente.
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Programas e Serviços Exclusivos

Capacitação de cuidadores
416-1

Para capacitar cuidadores dos pacientes do SAD e do Programa Idoso Fragilizado referente às
práticas diárias voltadas aos cuidados em saúde, em outubro de 2018, a Unimed Blumenau
realizou um curso de cuidadores, contando com a presença de 32 participantes.

Blumenau
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Programas e Serviços Exclusivos

Cuidados com ambientes domésticos
416-1

Curso realizado com o objetivo de orientar as famílias, os cuidadores e os pacientes sobre como
evitar quedas no ambiente doméstico. O encontro ocorrido em julho contou com a participação de
27 pessoas, entre elas cuidadores, familiares e idosos.
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Programas e Serviços Exclusivos

Cuidando de quem cuida
416-1
Por meio da aplicação da escala de Zarit, a equipe do Programa do Idoso Fragilizado realizou um
encontro guiado por uma psicóloga, no mês de setembro, com o objetivo orientar os cuidadores a
olharem para si mesmo e buscarem maneiras de aliviar o estresse diário. O evento contou com 15
participantes.
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Programas e Serviços Exclusivos

Dia Nacional de Prevenção e
Combate à Hipertensão
416-1

No dia 26 de abril, realizou-se uma abordagem aos beneficiários que
estiveram presentes nas Unidades da Operadora e CEPAS com dicas para
prevenção à hipertensão. A ação teve o alcance de 140 beneficiários.

Mais informações Centro de Atenção
e Promoção da Saúde
Recepção: (47)3331-8778.
Programa de gerenciamento de doenças crônicas: (47)3331-8788.
Programa de Rastreamento Mamográfico: (47) 3331-8780.
Curso de Gestantes: (47) 3331-8790.
Programa Saúde na Empresas: (47) 3331-8790.
SAD: (47) 3331-8770 ou sad@unimedblumenau.com.br ou
(47) 9 9657-7984.
Programa do Idoso Fragilizado: (47) 3331-8782, ou
idosofragilizado@unimedblumenau.com.br
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Maior exigência,
mais qualidade
Blumenau

Fornecedores alinhados
com nossos valores.
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Gestão de Fornecedores
102-9, 102-10, 103-1, 103-2, 103-3, 308-1, 308-2, 408-1, 409-1, 410-1, 414-1

A Gestão de Fornecedores é realizada pelo setor da Central de Suprimentos,
que vem desenvolvendo uma nova diretriz de gestão, com previsão de
implementação em 2019, a fim de apresentar tratativas relativas aos
fornecedores por tipos de produtos e serviços prestados.
Os controles são feitos por meio de uma planilha automatizada, com
ferramentas e indicadores de acompanhamento. A definição acontece por
meio de valores, avaliação de mercado e qualificação, sendo que a nova
diretriz contemplará cooperativas e/ou avaliações de questões ambientais
e sociais como diferencial positivo em casos de empate. Fornecedores com
documentações vencidas, ou com ocorrências de falhas no atendimento,
eram notificados por e-mail, para tratamento e correção.
Para transparência nos processos e atendimento legal, todos os contratos
passam por validação do setor jurídico, contando com cláusulas de
responsabilidade socioambiental, ética e sigilo da informação, incluindo a
proibição de práticas de trabalho infantil, forçado e da discriminação.
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Com a revisão dos processos e das diretrizes, não foram elaborados o
levantamento dos principais fornecedores por região e o percentual de
compras efetuadas em 2018, sendo acompanhado o total de investimentos
realizados:

2017

2018

56.064.433,02

73.527.951,79

Fornecedores locais

30,70%

37,47%

Compras de
outras cooperativas

3.334.019,78

1.749.661,89

Total investido
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Confiança e
Proximidade
Blumenau

Uma relação que valoriza
o médico de forma integral.
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Relacionamento com Médicos Cooperados
103-1, 103-2, 103-3

Os médicos cooperados são a razão de a Unimed existir, uma cooperativa
constituída por médicos das mais diversas áreas para gerir trabalho e
renda, promovendo a saúde e desenvolvendo a comunidade local.
Desta forma, a Cooperativa conta com a área de Relacionamento com
o Cooperado, setor referência para o médico cooperado da Unimed
Blumenau, com o objetivo de agilizar a resolução dos diversos assuntos
operacionais demandados.
A área realiza atendimentos presenciais, telefônicos ou por meio de e-mail
e WhatsApp, avaliando necessidades e buscando soluções junto às áreas
envolvidas. Também, busca estreitar o relacionamento com o médico,
visando à interação e participação ativa junto à Cooperativa, por meio do
Programa de Visitas aos Cooperados e núcleos de Organização do Quadro
Social.

E-mail

2.003
3.550

Telefone
Presencial 578
Whatsapp

2.489

Em 2018, realizaram-se 8.620 atendimentos, divididos nos canais a seguir:

Blumenau
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Relacionamento com Médicos Cooperados

Benefícios

Seguro de vida em grupo.
Auxílio-funeral.
Serit (Seguro de Renda por Incapacidade Temporária).
Linha de celular/internet corporativa.
Plac (Plano de Assistência à Saúde do Cooperado).
Gratuidade do Plac*.
Reembolso do CRM*.

* Conforme Regimento Interno.

Afastamento temporário.

** O Cooperado Remido Pessoa Física poderá permanecer no quadro social da
Cooperativa somente com o objetivo de usufruir dos benefícios oferecidos por
ela, aos quais ele estiver, à época, em pleno gozo, obedecidas as diretrizes criadas
pelo Conselho de Administração, de acordo com a capacidade financeira da
Cooperativa, conforme Estatuto Social.

Remissão**.
Clube Ipiranga.

Blumenau
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Relacionamento com Médicos Cooperados

Eventos
Com o intuito de levar informação e/ou integrar
os médicos cooperados, em 2018, aconteceram
os seguintes eventos:

Data: 20/03

Data: 25/05

Data: 20/06

Assembleia Geral Ordinária

Jantar de Aniversariantes
Primeiro Quadrimestre

Quotas a Integralizar

Local: Centro Cultural 25 de Julho
Participantes: 559 – 73,45
Resumo/Objetivo: realizar a eleição do
Conselho de Administração (2018/2022)
e do Conselho Fiscal (2018/2019);
deliberar sobre a prestação de contas do
exercício 2017, a destinação de sobras ou
perdas apuradas no exercício e a fixação
da remuneração da diretoria executiva,
conselheiros de administração,
conselheiros fiscais e membros da
comissão administrativa de conciliação,
instrução e julgamento (Cacij).

Blumenau

Local: Restaurante Moinho do Vale
Participantes: 36 Cooperados
Objetivo: celebrar os aniversariantes
de cada quadrimestre, realizando
eventos menores que permitam
a confraternização entre todos os
convidados e a Diretoria Execuriva.

Local: Auditório da Operadora
Participantes: 6 Cooperados
Resumo/Objetivo: identificar os
cooperados com saldo de intregralização
de quotas e acordar uma forma de
pagamento.
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Eventos

Relacionamento com Médicos Cooperados

Data: 05/09

Data: 05/10

Data: 06/08

Contratação de plano de Saúde
com a Indaprev

Jantar de aniversariantes Segundo Quadrimestre

Plano Personal

Local: Brückenhaus Centreventos Indaial

Local: Clube Tabajara

Participantes: 13 cooperados
Resumo/Objetivo: resclarecimentos
sobre o processo de licitação para
contratação de plano de saúde com a
indaprev.

Blumenau

Local: Auditório da Operadora
Participantes: 20 Cooperados

Participantes: 38 Cooperados
Objetivo: celebrar os aniversariantes
de cada quadrimestre, realizando
eventos menores que permitam
a confraternização entre todos os
convidados e a Diretoria Execuriva.

Resumo/Objetivo: apresentação de um
novo produto voltado à Atenção Integral
à Saúde do beneficiário.
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Eventos

Relacionamento com Médicos Cooperados

Data: 21/11

Data: 03/09

Data: 26/11

Alteração do calendário de
pagamento da produção médica

Responsabilidade CIvil do Médico

Alteração do calendário de
pagamento da produção médica

Local: Auditório da Operadora
Participantes: 21 cooperados
Resumo/Objetivo: apresentação dos
novos processos operacionais do
calendário de pagamento da produção
médica e emissão de nota fiscal.

Blumenau

Local: Auditório da Operadora
Participantes: 15 Cooperados
Resumo/Objetivo: palestrar sobre a
responsabilidade civil do médico em
urgência e emergência e registros em
documentos médicos.

Local: Hotel Rauls - Gaspar
Participantes: 7 Cooperados
Resumo/Objetivo: apresentação dos
novos processos operacionais do
calendário de pagamento da produção
médica e emissão de nota fiscal.
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Eventos

Data: 27/11

Alteração do calendário de
pagamento da produção médica

Relacionamento com Médicos Cooperados

Treinamentos realizados
Protocolo antibioticoprofilaxia em pacientes cirúrgicos.

Local: Timbó Park Hotel - Timbó
Participantes: 12 Cooperados
Resumo/Objetivo: apresentação dos
novos processos operacionais do
calendário de pagamento da produção
médica e emissão de nota fiscal.

Blumenau

Protocolo gerenciado de prevenção de tromboembolismo venoso em pacientes cirúrgicos.

Protocolo Sepse.
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Treinamento das Secretárias

Pilares para o sucesso pessoal e
profissional
Data: 20/7/2018.
Local: Auditório da Operadora.
Participantes: 30.
Resumo/Objetivo: promover o
autoconhecimento da secretária e as
ferramentas disponíveis na área de
Inteligência Emocional, para aplicação no
consultório.

Blumenau

Relacionamento com Médicos Cooperados

Comemoração Dia da Secretária

Comemoração Dia da Secretária

Data: 1º/10/2018.

Data: 3/10/2018.

Local: Hotel Blue Hill – Timbó.

Local: Auditório da Operadora.

Participantes: 16.

Participantes: 49.

Resumo/Objetivo: promover a integração
das secretárias e celebrar a data em
comemoração ao seu dia.

Resumo/Objetivo: promover a integração
das secretárias e celebrar a data em
comemoração ao seu dia.
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Relacionamento com Médicos Cooperados

Programa de Visita aos Cooperados

O Programa de Visitas é um canal que leva a Cooperativa até o cooperado. É um espaço de
comunicação para fornecer informações aos cooperados, conhecer e compreender melhor as
suas necessidades e, consequentemente, estreitar relacionamentos. Além de atender a dúvidas e
demandas dos cooperados, o Programa de Visitas também tem os objetivos de ampliar o diálogo,
compartilhar os desafios e integrar os médicos, cada vez mais, nas decisões da Unimed Blumenau

Blumenau
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Relacionamento com Médicos Cooperados

Organização de Quadro Social (OQS)

A Organização do Quadro Social (OQS) é um órgão consultivo, sem poder de deliberação e com
a responsabilidade de intermediar interesses dos públicos da OQS, visando ao aumento da
participação, fidelidade e confiança entre as partes.
Tem como objetivos:
Despertar o sentimento de pertencimento.
Promover a valorização do médico cooperado.
Estimular sua participação e aumentar a percepção de suas responsabilidades frente ao
empreendimento cooperativo, contribuindo para a sustentabilidade da Unimed Blumenau.

Blumenau

Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018

75

Por Colaboradores
mais felizes
Blumenau

Onde os talentos encontram
grandes oportunidades.
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Gestão de colaboradores
102-7, 102-8, 102-41, 103-1, 103-2, 103-3, 406-1

Os colaboradores são fundamentais
para que os processos da Unimed Blumenau
aconteçam. Desta forma, a Cooperativa busca
constantemente aprimorar suas práticas de
Gestão de Pessoas e seu clima organizacional,
atendendo à legislação e buscando a satisfação
dos colaboradores.
A Unimed Blumenau acredita na diversidade e
na inclusão, não havendo distinção na tratativa
com os colaboradores quanto à idade, à cor,
à etnia, ao gênero ou às deficiências. Define
parâmetros para a existência de processos que
tenham como objetivo facilitar a comunicação
entre os dirigentes, lideranças e colaboradores,
ampliando a compreensão das estratégias de
negócio da Cooperativa, alinhando as pessoas

Blumenau

aos desafios organizacionais e reforçando os
valores da marca Unimed e os princípios do
cooperativismo.
Os colaboradores são contratados em regime de
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), com
prazo indeterminado, exceto jovens aprendizes,
estagiários e médicos cooperados, os quais
prestam serviços administrativos na Cooperativa,
todos residentes em Blumenau e região (Gaspar,
Timbó, Indaial, Pomerode, Itajaí e Ilhota).
Para a Cooperativa, 2018 foi um ano de
preparação, adequações e encaminhamento
de documentações para o eSocial, que

entre as empresas e o governo. Também, foi
o ano em que a Unimed Blumenau participou
novamente da pesquisa de clima do Great Place
to Work, o que viabilizou a identificação de seus
pontos fortes e oportunidades de melhorias
em suas práticas.
A partir de agora, você terá a oportunidade de
acompanhar alguns números e informações
relacionadas aos colaboradores. Os dados
quantitativos apresentados foram coletados por
meio de relatórios do sistema da folha e, depois,
alimentados em planilhas. Algumas informações
também foram aproveitadas do Balanço Social.

representa um grande marco nas relações entre
colaboradores e empregadores, bem como
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Gestão de Colaboradores

Características dos colaboradores
da Unimed Blumenau
405-1

Número de colaboradores
na Cooperativa
2016

619

2017
2018

Gênero

580
565

Idade
Feminino

Masculino

342

126

De 30 a 50 anos

74

11

Mais de 50 anos

9

2

Menos de 30 anos

Blumenau

Feminino

Masculino

Colaborador contratado CLT
8h45/diárias

342

126

Colaborador contratado CLT
6h/diárias

74

11

Jovem Aprendiz
4h diárias

9

2

Estagiário
4h diárias

1

0

426

139

Total de Colaboradores
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Gestão de Colaboradores

Turnover
103-1, 103-2, 103-3, 402-1

A contratação de novos colaboradores ocorre a partir da necessidade de
ampliação ou alteração de quadro. A busca de currículos é realizada de
acordo com o cadastro de candidatos no site da Unimed, LinkedIn e/ou
sites de empregos, a partir dos quais são avaliados o perfil do candidato e
suas qualificações técnicas.

Admissões

Dependendo da necessidade, poderão ser combinadas mais de uma
técnica de seleção, de acordo com o perfil e a complexidade do cargo a ser
preenchido. Serão escolhidos os processos de seleção mais adequados
e que proporcionem melhor resultado, sendo obrigatória a entrevista,
bem como testes teóricos e práticos para enfermeiros e técnicos de
enfermagem. Podem ser acrescentadas as etapas de dinâmica de grupo,
testes psicológicos, técnicos ou avaliação de perfil.
A redução de quadro de colaboradores, em 2018, se deu devido ao
fechamento dos serviços de laboratório e psicologia em Blumenau, os
quais passaram a ser oferecidos em clínicas credenciadas.
A Cooperativa, quando passa por mudanças estruturais como essas, avalia
os impactos e define seu posicionamento, não havendo uma política
específica.

Blumenau

Feminino

Masculino

Total

Menos de 30 anos

16

64

80

De 30 a 50 anos

20

60

80

Mais de 50 anos

1

4

5

37

128

165

Rotatividade
Admitidos

165

Demitidos

180

Total

29,97%
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Gestão de Colaboradores

Política de cargos e salários
103-1, 103-2, 103-3, 402-1

A Unimed Blumenau conta com uma política de cargos e salários, avaliada
periodicamente e comparada com as práticas de mercado, com definições
de remuneração adequadas às atividades exercidas e às complexidades de
cada função, de forma justa, permitindo uma ascensão dos profissionais de
acordo com suas competências e seu desempenho.
68,43% das lideranças da Unimed Blumenau são compostas por mulheres,
que atuam nos diversos setores da Cooperativa.

Número de
Colaboradores Masculino

Feminino

Gestão

38

12

26

Técnico

177

48

129

Operacional

274

61

213

75

18

58

Apoio

Blumenau

Terceirizados
A Cooperativa também conta com colaboradores terceirizados, ou seja,
empresas que prestam serviços. De acordo com dados fornecidos por
estas e pelos contratos, em 2018, eram 48 terceirizados, atuando com
carga horária variada, de acordo com o tipo de serviço:

48
Terceirizados

20 Mulheres
28 Homens
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Gestão de Colaboradores

Benefícios
103-1, 103-2, 103-3, 401-2

A Unimed Blumenau oferece aos seus
colaboradores benefícios que vão além dos
direitos regidos pela CLT/acordo coletivo, sendo
este um diferencial da Cooperativa na região na
qual atua. Eles são geridos pelo setor de Gestão
de Pessoas e consistem em:
Plano de saúde para o colaborador +
50% de participação na mensalidade dos
dependentes legais (filhos e cônjuges).
Seguro de vida.
Licença-maternidade estendida de 180 dias,
e licença-paternidade de 10 dias.
Auxílio-creche.

Blumenau

Auxílio-educação.

Campanha de vacinação contra a gripe.

Vale transporte 100% subsidiado pela
empresa.

Empréstimo consignado.

Vale alimentação/refeição 100% subsidiado
pela empresa.
Programa de Participação nos Resultados
(PPR).
Subsídio na mensalidade do Clube Ipiranga.
Uniforme gratuito para as unidades que
exigem o uso obrigatório.
Prêmio de aposentadoria.

Adiantamento salarial.
Quinquênio.
Auxílio-assistencial.
Treinamentos para desenvolvimento pessoal
e profissional.
Horário de café e lanches balanceado.
Convênio Farmácia do Sesi, Uniodonto e GNC
Cinemas.
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Gestão de Colaboradores

Licença- Maternidade
103-1, 103-2, 103-3, 401-2, 401-3

A Unimed Blumenau, de acordo com seu Regulamento Interno de Trabalho e Acordo Coletivo firmado junto ao Sindicato dos Empregados da Categoria,
oportuniza aos seus colaboradores a licença estendida de maternidade (180 dias) e paternidade (10 dias).

														Masculino

Feminino

Total

Número total de empregados com direito a tirar licença-maternidade/paternidade				

5		

34		

39

Número total de empregados que tiraram licença-maternidade/paternidade					

5		

34		

39

Número total de empregados que retornaram ao trabalho após tirar uma licença-maternidade/paternidade

5		

23		

28

Número total de empregados que retornaram ao trabalho após tirar uma licença-maternidade/paternidade
e continuaram empregados 12 meses após seu retorno ao trabalho						

5		

18		

23

Taxas de retorno ao trabalho e retenção de empregados que tiraram licença-maternidade/paternidade		

100%		

52,94%		

58,97%

Blumenau
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Gestão de Colaboradores

Saúde e Segurança do Colaborador
103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4

Para promover constantemente a melhoria das condições de trabalho e a minimização dos riscos
ocupacionais inerentes ao negócio da Cooperativa, a Unimed Blumenau conta com a área de
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), composta por: técnicos de segurança do trabalho;
engenheira de segurança do trabalho; técnica de enfermagem do trabalho; enfermeira do trabalho
e médica do trabalho.
No ato da admissão e integração, o colaborador recebe orientações de normas de saúde e
segurança no trabalho e dos riscos no ambiente de trabalho, seja da área administrativa ou das
unidades assistenciais.
Quando ocorrem acidentes de trabalho, estes são investigados e, posteriormente, é elaborado um
plano de ação de medidas corretivas e preventivas com prazos e responsáveis.
Os colaboradores recebem adicional de insalubridade, em conformidade com o grau apurado em
laudo pericial, tendo como base valor do piso salarial estipulado no acordo coletivo.

Blumenau
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Gestão de Colaboradores

CIPA
103-1, 103-2, 103-3, 403-1

A Cooperativa possui as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes em
todas suas unidades, composta por um grupo de colaboradores definidos
por eleição e indicações da Diretoria, reunindo-se mensalmente, com
as atribuições de investigar os acidentes ocorridos, efetuar inspeções
no ambiente de trabalho e promover campanhas visando à prevenção
de acidentes junto ao SESMT. Quando a unidade não exige legalmente
a composição da CIPA, a Cooperativa designa um representante dos
assuntos relacionados. O curso de formação destes cipeiros é realizado
internamente, com carga horária de 20 horas.

Cipeiros
Hospital Unidade Centro

12

CEPAS

8

PAVN

14

SOS

4

Agência de Saúde Timbó

1 Designado

Operadora

1 Designado

SOS Todos os anos, estas Comissões, em parceria com o SESMT, realizam
a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), atuando
sobre prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

Blumenau
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Gestão de Colaboradores

Brigada de Incêndio
103-1, 103-2, 103-3, 403-1

A brigada de incêndio é formada por voluntários
da empresa que manifestarem interesse por
essa tarefa. É uma atividade que não pode ser
imposta, os funcionários devem manifestar
o interesse. Para os que se mostrarem
interessados, oferece-se o curso básico de
combate a incêndio para brigadistas, com carga
horária conforme legislação.
A UNIMED tem a convicção de que ter uma
brigada de incêndio no local de trabalho é de
grande importância tanto para o empregador
quanto para os empregados, pois além de ser
uma medida prevista na lei trabalhista que o
empregador deve adequar-se, garante aos seus
colaboradores um ambiente seguro e oferece

Blumenau

condições ideais de trabalho, o que permite
que eles possam executar suas funções sem
preocupações com a segurança, dando maior
tranquilidade no dia a dia profissional.
No mês de junho de 2019, a Unimed Blumenau
concluiu o treinamento da Brigada de
Emergência de suas unidades, totalizando 35
voluntários. No curso de formação, incluíramse combate e prevenção a incêndios (teoria e
prática), assim como atendimento pré-hospitalar
(teoria e prática) e simulados de emergência.
A Brigada de Emergência tem o objetivo de
atuar nas ações de prevenção e de emergência.
São ações de prevenção: I – Conhecer as
rotas de fuga; II – Avaliar os riscos existentes;

III – Elaborar relatório das irregularidades
encontradas. Além de contribuir com sugestões
para melhoria das condições de segurança, as
quais são encaminhadas ao coordenador da
Brigada de Incêndio e ao Serviço Especializado
em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT).
A Brigada de Emergência foi capacitada para
auxiliar na inspeção periódica dos sistemas
e medidas de segurança contra incêndio e
pânico e auxiliar o SESMT no treinamento dos
colaboradores para o abandono da edificação,
orientando sobre as rotas de fuga e escadas de
emergência.
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Gestão de Colaboradores

SIPAT

A Cooperativa possui as Comissões Internas
de Prevenção de Acidentes (CIPA) em todas as
suas unidades, compostas por um grupo de
colaboradores definidos por eleição e indicações
da Diretoria, o qual se reúne mensalmente e
possui as atribuições de investigar os acidentes
ocorridos, efetuar inspeções no ambiente
de trabalho e promover campanhas visando
à prevenção de acidentes junto ao SESMT.
Quando a unidade não exige legalmente a
composição da CIPA, a Cooperativa designa
um representante dos assuntos relacionados.
O curso de formação dos cipeiros é realizado

Blumenau

internamente, com carga horária de 20 horas. A
CIPA participa de ações de sensibilização, como
a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho (SIPAT). Na SIPAT de 2018, abordouse, de forma dinâmica, o tema Comportamento
Seguro, que trouxe questões comportamentais
sobre atos e condições inseguras e respeito às
normas de segurança e aos colegas de trabalho.
Também, realizou-se a SIPAT com pipoca, na qual
os colaboradores receberam orientações por
meio de um vídeo elaborado pela CIPA/SESMT
sobre o cuidado no manuseio de materiais
perfurocortantes e o descarte correto deles.

Além disso, abordaram-se outros temas, como a
alimentação saudável no dia a dia, incentivando
o consumo de frutas e verduras e mostrando as
opções saudáveis para cada refeição. E como
uma forma de descontrair sem sair dos temas
saúde e segurança, ocorreram outras ações,
como caricaturas dos colaboradores, nas quais
eles escolhiam uma frase de segurança para
colocar no cartaz, e um estande com dicas de
maquiagem e cuidados com a pele, visando
destacar a beleza de cada um, melhorando a
autoestima e, consequentemente, o bem-estar
dos colaboradores.
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Comitê de Perfurocortantes
e Materiais Biológicos
103-1, 103-2, 103-3, 403-1

Em fevereiro de 2018, foi formalizado o Comitê de Perfurocortantes e Materiais Biológicos, com
o objetivo de reduzir os riscos de acidentes com materiais perfurocortantes, com probabilidade de
exposição a agentes biológicos. A meta é reduzir em 100% o número desses acidentes.
O Comitê é formado por colaboradores que representam setores estratégicos da
instituição: SESMT, SCIH, Educação Permanente, CIPA, CME e Representante da Enfermagem, e é
responsável por analisar situações de risco e acidentes com materiais perfurocortantes e material
biológico e estabelecer prioridades.

Blumenau
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Tipos e taxas de lesões, doenças
ocupacionais, dias perdidos e
absenteísmo de colaboradores:
403-2

Feminino

Masculino

Total

Acidente típico

18

5

23

Acidente de trajeto

5

1

6

Doença ocupacional

0

0

0

52

14

66

0

0

0

Dias perdido
Óbitos

O índice de absenteísmo está sendo melhor estruturado e monitorado para 2019.

Blumenau
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Gestão de Colaboradores

Gestão do Clima Organizacional

Para a Unimed Blumenau o engajamento dos colaboradores é fundamental para o cumprimento
da estratégia da Cooperativa, por isso investimos fortemente na gestão do clima organizacional.
Anualmente aplicamos pesquisa de satisfação para medir a percepção dos colaboradores em
aspectos ligados a atividades, práticas, políticas, estruturas, e processos da Cooperativa.
Em 2018, a Unimed Blumenau foi certificada pela consultoria Great Place To Work (GPTW), como
um excelente lugar para se trabalhar, a metodologia aplicada pela consultoria buscou avaliar
a percepção dos colaboradores em relação a cinco dimensões, sendo: credibilidade, respeito,
imparcialidade, orgulho e camaradagem. A partir do resultado da pesquisa, desenvolvemos planos
de ação que nos permite melhorar cada vez mais o clima organizacional da Cooperativa.

Blumenau

24/05/2019 - 24/05/2020
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Outubro Rosa Operadora

A fim de promover a reflexão sobre o autocuidado e a prevenção do câncer de mama, no mês
de outubro, realizou-se um estande interativo referente ao assunto na Unidade da Operadora,
envolvendo 112 colaboradores.
Para refletir sobre o Dia Mundial do Tabaco, em 31 de maio, disponibilizou-se protetor de tela
para os monitores dos colaboradores, contendo informações sobre tabagismo e sua prevenção.

Blumenau
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Gestão de Colaboradores

Gestão por Competências
103-1, 103-2, 103-3, 404-2, 404-3

Em 2018, a Unimed Blumenau implementou o
Programa de Avaliação por Competências, com o
objetivo de aplicar as avaliações em 2019. Desta
forma, ocorreram as seguintes etapas:

Dentre as temáticas trabalhadas, ocorreram
palestras de sensibilização (6 turmas)
e capacitações específicas para cada
competência (38 turmas).

Definição das competências: o modelo
definido para avaliação é embasado no
modelo construído pela Unimed Federação.
Com base nele, a Unimed Blumenau definiu,
dentro do grupo de competências, as
pertinentes ao negócio de cooperativas
Unimed. Essa definição foi construída em
conjunto com o grupo de lideranças da
Unimed Blumenau.

Capacitação das lideranças: da mesma forma,
os líderes da Unimed Blumenau receberam
treinamento no modelo. O programa iniciou
com uma capacitação vivencial e seguiu com
as demais capacitações teórico-práticas
sobre as competências sistêmicas, as
competências específicas de liderança, plano
de desenvolvimento individual e práticas de
feedback (8 encontros).

Capacitação dos colaboradores: realizaramse capacitações para todos os colaboradores,
com foco na aquisição de conhecimento
sobre o modelo de gestão por competências.

Ações de comunicação: toda implantação
do programa de Gestão por Competências
contou com ações de comunicação, as quais

Blumenau

utilizaram desde materiais disseminados

pelos canais oficiais até ações integrativas
entre os colaboradores, com foco na reflexão
e prática dos conteúdos repassados nos
treinamentos.
Também, definiu-se o programa de
desenvolvimento para 2019 com assistência em
transição de carreira, com o objetivo de auxiliar a
tomada de decisão, contemplando:
Avaliação dos perfis indicados.
Entrevista de validação de perfil com os
candidatos.
Parecer indicando se o candidato possui
perfil aderente à função a ser assumida,
ou sugestões para o seu desenvolvimento
profissional
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Gestão de Colaboradores

Treinamentos e Desenvolvimento
103-1, 103-2, 103-3, 404-1

Para a Cooperativa atuar em prol do desenvolvimento profissional e
pessoal, contribui para práticas com mais qualidade e satisfação. Desta
forma, conta com um Plano Anual de Treinamentos e Desenvolvimento,
definido pelas lideranças, no qual são desenvolvidas questões necessárias
para aprimoramento das práticas e desenvolvimento das competências.
O planejamento é gerido pelo setor de Gestão de Pessoas e pela equipe
de Treinamento, Desenvolvimento Humano e Educação Permanente.

Processo seletivo de enfermagem
(atuação em aplicação de avaliação teórica e prática dos candidatos).

A Educação Permanente define estratégias de capacitação relacionadas
ao processo de treinamento técnico para colaboradores e cooperados das
áreas assistenciais da Unimed Blumenau, buscando o desenvolvimento das
práticas profissionais e a redução de lacunas em competências técnicas
requeridas e existentes, promovendo, assim, a qualificação da assistência
prestada ao cliente. Seu escopo de atuação permeia ações diversas, sendo
elas:

Treinamentos in loco por demanda sugerida.

Blumenau

Treinamento técnico admissional (TTA).
Treinamentos com fornecedor externo/interno.
Catálogo anual de treinamentos assistenciais.
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Treinamentos e Desenvolvimento

Gestão de Colaboradores

Em 2018, realizaram-se, em média, 20h40min de treinamentos por colaborador, dentre eles:

Treinamento prático de imobilizações ortopédicas

Atualizações em centro cirúrgico e central de materiais
esterilizados

Registro em prontuários: aspectos éticos e legais

Atendimento à parada cardiorrespiratória

Inserção e manejo do cateter vascular periférico

Palestra sobre cuidados paliativos: falando sobre a vida e
a finitude

Blumenau
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Treinamentos e Desenvolvimento

Gestão de Colaboradores

Ocorreram, também, diversos treinamentos relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional, que ficam disponíveis por meio do Catálogo de
Treinamentos, no qual os colaboradores interessados realizam as inscrições e participam dos treinamentos fora do horário de expediente. Dentre eles,
pode-se citar:

Duas turmas do curso de administração de conflitos e feedback

Gestão do tempo

Blumenau

Escrita comercial

Excel básico e intermediário

Excel avançado
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Treinamentos e Desenvolvimento

Negociação eficaz

Blumenau

Relacionamento interpessoal e trabalho em equipe

Gestão de Colaboradores

Técnicas de apresentação e oratória
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Treinamentos e Desenvolvimento

Gestão de Colaboradores

Além dos treinamentos divulgados no catálogo, a Cooperativa também realiza treinamentos para
atender às necessidades específicas das áreas, por exemplo, a Oficina de Libras para colaboradores
das áreas de atendimento a beneficiários e Gestão de Pessoas.
Em 2018, também aconteceu um workshop referente à prosperidade financeira, com o objetivo de
conscientizar sobre a importância do planejamento financeiro em nossas vidas.

Oficina de Libras

Além dos treinamentos internos, a Cooperativa também viabiliza a participação dos colaboradores
em workshops, treinamentos e nos principais congressos externos alusivos às questões
necessárias a serem aprimoradas, implementadas e/ou desenvolvidas.

Planejamento financeiro

Blumenau
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Gestão de Colaboradores

Treinamento Comunicação Efetiva
em Situações Críticas
103-1, 103-2, 103-3, 404-1

No dia 8 de novembro, realizou-se o treinamento Comunicação Efetiva em Situações Críticas para
os médicos do SAD. O evento teve como objetivo ilustrar situações cotidianas de atendimentos
a pacientes em cuidados paliativos e fomentar o exercício da empatia, a fim de melhorar o
atendimento aos beneficiários, diferenciando as diferentes fases do luto e o processo de
envolvimento dos familiares no processo de tomada de decisão.

Comunicação efetiva em situações críticas

Blumenau
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Gestão de Colaboradores

Endomarketing
103-1, 103-2, 103-3

Com o intuito de promover a integração dos colaboradores e atuar em prol de princípios e valores da Cooperativa, a Unimed Blumenau conta com diretriz e
equipe específicas para realização do Endomarketing.
Em 2018, todos os meses contaram com atividades diferenciadas, tais como:

Fevereiro

Nos dias 11 e 12 de março, a Unimed Blumenau realizou a ação “Refresque
suas competências”, que teve o objetivo de inspirar o desenvolvimento de
duas novas competências a serem trabalhadas no módulo 2 do Programa
Gestão por Competências: Foco no Cliente e Foco no Resultado.
Os colaboradores tiverem à sua disposição duas opções de picolés, cada um
representando uma competência.

Blumenau
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Endomarketing

Março

No dia 8 de março, 413 mulheres da nossa Cooperativa foram recebidas com
um delicioso e saudável café da manhã. Elas representam 75% da força de
trabalho da Unimed Blumenau e são 100% inspiração!

Abril

Páscoa é tempo de falar de renovação, e na Unimed Blumenau não foi
diferente! Renovamos o nosso jeito de ser e, com a doçura do tradicional ovo
de Páscoa, relembramos os pilares de atuação do nosso programa de padrão
de atendimento ao cliente – Jeito de Ser Unimed Blumenau.

Blumenau

Gestão de Colaboradores
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Endomarketing

Gestão de Colaboradores

Em 1º de maio, servimos a tradicional feijoada externa para os
colaboradores. Na ocasião, cerca 800 pessoas, entre elas, colaboradores
e seus familiares, estiveram presentes e aproveitaram também música
ambiente e um equipado espaço infantil.
O momento foi de muita interação e diversão entre todos.

Maio

No Dia das Mães, presenteamos 230 mães com um kit de sacola de praia.
Seguindo a linha estratégica de padrão de atendimento, o Dia das Mães
foi comparado com quem mais atende aos requisitos do nosso padrão de
atendimento Jeito se Ser.
Uma sacola de praia com dizeres sobre o Jeito de Ser Mãe foi entregue às
nossas 254 mães.

Blumenau
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Endomarketing

Junho

Gestão de Colaboradores

Aproveitando o clima de Copa do Mundo, a Unimed Blumenau convidou
seus colaboradores a decorarem seus setores, fez a transmissão dos jogos
internamente e disponibilizou um lanche temático na abertura dos jogos.
Os materiais de comunicação também reforçaram o motivo de sermos uma
excelente empresa para se trabalhar.

Agosto

Blumenau

Dia dos Pais. Buscando incentivar atividades físicas, os 140 pais da nossa
Cooperativa foram presenteamos com um porta-tênis, no qual também
trouxemos dizeres sobre o padrão de atendimento Jeito de Ser, comparando
ao jeito de ser Pai.
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Endomarketing

Setembro

Outubro

Blumenau

Gestão de Colaboradores

Aniversário Unimed 47 anos. Celebrar sempre fez parte do Jeito de Ser da
Unimed Blumenau, e não seria diferente no dia em que nossa Cooperativa
completou mais um ano.
Deliciosos bolos foram servidos para os colaboradores em todas as
unidades. Na Operadora, a Diretoria esteve presente e fez um breve discurso
e o tradicional corte do bolo.

Outubro Rosa. 473 mulheres, entre colaboradoras e médicas que atuam nos
recursos próprios, receberam das suas lideranças uma muda de Begônia e
um cartão, lembrando-as da importância da detecção precoce do câncer de
mama e de colo de útero.
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Endomarketing

Gestão de Colaboradores

Dia das Crianças interno. No teto dos refeitórios, balões coloridos, presos
ao teto, com a foto dos colaboradores quando crianças (as fotos foram
encaminhadas pelos próprios colaboradores).
Ao chegar no café, o colaborador deveria escrever o nome de quem achava
ser a criança. Ao final da ação, foram computados os acertos e realizado um
sorteio de duas entradas de cinema, com direito à pipoca e bebida.
Foi um momento de proporcionar aos colaboradores da Unimed Blumenau
a lembrança do quanto é bom ser criança e que todos já foram uma, além, é
claro, de promover a integração.

Outubro
Dia das Crianças externo. Com o tema “Mundo das crianças”, a ação foi
aberta aos filhos e netos de colaboradores e cooperados, com brincadeiras,
pipoca, pintura facial, contação de história e um delicioso lanche de boasvindas!
Dividido em mundos, o Mundo de Ação contou com brinquedos que exigiam
movimentação (bambolê, pé de Dino, amarelinha, acerte o alvo etc.); já o da
Criatividade tinha mesas com papéis, lápis, giz de cera; por fim, o da Razão
possuía jogos de tabuleiros e desafios quebra-cuca.
Para finalizar o evento, aconteceu uma contação de história musicalizada
para todos os participantes.
Uma manhã de muitas brincadeiras e delícias para as crianças!

Blumenau
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Endomarketing

Novembro

Gestão de Colaboradores

Novembro Azul. No mesmo intuito do Outubro Rosa, um bigode de
chocolate e um cartão reforçando a importância do diagnóstico precoce do
câncer de próstata foram entregues para os 216 homens colaboradores e
médicos da Unimed Blumenau.

Ação de Natal (amigo secreto de Natal entre colaboradores, com troca de cartões e biscoitos de Natal)

Dezembro

No dia de São Nicolau, instalou-se nos refeitórios da Unimed um varal; na mesa principal, cestas com impressos imitando
bolas natalinas; no centro, um coração branco; e nas mesas, canetinhas coloridas. Ao sentar para o café, o colaborador
escolheu uma das bolas no cesto, escreveu uma palavra que ele desejava para 2019 e pendurou no varal. A princípio,
parecia apenas uma decoração natalina, feita com a colaboração de todos. Dias depois, ao entrar nos refeitórios para o
café, um novo triedo com uma explicação do que fazer.
Na mesa principal, uma cesta com saquinhos de bolachas natalinas e uma caixa com papéis dobrados. Na saída, cada um
escolheu uma bola aleatória que estava no varal e, então, na caixa com papéis pequenos dobrados, pegou o nome para
quem deveria dar a bolacha natalina e o enfeite de natal com seu desejo.
Uma ação de integração e agradecimento por mais um ano!

Blumenau
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Gestão de Colaboradores

Programa Jovem Aprendiz
103,1- 103,2, 103-3

O Programa Jovem Aprendiz é um programa técnico-profissional, que prevê a execução de
atividades teóricas e práticas sob a orientação pedagógica de entidade qualificada em formação
técnico-profissional metódica, com atividades práticas coordenadas pelo empregador.
A Unimed Blumenau, preocupada com os profissionais do futuro, realiza internamente um
programa de desenvolvimento para os jovens aprendizes que atuam na Cooperativa, com o
objetivo de estimular o potencial que o jovem já possui, com foco nas necessidades futuras de
mercado. São trabalhadas competências técnicas e comportamentais por meio de workshops
presenciais programados durante o ano. Os temas abordados são pertinentes ao desenvolvimento
do jovem.
Em 2018, os encontros de desenvolvimento dos jovens foram focados nas competências
necessárias para o mercado de trabalho.
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Gestão de Colaboradores

Programa de Inclusão
103-1, 103-2, 103-3

2018 foi um ano significativo para o Programa de Inclusão da Unimed Blumenau, firmando conceitos e fortalecendo a discussão do tema entre
colaboradores e liderança, identificando ações positivas e oportunidade de melhorias voltadas para o público interno e para a comunidade.

Para envolver gestores e lideranças, ocorreu uma
palstra sobre Inclusão de Colaboradores, com
a participação de Carolina Ignarra, da Talento
Incluir.

Blumenau

Com o Intuito de iniciar melhorias na
acessibilidade de nossos recursos, ofereceu-se
uma Oficina de Libras, promovida pelo SESI, para
colaboradores que atuam nas recepções.

Com o intuito de desenvolver a comunidade
local, foi realizada, junto aos SESI, a
capacitação para pessoas com deficiência,
com foco no mercado de trabalho, com 80h de
aperfeiçoamento e formação de 26 pessoas com
deficiência.
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Programa de Inclusão

Gestão de Colaboradores

Para interagir com as instituições de inclusão
de Blumenau e compreender a atuação destas,
foram continuadas as visitas, neste ano, à
ABLUDEF, ACEVALI, ACEVAPI, CEMEA, Sorrir para
Down e AAPPM.
A Cooperativa, ainda, promoveu o Banco de
Talentos da Inclusão, entrevistando candidatos
para conhecer seu perfil, sua deficiência e
necessidades de adaptações para melhor
Para captar currículos e conhecer possíveis
candidatos, a Cooperativa participou do Feirão
de EMpregos, promovido pela Rede de Inclusão,
recebendo mais de 40 currículos no evento.

Blumenau

Para integrar os 21 colaboradores do Programa
aconteceu o primeiro encontro entre eles,
chamado de “Nada sobre nós, sem nós”, com a
mediação do SESI.

recebê-los; e a escuta com colaboradores
com deficiência e suas lideranças, atuando na
mediação de conflitos e acompanhamento e
melhorias do processo de inclusão.
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Integração com
a Comunidade
Blumenau

Compromisso com os cidadãos
e sua qualidade de vida.
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Ações pela Comunidade
103-1, 103-2, 203-1, 203-2, 413-1

Atuar em prol da comunidade é um dos

prol da saúde e qualidade de vida, sendo esses

dos indicadores desses processos estão aqui

princípios do cooperativismo, assim como é

alguns dos indicadores observados ao definir a

apresentados, por meio do relato das práticas

um dos compromissos assumidos pela Unimed

metodologia e o público a ser atendido em suas

desenvolvidas e do Balanço Social.

Blumenau no momento em que assinou como

ações, além de solicitações e informações da

signatária aos Objetivos do Desenvolvimento

comunidade local e dos grupos que atua, como

Sustentável. Com isso, desenvolve programas,

Movimento Nós Podemos Blumenau e Núcleo de

projetos e ações pontuais em prol da

Responsabilidade Social da ACIB.

sustentabilidade, considerando seus aspectos
econômico, ambiental e social, embora não

Em sua maioria, as ações voltadas à comunidade

A Cooperativa também atua como mantenedora
do Instituto Unimed SC – Filial Blumenau e
apoiadora da Associação da Mulher Unimediana,
Rede Feminina de Combate ao Câncer e
Observatório Social.

são desenvolvidas e acompanhadas pelo setor

Sendo assim, um planejamento prévio anual é

indiretos.

de Responsabilidade Social, entretanto, outras

definido pelas áreas, com a Diretoria Executiva da

áreas, como Medicina Preventiva e Assuntos

Cooperativa, podendo ser complementado com

A Cooperativa, ainda, tem como negócio atuar em

da ANS, também desenvolvem ações. Alguns

demandas que surgirem durante o ano.

consiga mensurar seus impactos econômicos

Blumenau
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Ações pela Comunidade

Programa de Voluntariado
413-1

285 Colaboradores / 12 Cooperados / 9 da Comunidade

O Programa de Voluntariado atuou em 2018, com o objetivo de
encorajar funcionários e cooperados a exercerem a cidadania por meio
do voluntariado, enaltecendo os valores de livre adesão, engajamento,

97,40% dos voluntários relataram se sentir mais satisfeitos
com a Unimed pelas ações de voluntariado

comprometimento, liderança, trabalho em equipe e solidariedade.
Para melhor gerir as ações, realizou-se uma pesquisa de interesses
de campo de atuação, e o resultado pôde ser mensurado na pesquisa
de satisfação realizada no final do ano sobre as ações propostas entre

96,10% dos voluntários relataram se sentir mais integrados
pelas ações de voluntariado

aqueles que atuaram como voluntários:

Blumenau
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Programa de Voluntariado

Ações pela Comunidade

Foram 285 colaboradores, 12 cooperados e 9 pessoas da comunidade atuando como voluntários nas seguintes ações:

Pizza do Voluntariado, momento em que os
colaboradores voluntários foram convidados a
conhecer a proposta do programa para o ano e
definir a ação do Dia de Cooperar.

Blumenau

142 colaboradores voluntários participaram
das campanhas de doação de sangue e
cadastramento de medula da Unimed Blumenau
em 2018.

Campanha de arrecadação de mantas, cobertores
e agasalhos em prol da Associação de Moradores
da Ponta Aguda. Foram mais de 800 itens
arrecadados.
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Programa de Voluntariado

Dia de Cooperar, incentivado pelo Sescoop, para
celebração do Dia do Cooperativismo, com café,
tarde de cinema e baile na Casa de Repouso
Continuando a Vida.

122 cartinhas de Natal de alunos do
1º ao 5º ano da E.E.B. Professora Áurea
Perpétua Gomes, apadrinhados pelos
colaboradores, cooperados e familiares da
Unimed Blumenau.

Ações pela Comunidade

Homenagem aos voluntários do ano.

Campanha de arrecadação e doação de
ração ao Sítio Dona Lúcia. Foram mais de
250 Kg de ração arrecadados.

Blumenau
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Ações pela Comunidade

Programa Viver Bem na Escola
413-1

2 Escolas

250 Alunos

26 Professores

O Programa Viver Bem na Escola teve como objetivo, em 2018, promover
ações educativas que visam incentivar a adoção de hábitos que preservem
a saúde e qualidade de vida de crianças e adolescentes.
As ações foram desenvolvidas na E.E.B. Professora Áurea Perpétua
Gomes e E.E.B Hermann Hamann, com alunos dos 3º, 4º, 8º e 9º anos,
contemplando as seguintes atividades: formação de professores sobre
a temática do programa; palestras para os alunos sobre alimentação
saudável; oficina para os pais sobre alimentação saudável e horta por m²;
acompanhamento de alunos com baixo peso e obesidade; contribuição
com materiais para a horta; simpósio para socialização de resultados;
doação de brindes pedagógicos; e disponibilização de atendimento do
SOS Unimed.
Cerca de 250 alunos e 26 professores foram beneficiados.

Blumenau
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Ações pela Comunidade

Programa Esporte Comunitário
203-1, 413-1

450 Alunos

30 Professores

O Programa Esporte Comunitário, em 2018, teve como objetivo incentivar
a prática esportiva para a promoção da saúde e qualidade de vida das
pessoas com deficiência, otimizando as práticas do paradesporto.
Desta forma, realizou-se a formação de professores, a doação de materiais,
a viabilização da inscrição e participação de paratletas no Circuito de
Corridas Unimed – Etapa Blumenau e a disponibilização de ambulância e
tendas para eventos promovidos pelo paradesporto.
Assim, atuou em prol dos mais 450 alunos do paradesporto, entre crianças,
adolescentes e atletas de rendimento, e cerca de 30 professores.

Blumenau
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Ações pela Comunidade

Carteirinhas de saúde
413-1

6 Hospitais

7.000 Cadernetas

Iniciada em 2017 e concluída em 2018, a Unimed Blumenau desenvolveu a ação de Patrocínio
da Caderneta de Saúde do Hospital Santa Isabel e distribuição gratuita de modelo próprio para
outros cinco hospitais credenciados (Perpétuo Socorro, Beatriz Ramos, Rio do Testo, OASE e Santo
Antônio).
A ação foi motivada pelo compromisso que a Cooperativa tem com ações de responsabilidade
social, bem como com sua participação como operadora apoiadora do Projeto Parto Adequado
(PPA), que visa oferecer às mulheres e aos bebês o cuidado certo, na hora certa, ao longo
da gestação, durante todo o trabalho de parto e pós-parto. A caderneta de saúde é um
importante instrumento de vigilância, comunicação e promoção da saúde infantil. Ela facilita o
acompanhamento integral da saúde da criança, além de reunir o registro dos mais importantes
eventos relacionados à sua saúde.
Distribuíram-se mais de 7 mil cadernetas nesta ação, para uso de todas as crianças nascidas nestes
hospitais, e não somente para as nascidas pela Unimed Blumenau.

Blumenau
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Ações pela Comunidade

Dia Mundial da Saúde
413-1

700 Pesoas

Para celebrar o Dia Mundial da Saúde, comemorado em abril, a
Unimed Blumenau realizou evento especial na principal rua da cidade,
a Rua XV de Novembro, em Blumenau, com distribuição de frutas,
verificação de pressão arterial sistêmica, dicas de alimentação saudável
e qualidade de vida, brinquedoteca com terapeuta ocupacional e
bicicletas disponibilizadas para empréstimo pela Unimed. Contou com a
participação de cerca de 700 pessoas.
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Ações pela Comunidade

Mutirão do Diabetes
413-1

No mês de novembro, realiza-se a conscientização de combate a diabetes, reconhecida pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).
Elaboramos, no dia 24 de novembro de 2018, em parceira com o Dr. Fernando Penha, uma ação
para o combate e prevenção a diabetes, com o objetivo de alertar as pessoas sobre os fatores de
risco e a prevenção para uma vida mais saudável. Distribuímos folders, realizamos orientações,
sanamos dúvidas e convidamos todos a participarem de grupos de atividade física. Essa ação foi
bem recebida pelos beneficiários da Unimed e pela população em geral.
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Ações pela Comunidade

Programa antitabagismo nas escolas
413-1

Em novembro de 2018, na E.E.B. Professora Áurea Perpétua Gomes, realizamos uma intervenção
educacional para orientar e prevenir o uso do tabaco entre jovens e adolescentes. Distribuímos
folders e orientações quanto aos malefícios da nicotina, sendo esta uma substância nociva e
responsável pela dependência dos adolescentes.  
Atuar na prevenção e orientação em casos que não iniciarão ou estão na fase inicial faz com que
possamos diminuir o número de usuários, garantindo, assim, uma vida saudável e orientando
quanto à importância de se manter assim.
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Ações pela Comunidade

Circuito de Corridas Unimed
Etapa Blumenau
413-1

846 Inscritos

A etapa de Blumenau do Circuito de Corridas
Unimed aconteceu no dia 16 de setembro de
2018, com largada às 8h, em frente ao Ginásio
Galegão, no bairro Velha. O evento teve 846
inscritos, entre eles, colaboradores, cooperados,
beneficiários e comunidade em geral. Também,
houve a participação de paratletas do
paradesporto de Blumenau e do projeto Pernas
Solidárias.
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Ações pela Comunidade

Evento com RHs
60 Participantes

Palestra inclusiva com Carolina Ignarra, realizada
no Centro Empresarial de Blumenau, no dia
15 de agosto, direcionada para profissionais
e gestores de RH de empresas da região. O
evento, que teve como objetivo dialogar sobre a
inclusão de pessoas com deficiência no mercado
de trabalho, oportunizou aos participantes
a compreensão de conceitos referentes à
temática, informações sobre como implementar
um programa dentro das organizações e a
importância do alinhamento da alta gestão, dos
gestores e das lideranças quanto à importância
do tema, para além do cumprimento de cotas.
Cerca de 60 pessoas participaram do evento.
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Unimed Conecta – Café com empresários

20 Participantes

Ação de relacionamento com empresários da
região de Timbó, que aconteceu no dia 20 de
novembro, na Agência de Saúde de Timbó, com
o intuito de apresentar a unidade e seus serviços
para os empresários locais. O evento envolveu
cerca de 20 pessoas.
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Patrocínios
413-1

22 Instituições Beneficiadas

A Gestão do Patrocínio é realizada pelo setor

Blumenau (APESBLU).

de Marketing e Comunicação, assim como o

Fundação Hospitalar de Blumenau – Jantar
Dourado.

acompanhamento e a aplicabilidade da marca

Associação Esportiva T-Rex Futebol

nos eventos patrocinados. Para essas definições,

Americano.

Hospital Santa Catarina.

Patrocínio do Sistema Unimed, disponibilizada

Associação de Pais e Amigos do Futsal de

N4 Eventos Esportivos e Feiras Ltda.

na central da marca. Após análise do setor

Blumenau.

a equipe se apoia na Diretriz Nacional de

de MKT, a solicitação é encaminhada para
aprovação pela Gerência Comercial e MKT e
Diretoria Executiva. Em 2018, investiram-se R$
209.139,06 em patrocínios, beneficiando 22
instituições, dentre elas:
Associação dos Amigos do Santa Isabel
(AMABEL).
Associação de Atletismo de Blumenau.
Associação do Paradesporto Escolar de

Blumenau

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Blumenau (APAE).
Associação Comercial Industrial Indaial.
Associação Empresarial de Blumenau (ACIB).

Meia Maratona Caixa de Blumenau e
Pomerode.
Sociedade Catarinense de Pediatria.
Trapamédicos Voluntários da Saúde.
As solicitações podem ser encaminhadas para

Centro Acadêmico de Medicina (CAM).

o e-mail comunicacao@unimedblumenau.com.

Centro de Recuperação Nova Esperança

no site da Unimed: https://www.unimed.coop.br/

(CERENE).

home/imprensa/patrocinio

br, e também por meio de formulário existente

Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018

122

Ações pela Comunidade

Instituto Unimed SC – Filial Blumenau
413-1

A Unimed Blumenau contribui para a manutenção do Instituto Unimed SC e sua Filial Blumenau.
Por meio dessa parceria, realiza o Programa Viver Bem na Escola e o Projeto Esporte Comunitário,
possibilitando, em alguns momentos, viabilizar recursos via editais e captação de imposto de
renda para ampliação das atividades propostas e do público beneficiado nas ações. É a união de
esforços em prol do desenvolvimento sustentável da comunidade local.
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Associação da Mulher Unimediana (AMUB)
203-1, 413-1

A Cooperativa é mantenedora da Associação da Mulher Unimediana (AMUB), organização formada
por médicas cooperadas, esposas de médicos cooperados e colaboradoras da Unimed Blumenau.
Tem o intuito de trabalhar em prol da qualidade de vida e da saúde de crianças e adolescentes do
município, em especial, aqueles que se encontram em casas lar e abrigos.
Em 2018, a AMUB concluiu a reforma da Casa Lar II de Blumenau, e o que era para ser apenas
uma reforma de rampa de acesso e telhado expandiu-se para uma reforma total, em virtude das
necessidades da casa e da formação de parcerias para essa ação.
Para atuar como padrinho e madrinha da AMUB, com doações mensais, ou ser parceiro das ações,
entre em contato: contatoamub@gmail.com.
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Consciência Verde
e Sustentável
Blumenau

As iniciativas que
promovem a preservação
do meio ambiente.
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Ações pelo Meio Ambiente
103-1, 103-2, 103- 3, 307-1

A gestão ambiental da Unimed Blumenau acontece por meio da parceria de diversas áreas, as
quais acompanham e promovem melhorias voltadas ao consumo dos recursos (água, energia,
impressões, combustível), identificam oportunidades de descartes mais adequados de resíduos e
brindes ecológicos e realizam treinamentos e sensibilizações relacionadas às questões ambientais,
compras verdes, logística reversa e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS).
Compreendendo seu papel diante do meio ambiente e acompanhando o cumprimento de
requisitos legais, em 2018, não houve registros de não conformidades com leis e regulamentos
ambientais.
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Ações pelo Meio Ambiente

Consumo na Organização
103-1, 103-2, 103-3

A gestão de energia e água da organização é monitorada pelo setor administrativo, o qual realiza
controles mensais por meio de acompanhamento das faturas da CELESC e SAMAE, do consumo
e dos valores lançados, e faz um comparativo entre os meses e de um ano para o outro. Não há
cálculo de consumo de colaboradores que atuam fora das unidades próprias.
Com o resultado desse acompanhamento, monitoram-se os consumos e, à medida que
identificadas grandes alterações, realizam-se análises e ações de melhoria. Para todo esse
processo ocorrer da forma correta, a área responsável conta com as Diretrizes de Pagamentos e
Gastos Administrativos.
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Consumo na Organização

Consumo de Energia

Consumo de Água

302-1, 302-4, 302-5

1.788.611 KW

Ações pelo Meio Ambiente

303-1, 303-3, 306-1, 306-5

4.463 m³
4.191 m³

1.398.822 KW

4.117 m³

1.327.341 KW

2016

2017

2018

Para controle do consumo de energia, algumas medidas
têm sido tomadas, como ligar o ar-condicionado somente
quando necessário e trocar lâmpadas convencionais por Led,
computadores por equipamentos mais modernos e econômicos
e aparelhos de ar-condicionado centrais por Split. Desta forma,
ainda houve a redução dos requisitos energéticos em 2%.

Blumenau

2016

2017

2018

Para a redução do consumo da água, realizou-se a instalação de
equipamentos com baixo consumo, como vaso sanitário com caixa
acoplada e torneiras com redutor de vasão.
O descarte de água, atualmente, é monitorado e avaliado junto
a um laboratório terceirizado, identificando oportunidades
de melhoria e desenvolvendo planos de ação. Entretanto,
a Cooperativa ainda não conta com indicador específico da
quantidade de água descartada. O corpo d’água afetado
diretamente pelo nosso descarte é o Rio Itajaí-Açu.

Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018

128

Ações pelo Meio Ambiente

Materiais Reciclados

4.410 Caixas de Papel

103-1, 103-2, 103-3, 301-2

Atualmente, a Cooperativa utiliza o papel confeccionado por bagaço da cana-de-açúcar, sendo que
o controle da compra se dá por meio de relatórios de compra de material, disponíveis no sistema
de informação utilizado pela Central de Suprimentos, no entanto, não há um acompanhamento
específico ou uma meta a ser alcançada. Em 2018, foram consumidas 4.410 caixas de papel A4.
A Cooperativa busca constantemente identificar novas oportunidades de utilização de materiais
recicláveis, entretanto, ainda há um custo elevado deles.
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Ações pelo Meio Ambiente

Logística reversa de carteirinhas
301-2

160 kg de carteirinhas

Atuando sobre seus impactos, a Cooperativa pratica a logística reversa de suas carteirinhas antigas
(em desuso). Estas voltam para o processo de confecção das novas, ou são utilizadas na confecção
de brindes ecológicos. Em 2018, adquiriram-se 45.001 carteirinhas novas e encaminharam-se
160 kg de carteirinhas antigas para logística reversa. As caixinhas de coleta estão disponíveis nas
recepções de todas as unidades.

Blumenau

Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018

130

Ações pelo Meio Ambiente

Emissões de gases de efeito estufa (GEE)
103-1, 103-2, 103-3, 305-5

A Unimed Blumenau, anualmente, preenche o sistema Carbono Neutro Unimed, disponibilizado
pela Unimed do Brasil, para calcular suas emissões de CO2, atuando sobre o Escopo 1 (combustível,
gás de cozinha, extintores e gás de ar-condicionado) e Escopo 2 (consumo energético) de todas as
suas unidades.

Total de
emissões geradas:
248,85 tCO2e

215,41 tCO2e
Até o momento, a Cooperativa atua para formar um histórico, a partir do qual possa definir, no
futuro, metas e processo de neutralização.

2017
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2018
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Gerenciamento de Resíduos

Ações pelo Meio Ambiente

103-1, 103-2, 103-3

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Saúde (PGRSS) visa ao cumprimento da RDC nº
222, de 28 de março de 2018, que regulamenta
as boas práticas de gerenciamento dos
resíduos de serviços de saúde e contempla os
aspectos referentes à geração, à segregação, ao
acondicionamento, à coleta, ao armazenamento,
ao transporte, ao tratamento e à destinação final
de cada tipo de resíduo produzido nas unidades.
Tem como principal objetivo conscientizar as
pessoas envolvidas quanto ao impacto e aos
riscos do manejo inadequado dos resíduos
produzidos.
2018 foi um ano significativo para esse
processo, devido às seguintes ações:

Blumenau

Revisão do Manual e adequações com as
legislações 2018.

nas demais unidades Unimed Blumenau
(CEPAS, Agências e Operadora).

Organização e compilação dos dados dos
resíduos gerados de todas as unidades.

Adequação do treinamento PGRSS para
integração de novos colaboradores.

Organização de pasta com atas antigas e
registros, para fins de fiscalização.

Avaliação dos fornecedores relacionados aos
resíduos.

Organizar Comissão PGRSS.

Divulgação de materiais informativos aos
colaboradores.

Implantação do Programa de Gerenciamento
de Resíduos PAVN e HUC, incluindo
treinamentos aos colaboradores.

Mapeamento das lixeiras e atualização na
identificação.

Para 2019, está previsto:
Implantação do Programa de Gerenciamento
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Gerenciamento de Resíduos

Ações pelo Meio Ambiente

Em 2017, foram monitorados e descartados os seguintes resíduos:
306-2, 306-4

Descrição

2016

2017

Destinação 2018

Orgânicos/Gerais*

44,7 toneladas

51,91 toneladas

Coleta pública Samae – Encaminhamento para Recicle – Aterro
Sanitário

Reciclados*

7,26 toneladas

8,6 toneladas

Coleta pública Reciblu – Segregação e venda de resíduos para
reciclagem

Exclusivamente papel

10.920 kg de papel reciclado

1.970 kg de papel reciclado

Saturno Ambiental (2018)
Sucatas Dalmolin (2017)

Infectante e perfurocortante*

10,02 toneladas

13,62 toneladas

Lâmpadas

815 unidades

1.250 unidades

Apliquim Brasil Recicle – Descontaminação de lâmpadas com
reaproveitamento de mercúrio

Eletrônicos

1.049 kg

576 kg

Reset – Reciclagem e reaproveitamento de material

Blumenau

Getal – Transporte e tratamento adequado dos resíduos junto à
Recicle – Aterro Sanitário de Brusque e Momento Engenharia
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Gerenciamento de Resíduos

Descrição

2016

2017

Destinação 2018

Ações pelo Meio Ambiente

Carteirinhas antigas

1.400 unidades

160 kg

CardNet – Processamento para confecção de novas carteirinhas
(2018)
RS de Paula – Utilização na confecção de brindes ecológicos –
tags de viagem (2017)

Pilhas e baterias

54 kg

42,10 kg

Votorantim - reprocessamento (2018)
Suzaquim – reprocessamento (2017)

Lacres de latinhas

27 kg

21 kg

Entregues à Fundação Fritz Muller – Campanha Lacre Solidário

Uniformes antigos

350 kg e não mensurado

Não mensurado

APAE de Timbó – reutilização na confecção de estopas pelos
alunos (2017/2018)
Momento Engenharia (2017 – via MV Uniformes)

Banners antigos

Não mensurado

Não mensurado

Coopergips – reutilização na produção de ecobags

* Valores aproximados, tendo em vista que nos meses sem registro foram feitas as médias. Processo está sendo reestabelecido.

Os transportes de resíduos perigosos são geridos pelas empresas terceirizadas, sempre conforme a legislação.
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Gestão de Colaboradores

Programa Consumo Consciente

O Programa Consumo Consciente teve como objetivo, em 2018, mobilizar colaboradores e cooperados para ações de minimização do consumo e dos
impactos ambientais da Cooperativa. Nesta perspectiva, contemplaram-se as seguintes ações:

Participação na Hora do Planeta, evento promovido pela WWF, no dia 24 de Março, quando a
Cooperativa apagou as luzes da Fachada e recepção da Operadora e PAVN, deixando apenas o
ambiente com clientes iluminado com lanternas solares.
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Programa Consumo Consciente

Ações pelo Meio Ambiente

Participação na campanha promovida pela Unimed Brasil “Eu ajudo na lata”, arrecadando 21
kg de lacres de latinha e encaminhando-os apra a Campanha Lacre Solidário, da Fundação Fritz
Muller e Rotary Blumenau.

Campanha de descarte correto de eletrônicos, ocorrida de 11 a 22 de junho, aberta à
participação de colaboradores e cooperados, destinando 576 kg de resíduos eletrônicos à
empresa Reset.
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Programa Consumo Consciente

Ações pelo Meio Ambiente

Doação de 47 CPUs e quatro monitores em desuso para a E. B. M. Felipe Schmidt e E. B. M.
Lauro Muller. FInalizando as doações iniciadas em 2017, ao todo, foram 212 itens entregues
para nove escolas da região.

Ainda em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro, os colaboradores foram convidados a dar sugestões de lugares da nossa região que poderiam ser
visitados utilizando meios de transporte alternativos. Ao final da campanha, as dicas foram compiladas e divulgadas no canal interno.
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Diretrizes de
Desenvolvimento
Blumenau

Os acontecimentos que definem
uma administração eficiente.
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Sobre o relatório
102-43, 102-44, 102-45, 102-46, 102-47, 102-48,
102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56

Este Relatório foi preparado de acordo com

Associação da Mulher Unimediana (AMUB), com

os Standards da GRI: opção Essencial e, junto
às demonstrações financeiras, apresenta
informações de 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2018, sobre a Unimed Blumenau Cooperativa de
Trabalhos Médicos, considerando a sua sede e
suas unidades assistenciais. Também, apresenta
o relatório de atividades desenvolvidas pela

a qual contribui, e as atividades associadas ao
Instituto Unimed SC – Filial Blumenau.
Informações contidas no Balanço Social e nas
Demonstrações Financeiras anexas contam com
a verificação externa da empresa Prospecta;
demais informações do Relatório são de

responsabilidade dos diversos setores da
Cooperativa.
Publicado anualmente e com sua última edição
em 31 de outubro de 2018, para este relatório foi
realizada a revisão da Matriz de Materialidade,
já adaptando o conteúdo à GRI Standards,
conforme apresentado a seguir:

Análise dos 30 resultados
Definição dos temas
de relevância para a
organizção junto aos
gestores da Cooperativa,
por meio de pesquisa online e média dos resultados.

Aplicação de pesquisa

recebidos da pesquisa

on-line com as pártes

(considerando respostas de

interessadas, quanto

colaboradores, cooperados,

aos aspectos relevantes,

fornecedores, clientes,

levando em conta aqules

governo e comunidade),

com pontuação acima de 7,

cruzando informações com

definidos pelos gestores.

aquelas de interesses da

Análise dos resultados da
Matriz de Materialidade e
identificação de temas que,
independentemente do
resultado, são relevantes à
Cooperativa.

Cooperativa.
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Desta forma, a Matriz de Materialidade ficou
composta por 44 indicadores, conforme segue:
201-1 - Valor econômico direto gerado e
distribuído.

práticas de truste e monopólio.
301-2 - Materiais provenientes de reciclagem.
302-1 - Consumo da energia dentro da
organização.

203-1 - Investimentos em infraestrutura e
serviços oferecidos.

302-4 - Redução do consumo de energia.

203-2 - Impactos econômicos indiretos
significativos.

302-5 - Redução nos requisitos energéticos de
produtos e serviços.

205-1 - Operações avaliadas quanto aos riscos
relacionados à corrupção.

303-1 - Consumo de água por fonte.
303-3 - Água retirada e reutilizada.

205-2 - Comunicação e treinamento
sobre políticas e procedimentos
anticorrupção.

305-5 - Redução de emissões de gases de efeito
estufa (GEE).

Anticorrupção

306-1 - Descarte de água por qualidade e
destinação.

205-3 - Casos confirmados de corrupção e ações
tomadas.
Anticorrupção

306-2 - Resíduos por tipo e método de
disposição.
306-4 - Transporte de resíduos perigosos.

306-5 - Corpos de água afetados por descartes e
drenagem de água.
307-1 - Não conformidade com leis e
regulamentos ambientais.
308-1 - Novos fornecedores selecionados com
base em critérios ambientais.
308-2 - Impactos ambientais negativos na
cadeia de fornecedores e ações
tomadas.
401-1 - Novas contratações de empregados e
rotatividade de empregados.
401-2 - Benefícios para empregados de tempo
integral que não são oferecidos a
empregados temporários ou em regime
de meio período.
401-3 - Licença maternidade/paternidade.
402-1 - Prazo mínimo de notificação sobre
mudanças operacionais.

206-1 - Ações judiciais por concorrência desleal,
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Sobre o Relatório

403-1 - Representação dos trabalhadores em
comitês formais de saúde e segurança,
compostos por empregados de
diferentes níveis hierárquicos.

404-3 - Percentual de empregados que
recebem regularmente avaliações de
desempenho e de desenvolvimento de
carreira.

413-1 - Operações com engajamento da
comunidade local, avaliações
de impacto e programas de
desenvolvimento.

403-2 - Tipos e taxas de lesões, doenças
ocupacionais, dias perdidos,
absenteísmo e número de óbitos
relacionados ao trabalho.

405-1 - Diversidade em órgãos de governança e
empregados.

414-1 - Novos fornecedores selecionados com
base em critérios sociais.

405-2 - Razão matemática do salário-base e da
remuneração das mulheres em relação
aos homens.

416-1 - Avalição dos impactos de saúde e
segurança de categorias de produtos e
serviços.

406-1 - Casos de discriminação e medidas
corretivas tomadas.

416-2 - Casos de não conformidade relativos
a impactos na saúde e segurança na
categoria de produtos e serviços.

403-3 - Trabalhadores com alta incidência ou
alto risco de doenças relacionadas à sua
ocupação.
403-4 - Tópicos de saúde e segurança cobertos
por acordos formais com sindicatos.
Saúde e segurança no trabalho
404-1 - Média de horas de treinamento por ano
e por empregado.
404-2 - Programas para o desenvolvimento de
competências dos empregados e de
assistência para a transição de carreira.

Blumenau

408-1 - Operações e fornecedores com risco
significativo de casos de trabalho
infantil.
409-1 - Operações e fornecedores com risco
significativo de casos de trabalho
forçado ou obrigatório.
410-1 - Pessoal e segurança treinado em
políticas ou procedimentos de direitos
humanos.

418-1 - Queixas comprovadas relativas à
violação da privacidade e perda de
dados dos clientes.
419-1 - Não conformidade com leis e
regulamentos nas áreas social e
econômica.
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Índice Remissivo da GRI Standards Essencial
102-54, 102-55

Sumário de Conteúdo GRI
Este relatório foi preparado de acordo com os Standards da GRI: opção essencial
Standard GRI

Discurso

Página

Omissão

GRI 101: Fundamentos – Não inclui divulgação
GRI 102: Discursos Gerais 2017 102-1 – Nome da Organização

6

102-2 - Atividades, marcas, produtos e serviços

6, 10, 14 ,17

102-3 - Localização da sede

7

102-4 – Localização das operações

7

102-5 – Propriedade e forma jurídica

6

102-6 – Mercados atendidos

14

102-7 – Porte da organização

6, 12, 14, 77

102-8 – Informações sobre empregados e outros trabalhadores

77

102-9 – Cadeia de fornecedores

65

102-10 – Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de

65

fornecedores

A Cooperativa não conta com um processo de
precaução estruturado para gerenciamento de
riscos, exceto o risco do paciente, descrito no
Relatório

102-11 – Princípio ou abordagem da precaução

Blumenau

45

Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018

143

Índice Remissivo da GRI Standards Essencial
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102-12 – Iniciativas externas

30

102-13 – Participação em associações

30

102-14 – Declaração do decisor mais graduado da organização

3

102-16 – Valores, princípios padrões e normas de comportamento

23

102-18 – Estrutura de governança

20

102-40 – Lista das partes interessadas

33

102-41 – Acordos de negociação coletiva

77

102-42 – Identificação e seleção das partes interessadas

33

102-43 – Abordagem para o engajamento das partes interessadas

139

102-44 – Principais tópicos e preocupações levantados

139

102-45 – Entidades incluídas nas demonstrações financeiras

139

102-46 – Definição do conteúdo do relatório e limites dos tópicos

139

102-47 – Lista de tópicos materiais

139

102-48 – Reformulação de informações

139

102-49 – Alterações do relatório

139

102-50 – Período coberto do relatório

139

102-51 – Data do último relatório

139

102-52 – Ciclo do relatório

139

102-53 – Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

157
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Índice Remissivo da GRI Standards Essencial
102-54 – Declaração de elaboração do relatório de acordo com

139, 143

Standards GRI
102-55 – Sumário de conteúdo GRI

143

102-56 – Verificação externa

139

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

35

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

35

103-3 – Avaliação da Forma de Gestão

35

201-1 - Valor econômico direto gerado e distribuído

41

ASPECTOS MATERIAIS:
Desempenho Econômico
GRI 103: Formas de Gestão
2017

GRI 201: Desempenho
Econômico 2017

Impactos Econômicos Indiretos
GRI 103: Formas de Gestão
2017

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

109

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

109

103-3 – Avaliação da forma de gestão

109

GRI 203: Impactos Econômicos 203-1 - Investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos
Indiretos 2017

109, 114, 124

203-2 - Impactos econômicos indiretos significativos

109

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

32

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

32

103-3 – Avaliação da forma de gestão

32

Anticorrupção
GRI 103: Formas de Gestão
2017
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Índice Remissivo da GRI Standards Essencial
GRI 205: Anticorrupção 2017

205-1 - Operações avaliadas quanto aos riscos relacionados à

32

corrupção
205-2 - Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimentos

32

anticorrupção
Anticorrupção
205-3 - Casos confirmados de corrupção e ações tomadas

32

Anticorrupção

Concorrência Desleal
GRI 103: Formas de Gestão

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

16

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

16

103-3 – Avaliação da forma de gestão

16

GRI 206: Concorrência Desleal

206-1 - Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e

16

2017

monopólio

2017

Materiais
GRI 103: Formas de Gestão
2017

GRI 301: Materiais 2017

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

129

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

129

103-3 – Avaliação da forma de gestão

129

301-2 - Materiais provenientes de reciclagem

129, 130

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

127

Energia
GRI 103: Formas de Gestão
2017

Blumenau
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Índice Remissivo da GRI Standards Essencial

GRI 302: Energia 2017

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

127

103-3 – Avaliação da forma de gestão

127

302-1 - Consumo da energia dentro da organização

128

302-4 - Redução do consumo de energia

128

302-5 - Redução nos requisitos energéticos de produtos e serviços

128

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

127

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

127

103-3 – Avaliação da forma de gestão

127

303-1 - Consumo de água por fonte

128

303-3 - Água retirada e reutilizada

128

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

131

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

131

103-3 – Avaliação da forma de gestão

131

305-5 - Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

131

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

127, 128, 132

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

127, 128, 132

Água
GRI 103: Formas de Gestão
2017

GRI 303: Água

Emissões
GRI 103: Formas de Gestão
2017

GRI 305: Emissões 2017

Efluentes e Resíduos
GRI 103: Formas de Gestão
2017

Blumenau
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Índice Remissivo da GRI Standards Essencial

GRI 306: Efluentes e Resíduos
2017

103-3 – Avaliação da forma de gestão

127, 128, 132

306-1 - Descarte de água por qualidade e destinação

128

306-2 - Resíduos por tipo e método de disposição

132

306-4 - Transporte de resíduos perigosos

132

A Cooperativa não realiza transporte de resíduos
perigosos e não conta com processo específico
de acompanhamento de seus fornecedores.

306-5 - Corpos de água afetados por descartes e drenagem de água

128

A Cooperativa ainda não tem informações
específicas dos corpos d’água afetados com
suas operações.

Conformidade Ambiental
GRI 103: Formas de Gestão
2017

GRI 307: Conformidade

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

126

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

126

103-3 – Avaliação da forma de gestão

126

307-1 - Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

126

Ambiental

Avaliação Ambiental de Fornecedores
GRI 103: Formas de Gestão

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

65

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

65

103-3 – Avaliação da forma de gestão

65

GRI 308: Avaliação Ambiental

308-1 - Novos fornecedores selecionados com base em critérios

65

de Fornecedores

ambientais

2017

308-2 - Impactos ambientais negativos na cadeia de fornecedores e

65

ações tomadas
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Índice Remissivo da GRI Standards Essencial

Emprego
GRI 103: Formas de Gestão
2017

GRI 401: Emprego 2017

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

81, 82

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

81, 82

103-3 – Avaliação da forma de gestão

81, 82

401-1 - Novas contratações de empregados e rotatividade de

79, 80

empregados
401-2 - Benefícios para empregados de tempo integral que não são

81, 82

oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período
401-3 - Licença maternidade/paternidade

82

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

79, 80

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

79, 80

103-3 – Avaliação da forma de gestão

79, 80

Relações Trabalhistas
GRI 103: Formas de Gestão
2017

GRI 402: Relações Trabalhistas 402-1 - Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais

79, 80

2017

Saúde e Segurança no Trabalho
GRI 103: Formas de Gestão
2017

Blumenau

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

83, 84, 85, 87

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

83, 84, 85, 87

103-3 – Avaliação da forma de gestão

83, 84, 85, 87
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Índice Remissivo da GRI Standards Essencial
GRI 403: Saúde e Segurança

403-1 - Representação dos trabalhadores em comitês formais de

no Trabalho

saúde e segurança, compostos por empregados de diferentes níveis

83, 84, 85, 87

hierárquicos
403-2 - Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos,

83, 88

absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho
403-3 - Trabalhadores com alta incidência ou alto risco de doenças

83

relacionadas à sua ocupação
403-4 - Tópicos de saúde e segurança cobertos por acordos formais

83

com sindicatos

Treinamento e Educação
GRI 103: Formas de Gestão
2017

GRI 404: Treinamento e
Educação 2017

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

91, 92, 97

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

91, 92, 97

103-3 – Avaliação da forma de gestão

91, 92, 97

404-1 - Média de horas de treinamento por ano e por empregado

92, 97

404-2 - Programas para o desenvolvimento de competências dos

91

empregados e de assistência para a transição de carreira
404-3 - Percentual de empregados que recebem regularmente

91

avaliações de desempenho e de desenvolvimento de carreira

Diversidade e Igualdade de Oportunidades
GRI 103: Formas de Gestão
2017

Blumenau

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

20

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

20

103-3 – Avaliação da forma de gestão

20
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Índice Remissivo da GRI Standards Essencial

GRI 405: Diversidade e
Igualdade de Oportunidades
2017

405-1 - Diversidade em órgãos de governança e empregados

20, 78

405-2 - Razão matemática do salário-base e da remuneração das

Disponibilizado no Balanço Social em

mulheres em relação aos homens

Sustentabilidade, no site da Unimed.

Não Discriminação
GRI 103: Formas de Gestão

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

77

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

77

103-3 – Avaliação da forma de gestão

77

406-1 - Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas

77

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

65

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

65

103-3 – Avaliação da forma de gestão

65

GRI 408: Trabalho Infantil

408-1 - Operações e fornecedores com risco significativo de casos de

65

2017

trabalho infantil

2017

GRI 406: Não Discriminação
2017

Trabalho Infantil
GRI 103: Formas de Gestão
2017

Trabalho Forçado ou Análogo a Escravo
GRI 103: Formas de Gestão

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

65

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

65

103-3 – Avaliação da forma de gestão

65

GRI 409: Trabalho Forçado ou

409-1 - Operações e fornecedores com risco significativo de casos de

65

Análogo a Escravo

trabalho forçado ou obrigatório

2017

Blumenau

Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018

151

Índice Remissivo da GRI Standards Essencial

Práticas de Segurança
GRI 103: Formas de Gestão

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

65

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

65

103-3 – Avaliação da forma de gestão

65

GRI 410: Práticas de Segurança 410-1 - Pessoal e segurança treinados em políticas ou procedimentos

65

2017

2017

de direitos humanos

Comunidades Locais
GRI 103: Formas de Gestão

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

109

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

109

103-3 – Avaliação da forma de gestão

109

GRI 413: Comunidades Locais

413-1 - Operações com engajamento da comunidade local, avaliações

109, 110, 113,

2017

de impacto e programas de desenvolvimento

114, 115, 116,

2017

117, 118, 119,
122, 123, 124

Avaliação Social de Fornecedores
GRI 103: Formas de Gestão

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

65

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

65

103-3 – Avaliação da forma de gestão

65

GRI 414: Avaliação Social de

414-1 - Novos fornecedores selecionados com base em critérios

65

Fornecedores 2017

sociais

2017

Blumenau
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Índice Remissivo da GRI Standards Essencial

Saúde e Segurança do Cliente
GRI 103: Formas de Gestão

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

45, 49

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

45, 49

103-3 – Avaliação da forma de gestão

45, 49

GRO 416: Saúde e Segurança

416-1 - Avalição dos impactos de saúde e segurança de categorias de

45, 52, 53, 54,

do Cliente 2017

produtos e serviços

55, 56, 57, 58,

2017

59, 60, 61, 62,
63
416-2 - Casos de não conformidades relativos a impactos na saúde e

45

segurança na categoria de produtos e serviços

Privacidade do Cliente
GRI 103: Formas de Gestão

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

45, 48, 49

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

45, 48, 49

103-3 – Avaliação da forma de gestão

45, 48, 49

GRI 418: Privacidade do

418-1 - Queixas comprovadas relativas à violação da privacidade e

48

Cliente 2017

perda de dados dos clientes

2017

Conformidade Socioeconômica
GRI 103: Formas de Gestão
2017

Blumenau

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

45

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

45

103-3 – Avaliação da forma de gestão

45
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Índice Remissivo da GRI Standards Essencial

GRI 419: Conformidade

419-1 - Não conformidade com leis e regulamentos nas áreas social e

Socioeconômica 2017

econômica

45

ASPECTOS MATERIAIS ALÉM DO GRI STANDARDS
Atenção ao Cliente
GRI 103: Formas de Gestão
2017

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

44

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

44

103-3 – Avaliação da forma de gestão

44

Índice de desempenho da Saúde Suplementar

44

Relacionamento com Médicos Cooperados
GRI 103: Formas de Gestão

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

67

2017

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

67

103-3 – Avaliação da forma de gestão

67

Benefícios

68

Eventos

69

Treinamentos para secretárias

73

Programa Visita ao Cooperado

74

Organização de Quadro Social

75

Relacionamento com Médicos
Cooperados 2017

Blumenau
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Índice Remissivo da GRI Standards Essencial

Endomarketing
GRI 103: Formas de Gestão
2017

Endomarketing 2017

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

98

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

98

103-3 – Avaliação da forma de gestão

98

Comunicação interna e integração de colaboradores

98

Programas em prol da Diversidade
GRI 103: Formas de Gestão
2017

Programas em prol da
Diversidade 2017

Blumenau

103-1 – Explicação do tópico material e seus imites

105, 106

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

105, 106

103-3 – Avaliação da forma de gestão

105, 106

Programa Jovem Aprendiz

105

Programa de Inclusão

106

Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018

155

Notas Explicativas

Beneficiário: proponente e seus dependentes aceitos e incluídos no plano
de saúde.
Cooperados: médicos(as) cooperados(as) da Unimed Blumenau.
Gestores: colaboradores em cargo de gerência na Unimed Blumenau.
Cliente: contratante de outros produtos e serviços (ex.: utilização do
SOS Unimed - ambulância, atendimento em hospitais da Unimed) não
relacionados ao plano de saúde.
Custo assistencial: toda e qualquer utilização pelo beneficiário das
coberturas proporcionadas pelo seu plano, tais como: consultas médicas,
exames laboratoriais etc.
Despesas administrativas: dispêndios que decorrem do esforço
desenvolvido pela empresa no sentido de cumprir eficazmente as suas
funções administrativas de planejamento, organização e controle.

Blumenau

Despesas operacionais: são os dispêndios não computados nos custos
necessários para a prestação dos serviços da Operadora. Eles contribuem
para a manutenção da atividade operacional da Operadora.
Operadora: conforme consta no site da ANS (2011, [s.p.]), “Operadora é
a pessoa jurídica que opera Plano de Assistência à Saúde. Operar planos
de saúde significa administrar, comercializar ou disponibilizar planos de
saúde”.
Receita Bruta: ingressos/receitas sem considerar os abatimentos,
cancelamentos e restituições.
Receita Líquida: ingressos/receitas já deduzidos dos abatimentos,
cancelamentos e restituições.
Sinistralidade: percentual obtido por meio da divisão do custo assistencial
pela receita bruta.
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Expediente

Conselho de Administração
Dr. Alexandre José Ferreira
Diretor Presidente
Dra. Irene Wiggers
Diretora Vice-Presidente
Dr. Roberto Amorim Moreira
Diretor Superintendente
Dr. André M. Colvara Mattana
Conselheiro Vogal
Dr. Fábio Siquineli
Conselheiro Vogal

Conselho Fiscal
Dr. Itamar de Oliveira Vieira
Conselheiro Vogal
Dr. Sérgio Rogério Skrobot
Conselheiro Vogal
Dra. Rosele Maria Branco
Conselheira Vogal
Dr. Nelson Nogueira Louzada
Conselheiro Vogal
Dra. Graziela Peluso Alba
Conselheira Vogal

Dr. Siegmar Starke
Efetivo
Dr. Marcos Sandrini de Toni
Efetivo
Dr. Romualdo Izon Heil

Planejamento e edição
Equipe de Responsabilidade Social

Efetivo
Dr. John Marcos Kielwagen
Suplente

Direção de arte e projeto gráfico
Escala, Metra Publicidade.

Dr. Douglas Lopes Branco
Suplente

Dra. Elisabete L. da Rocha Koleski

Dra. Lisiane Anzanello

Conselheira Vogal

Suplente

Para mais informações, críticas e sugestões do relatório: responsabilidadesocial@unimedblumenau.com.br
102-53
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CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Blumenau
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