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Encerramos mais um ciclo desta gestão com o

do mercado para fazer frente às nossas

registro de uma bela trajetória e a reafirmação

operações. Diante desta solidez financeira,

dos nossos valores, que continuam sendo

nossa despesa administrativa encerrou 2019

fortalecidos através das conquistas que

em 7%, percentual que demonstra o resultado

tivemos em 2019. Ser sustentável é uma

dos esforços que a gestão tem empenhado

prioridade para a atual gestão da Unimed

na otimização dos processos e na economia

Blumenau. Cuidar do bem-estar e da saúde

administrativa, tão necessária para aumentar

das pessoas é o que nos motiva a promover

os proventos dos cooperados.

serviços de excelência todos os dias. Temos
plena convicção de que, guiada por estes

Finalizamos o ano com duas normas

conceitos, a nossa Cooperativa continua

implantadas, a ISO 9001 e RN 277, e com o

firmando compromissos com os mais de 114

processo de avaliação realizado, obtemos a

mil beneficiários que conhecem e confiam a

certificação na RN 277. Através do Programa

nós suas vidas - a maior carteira de clientes

Qualifica, que é um projeto alinhado ao

dos últimos 23 anos.

Mapa Estratégico da Unimed do Brasil e
contempla o Programa de Gestão Integrada

Palavra
do Presidente

Como ponto de fortalecimento e indicadores

da Qualidade para Operadoras de Planos

que demonstram grandes resultados,

de Saúde Unimed e para Recursos Próprios

destaco que a Unimed Blumenau está sólida

Hospitalares, reforçamos nosso compromisso

financeiramente. Estamos cumprindo

com a melhoria contínua dos nossos

rigorosamente as exigências da ANS e

serviços, buscando a evolução em todos os

102-14
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quesitos avaliados pela ANS, o que se reflete

reconhecidos resultados na melhoria da

desde outubro de 2019, a Unimed Blumenau

parte desta grandiosa organização e quero

diretamente na qualidade da entrega aos

qualidade assistencial com redução de

está se adequando à Lei Geral de Proteção de

dizer que todas essas realizações só foram

clientes.

desperdícios; estabelecemos parcerias

Dados (LGPD), com o suporte jurídico de uma

possíveis por conta do trabalho conjunto que

para vendas dos produtos Unimed através

consultoria especializada no segmento para

constrói o dia a dia da Unimed Blumenau.

Manter um atendimento de qualidade,

de corretoras parceiras, com o objetivo de

regulamentar o uso dos dados de clientes.

Agradeço aos colegas que estão ao meu

garantindo a viabilidade e sustentabilidade

aumentar os canais de oferta e ampliar

da Cooperativa é algo que temos como foco
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a presença da marca em nossa área de

lado na Diretoria Executiva, pela dedicação.
Reafirmamos ainda a prioridade que esta

Sempre em busca de novos caminhos vamos

Diretoria dá à transparência, informando

continuar aprimorando a execução e avaliação

de modo incansável o cooperado sobre

das estratégias, além de reiterar o nosso

as decisões e convidando-o a participar

compromisso com a transparência nas ações

ativamente da Cooperativa. Iniciativas como

desta Cooperativa.

contínuo. É por isso que, pelo segundo ano

abrangência; reativamos o núcleo de

consecutivo, figuramos no ranking das

Inteligência de Mercado, área formada por

melhores empresas de Santa Catarina pelo

especialistas capazes de orientar de forma

Great Place to Work – GPTW. Também

segura a tomada de decisões; reorganizamos

reforçamos ainda mais os frutos da interação

as vendas do SOS Unimed, com a redução de

entre a Unimed Blumenau e os clientes,

custos e investimentos em marketing e novos

quando fomos destaque na 12ª edição do

produtos; chegamos ao menor índice de custo

Prêmio Nacional de Atendimento.

feitas com 600 médicos dentro do programa

assistencial anual dos últimos 26 anos.

de Organização do Quadro Social (OQS), entre

Nosso forte trabalho de união concretizou

Nos recursos próprios, realizamos ações

importantes projetos e ações no decorrer

para aumentar a segurança e qualidade de

do ano, por isso, quero destacar os mais

atendimento ao paciente, além da educação

Por fim, ressalto meu grande sentimento

relevantes: implantamos o DRG Brasil,

permanente para cooperados e colaboradores.

Dr. Alexandre José Ferreira

de orgulho e a honra que tenho de fazer

Diretor-Presidente

uma plataforma de gestão de saúde com

Em um trabalho feito de forma compartilhada,
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um boletim mensal enviado aos cooperados, a
agenda da Diretoria permanentemente aberta

Boa leitura,

para receber o cooperado e as entrevistas

outras, solidificam a nossa busca incessante
por transparência com participação.
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Materialidade
102-40|102-42| 102-43|102-44|102-46 |102-47|102-51|102-52

Sobre o
Relatório

pela

Para engajamento e aplicação da pesquisa, foram

Unimed Blumenau, com sua última edição em 31

enviados e-mail ao público selecionado. A definição

de outubro de 2019. Para essa última edição foi

da estrutura e do conteúdo, incluindo a definição dos

utilizada, como base para elaboração do mesmo, a

temas que refletem as necessidades e expectativas

Pesquisa de Materialidade de 2019 aplicada junto

das partes interessadas, considerou 3 dimensões

aos stakeholders, desenvolvida em parceria com

(econômica, ambiental e social) estruturadas da

o Núcleo de Sustentabilidade e Desenvolvimento

seguinte forma:

Esse

102-54

A Unimed Blumenau elabora seu Relatório de
Sustentabilidade anualmente, priorizando pela

relatório

é

publicado

anualmente

Humano Institucional da Unimed Santa Catarina
em agosto de 2019. Ao todos obtivemos 32 respostas.

transparência junto aos seus parceiros, beneficiários,
colaboradores, fornecedores, acionistas, entre outros
stakeholders.

Como resultado desta consulta, obteve-se como
Esse relatório segue o modelo Standard da
GRI: opção Essencial e, junto às demonstrações

alta relevância dos seguintes temas:

financeiras, apresenta informações de 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2019, considerando a sua sede
e suas unidades assistenciais.

DIMENSÃO ECONÔMICA
Desempenho Econômico •

As informações contidas no Balanço Social e

Presença no Mercado •

nas Demonstrações Financeiras anexas contam
com a validação de auditoria externa contratada,
e as demais informações desse relatório são

DIMENSÃO AMBIENTAL

de responsabilidade dos diversos setores da

Materiais •

Cooperativa. Sua última edição foi publicada em 31

Energia •

de outubro de 2018 e, para este relatório foi realizada

Conformidade Ambiental •

DIMENSÃO SOCIAL
• Emprego
• Relações Trabalhistas
• Não Discriminação

a revisão da Matriz de Materialidade, já adaptando

• Saúde e Segurança dos Pacientes

o conteúdo à GRI Standards, conforme apresentado

• Comunidades Locais

a seguir.
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QUEM
SOMOS?
Somos uma Cooperativa que busca
promover a excelência em saúde de
forma sustentável.

O cuidar no seu conceito mais completo
se estabelece no trabalho da Unimed
Blumenau Cooperativa de Trabalho
Médico desde sua fundação, em 20 de

Unimed
Blumenau
102-1, 102-2, 102-5, 102-6, 102-7
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setembro de 1971. Com a dedicação e o
entusiasmo de profissionais engajados, a
Cooperativa se tornou uma organização
econômica e social, de grande porte, com
suas operações desenvolvidas no território
nacional. O cuidado e a promoção da saúde
de nossos beneficiários são apoiados

11

pela filosofia cooperativista com atuação

Nesta mesma área de abrangência são

de profissionais médicos de diferentes

também comercializados os planos de

especialidades, inclusive no seu corpo

saúde e o atendimento do SOS Unimed

diretivo no qual os médicos cooperados

para pessoas físicas e jurídicas.

são eleitos em assembleia a cada quatro
anos.

Com foco em uma gestão coletiva e

Catarinenses de 11 municípios contam

números expressivos que representam

com os serviços, a estrutura e o cuidado

o valor do cuidado sendo amplamente

da Unimed Blumenau. São eles: Blumenau,

compartilhado e reconhecido como parte

Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Doutor

fundamental de uma vida saudável e feliz.

Estruturas
e Serviços
102-3 e 102-4

sustentável, alcançamos, a cada ano,

Pedrinho, Gaspar, Indaial, Rio dos Cedros,
Rodeio, Pomerode e Timbó.

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

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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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

Pronto Atendimento Vila Nova
Atendimento de urgência e emergência
24h, adulto e infantil; procedimentos
ambulatoriais; diagnóstico por imagem
(ultrassonografia e radiografia).

Agência de Saúde Timbó
Realização de consultas médicas com
clínicos e equipe de enfermagem, e
autorização de exames.

de Rastreamento Mamográfico, Curso

Rua 7 de Setembro, nº 592, 2º andar,

de Gestantes e Grupo de Atividade

Centro, Timbó/SC.

Física Orientada, consultas médicas com
clínicos e equipe de enfermagem.

SOS Unimed Timbó
Atendimento pré-hospitalar de urgência

Rua Frei Fulgêncio, nº 131,

e emergência, por meio de atendimento

Vila Nova, Blumenau/SC.

presencial ou orientação médica via

Rua Almirante Barroso, nº 1.159,
Vila Nova, Blumenau/SC.

telefone; Evento Protegido e Área
Protegida.
Rua Almirante Barroso, nº 1219,
Vila Nova, Blumenau/SC.
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33

Clínicas de Fisioterapia
Credenciadas

10

188

Hospitais
Credenciados

Clínicas
Cooperadas
Blumenau

Rede de
Atendimento

19

Laboratórios
Credenciados

24

Clínicas
Credenciadas

(102-2)

802

790

779

802

760
2016

16

2017

2018

2019
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MÉDICOS
COOPERADOS
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PORTE DA
ORGANIZAÇÃO
EM NÚMEROS
102-7

Clientes
112.297

105.318

2016

104.226

2017

103.840

2018

2019

Patrimônio Líquido

Vendas Líquidas

2019

98.873.068,30

2019

2018*

91.187.149,11

2018*

2017
2016

61.793.378,77
55.671.010,95

*Por imposição da ANS o Balanço do ano de 2018 foi alterado. O
valor informado em 2018 era R$ 90.762.699,78. O novo valor de
2018 passou a ser de R$ 91.187.149,11
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2017
2016

Dívidas
467.964.193,68
440.385.042,76

353.148.042,14
332.372.652,19

2019
2018
2017
2016

Ativo Total
2019

4.323.148,28

2018

7.441.416,50
11.259.017,67
13.227.814,77

2017
2016

216.764.011,60
197.339.606,66
167.075.099,28
163.655.674,69

*Por imposição da ANS o Balanço de 2018 foi alterado. O valor
informado em 2018 era R$ 379.775.866,58. O novo valor de 2018
passou a ser de R$ 440.385.042,76
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PRODUTOS
OFERECIDOS

SOS UNIMED
O SOS Unimed é um serviço prestado pela Unimed Blumenau e está disponível para os 11 municípios
da sua área de abrangência. Os clientes do SOS Unimed contam com atendimento das chamadas para
urgência e emergência, aconselhamento médico, orientações e pré-atendimento. É um serviço de regulação
própria, baseado em telemedicina, denomina CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA.

102-2 | 102-6

SOS ÁREA PROTEGIDA

SOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Plano Uniflex

Serviço que garante atendimento de urgência e

Serviço exclusivo para estabelecimentos de

Um dos planos mais completos, no qual o

emergência para qualquer pessoa (funcionários,

saúde como clínicas, laboratórios e consultórios

beneficiário tem à disposição toda a rede de

clientes, fornecedores e visitantes) que se encontre

- excluindo hospitais - que oferece serviços APH

cooperados, com opção de escolha entre a

nas dependências físicas da Área Protegida,

e Remoções, voltado para atender as exigências

abrangência nacional, estadual ou regional, com

escolas, universidades, shopping centers, clubes,

dos Órgãos Reguladores. Tipo de contratação: por

acomodação em apartamento ou enfermaria e

hotéis, academias, empresas e escritórios ou outro

mensalidade e adicional por chamado.

atendimento de urgência e emergência em todo o
território nacional.

tipo de pessoa jurídica.

Plano Essencial

SOS EVENTO PROTEGIDO

Produto desenvolvido para empresas

SOS REMOÇÕES HOSPITAIS

Com o SOS Evento Protegido, eventos de

Serviço diferenciado destinado aos hospitais, que

diferentes portes e tipos, passam a contar

garante o deslocamento terrestre monitorado

com o que há de melhor e mais moderno em

e seguro de pacientes, acompanhado por

atendimento médico móvel emergencial. Escolas,

Total de vendas por produto em 2019:

profissionais de saúde experientes, entre

universidades, shopping centers, clubes, hotéis,

opção de abrangência regional (Blumenau, Gaspar,

Plano Ideal			

7.519 vidas

médicos, enfermeiros e motoristas socorristas.

academias, empresas e escritórios podem contar

Pomerode, Indaial, Timbó, Rio dos Cedros, Benedito

Plano Uniflex 			

6.800 vidas

São disponibilizadas em casos de alta hospitalar

em seus eventos com uma equipe com médico

(mediante solicitação médica) ou realização

intervencionista, enfermeiro e motorista socorrista

Plano Personal 			

1.531 vidas

de exames e transferências intra-hospitalares.

(suporte avançado) ou ainda uma equipe com

Plano Essencial 		

650 vidas

Os hospitais poderão contratar esse serviço

enfermeiro e motorista socorrista (suporte básico),

contratualmente de forma mensal ou ainda com

tanto num modelo presencial onde a equipe e

adicional por chamado.

ambulância ficam disponíveis no local durante

acima de 100 funcionários, com modelo de

Plano Ideal
Um plano econômico, na qual o beneficiário tem
à disposição toda a rede de cooperados, com

Novo, Doutor Pedrinho, Ascurra e Apiúna), com
acomodação em enfermaria e atendimento de
urgência e emergência em todo o território do
estado de Santa Catarina.

coparticipação diferenciado.

*Inclusão em contratos não comercializados – 9 vidas

todo o período do evento ou ainda semipresencial
onde um responsável entra em contato com

Plano Personal

VENDAS 2019

Com um conceito diferenciado, cuja principal

Área Protegida				15

característica é o modelo de atendimento focado
na Atenção Integral à Saúde, visa promover
todos os cuidados preventivos necessários ao
beneficiário de forma acessível, integrada e

Serviço de Saúde			

5

Evento Protegido 			

92

a Central de Regulação médica solicitando
atendimento e, se necessário, uma ambulância se
deslocará para o local.

(vendas e eventos por marketing)

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.
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SOS UNIMED BENEFICIÁRIO
Serviços de atendimento de urgência e
emergência pré-hospitalar prestados aos clientes
Unimed Blumenau, que optam pelo mesmo, via
plano de saúde. O serviço do SOS Unimed atende
as normatizações da ANS, normativas do CRM e
COREN e legislações do Ministério da Saúde.
Cada UTI Móvel do SOS Unimed conta com
equipamentos de última geração, como: respirador
artificial, material de imobilização e intubação,
incubadora neonatal, oxímetro de pulso,
cardioversor completo, glicosímetro e bomba de
infusão de fármacos.

No último ano, novos parceiros foram
integrados na comercialização de nossos
produtos, ampliando os canais de ofertas,
facilitando o acesso aos nossos produtos
de saúde.
Corretoras Autorizadas para
comercialização dos planos para pessoa
jurídica:
1. 7 Ases Corretora de Seguros Ltda.
2. Corben Consultoria e Corretora de
Seguros Ltda.
3. GR3 Consultoria e Corretagem de

NOSSAS
PREMIAÇÕES
2019

Seguros Ltda Epp

Contato para vendas de planos
da Unimed Blumenau:

4. Maestri Saúde Ltda Me
5. Metra Corretora de Seguros Eireli

PRÊMIO NACIONAL DE ATENDIMENTO

6. Planej Corretora de Seguros Ltda.

Através do comprometimento em oferecer

(47) 3331-8655

7. Reinaldo Cesar Fagundes Eireli Epp

atendimento de qualidade e humanizado, a

(47) 9 9985-1385

8. Schwaderer Corretora de Seguros Ltda.

Unimed Blumenau foi destaque na 12ª edição do

comercial@unimedblumenau.com.br

9. Sorella Consultoria e Corretora de

Prêmio Nacional de Atendimento, recebendo o

Seguros Ltda.
10. Tausend & Niibe Corretora de Seguros
Ltda.

troféu de terceiro lugar na categoria Grande Porte.
O Prêmio Nacional Unimed de Atendimento é uma
das mais prestigiadas premiações do sistema. A

11. Vilson Cezar da Silva Mota

avaliação levou em consideração aspectos como

12. Voog Corretora de Seguros Ltda. Me

estrutura adequada para atendimento ao cliente

Para acompanhamento da concorrência,

para esse atendimento. Testes foram realizados

PRÊMIO DE COMUNICAÇÃO E
MARKETING UNIMED

realizamos pesquisas com informações/

por diferentes mecanismos com clientes reais

Em dezembro, a Unimed Blumenau recebeu

atualizações de mercado. Ainda não há

e fictícios para apurar a qualidade do serviço

o certificado de terceiro lugar na categoria

uma política que aborde as questões

prestado, considerando critérios como agilidade no

Campanha Publicitária grande porte do Prêmio de

de concorrência desleal, entretanto, a

atendimento, postura profissional e resolutividade.

Comunicação e Marketing Unimed.

e análise de qualidade dos canais oferecidos

Cooperativa preza pela transparência
e ética em suas relações, não havendo
ações judiciais por concorrência desleal,
práticas de truste e monopólio.
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SELO OURO NO SIMPÓSIO DAS
UNIMEDS DO ESTADO DE SANTA
CATARINA

SELO OUVIDORIA DE EXCELÊNCIA
A Ouvidoria da Unimed Blumenau alcançou a

A Unimed Blumenau conquistou dois Selos Ouro

Excelência, desenvolvido pela Unimed do Brasil

no 17º Simpósio das Unimeds do Estado

em parceria com diversas Singulares

de Santa Catarina (SUESC). Na categoria Cliente+

e Federações, através do Comitê Nacional de

Intercâmbio, a Unimed Blumenau conquistou o

Ouvidores do Sistema Cooperativo Unimed, e apoio

Selo Ouro pela primeira vez sendo que, no quesito

da consultoria IBRC (Instituto Ibero Brasileiro de

satisfação do cliente, a Cooperativa alcançou o

Relacionamento com o Cliente).

certificação máxima no Programa Ouvidoria de

NOSSO
JEITO DE
GERIR

percentual de 91,2% – o melhor do Estado, acima
da média de 85,6%.

GREAT PLACE TO WORK
A Unimed Blumenau foi reconhecida, pelo

E pelo segundo ano consecutivo a Cooperativa

segundo ano consecutivo, como “As Melhores

ganhou o Selo Ouro no Programa Operacional

Empresas para Trabalhar em Santa Catarina em

Intercâmbio+, que mede a qualidade do

2019” segundo a consultoria do Great Place to

faturamento em relação às metas atingidas,

Work. Entre as 130 inscritas, a Unimed Blumenau

obtendo o melhor resultado entre as Unimeds

recebeu a certificação especial como uma das

de Santa Catarina, com índice de qualidade do

25 melhores empresas de médio porte de Santa

faturamento de 99,14%.

Catarina. A Cooperativa se destacou na 22ª

Gerir com o trabalho do médico
cooperado, a prevenção e a
assistência à saúde de forma
sustentável.

colocação no ranking do Estado.
Com o tema “Movidos pelo propósito de cuidar”, o
17º SUESC reuniu cerca de 800 convidados,
entre dirigentes, cooperados e profissionais das
Cooperativas do Estado.
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GESTÃO
COOPERATIVISTA/
GOVERNANÇA

Conselho Fiscal

3 (três) membros

Os membros efetivos são todos

Representa os interesses

efetivos mais 3 (três)

homens, nas faixas etárias de 30

societários junto à

membros suplentes,

(trinta) a 50 (cinquenta) anos e

administração da

todos cooperados, eleitos

mais de 50 (cinquenta) anos. Os

Cooperativa de forma

por meio de Assembleia

membros suplentes são 2 (dois)

assídua e minuciosa.

Geral Ordinária, todos

homens e 1 (uma) mulher, nas

cooperados com

faixas etárias de 30 (trinta) a 50

mandado de 1 ano.*

(cinquenta) anos e mais de 50
(cinquenta) anos.

Cacij

102-18| 103-1| 103-2| 103-3| 405-1

A Assembleia Geral representa nosso principal

São nas assembleias que nossos cooperados

órgão de governança e deliberação. Todos que

elegem os membros que irão compor os órgãos

compõem a nossa Cooperativa devem cumprir as

de administração e fiscalização da Cooperativa:

decisões tomadas por ela. Uma vez por ano ocorre

o Conselho de Administração e o Conselho

a Assembleia Geral Ordinária e sempre que houver

Fiscal. Além disso, a Unimed Blumenau possui a

necessidade poderá ocorrer a Assembleia Geral

Comissão Administrativa de Conciliação, Instrução

Extraordinária.

e Julgamento (Cacij).

06 (seis) membros

5 (cinco) homens e 1 (uma)

Auxilia o Conselho

efetivos cooperados

mulher, nas faixas etárias de 30

de Administração na

(trinta) a 50 (cinquenta) anos e

análise de demandas

mais de 50 (cinquenta) anos, e 1

provenientes da relação

(um) suplente homem, na faixa

entre cooperados e

etária acima de 50 (cinquenta)

Cooperativa, as quais

anos.

serão processadas
de acordo com o
preconizado no
Regimento Interno.

* Permitido 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.
** Permitida a reeleição, para o período imediato, de apenas 1/3 (um terço) dos seus integrantes.

ÓRGÃO DE

COMPOSIÇÃO

ATRIBUIÇÕES

GOVERNANÇA

Durante o processo de Cooperativação, ministra-

Por zelar por seus princípios estatutários, a

Conselho de

11 (onze) membros

Diretoria Executiva – 2 (dois)

Resolve sobre a

se um curso aos novos cooperados para que eles

Unimed Blumenau, no ano de 2019, não sofreu

Administração

eleitos por meio de

homens e 1 (uma) mulher, nas

gestão dos negócios,

Assembleia Geral

faixas etárias de 30 (trinta) a 50

visando o resultado do

conheçam as diretrizes da Unimed Blumenau

nenhuma sanção por desrespeito às leis e aos

Ordinária, todos

(cinquenta) anos e mais de 50

investimento no longo

e sua a operacionalização, a fim de que estejam

regulamentos socioeconômicos, uma vez que

cooperados com

(cinquenta) anos, assumindo os

prazo e o equilíbrio

aptos com o cotidiano da Operadora. Além disso,

sua essência não autoriza ações de cunho de

mandado de 4 anos*.

cargos de Diretor-Presidente,

entre os anseios dos

os médicos que demonstrarem interesse em

imoralidade econômica e social.

Diretora Vice-Presidente e

cooperados, com foco na

Diretor-Superintendente. Os

sustentabilidade.

ingressar na Unimed Blumenau estão cientes que

Esse cuidado com os seus princípios estatutários,

deverão cumprir todos os requisitos constantes no

deixou a Unimed Blumenau, no ano de 2019,

5 (cinco) homens e 3 (três)

Estatuto Social, no Regimento Interno, bem como,

livre de sanções por desrespeito às leis e aos

mulheres, nas faixas etárias de

nas demais legislações vigentes no momento da

regulamentos socioeconômicos, uma vez que

inscrição.

sua essência não autoriza ações de cunho de

demais, 8 (oito) membros, são

30 (trinta) a 50 (cinquenta) anos
e mais de 50 (cinquenta) anos,
que assumem como Conselheiros

imoralidade econômica e social.

Vogais.
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Organograma
Institucional

ASSEMBLEIA 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

GERÊCIA
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 de
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)

Recepção

Serviço de
Atenção à Saúde

Responsabilidade Social

Relacionamento
com o Cliente

Marketing e
Comunicação

Jurídico

Administrativo

Higienização

Agências de Saúde
A

Escritório da Qualidade

Relacionamento
com Cooperado

Escritório de Projetos

Gestão da Rede

SOS

Contas Médicas

Hospital Unidade Centro

Autorização

Farmácia

Secretaria

Obras e Manutenção

Pronto Atendimento

Suprimentos

SCIH
Legenda:

Conselho,
Comissão, Comitê
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Diretoria
Executiva

Gerência

Coordenação

Líderes
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SISTEMA DE GESTÃO
E PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

VALORES:
Cooperação:
Atuar em parcerias com objetivo comum.
Ética:

102-16

Agir com transparência, respeitando leis,
contratos e, sobretudo, as pessoas.

A Unimed Blumenau tem seu planejamento estratégico estruturado para oferecer

Responsabilidade socioambiental:

qualidade, segurança e os melhores produtos com foco no cliente, cooperados e

Contribuir com o bem-estar social, respeitando

colaboradores. O mapa tem seus objetivos vinculados às perspectivas em Financeiro,

o meio ambiente.

Cooperado, Cliente, Processos e Aprendizado e Competência. Sua identidade
organizacional está pautada da seguinte forma:

Inovação:
Busca de boas ideias e soluções.
Foco no cliente:

ESTRATÉGIA:
Educação em saúde, eficácia na assistência prestada e produtos
adequados com gestão sustentável.

Respeito e excelência nas interações com clientes
internos e externos.
Competência:
Aperfeiçoar constantemente habilidades técnicas
e comportamentais.

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

VISÃO:
Ser uma Cooperativa referência no mercado da saúde suplementar, com
foco na saúde integral do cliente de forma segura e inovadora.

30
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Mapa Estratégico
Financeiro

A fim de monitorar de forma periódica o

de Saúde. Durante esse encontro os gestores

desempenho da Unimed Blumenau, foi realizado

apresentaram o monitoramento das ações

em abril e em novembro a reunião estratégica

estratégicas desenvolvidas e o plano de ação

de Análise Crítica de Alta Direção (ACAD), que

para atingir as metas da Cooperativa, alinhado ao

contou com a participação da Diretoria Executiva,

Planejamento Estratégico.

dos gestores e de consultoria externa em Gestão

Aumentar receitas.
Melhorar o resultado operacional.
Diminuir sinistralidade.
Diminuir custo administrativo/operacional.

CERTIFICAÇÕES

Política de investimentos.

A Unimed Blumenau

PMQ; Dinâmica da Qualidade de Desempenho de

Cooperado

recebeu ao final do ano o

Rede Prestadora; Sistemáticas de Gerenciamento

Melhorar o nível de satisfação dos cooperados com os serviços.

Selo Ouro na acreditação

das Ações dos Serviços da Saúde; Satisfação

Melhorar o nível de remuneração do cooperado.

da RN 277 que visa à

dos Beneficiários; Programas de Gerenciamento

Estabelecer programa de avaliação por desempenho.

excelência na gestão e

de Doenças de Promoção da Saúde; Estrutura e

no atendimento prestado

Operação; e Gestão).

Cliente
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.

Processos
Fortalecer o modelo de sistema de saúde.

aos seus beneficiários. É a mais alta distinção que
uma operadora de plano de saúde pode receber

Estamos em busca do reconhecimento da

no Brasil. Para receber esse selo, a Cooperativa

qualidade de nossos processos que será quando

adequou e melhorou seus processo a fim de

obtivermos a ISO 9001, concedido através da

atender todos os critérios da norma e passou por

DNV GL e criado pela Organização Internacional

auditoria feita pela DNV GL (Business Assurance

para Padronizações (ISO). Essa certificação tem o

Avaliações e Certificações Brasil), uma das mais

objetivo de construir um modelo de gerenciamento

importantes certificadoras do mundo.

na organização para que os processos de trabalho

Núcleo de Segurança do Paciente.
Programa de atenção aos pacientes de risco.
Uso racional da solicitação de exames ambulatoriais com protocolos clínicos.
Qualificação, dimensionamento, avaliação, desempenho rede própria e cedenciados.
Melhoria do relacionamento com a rede credenciada.
Otimizar processos. Diminuir o ciclo. Simplificar. Aumentar eficiência.
Atender normas e regras.

Aprendizado Competência

32

sejam padronizados, e, com isso, ajudem a
A certificação RN 277 foi pela Agência Nacional de

organização na realização de serviços que atendam

Saúde Suplementar (ANS), por meio do Programa

aos requisitos e necessidades dos beneficiários,

de Acreditação de Operadoras de Planos Privados

colaborando para que a organização seja cada vez

de Assistência à Saúde, que tem o objetivo de

mais competitiva e sustentável. A certificação

implantar controle nos processos administrativos

é um atestado de reconhecimento nacional e

e melhorar a qualidade da assistência no campo

internacional à qualidade do trabalho, assegurando

da saúde suplementar. A Cooperativa foi avaliada

boas práticas de gestão e relacionamento entre

em diversos pontos, como gestão, estrutura,

clientes e fornecedores.

Sistema de informação alinhado as necessidades de gestão de saúde.

serviços de saúde oferecidos, desempenho da

Desenvolvimento de competência e liderança com meritocracia.

rede de profissionais e de estabelecimentos

Nosso foco está no atendimento de excelência aos

Desenvolvimento do cooperado.

de saúde conveniados e o nível de satisfação

nossos beneficiários, que renova todos os dias o

Atração e retenção de talentos.

dos seus beneficiários e alcançou o modelo

compromisso com a sustentabilidade e a qualidade

de gerenciamento previsto na RN 277, em 7

dos serviços para pavimentar o futuro da Unimed

dimensões (Programa de Melhoria da Qualidade –

Blumenau.
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COMPROMISSOS
ESTRATÉGICOS
É através do cooperativismo que combatemos

Para alcançarmos nossos propósitos, norteamos

desigualdades, desempenhando papel

nossa gestão nos 7 Princípios Cooperativistas,

fundamental na inclusão social e econômica e no

levando à prática os nossos valores:

desenvolvimento sustentável tanto local quanto do

OBJETIVOS DO
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

planeta.

1

Adesão
voluntária
e livre

3

2

A Cooperativa associa suas ações e programas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Participação
econômica dos
membros

Também participa, desde 2010, do Movimento ODS Santa Catarina - Núcleo Blumenau, contribuindo
na disseminação dos objetivos e na melhora dos indicadores locais.

4

Gestão
democrática

Autonomia e
independência

5

6

Intercooperação

Educação,
formação e
informação

7

Interesse pela
comunidade

34
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PROGRAMA
INTEGRIDADE
103-1 | 103-2 | 103-3 | 205-1 | 205-2 | 205-3

PARTES
INTERESSADAS

Trabalhamos pela legalidade e transparência nas
contribuições a campanhas políticas e primamos
pela transparência de informações e colaboração

102-40 | 102-42 | 102-43

em investigações, quando necessário.
Através do monitorando de indicadores de
autoavaliação de prevenção à corrupção da
Desde 2006, a Unimed Blumenau é signatária

Cooperativa, que consta no link: http://www.

do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra

empresalimpa.org.br/, a Unimed Blumenau

a Corrupção, onde assumiu o compromisso de

acredita na transparência de suas ações e no

divulgar a legislação brasileira anticorrupção para

engajamento da sua cadeia de valor em suas

seus colaboradores e stakeholders, a fim de que ela

ações em prol a esta, o que contribui para a não

seja cumprida integralmente.

existência de denúncias e casos de corrupção.

Além dos seus clientes, a Unimed Blumenau possui diversas partes interessadas como fornecedores, cooperados, força de trabalho, comunidade do entorno, governo e sociedade e meio
ambiente.

Fornecedores
Cooperados

PARTICIPAÇÕES

Meio Ambiente

102-13

Força de Trabalho

A Cooperativa, exercendo um dos 7 princípios do
Cooperativismo – Interesse pela Comunidade, participa

Sociedade

ativamente 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).
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Governo

Comunidade
do Entorno
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CANAIS DE
COMUNICAÇÃO
Links dos canais de comunicação online:

unimed.coop.br/web/blumenau/home

instagram.com/unimedblumenau

facebook.com/UnimedBNU

DESEMPENHO
ECONÔMICO
103-1 | 103-2 | 103-3 | 201-1
O acompanhamento do desempenho econômico-

bem como, garante segurança ao atendimento dos

financeiro é determinante para o sucesso da

beneficiários de planos de saúde.

Cooperativa. Esta gestão proporciona maior
assertividade na tomada de decisão, alinhando o

Durante 2019, a Cooperativa buscou de forma

planejamento estratégico ao alcance dos objetivos

estratégica a garantia do equilíbrio econômico, no

de curto, médio e longo prazo.

relacionamento com o cooperado e no combate ao
desperdício. Nesta atuação de forma estratégica

linkedin.com/company/unimed-blumenau

O gerenciamento do desempenho econômico-

concentramos esforços em:

financeiro conta com um sistema de gestão
capaz de realizar múltiplas conferências por

twitter.com/unimedblumenau

a) melhorar os processos internos

áreas afins, tais como: Financeiro, Contabilidade

para reduzir custos e despesas

e Controladoria. Essas informações produzidas

administrativas através de mecanismos

são submetidas à avaliação dos demais gestores

de qualidade, sendo que obtivemos a

Além destes, a Cooperativa ainda conta com

da Unimed Blumenau, da Diretoria Executiva, do

certificação Selo Ouro da RN 277;

as seguintes redes de relacionamento:

Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e
dos demais cooperados, por meio da Assembleia

PÚBLICO INTERNO:

Geral.

b) alcançar o equilíbrio nos contratos com
os clientes;
c) reduzir de forma constante e responsável
o custo assistencial;

e-mail, intranet, mural, banner, wallpaper

Como prestação de contas, anualmente, são

corporativo, Tasy (comunicados), o líder como

elaboradas as demonstrações financeiras e demais

multiplicador, Agentes de Comunicação e outros

notas explicativas. Esses demonstrativos são

formatos personalizados.

submetidos à auditoria externa independente e

d) adequar a estrutura dos serviços
próprios;
e) fortalecer a relação entre Cooperativa e
Cooperado.

apresentados para deliberação aos cooperados

PÚBLICO EXTERNO:
Front-lights e outdoors, rádios, e-mail marketing,
site/portal/hotsite, mala direta, ofícios, folders/
flyers, revistas e jornais locais, Facebook, /

durante a Assembleia Geral Ordinária.

A Cooperativa monitora a eficiência econômico-

Uma Cooperativa de trabalho que apresenta

financeira por meio da análise de diversos

segurança na gestão econômico-financeira

indicadores. A seguir, relacionamos os principais:

permite melhor desempenho aos cooperados,

Instagram, Linkedin, Twitter, Youtube, Whatsapp,
SMS, App Unimed Com Você, TV.
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Endividamento
Evolução das Vendas Líquidas

Evolução da Receita Bruta

(contraprestações)

2019

2019
2018

2018

2017

2017

Ativos

11.259.018

389.919.825

2017

167.075.099

2017

R$ 294,90

* Informação ajustada de acordo com o Balanço
republicado e ajustado pela RN 430.

Evolução da Sinistralidade

86.334,30
93.841,78

2019

216.764.012
197.339.607

R$ 380,40*

* Informação ajustada de acordo com o Balanço
republicado e ajustado pela RN 430.

Margem de Solvência e PMA

2018

2018
29,0%

353.148.042

* Informação ajustada de acordo com o Balanço
republicado e ajustado pela RN 430.

2019

2017

20,4%

24,7%

7.441.417
-33,9%

469.525.512*

440.385.043*

R$ 408,60
7,4%

2018

5,1%

2019

4.323.148
-41,9%

496.330.413

467.964.194
6,3%

2019

Evolução do Custo Assistencial

69.322,43
89.242,64

2018

57.049,45
63.285,31

2017
Margem de Solvência

PMA

2019

87,9%

2018
2017

Despesas Administrativas

85,9%*
83,9%

* Informação ajustada de acordo com o Balanço
republicado e ajustado pela RN 430.

2019

7,1%

2018

8,4%

2017

10,3%

Proporção Desp. Adm. / Contraprestações

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.

Ativos Garantidores de Provisões Técnicas
43.191.671
31.100.942

29.680.363
18.074.686*

34.402.910

36.302.352

45.930.506

2017

2018

2019

Ativo Vinculado

Resultado Líquido do Exercício

Ativo Não Vinculado

Vinc. Imóvel

Provisão Técnica

8.818.261
5.193.083

2017

2018

2019

* Informação ajustada de acordo com o Balanço republicado e ajustado pela RN 430.
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Liquidez Corrente

Evolução da Receita Bruta

2019
2018
2017

2019

1,75

98.873.068
8,4%

1,78*

2018

1,43

Valor da produção dos médicos
91.187.149*

47,6%

2017

* Informação ajustada de acordo com o Balanço
republicado e ajustado pela RN 430.

Mede a capacidade de pagamento de curto prazo
da Cooperativa. Teve um expressivo incremento

61.793.379

* Informação ajustada de acordo com o Balanço
republicado e ajustado pela RN 430.

Cooperativa foi de 8,5%. Esse indicador demonstra

econômico-financeira.

% de cooperados atuando em
unidades assistenciais

e clínicas cooperadas.

2019

Em 2019, o crescimento do patrimônio líquido da

nos últimos anos por estar focada na gestão

Ganho do Cooperado

2019
R$ 253.380.698,80

2018
2017
2016

R$ 214.293.541,78
R$ $ 204.822.242,25

32,9%

2018
2017

34%
25,60%

2016

24,43%

R$ 191.743,965,00

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.

Valor Econômico Direto Gerado
Receita Líquida Operacional

Ticket Médio
2015

2016

2017

2018

2019

108.873

106.517

104.226

103.836

114.757

Ticket Receita

227,32

256,59

278,13

349,14

336,28

Ticket Custo

199,93

222,80

235,75

303,54

298,88

No Beneficiados
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Valor Econômico Distribuído

R$ 597.529.114,78

Remuneração do Trabalho

R$ 175.071.826,44

Custos

– R$ 288.279.568,96

Remuneração do Governo

R$ 19.104.741,58

Despesas Operacionais

– R$ 109.843.518,88

Remuneração de
Capitais de Terceiros

R$ 1.090.860,22

Remuneração de
Capitais Próprios

R$ 11.795.448,32

Receitas Financeiras
Valor a Distribuir

R$ 7.791.733,61
R$ 207.197.760,55

Contribuição para Sociedade
Valor Distribuído

R$ 134.883,99
R$ 207.197.760,55
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Relacionamento
com Médicos
Cooperados
CRESCER
JUNTO
Promover excelência em saúde de
forma sustentável, agregando valor
aos cooperados.

103-1, 103-2, 103-3

Os médicos cooperados são a razão e o alicerce

A área realiza atendimentos presenciais,

do Sistema Unimed existir, uma Cooperativa

telefônicos ou por meio de e-mail e WhatsApp,

constituída por médicos das mais diversas áreas

avaliando necessidades e buscando soluções junto

para gerir trabalho e renda, promovendo a saúde e

às áreas envolvidas. Também busca estreitar o

desenvolvendo a comunidade local.

relacionamento com o médico, visando a interação
e participação ativa junto à Cooperativa, por meio

E por isso a Cooperativa conta com a área de

do Programa de Visitas aos Cooperados e núcleos

Relacionamento com o Cooperado, setor referência

de Organização do Quadro Social.

para o médico cooperado da Unimed Blumenau,
com o objetivo de agilizar a resolução dos diversos

Em 2019 foram realizados 7.420 atendimentos,

assuntos operacionais demandados.

divididos nos canais abaixo:

Mês			Telefone

WhatsApp

E-mail		Presencial

Total

			2019		2019		2019		2019		2019
Janeiro			288		166		105		53		612
Fevereiro		316		116		108		53		593
Março			419		248		157		53		877
Abril			487		311		168		53		1.019
Maio			262		131		115		53		561
Junho			197		97		37		53		384
Julho			175		207		78		53		513
Agosto			153		228		86		53		520
Setembro		175		444		109		53		781
Outubro			165		315		82		53		615
Novembro		151		182		79		53		465
Dezembro		132		234		61		53		480
TOTAL			2.920		2.679		1.185		636		7.420
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E-mail:
1.1185

WhatsApp:
2.679

Presencial:
636

EVENTOS
Com o intuito de levar informação e/ou
integrar os médicos cooperados, em 2019
foram realizados os seguintes eventos:

Telefone:
2.920

FEVEREIRO
Jantar de Aniversariantes
Com a participação de 52 cooperados, em

BENEFÍCIOS AOS
COOPERADOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

celebração dos cooperados aniversariantes dos
últimos quatros meses de 2018. Com menos
participantes, esses eventos promovem uma
maior confraternização entre os cooperados e

Seguro de vida em grupo;

a diretoria executiva.

Auxílio funeral;
Serit (Seguro de Renda por Incapacidade Temporária);
Linha de celular/internet corporativa;
Plac (Plano de Assistência à Saúde do Cooperado);

Organização do Quadro Social
Este evento ocorreu no mês de fevereiro, abril

Gratuidade do Plac*;

e julho nas cidades de Blumenau, Indaial,

Reembolso do CRM*;

Timbó e Pomerode e teve como objetivo

Afastamento temporário;
Remissão**;
Clube Ipiranga.

* Conforme Regimento Interno.
** O Cooperado Remido Pessoa Física poderá permanecer no quadro social da
Cooperativa somente com o objetivo de usufruir daqueles benefícios oferecidos
pela mesma, 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.
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fevereiro desse ano foi realizado o jantar de
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realizar as devolutivas referente ao Programa
de Visitas ao Cooperado. Nessa oportunidade
foi promovida uma palestra sobre o Projeto
de Organização do Quadro Social (OQS), que
visa ampliar os mecanismos de governança
e fortalecer o negócio Unimed por meio da
consciência e da participação.
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MARÇO

SETEMBRO

Assembleia Geral Ordinária

Jantar de Aniversariantes

Com a participação de 398 cooperados, no mês de março ocorreu a Assembleia Geral Ordinária.

Setembro foi a vez de celebrar com os

Nessa ocasião foram realizadas as eleições do Conselho Fiscal (2019/2020) e do Conselho de Ética

aniversariantes do segundo quadrimestre de

e da Comissão Administrativa de Conciliação, Instrução e Julgamento (Cacij) e, também, foram

2019. Com a participação de 80 cooperados,

informadas sobre a prestação de contas de 2018 e a destinação de sobras ou perdas.

o jantar serviu, além de homenagear os
aniversariantes, de estreitamento das relações

MAIO

entre cooperados e diretoria executiva.

Jantar de Aniversariantes
Em maio ocorreu o 2º jantar de aniversariantes
aniversariaram no primeiro quadrimestre de

Evento lança modelo
DRG de assistência

2019, seguindo o mesmo modelo do anterior.

A Unimed Blumenau apresentou em setembro,

do ano, celebrado com os cooperados que

Desta vez, contamos com a participação de 72
cooperados.

para 120 cooperados e representantes da
rede hospitalar, a implantação do Grupo de
Diagnósticos Relacionados (Diagnosis Related
Groups), uma metodologia mundial para medir

JUNHO

a complexidade, a gravidade e a segurança
assistencial de cada paciente internado. Tudo
isso com o intuito de melhorar a qualidade

Palestra: Tendências e Estratégias
do Mercado de Saúde Suplementar
Brasileiro

assistencial e potencializar os resultados para
médicos, hospitais e operadora de plano de saúde.

Em junho, foi realizado um evento aberto
aos cooperados no Teatro Carlos Gomes.
O palestrante foi o médico e presidente da
Unimed Fortaleza, Dr. Elias Leite. O dirigente
detalhou, com base em uma imersão feita na
Disney, as estratégicas para encantar o público.
Segundo Dr. Leite, estas estratégias podem e
devem inspirar as decisões estratégicas em
clínicas e consultórios com ótimos resultados.
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PROGRAMA DE VISITA
AOS COOPERADOS

NOVEMBRO

devolutivas do Programa de Visitas ao Cooperado.

O Programa de Visitas é um canal que leva a

Jantar de Aniversariantes

Cooperativa até o cooperado. É um espaço de
comunicação para fornecer informações aos

O principal objetivo do programa é levar a Cooperativa

cooperados, conhecer e compreender melhor as

até o cooperado, no intuito de conhecer melhor suas

suas necessidades e, consequentemente, estreitar

necessidades e expectativas e ouvir suas sugestões

relacionamentos. Além de atender à dúvidas e

e críticas. Uma equipe do setor de Relacionamento

demandas dos cooperados, o Programa de Visitas

com o Cooperado tem visitado os consultórios

2019, além de homenagear alguns cooperados

também tem os objetivos de ampliar o diálogo,

para apresentar uma visão geral da Cooperativa,

que completaram 50 anos de Medicina.

compartilhar os desafios e integrar os médicos, cada

os benefícios do cooperado, os recursos próprios e

vez mais, nas decisões da Unimed Blumenau.

os programas e projetos desenvolvidos em prol da

Reconhecimento, lembranças e boas
histórias marcaram este último jantar do
ano, em homenagem aos 64 cooperados
aniversariantes do terceiro quadrimestre de

comunidade.
Foram realizadas 600 entrevistas com os cooperados,

Workshop LGPD - Lei de Proteção de Dados
Em novembro, a Unimed Blumenau promoveu uma
reunião com o objetivo de informar os cooperados
sobre os direitos e obrigações relacionados a
proteção de dados dos beneficiários da Unimed

analisadas mais de 1,4 mil contribuições, entre

Os cooperados que participaram das devolutivas

sugestões, solicitações, elogios e reclamações. Entre as

tiveram palestra sobre o Projeto de Organização do

ideias propostas, estão grupo de estudo de benefícios

Quadro Social (OQS), que visa ampliar os mecanismos

aos cooperados, campanhas de conscientização do

de governança e fortalecer o negócio Unimed por

beneficiário sobre o comparecimento a consulta

meio da consciência e da participação.

agendadas e sobre quando procurar o pronto
atendimento.

O Programa de Visitas ao Cooperado e o Projeto OQS

Para ampliar o diálogo, compartilhar os desafios

2022 da Unimed Blumenau. As devolutivas com

e integrar ainda mais os médicos nas decisões

as sugestões e críticas dos cooperados estão sendo

da Cooperativa, a Unimed Blumenau realizou as

avaliadas por meio do Programa OQS.

fazem parte do Planejamento Estratégico 2018-

Blumenau, estimulando a cultura da segurança no
armazenamento.

Total de Visitas - Jul/2018 a Abr/2019
800

728

700

600

600
500
400
300
200
100

73
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38

51

27

43

34

29

52
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33

84

0
Mai
19

9

4

9

Jun
19

Jul
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71

57

Não querem visita
Não disponibilizaram agenda
Total realizado
Total geral
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OQS – ORGANIZAÇÃO
DO QUADRO SOCIAL

REDE PRESTADORA
A excelência em saúde é a missão da nossa Cooperativa e com a nossa área
“Rede Prestadora” procuramos disponibilizar uma rede qualificada para
atendimento aos nossos clientes, promovendo ações de qualificação aos seus
prestadores, sendo credenciados e cooperados.

Composição da Rede Prestadora

777

33

clínicas de
fisioterapia

20

laboratórios

credenciados

A Organização do Quadro Social - OQS é um órgão
consultivo, que visa ampliar os mecanismos de

O encontro teve como objetivo:

governança e fortalecer o negócio Unimed por

Promover a aproximação dos Cooperados à

meio da consciência e da participação. É através

Cooperativa;

da OQS que a administração conversa com os
cooperados, levando a eles seus desafios, produtos,
serviços e informações sobre a sua Cooperativa
trazendo, assim, melhorias para Cooperativa. Sem

sobre o funcionamento de uma Cooperativa e

clínicas

credenciadas

hospital

09

cooperado

hospitais

credenciados

seus direitos e responsabilidades;

No ano de 2019, foi implementado o Programa Qualipres, que é um programa

de intermediar interesses dos públicos da OQS,

Estimular sua participação e aumentar a

de qualificação de rede prestadora que busca melhoria contínua da qualidade

visando o aumento da participação, fidelidade e

percepção de suas responsabilidades frente ao

assistencial e a promoção da segurança do paciente.

poder de deliberação e com a responsabilidade

confiança entre as partes. Esse ano o encontro
aconteceu no dia 26 de novembro, no Hotel Quality
de Blumenau.
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credenciadas

27

01

clínicas

Promover a valorização do médico cooperado;
Possibilitar aos cooperados o entendimento

Rede
Prestadora

188

Despertar o sentimento de pertencimento;

e, juntos, encontrar a solução de problemas,

médicos
ativos

empreendimento cooperativo, contribuindo para
a sustentabilidade da Unimed Blumenau;

Através de visitas técnicas de qualificação, iniciamos o programa conhecendo

Conscientização de Cooperativismo.

o ambiente físico e divulgando as legislações vigentes para cada tipo de

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2019 / OQS - ORGANIZAÇÃO DE QUADRO SOCIAL

especialidade.
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Visitas Técnicas

Setembro/2018 - Dezembro/2019
120%

100%

100%
80%
60%
40%
20%

DESENVOLVIMENTO DE NOSSOS
COOPERADOS, COLABORADORES
DA ASSISTÊNCIA E REDE
PRESTADORA
Visando o Qualipres (Programa de Qualificação da Rede Prestadora) da Unimed Blumenau, em busca

0

Visitado
Total de Prestadores 654

da melhoria contínua da qualidade assistencial, a gestão da rede prestadora ofereceu oportunidades de
aprimoramento do conhecimento científico e das habilidades das equipes médicas, multidisciplinar e de
enfermagem ao longo de 2019.

100%

Percentual do Nível de Classificação dos
Prestadores do Programa Qualipres

80%

88%

60%
40%
20%
0

PROGRAMA DE TREINAMENTO DE
SIMULAÇÃO REALÍSTICA PEDIÁTRICA
PAVN
Realizado em 3 módulos diferentes de 2 horas

2%

10%

I

II

cada, teve como objetivo capacitar as equipes
III

médicas e de enfermagem para o atendimento
das principais emergências pediátricas, através
de simulação realística, simulando os aspectos

100%

Percentual de Prestadores
Unimed Blumenau por Criticidade

80%

88%

60%
40%
20%
0

reais de uma situação clínica em um ambiente
simulado.
Módulo 1: Emergências Respiratórias
• Número de participantes: 39 participantes
Módulo 2: Emergências Cardiológicas

2%

10%
Visitado
Total de Prestadores 654

• Número de participantes: 34 participantes
Módulo 3: Emergências Neurológicas/
Hemodinâmicas
• Número de participantes: 28 participantes
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CUIDADOS BÁSICOS DE HIGIENE
ORAL NA PREVENÇÃO DE
INFECÇÕES
Com duração de 2 horas voltado à equipe

TREINAMENTO:
MANEJO
AVANÇADO DE
VIAS AÉREAS
ADULTO E
PEDIÁTRICO

médica, enfermagem, equipe multiprofissional
e demais interessados, teve como objetivo atuar

Treinamento voltado aos médicos dos serviços

preventivamente com foco em pacientes da

PAVN e SOS. Preparou a equipe médica para o

Atenção Domiciliar e orientações de autocuidado.

correto manejo das vias aéreas do paciente crítico

Número de Participantes: 25 participantes

adulto e pediátrico. Duração de 4h.
Número de participantes: 42 participantes
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WORKSHOP DE
ACESSOS
VASCULARES E
INTRAÓSSEO

ATENDIMENTO A PCR E MANEJO
DO PACIENTE NAS EMERGÊNCIAS

O evento teve 3 horas de duração para cada turma.
Abordou temas de grande relevância para área

Treinamento com 4 horas de duração. Ofereceu

assistencial, relacionado aos principais tipos de

à equipe médica, técnicos, enfermeiros e rede

acessos: PICC, Intraósseo, Hipodermóclise, Acesso

prestadora, conteúdo teórico e prático sobre o

Venoso Central e Cateter Totalmente Implantado,

manejo do paciente nas emergências.

possibilitando uma capacitação teórica, aula

Número de participantes: 84 participantes

demonstrativa e de manipulação dos dispositivos
relacionado
Número de participantes: 150 participantes
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SEGURANÇA DO PACIENTE E
GESTÃO DE RISCOS NA SAÚDE:

FERRAMENTAS E METODOLOGIAS BÁSICAS
Apresentar as estratégias que não podem faltar
para a gestão de riscos nas instituições e dados
relevantes sobre a segurança dos pacientes.
Durante 1h30min, médicos cooperados, rede
prestadora e demais interessados puderam ouvir
ao Dr. Dario Fortes Ferreira - IBSP.
Número de participantes: 80 participantes
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CURATIVOS E
COBERTURAS
Em parceria com a área da rede prestadora e
voltado para os colaboradores, cooperados e
prestadores, o evento, com 4 horas de duração, teve
o objetivo de aperfeiçoar a prática dos profissionais
da área com relação à identificação e tratamento de
feridas.
Número de participantes: 104 participantes
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BOAS PRÁTICAS DE
LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO
DE MATERIAIS

TREINAMENTOS
DAS SECRETÁRIAS
Em comemoração ao Dia da Secretária, foi
oferecido, em dois encontros, uma palestra

Treinamento com duração de 2h30min, teve

abordando temas do dia a dia, estresse,

como objetivo melhorar a prática de limpeza e

administração do tempo e qualidade de vida,

esterilização de artigos de saúde tanto para o

atendendo a 73 secretárias.

colaborador quanto para a rede prestadora.
Número de participantes: 76 participantes
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DRG Brasil na
Unimed Blumenau
Possibilita ainda que a operadora possa gerir o
banco de dados com informações pertinentes
à complexidade e performance da assistência
prestada e, através destas, será possível a
estruturação de linhas de cuidado de acordo com o
perfil epidemiológico local.
O mercado de saúde tem se tornado cada vez

A Unimed Blumenau preza pela excelência da

mais dinâmico, complexo, tecnológico e oneroso,

assistência prestada a seus clientes e os dados

sendo necessária uma nova visão focada na

oriundo desta metodologia contribuirão para o

sustentabilidade de seu ecossistema. Neste sentido,

desenvolvimento e performance através da revisão

a Unimed Blumenau, em 2019, implementou a

de modelos de remuneração de sua rede prestadora

ferramenta DRG Brasil.

hospitalar e cooperados.

Esta ferramenta está alinhada as metas do

O foco é a entrega de valor ao cliente com uma

Planejamento Estratégico e tem como objetivo

assistência à saúde eficaz, de resultado, qualidade,

principal gerar valor aos clientes da Unimed

segurança, focando a melhor experiência ao

Blumenau com a implementação de métricas

paciente.

mesuráveis de desfechos assistenciais alinhadas ao
consumo de recursos.

AVALIAÇÃO
ECONÔMICA
EM SAÚDE

Treinamento de 1h30min focado em subsidiar a
tomada de decisões de incorporação de tecnologia
entre os envolvidos, através da síntese da
evidência científica disponível, o que resulta na

Evento de Abertura do Projeto DRG Brasil Unimed Blumenau com
Diretoria Executiva e Conselho de Administração - Dr. Renato Couto.

Evento Cooperados – Dr. Renato Couto Abertura do Projeto DRG
Brasil Unimed Blumenau.

Evento Coordenadores e Líderes – Dr. Renato Couto Abertura do
Projeto DRG Brasil Unimed Blumenau.

Evento Colaboradores – Dr. Roberto Amorim Moreira Abertura do
Projeto DRG Brasil Unimed Blumenau.

melhor relação entre custo ao gestor e efetividade
ao paciente. Oferecido à equipe médica, rede
prestadora e demais interessados.
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BEM-ESTAR
PARA TODOS,
EM TODOS OS
MOMENTOS

CENTRAL DE
RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE

Respeito e excelência nas interações
com clientes internos e externos.
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Na Unimed Blumenau cuidamos da saúde das

Além do atendimento presencial, disponibilizamos

pessoas de forma integral, com segurança e

um rol de serviços online, agilizando o acesso e a

inovação. Acreditamos que uma vida saudável é a

resolução de suas necessidades. Desde a impressão

melhor forma de prevenção e promoção da saúde.

de uma 2ª via de boletos até uma central de

Por isso, em 2019 nos aproximamos ainda mais de

agendamento estão disponíveis em nosso site. E

nossos clientes a fim de divulgar nossa filosofia

ainda em 2019 nos adaptamos para atendimento

em cuidar bem.

através do WhatsApp e Telegram.
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SEGURANÇA
DO PACIENTE
102-11 | 103-1 | 103-2 | 103-3 | 416-1 | 416-2 | 419-1

ÍNDICE DE DESEMPENHO DA
SAÚDE SUPLEMENTAR (IDSS)

Sob a responsabilidade do Núcleo de Segurança

103-1 | 103-2 | 103-3

voltadas à segurança do paciente, em 2019

do Paciente (NSP), criado desde 2013 a fim de
promover e apoiar a implementação de ações
foi elaborado um evento chamado de Arraial

Ações como essas são reconhecidas pela Agência

operadoras se dá pelo Índice de Desempenho de

Nacional de Saúde (ANS), onde anualmente a

Saúde Suplementar (IDSS).

possibilitar a colaboração e compartilhar boas
práticas, conhecimentos e processos padronizados

qualidade das operadoras de planos de saúde são
avaliadas em busca do equilíbrio no mercado e

Em 2019, tomando a base de dados de 2018, a

da ajuda ao consumidor na hora de optar por um

Unimed Blumenau obteve um índice de 0,8654,

plano de saúde.

o melhor resultado alcançado desde a criação do
índice, indicando um melhor desempenho de

Denominado Programa de Qualificação da Saúde

do Paciente Seguro. O objetivo do evento foi

todos em busca de cuidar bem de nossos clientes.

Suplementar, a classificação (variação de 0 a 1) das

para aperfeiçoar o cuidado centrado no paciente.
Abordando de forma lúdica os protocolos
clínicos e gerenciados institucionais, o evento
integrou as equipes das unidades assistenciais
da Unimed Blumenau, promoveu a segurança
do paciente, meta estratégica da Cooperativa,
incentivou a leitura dos documentos institucionais
pelos colaboradores envolvidos diretamente na

0,9
0,8

0,7877

0,7927

0,8266

0,8449

0,8278

0,8654

0,8553

assistência e disseminou formas de aprendizado
não convencionais através de dinâmicas de

0,7918

aprendizado ativo.

0,7

Série 1
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Na última quinzena de julho também foi realizado,
em todas as unidades assistenciais
da Unimed Blumenau, a Parada da Segurança
do Paciente. A ação contou com exposição de
banners e cartilhas sobre o tema, além de dinâmica
sobre as ferramentas de notificação de falhas de
processo, eventos do paciente, tecnovigilância,
farmacovigilância e hemovigilância.
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OUVIDORIA
406-1

A Ouvidoria da Unimed Blumenau é um canal

em diretriz específica. Após receber o parecer

democrático de comunicação voltada para

da área técnica, a Ouvidoria analisa a adequação

atuar como interlocutora entre seus diversos

da resposta apresentada e o atendimento à

públicos, em especial, seus consumidores e a

manifestação do cliente, cabendo a ela encerrar

PRIVACIDADE

instituição que representam, em observância às

a demanda junto ao manifestante, ou solicitar a

Resoluções Normativas da Agência Nacional de

revisão da tratativa junto às partes envolvidas.

103-1, 103-2,0 103-3, 418-1

Consumidor.

Saúde Suplementar e ao Código de Defesa do
De forma a evitar demandas, proativamente
acompanha e estimula as áreas internas da

A Unimed Blumenau está atenta em relação a

Em 2019 iniciamos um Projeto de Adequação

Mais que ouvir, mediar e representar o cliente

Cooperativa a revisar processos que originam e

privacidade e a segurança de todos seus clientes,

à Lei Geral de Proteção de Dados que afetará

dentro da Cooperativa, a Ouvidoria oportuniza às

reincidem as demandas, sugerindo a elaboração

garantindo a proteção da privacidade das

todas as unidades e terceiros que manipulem

áreas internas revisitarem seus processos, analisar

de planos de ação, propondo e recomendando

informações pessoais coletadas para manutenção

dados pessoais de clientes da Unimed Blumenau,

a causa das manifestações, tendo o cliente como

melhorias de modo a evitar recorrências,

e aprimoramento dos serviços prestados. As

buscando adequar todos os processos aos

protagonista da melhoria contínua.

oferecendo subsídios para melhorar os processos

informações de nossos clientes são coletadas em

princípios e boas práticas trazidos pela nova lei.

diferentes áreas e através de diferentes formulários

de trabalho da Operadora, buscando sanar
De forma recursal, atua em segunda instância

eventuais deficiências e/ou falhas em seu
funcionamento.

que são mantidos em sigilo, conforme a Gestão da

Assim, a Cooperativa zela tanto pelos princípios

no atendimento, devendo ser acionada quando o

Privacidade do Cliente, que é conduzida de acordo

normativos dos dados pessoais, quanto a

cliente já passou pelos canais convencionais de

com a Política da Segurança da Informação da

proteção dos direitos fundamentais da liberdade

relacionamento. Sua apresentação, funcionamento

Em reconhecimento ao desempenho em melhorar

Cooperativa.

e privacidade, assegurando em seus processos

e meios de acesso estão disponíveis em:

a experiência positiva dos clientes com a marca

www.unimed.coop.br/web/blumenau/ouvidoria

Unimed, fortalecer o cooperativismo, a integração

o cumprimento a eles, não havendo denúncias
A Unimed Blumenau também prevê, em seus

de violação de privacidade e perda de dados dos

contratos com terceiros e colaboradores, uma

clientes.

e sustentabilidade do Sistema Unimed, em junho
Com o intuito de resolver demandas, recepciona

de 2019, a Ouvidoria da Unimed Blumenau foi

cláusula específica de sigilo ético profissional,

com imparcialidade as manifestações apresentadas

certificada como Ouvidoria de Excelência do

estando as partes cientes que o descumprimento

pelos clientes em forma de reclamações,

Sistema Unimed.

dela poderá gerar sanções.

denúncias, sugestões, informações, elogios ou
solicitações de reanálises assistenciais, fornecendo
protocolo específico e prazo de retorno final,
nos moldes regulamentares. Por conseguinte,
analisa a criticidade da demanda, identifica e

Unimed Blumenau

encaminha ao facilitador da Ouvidoria alocado na
área responsável por tratar a manifestação, o qual
fará análise da causa raiz e providenciará retorno

São Paulo, junho de 2019.

à Ouvidoria, observando o SLA - Service Level
Agreement (Acordo de Nível de Serviço) acordado
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Um programa desenvolvido pela Unimed do

No ano de 2019, 1.088 manifestações foram

Brasil em parceria com diversas Singulares e

acolhidas, processadas, tratadas e respondidas.

Federações, por meio do Comitê Nacional de

Destas, 394 foram relativas a solicitações de

Ouvidores do Sistema Cooperativo Unimed,

Reanálises de Coberturas Assistenciais conforme

e apoio da consultoria IBRC (Instituto Ibero-

disposto na Resolução Normativa – RN/ANS

Brasileiro de Relacionamento com o Cliente),

395/16.

visa fomentar a visão estratégica das Ouvidorias
e reforçar seu papel como instrumento de apoio

Já manifestações próprias de Ouvidoria, previstas

para a governança, além de atender à Resolução

na Resolução Normativa – RN/ANS 323/13,

Normativa (RN) nº323/13, da Agência Nacional de

totalizaram 694 demandas, classificadas da

Saúde Suplementar (ANS), integrando aspectos

seguinte forma:

416-1

que contribuem e oportunizam a Ouvidoria a atuar
na prevenção de Notificações de Investigação
Preliminar (NIPs) e litígios, na redução de custos da
operadora, visando a sustentabilidade do negócio,
fidelização e satisfação de seus clientes, pilares
que vão ao encontro dos Valores da Cooperativa, à
Política da Qualidade e ao seu Mapa Estratégico.

120

80

A Unimed Blumenau e seus colaboradores

Oferecemos programas e serviços exclusivos que

procuram proporcionar aos seus clientes, saúde

buscam ampliar o bem-estar de nossos clientes.

Reclamação:

496 (71%)

e bem-estar, oferecendo um atendimento cada

No ano de 2019 impactamos a vida de 25.714

Elogio: 		

163 (23%)

vez mais humanizado. A preocupação na saúde

pessoas com diversos programas, conforme

Denúncia

14 (2%)

integral de cada cliente de forma segura e

descrito abaixo:

Sugestão:

13 (2%)

Informação:

8 (1%)

inovadora faz parte do dia a dia da nossa gestão,
através do Serviço de Atenção à Saúde.

PROGRAMA

100

100

PROGRAMAS E
SERVIÇOS EXCLUSIVOS

83
68

75

DESCRIÇÃO

PRINCIPAIS INDICADORES
2019

2018

NDA

NDA

335 beneficiários

318 beneficiários

e seus

e seus

acompanhantes

acompanhantes

Em parceria com o Hospital Santa Isabel, a
Cooperativa participa desse projeto como

70

60

48

47

46

58

Projeto
38

40

Parto Adequado

38
23

apoiadora. O Projeto tem o objetivo de identificar
modelos inovadores e viáveis de atenção ao parto
e nascimento, que valorizem o parto normal
e reduzam o percentual de cesarianas sem

20

indicação clínica na saúde suplementar.

0

Tem o objetivo de orientar e auxiliar a família do

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

nosso beneficiário com temas relacionados aos
Programa
Engatinhando
para a Vida

cuidados com o bebê, a gestante e o período do
puerpério.
Apresenta equipe multidisciplinar com médico
obstetra, pediatra, enfermeiro, nutricionista e

Tempo Médio de Resposta da Ouvidoria em 2019 em dias úteis:
4 dias úteis.
Índice de resolubilidade de 90%
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A carteira de beneficiários da Unimed Blumenau
apresenta 50% de beneficiárias do sexo feminino.
Sendo fundamental apresentarmos um cuidado
com a saúde da mulher.
Sabendo que a detecção precoce do câncer de
mama aumenta significativamente as chances
de cura, através do Programa de Rastreamento
Programa Florescer

1.401

6.263

beneficiárias

beneficiárias

66 empresas

32 empresas

Mamográfico, disponibilizamos a realização de
um exame de mamografia por ano na faixa etária
de 39 – 70 anos (caso seja necessário a ampliação
do exame com ultrassom, este também é realizado
pelo programa). Não há custo de coparticipação
para a beneficiária neste programa. Além do
exame, monitoramos as beneficiárias que não
realizam o exame preventivo conforme protocolo
e orientamos as beneficiárias que apresentam
alteração no exame.
Tem como objetivo promover educação em saúde
para clientes pessoa jurídica. Dentre as ações

Programa

promovidas estão: estande interativo com jogos

Empresa Saudável

de saúde, palestras com equipe multidisciplinar,
mapeamento do perfil de saúde, incentivo a

15.064

2.227

beneficiários

beneficiários

prática de atividade física e roda de conversa.
Os clientes inscritos neste programa receberão
orientações para que mudem comportamentos
diante da doença crônica instalada, como doenças
cardiocerebrovascular e diabetes. O objetivo do

Além dos programas acima descritos

poderá continuar recebendo a atenção de seus

anteriormente, a equipe de Promoção e Atenção

familiares. Em 2019, o SAD completou 20 anos

o seu especialista. O programa é realizado por

em Saúde oferece aos beneficiários, quando

e para comemorar foi realizado um café com os

tele monitoramento, envio de dicas de saúde

indicados pelo médico responsável, o Serviço

colaboradores do serviço, além de cooperados,

de Atenção Domiciliar que possibilita um

lideranças e dirigentes da Unimed Blumenau. Esse

atendimento no ambiente do paciente, onde ele

ano o SAD realizou 149 acompanhamentos.

Programa

programa é o autocuidado em saúde e orientação

341

220

Se Cuida

quanto a necessidade de acompanhamento com

beneficiários

beneficiários

e momentos presenciais pontuais com temas
relacionados as doenças crônicas.
A Unimed Blumenau disponibiliza a seus
beneficiários com faixa etária 60 anos ou mais
um sistema integrado de atenção à saúde para
atendê-los quando em condições crônicas

220

192

Programa

não controladas. Com visitas domiciliares

beneficiários

beneficiários

Idoso Bem Cuidado

interdisciplinares e monitoramento telefônico

acompanhados

acompanhados

periódico, promove o autocuidado, favorecendo

por mês

por mês

na melhoria da qualidade de vida e diminuindo
hospitalizações. Este programa apresenta critérios
de inclusão.
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GESTÃO DE
FORNECEDORES
102-9 | 103-2 | 103-3 | 308-1 | 308-2 | 408-1 | 409-1 | 410-1 | 414-1

PARCERIAS QUE
GARANTEM NOSSA
EXCELÊNCIA.
Atuar em parcerias com objetivo comum.

Toda a gestão de relacionamento com o fornecedor

fornecedores mediante protocolo de entrega.

(SRM) é realizada pelo setor de Suprimentos e

A Unimed Blumenau exige, contratualmente,

está baseada nas condutas e princípios éticos

que seus prestadores de serviços atuem com

da Instituição e visa tornar mais eficazes os

responsabilidade social, cumprindo a legislação

processos e relacionamento entre a empresa

social, principalmente no que se refere ao trabalho

e seus fornecedores através da otimização de

infantil, além de adotar posturas que visem

processos, agregando valor à organização, bem

preservar o meio ambiente.

como garantir o fornecimento de produtos ou
serviços que atendam requisitos legais e qualidade

A cadeia de fornecimento da Unimed Blumenau

preestabelecidos.

é composta por 417 fornecedores qualificados.
No ano de 2019 foi reestruturada a avaliação dos

Os fornecedores da Unimed Blumenau deverão

fornecedores e reforçada a criação de parcerias

seguir um padrão de atendimento conforme

baseadas nos valores da Unimed Blumenau e

descrito no documento Manual do Fornecedor,

na transparência dos processos, visando operar

que é disponibilizado de forma física ou

de maneira mais eficiente, reduzir estoques e

digital via e-mail, aos representantes dos

combater o desperdício de insumos e materiais.

FORNECEDORES POR GRUPO DE COMPRA:

7,03
5,77

Medicamentos
1,31

81,75

1,26
1,06
0,57
1,25

Materiais Hospitalares
Prestação de Serviços
Gêneros Alimentícios
CME - Centro de Materiais Esterelizados
Materiais de Higiene e Limpeza
OPME
Outros
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NOSSO JEITO
DE CUIDAR
Aperfeiçoar constantemente habilidades
técnicas e comportamentais.

COLABORADORES
102-7 | 102-8 | 102-41 | 103-1 | 103-2 | 103-3 | 406-1

Características dos colaboradores da Unimed Blumenau
102-41 | 202-1 | 202-2 | 405-1

Entendemos que investir no desenvolvimento das

da categoria*, por horas trabalhadas, cuidado com

pessoas é primordial para a excelência dos nossos

a saúde e segurança e desenvolvimento contínuo.

processos e serviços. Desta forma a Unimed

Promovemos um ambiente de trabalho que

Blumenau vem constantemente promovendo o

inspira o cuidado, com benefícios diferenciados, o

desenvolvimento técnico e comportamental dos

combate a toda e qualquer forma de discriminação

seus colaboradores. Com processos estruturados

e assédio, programas que visem o acolhimento e o

desdobramos em nossos projetos e programas as

desenvolvimento.

Diretrizes do Planejamento Estratégico, sempre
com foco no cuidado e na melhoria contínua.

Entendemos que a melhoria contínua é
fundamental, realizamos a gestão dos nossos

Esse cuidado está presente em toda a jornada do

processos através de indicadores. Desta forma

colaborador, onde asseguramos o cumprimento

estamos em constante aprimoramento de nossos

à legislação, acordos firmados entre Unimed e

processos.

Sindicato, com rendimento igual ou acima do piso

* R$ 1.325,00
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Benefícios

103-1 | 103-2 | 103-3 | 401-2

Número de Colaboradores na Cooperativa

COLABORADORES

405-1

CLT

ESTAGIÁRIOS

APRENDIZ

DIRETORES

Plano de saúde para o colaborador + 50% de

620

619

participação na mensalidade dos dependentes
legais (filhos e cônjuges)

600

580

580

Seguro de vida

565

560

562

Licença-maternidade estendida de 180 dias e
licença-paternidade de 10 dias

540
2016

2017

2018

2019

Auxílio-creche
Auxílio-educação
Vale transporte 100% subsidiado pela empresa

Por tipo de emprego, gênero e idade

Vale alimentação/refeição 100% subsidiado
pela empresa

Homens

Mulheres

Programa de Participação nos Resultados

Total Gênero
< 30

31_50

>51

TOTAL

< 30

31_50

>51

TOTAL

33

83

14

130

116

268

27

411

Colaboradores

(PPR)
Subsídio na mensalidade do Clube Ipiranga

541

Uniforme gratuito para as unidades que
exigem o uso obrigatório

Aprendizes

06

0

0

06

13

0

0

13

19

Estagiários

0

0

0

0

02

0

0

02

02

Total Geral

39

83

14

136

122

267

27

426

562

Prêmio de aposentadoria
Campanha de vacinação contra a gripe
Empréstimo consignado
Adiantamento salarial
Quinquênio

Turnover

Auxílio-funeral (coroa de flores)

103-1 | 103-2 | 103-3 | 401-1

Treinamentos para desenvolvimento pessoal

2019

2018

2017

Admissões

145

165

157

Demissões

148

180

194

Turnover

2,19%

2,49%

2,52%

e profissional
Horário de café e lanches balanceado
Convênio Farmácia do Sesi, Uniodonto e GNC
Cinemas
Presente de Natal, aniversário e em algumas
datas comemorativas
Convênio plano celular empresarial com
desconto em folha
Premiação em comemoração à: tempo de casa,
formatura e casamento do colaborador
*Piso da Categoria R$1.325,00
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SAÚDE E SEGURANÇA
DO COLABORADOR
103-1, 103-2 | 103-3 | 403-1 | 403-2 | 403-3 | 403-4

Promover a saúde dos colaboradores sempre

Retornos após licenças maternidade/paternidade

foi um destaque da Unimed Blumenau e em

401-3 | 103-2

2019 iniciamos o programa denominado “+
O cuidado para com nossos colaboradores está presente em vários programas. A Cooperativa pratica a

Saúde”, objetivando estimular a aquisição de

licença-maternidade estendida para 180 dias e a licença-paternidade para 10 dias, entendendo que este é

hábitos saudáveis para melhoria na qualidade

um momento único e especial, onde queremos promover o bem-estar.

de vida dos nossos colaboradores, com isso

HOMENS
Número total de empregados com direito a tirar
licença-maternidade/paternidade
Número total de empregados que tiraram
licença-maternidade/paternidade
Número total de empregados que retornaram ao trabalho
após tirar uma licença-maternidade/paternidade

MULHERES

TOTAL

8

15

23

8

15

23

8

15

23

continuaram empregados 12 meses após seu retorno ao

7

13

20

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

atuamos na diminuição de fatores de risco para

colaboradores é primordial, onde atuamos junto

desenvolvimento de doenças crônicas, através

aos colaboradores em toda a sua jornada na

de palestras, treinamentos e orientações quanto

Cooperativa, onde desde a integração promovemos

a saúde e prevenção de doenças. As ações

orientações sobre as normas de saúde e segurança,

foram desdobradas após a aplicação do Perfil

bem como, os riscos inerentes a função no

Epidemiológico, onde conseguimos ter uma

ambiente de trabalho.

visão clara da saúde de nossos colaboradores.
O programa abrange questões relacionadas

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

Promover ações de saúde e segurança dos nossos

87,5%

86,66%

86,96%

Contamos com uma equipe completa de saúde e

ao emagrecimento e alimentação saudável,

segurança composta por: 01 médica do trabalho,

oferecendo recursos para aqueles colaboradores

01 engenheira de segurança do trabalho, 01

que desejam lidar com a ansiedade e estresse,

enfermeira do trabalho, 03 técnicos de segurança

além de oferecer parcerias com academias,

do trabalho e 01 técnica de enfermagem do

orientações nutricionais nos refeitórios, programa

trabalho.

antitabagismo e Blitz postural.

Atuamos com vários programas e ações
de prevenção e cuidado, sendo realizados
treinamentos de forma contínua com temas
relacionados ao uso de EPIs, prevenção de
acidentes/incêndios, ergonomia e cuidados com a
saúde.
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Grupo de Atividade Física
Em 2019 tivemos a participação de
30 colaboradores que receberam um
acompanhamento com equipe multidisciplinar
(médico do trabalho, nutricionista, educador físico,
psicólogo e gestão de pessoas) além de 30% no
valor de academias.

Palestra: Ansiedade x Estresse
Participação de 95 colaboradores.
Duração de 2 horas.

Grupo de Apoio Ansiedade x Estresse
Participação de 80 colaboradores.
Duração de 2 horas a cada encontro.
Período de agosto a dezembro.

Atuação da CIPA
Contamos também com uma participação efetiva dos membros da CIPA
- Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, quanto a atuação na
prevenção de acidentes e doenças do trabalho, promovendo qualidade
de vida aos colaboradores. Abaixo relação dos integrantes por unidade:

UNIDADE

CIPEIROS

Hospital Unidade Centro

14 cipeiros

CEPAS

08 cipeiros

PAVN

14 cipeiros

SOS

04 cipeiros

Agência de Saúde Timbó

01 designado

Operadora

01 designado

Dezembro Laranja
Rodas de conversa aberta a todos os colaboradores sobre
a prevenção contra o câncer de pele.

Todas as unidades que compõem a Unimed Blumenau possuem
sinalizações e orientações de segurança, e anualmente é realizada
a SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
(SIPAT). Além disso, ocorrem ações integradas com a área de saúde, a
fim de melhorar a qualidade de vida de nossos colaboradores.
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Indicadores
Realizamos a gestão dos nossos processos de forma eficiente através dos nossos
indicadores, aos quais realizamos a análise crítica e desdobramos os planos de
ação para a melhoria contínua nos nossos processos.
O nosso indicador de absenteísmos consiste em entender os motivos que fazem
com que os colaboradores da Unimed Blumenau se ausentem da Cooperativa.
Na 3ª SIPAT Integrada em 2019 foi
abordado, de forma dinâmica, o tema
“Cuidar da Saúde e Segurança do
Colaborador #Esse é o Plano”, que trouxe
questões comportamentais sobre atos e

Atuamos na análise dos principais motivos e elaboramos ações para a prevenção,
orientação e acompanhamento da médica do trabalho quanto aos cuidados
necessários.
Abaixo a evolução dos principais indicadores em 2019:

condições inseguras, respeito às normas
de segurança e ainda cuidados com a
saúde, autoestima e bem-estar para os

FEMININO

MASCULINO

TOTAL

colaboradores. A programação teve a

Acidente de trabalho

19

6

26

atração “SIPAT com Mágica e Percepção

Doenças ocupacionais

0

0

0

de Riscos”. Além de várias atrações

Dias perdidos

12

24

36

Absenteísmo de colaboradores*

ND

ND

2,96

0

0

0

como estande de Nutrição e Saúde, Saúde
Bucal. Novidade em 2019 foi o tema
“Vivenciando a Inclusão” que oportunizou
aos colaboradores da Unimed Blumenau
se colocar no lugar do outro, na condição
de pessoa com deficiência visual, auditiva
e física, socializando ainda a experiência
do colaborador que vivenciou um acidente
de trajeto e um tema , contextualizando
sobre atenção plena, como responder
o presente estando preocupado com o
futuro, compaixão e benefícios de uma
mente sadia.

Óbitos

*O cálculo é realizado com base no número de horas trabalhadas. Taxa de
Absenteísmo = Somatório de Horas Faltas/Horas Previstas * 100

Com relação aos acidentes de trabalho, atuamos de forma a promover a
orientação contínua quanto aos cuidados de proteção necessários aos exercícios
da função.
Em 2019, foram emitidas 26 Comunicações de Acidentes do Trabalho Típico,
sendo 5 acidentes de trajeto e 21 acidentes típico. Não tivemos registro de doença
ocupacional.
Participamos do Comitê de Perfurocortantes e Materiais Biológicos, onde
mapeamos os principais riscos de acidentes com materiais perfurocortantes com
probabilidade de exposição a agentes biológicos, visando a proteção, segurança e
saúde dos trabalhadores dos serviços assistenciais e do Comitê de Radioproteção,
que visa a otimização da proteção radiológica, limitação de doses individuais,
prevenção de acidentes, bem como, a padronização de boas práticas radiológicas,
visando minimizar os riscos e maximizar os benefícios desta prática.
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Brigada de Incêndio
Contamos com uma Brigada
de Emergência composta por
40 colaboradores voluntários,
que participam ativamente dos
treinamentos e ações de melhoria da
Cooperativa.
Nos treinamentos de formação
abordamos combate e prevenção
a incêndios (teoria e prática);
atendimento pré-hospitalar (teoria e
prática); e simulados de emergência.

GESTÃO DO CLIMA
ORGANIZACIONAL
Para a Unimed Blumenau, promover o

se trabalhar no estado de Santa Catarina, ambas as

engajamento de todos os colaboradores é essencial

certificações foram dadas pela consultoria Great

para fortalecer o senso de pertencimento e o

Place To Work (GPTW). Esta premiação histórica

cumprimento das estratégias da Cooperativa.

para a Cooperativa foi recebida por todos nós com

Sabemos que um excelente lugar para se trabalhar

muito orgulho e honra, afinal, o protagonismo e

só é possível quando se tem o envolvimento de

o reconhecimento dos nossos colaboradores nos

todas as pessoas, por isso, investimos anualmente

levaram mais longe.

na aplicação de uma pesquisa de satisfação
que nos permite medir o nível de satisfação e o
engajamento dos nossos colaboradores.
2019 foi um ano histórico para nós! Pelo
segundo ano consecutivo, a Unimed Blumenau
foi considerada pelos seus colaboradores como
um excelente lugar para se trabalhar. Esse
reconhecimento nos levou a conquistar uma
posição no ranking das melhores empresas para
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temos que buscar cada vez mais proporcionar

a todos os colaboradores com dinâmicas de

apoio e integração aos nossos processos. Nessa

grupo, com intenção de vivenciar na prática as

fase, o acompanhamento e o alinhamento do que

competências.

se espera está pautada em nossas competências,
que são evidenciadas nas ações desenvolvidas.
Este processo é realizado entre liderança,
colaborador e área de Gestão de Pessoas.
Promovemos o desenvolvimento das equipes
focado nas nossas competências, atuando de forma
a potencializá-las. Este desenvolvimento inicia
com as lideranças, que tem um papel fundamental
como promotores.

Nossa avaliação de desempenho é realizada
anualmente, mas o acompanhamento e o feedback
são contínuos. Estamos atuando de forma a
despertar nos colaboradores o protagonismo, sendo
ele responsável por sua carreira a e busca pelo
desenvolvimento.
Nosso foco é desenvolver constantemente
Planos de Desenvolvimento Individual eficientes,
com o objetivo de aumentar a produtividade,,
performance e engajamento dos colaboradores

JORNADA DAS COMPETÊNCIAS: destinado

para com a Cooperativa.

GESTÃO POR
COMPETÊNCIAS
103-1 | 103-2 | 103-3 | 202-2 | 404-2 | 404-3
As competências da Unimed Blumenau foram

A Gestão por Competências na Unimed Blumenau

definidas através do modelo da Unimed do Brasil,

está presente em toda a jornada do colaborador.

onde o foco está na definição de competências

Iniciamos no processo seletivo, onde toda a

essenciais para as Cooperativas, contribuindo

avaliação é feita com base nas evidências, ao

para a profissionalização do Sistema Unimed,

atendimento às competências da Cooperativa,

possibilitando um trabalho integrado entre

no qual buscamos perfis aderentes aos nossos

as singulares e fomentando a gestão do

valores e cultura. Dessa forma, nossa atuação se

conhecimento e o relacionamento dentro do

torna muito mais estratégica, visto que nossos

Sistema.

colaboradores se identificam com a cultura e,
consequentemente, o engajamento se torna parte

Nossas competências gerais para todos os

do processo.

colaboradores são: Foco no Cliente, Foco em
Resultado, Intercooperação e Atuação Sistêmica.

O processo de acolhimento ao novo colaborador

Nossas competências para as lideranças são:

tem suas etapas desenvolvidas a partir da

assumir responsabilidade e tomada de decisão e

integração, onde nossas estratégias, diretrizes e

Gestão de Pessoas.

valores são compartilhados. Entendemos que nos
primeiros meses de atuação do novo colaborador,
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MAIO
Campanha Benefícios

AÇÕES DE
ENDOMARKETING
DE 2019

A campanha foi lançada com o intuito
de lembrar as vantagens de ser um
colaborador Unimed Blumenau.
05 benefícios foram escolhidos para
compor a campanha e por meio de
cartazes e e-mail marketing foram
divulgados os seguintes benefícios:
Auxílio-educação; Plano de Saúde
custeado; Plano Odontológico; Convênio

Nossas ações de endomarketing têm como objetivo promover ações que estejam

Clube Ipiranga; Auxílio-farmácia. Na

alinhadas com o planejamento estratégico. Entendemos que, assim, agregamos

ocasião 5 colaboradores foram convidados

valor à marca, imagem e reputação da Cooperativa, apoiando a gestão do clima

a participar da campanha.

organizacional, retendo e atraindo talentos.
Nesta linha realizamos diversas ações durante o ano. Confira!

MARÇO
Dia da Mulher
“Empreendedora, mãe, digital influencer, dona
de casa, estudante, independente guerreira, forte
ou sensível. O que importa é que todas podem
escolher o seu Jeito de Ser Mulher” foi a campanha
do Dia da Mulher na Unimed Blumenau.
E para comemorar, no dia 08.03.2019 nossas 416
colaboradoras foram recebidas com um café da
manhã tão especial quanto elas.
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Dia das Mães
Olhando para o Programa Jeito de Ser
Unimed Blumenau identificamos o jeito
de ser de nossas mamães. Nesse sentido
realizamos a ação com este foco onde
interpretamos que toda mãe entende com
o coração e acolhe com doçura os filhos
da mesma forma que fazemos com os
nossos clientes! Um jeito todo especial
de ser mãe é proteger com um toque de
intensidade.
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Feijoada Dia do Trabalhador

SETEMBRO

A tradicional feijoada é um momento em

Aniversário Unimed Blumenau

que a Cooperativa abre as portas para seus

Em 2019 a Cooperativa completou 48 anos. Um

colaboradores e familiares em comemoração

momento para relembrar uma trajetória marcada

ao Dia do Trabalhador.

pelo compromisso com a saúde e o bem-estar. No
dia 20 de setembro comemoramos com os mais

Na ocasião, a Diretoria aproveitou para trazer

de 560 colaboradores e médicos(as) nos recursos

um pouco das conquistas e desafios da

próprios, servindo deliciosos bolos em todas as

Cooperativa, agradecer e parabenizar a todos

unidades.

os colaboradores pelo seu dia. 2019 foi um
ano de recorde: foram mais de 900 pessoas e
98,1% de satisfação com o evento.

JUNHO
Café Junino

OUTUBRO

Na Unimed Blumenau, renovamos a tradição! Em

Rodas de Conversa - Outubro Rosa

junho promovemos em todas as nossas unidades

No mês de outubro, colaboradoras de 39 anos e/ou + da Unimed foram nossas convidadas especiais para as

o Café Junino que, além de integrativo, reforçou

rodas de conversa sobre a saúde da mulher, onde a palestrante compartilhou um pouco da sua história.

as competências essenciais de todos os nossos
colaboradores, onde puderam conhecer uma receita

Com orientações sobre a importância do autoexame, elas conversaram muito sobre conhecer o próprio

de sucesso para atuar sistematicamente, aquecer a

corpo para prevenir doenças, em especial o câncer de mama. Foram momentos maravilhosos de muito

intercooperação, recarregar a sua energia com foco no

carinho e emoção, afinal, se cuidar também é um ato de amor!

cliente e saborear uma explosão de resultados.

AGOSTO
Dia dos Pais
O Dia dos Pais foi alinhado ao Planejamento
Estratégico da Cooperativa. A ação incentivou o
“Planejamento do Futuro” através do investimento no
desenvolvimento das competências, otimização dos
processos e busca de bons resultados dos 109 pais
(colaboradores e médicos dos recursos próprios).
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Dia das Crianças Interno
A ação “Volte A Ser Criança” despertou muitos
sorrisos no dia 11 de outubro. Voltamos no tempo
relembrando brincadeiras que marcaram a
infância. Além disso, os colaboradores puderam
trazer seus lanches para compartilhar na hora do
“recreio”. Foi uma integração repleta de diversão,
risadas e alegria.
Para comemorar a data também foram sorteados

Dias das Crianças Externo

brinquedos entre os colaboradores de todas as

Um evento externo para a família se divertir. A

unidades.

ação foi destinada a cooperados, colaboradores e
familiares e aconteceu no dia 19 de outubro, no
Complexo Esportivo do SESI, com uma integração
repleta de diversão.
As atividades iniciaram com um delicioso
piquenique de abertura e diversas brincadeiras.
Além disso, os participantes tiveram experiências
com dança, jogos, oficinas makers e ainda uma
vivência com paraquedas, um dos maiores
momentos de integração.
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NOVEMBRO
Evento Tempo de Casa

Em agradecimento aos serviços prestados

Com o tema “Jardim de Talentos”, a Unimed

à Cooperativa, os 42 homenageados foram

Blumenau celebrou no dia 1o de novembro, o

presenteados com um jantar preparado com

tempo de casa dos colaboradores que há 10,

muito carinho. Além disso, foram surpreendidos

15, 20 e 25 anos se dedicam à Cooperativa,

com uma carta escrita por familiares e amigos,

fortalecendo diariamente o significado de cooperar

que na ocasião fizeram a leitura como forma de

e promovendo o cuidado e a saúde.

homenagem a cada um deles.

Durante as comemorações os homenageados

Vale relatar que no decorrer do ano, na data em

tiveram a oportunidade de relembrar as

que colaboradores completaram 10,15,10,25 anos

transformações e progressos em suas carreiras,

de casa receberam uma pequena homenagem das

além de ciclos vividos dentro da Cooperativa.

lideranças e/ou diretoria, uma cesta de produtos
naturais e um gift Sodexo.

DEZEMBRO
Ação Natal/Final de Ano
Em 2019 o convite foi: Celebre e Compartilhe!
Convidamos todos os colaboradores para que
fizessem do seu intervalo um momento especial.
As equipes se reuniram e organizaram um café
partilhado, bem como, as lideranças agradeceram e
celebraram as boas conquistas do ano.
Na ocasião os colaboradores também receberam
seu gift Sodexo de Natal. Paralelo a isso, no mês de
dezembro todas as unidades foram decoradas com
itens natalinos e a diretoria fez uma visita surpresa
nos setores, entregando um chocolate e abraçando
carinhosamente a todos os colaboradores.
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OUTRAS AÇÕES
Presente de aniversário: em 2019, colaboradores e
médicos dos recursos próprios receberam na data

CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL E
DESENVOLVIMENTO
PESSOAL
103-1 | 103-2 | 103-3 | 404-1

no seu aniversário um jogo de 12 peças da Oxford –
Linha Festa. Celebrar as boas conquistas e os bons

A Cooperativa investe fortemente no treinamento

A Cooperativa investe em estratégias de

momentos é Nosso Jeito de Ser Unimed Blumenau.

e desenvolvimento dos seus colaboradores,

capacitação relacionadas ao processo de

porque considera estas práticas fundamentais ao

treinamento técnico para colaboradores e

crescimento pessoal e profissional do colaborador.

cooperados das áreas assistenciais, buscando o
desenvolvimento das práticas profissionais, a

Dia das Profissões: profissões que estão no
calendário nacional de comemoração e atuantes
dentro da Cooperativa são lembradas via e-mail
marketing. Uma forma de oportunizar colegas
e lideranças a parabenizarem o profissional em
questão.

Comemoração do PPR 2018: março foi o mês
em que todos os colaboradores da Unimed Blumenau

Contamos também com um catálogo anual

redução de lacunas em competências técnicas

de treinamento que visa contribuir para o

requeridas e as existentes, promovendo, assim a

desenvolvimento de nossas equipes. O catálogo

qualificação da assistência prestada ao cliente.

é formado por temas diversos que são oferecidos
fora ou dentro do horário de trabalho. Estes
treinamentos são totalmente subsidiados pela
Cooperativa.

2019

2018

58h51min

20h40min

Média de Treinamento
por Colaborador - ano

comemoraram a superação das metas do Programa de

186%

Participação de Resultados com um percentual de 2,33
%, pago a todos os colaboradores.
Confira alguns de nossos treinamentos, oferecidos a todos nossos
colaboradores no ano de 2019.
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Atualização em Atendimento à Parada
Cardiorrespiratória
Treinamento de 2h a fim de capacitar as equipes

Treinamentos Cíclicos: Cateterismo
Vesical e Enteral

Treinamentos Cíclicos: Isolamentos e
Notificações Compulsórias

de enfermagem e farmácia para o atendimento de

Treinamento de 1h30min destinado aos

Treinamento de 1h para capacitar as equipes de

uma PCR, de forma eficaz e domínio das principais

enfermeiros de todos os recursos, com oficina

enfermeiros e técnicos de todos os recursos sobre

emergências cardiológicas.

prática a fim de capacitar as equipes e realizar

Isolamentos e Notificações Compulsórias.

Número de Participantes: 89 participantes

reciclagem dos principais conteúdos relativos ao

Número de Participantes: 81 participantes

Cateterismo Vesical e Enteral.
Número de Participantes: 27 participantes

Treinamentos Cíclicos: Acessos
vasculares e administração de
medicamentos

Treinamentos Cíclicos: Boas Práticas na Aspiração de Secreções
e Verificação de Sinais Vitais

Treinamento de 1h30min destinado aos

Treinamento de 1h30min destinado aos enfermeiros e técnicos de todos os recursos, com oficinas práticas

enfermeiros e técnicos de enfermagem com

a fim de reciclar as equipes quanto a boas práticas na aspiração de secreções e verificação de sinais vitais.

oficinas práticas sobre Fluxo de Acidente de

Número de Participantes: 56 participantes

Trabalho com Material Biológico, Acessos
Vasculares Periféricos e Administração de
Medicamentos.
Número de Participantes: 73 participantes

Treinamentos Cíclicos: Enfermagem
Treinamento de 1h destinado aos enfermeiros e
técnicos de enfermagem, com oficinas práticas
sobre isolamentos e doenças de notificação
compulsória e troca de ideias e atualização sobre
as últimas revisões das instruções de trabalho,
documentos internos, legislações vigentes e
atualizações científicas.
Número de Participantes: 81 participantes
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Realizado: 03 turmas, 06 encontros, 48h.

3ª Edição da Semana da Enfermagem
Unimed Blumenau e HSC Blumenau

Análise Transacional
Objetivo: ampliar o autoconhecimento sobre o

Workshop “Criatividade: Desenvolva seu
Potencial”

Encontro com 2 dias de palestras voltadas

comportamento humano, conhecer a aplicabilidade

Todos nós somos criativos e se co-criarmos

a profissionais da área de saúde, focadas na

em diferentes áreas das relações e exercitar novas

unindo nossos pensamentos, conseguiremos

segurança do paciente e atualizações acerca

possibilidades de ação.

aumentar ainda mais o nosso potencial. Pensando

da profissão, com apresentação e premiação de

Público-alvo: todos os líderes.

nisso, o workshop teve como objetivo fornecer aos

trabalhos científicos e muita interação entre os

colaboradores, caminhos práticos de mobilização

profissionais.

de potencial inovador e criativo para uso no dia a

Número de Participantes: 108 profissionais e

acadêmicos

Treinamento sobre Transtorno do
Espectro Autista (TEA) e Atendimento em
Saúde
Incentivar a igualdade e promover atendimentos
cada vez mais humanizados são práticas da
Unimed Blumenau. Nos dias 4 e 5 de setembro,
aproximadamente 100 colaboradores, que
atuam diretamente nas unidades assistenciais,
participaram do Treinamento sobre Transtorno
de Espectro do Autismo (TEA) e Atendimento em
Saúde

As Diversas Faces do Estigma do Alzheimer
Promover, durante 3h, uma reflexão sobre a importância
do apoio emocional, social aos pacientes e familiares.

dia profissional.

Foi o tema da palestra do Dr. Hercílio H. Junior e

Treinamento sobre Emoções

da Psicóloga Helena Kniss para 93 pessoas entre

Aprender a lidar com as emoções de forma mais eficaz

colaboradores e público externo.

e com situações do dia a dia, capacita e ajuda na tomada
de melhores decisões, além de melhorar a forma de se
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relacionar com as pessoas.

circunstancial.

Treinamento de Relacionamento
Interpessoal e Trabalho em Equipe

Palestra “O Modelo Disney de Excelência
em Atendimento”

A interação entre colaboradores é fundamental

O médico e presidente da Unimed Fortaleza, Elias

para uma boa convivência no ambiente

Leite, detalhou aos colaboradores da Unimed,

corporativo. Com foco no trabalho em equipe e

com base em uma imersão feita na Disney, as

a fim de conscientizar os participantes sobre os

estratégias para encantar o cliente ajustado a área

benefícios da reflexão e ampliação da consciência
sobre os ganhos, desafios e impactos do trabalho
em equipe na performance, nos resultados dos

colaboradores e Cooperativa.

de saúde.

Relações Interpessoais Produtivas

Treinamento Desarme

Workshop de Relações Interpessoais Produtivas,

Ainda com o foco no desenvolvimento de nossos

com objetivo de gerar consciência sobre os

líderes, realizamos o “Desarme”, treinamento este

comportamentos, promovendo qualidade nas

que visa desafiar os participantes a encontrar

relações e clima de trabalho, entendendo seu

soluções adequadas para os desafios do dia a
dia e que fazem parte da realidade de todos nós.
Por isso, estimular a criatividade é fundamental
para garantir equipes resolutivas e de alta

impacto na produtividade.

performance.

Treinamento Gestão de Tempo

Academia de Líderes

O Tema “Gestão do Tempo”, foi abordado com

Acreditamos e buscamos desenvolver

nossos líderes, abordando as dificuldades que

constantemente nossos colaboradores. A

impactam em sua produtividade e estratégias

prova disto é o grande percentual que temos

de como administrar melhor o tempo, dividindo

de promoções internas em nossa Cooperativa.

as demandas àquilo que é importante, urgente e

Como parte desse processo de desenvolvimento
realizamos capacitações constantes para nossas
lideranças.
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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.
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.
Foram previstos e orçados no Plano de Treinamentos de 2019 a realização de
590 capacitações, destes foram realizados 352 treinamentos e 233 não foram
atendidos devido a cancelamentos ou transferências para o próximo ano.

Plano Anual de Treinamentos 2019

PROGRAMAS PARA
COLABORADORES
REALIZADOS EM 2019
103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-2

61%
Realizados

39%

Cancelados/
Transferidos

SEMEANDO TALENTOS

A Unimed Blumenau desenha então todos os anos,

O programa Jovem Aprendiz na Unimed Blumenau

o seu próprio programa de desenvolvimento para

chama-se “Semeando Talentos”, entendendo que

estes jovens, agregando ainda mais para a carreira

para haver o florescimento profissional destes

dele e para a sociedade, visto que ao término do

jovens, algumas temáticas devem servir de base,

contrato de aprendizagem, ainda que o jovem não

portanto este programa visa formar cidadãos

permaneça atuando na Cooperativa, sairá ainda

que atuarão no mercado de trabalho, através de

mais preparado para o mercado de trabalho.

um programa de desenvolvimento que estimula
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o potencial que o jovem já possui com foco nas

• Encontro com Pais

necessidades futuras, indo além das obrigações

Objetivo: disseminar e conscientizar os pais sobre

legais impostas aos programas de aprendizagem

o funcionamento do programa de aprendizagem da

e para isso conta com o envolvimento dos jovens

Unimed Blumenau

aprendizes, seus tutores de área, pais e analistas de

Público-alvo: pais dos Jovens Aprendizes.

Desenvolvimento Humano Organizacional.

Realizado: 01 turma, 14 pessoas, 02h.
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• Formação de tutores
Objetivo: disseminar e conscientizar os tutores sobre o funcionamento do programa de aprendizagem da

DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES

Unimed Blumenau.
Público-alvo: tutores responsáveis pelos Jovens Aprendizes.

Para desenvolver senso de propósito, pertencimento, resolução de conflitos, estimular a

Realizado: 01 turma, 13 pessoas, 02h.

criatividade, adaptação às mudanças, aumentar o nível de presença (atenção) de seus líderes
e colaboradores a área de gestão de pessoas capacitou as equipes de acordo com diagnósticos
realizados em pesquisa de clima, avaliação de desempenho e demandas de área. Confira abaixo

• Encontro de Desenvolvimento

alguns temas!
Administração de Conflitos
Objetivo: desenvolver comportamentos mais assertivos para as relações pessoais e profissionais.
Público-alvo: colaboradores das recepções do PAVN e HUC.
Realizado: 02 turmas, 14 pessoas, 06h.
Gestão da Mudança – Bloqueio do Ocupado
Objetivo: provocar reflexões a respeito das mudanças.
Público-alvo: colaboradores das recepções do CEPAS e AGST.

Café com a Gestão de Pessoas: 02 turmas, 18 jovens, 16h.

Autoconhecimento: 02 turmas, 18 jovens, 16h.

Realizado: 01 turma, 7 pessoas, 03h.
Protagonismo e Bem-estar
Objetivo: incentivar a atuação protagonista dos indivíduos e das equipes.
Público-alvo: colaboradores da Gerência de Custos Assistenciais.
Realizado: 10 turmas, 76 pessoas, 35h.
Vida que vale a pena ser vivida
Objetivo: instigar atitudes que envolvam identificação de sentido e propósito de vida.
Público-alvo: colaboradores Centro Cirúrgico e CME.

Empregabilidade: 02 turmas, 18 jovens, 16h.
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Realizado: 03 turmas, 25 pessoas, 04h30min.
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CAFÉ COM A DIRETORIA
Promover um espaço aberto e de integração entre

PROGRAMA INCLUSÃO NA Cooperativa

a Diretoria Executiva e os colaboradores é uma

Como parte do conjunto de ações do Programa

das formas que temos de fortalecer as relações e o

de Inclusão da Cooperativa, durante os meses de

negócio.

janeiro e fevereiro, mais de 300 colaboradores da
Unimed Blumenau, que atuam diretamente no

Por isso, a cada bimestre os colaboradores de todas

atendimento a clientes, tiveram a oportunidade

as Unidades têm a oportunidade de participar do

de participar da formação “Atendimento

“Café com a Diretoria”.

Inclusivo, qual o meu papel?”, conduzidos por
instrutores externos. Com o objetivo de receber

Durante o café, todos os participantes têm a

todos os clientes, independentemente de suas

oportunidade de fazer perguntas, tirar dúvidas e

características, o programa busca que a Unimed

dar sugestões e ideias diretamente aos diretores,

Blumenau realize atendimentos equitativos e de

além de ser um momento em que podem ouvir

qualidade.

a diretoria falar sobre informações importantes
sobre a Cooperativa. Durante o ano de 2019 foram
realizados quatro encontros com a participação de
26 colaboradores.

UNINTEGRA
Convenção das equipes que atuam de forma

AGENTES DE COMUNICAÇÃO

otimizar processos - reuniu 20 colaboradores de

Estreitar a comunicação, fortalecer o engajamento

diversas Unidades, com a missão de atuar como

e orgulho de pertencer à Unimed são as principais

facilitadores da comunicação.

propostas do Projeto Agentes de Comunicação,
uma parceria entre o setor de Marketing e

O objetivo principal do projeto é a criação de uma

Comunicação com Gestão de Pessoas.

rede que atue na otimização da comunicação entre
os diversos públicos internos, ressaltando que
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Iniciado em março, o programa, aum que está

todos são agentes de informação e transformação

ligado à um dos objetivos do Mapa Estratégico:

no ato de se comunicar.
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comercial a fim de promover o autoconhecimento
e apresentação de resultados, metas e desafios,
integrando os colaboradores e líderes que integram
cada setor. No ano de 2019 foram duas edições: no
primeiro semestre com a participação de toda a
gerência comercial, além de corretores externos
e no segundo semestre, com a incorporação dos
setores de cadastro e financeiro.
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UM PLANETA
QUE TAMBÉM
É SEU

MEIO AMBIENTE
307|1

Um ambiente sustentável é fundamental para uma vida
saudável e não é responsabilidade de um, mas sim de
todos. Por isso a gestão ambiental na Unimed Blumenau
acontece por meio de parceria de diversas áreas que
contribuem para um olhar sistêmico. Em reuniões

Contribuir com o bem-estar social,
respeitando o meio ambiente.

periódicas, o grupo acompanha e promove melhorias
voltadas ao consumo dos recursos (água, energia,
impressões, combustível), identifica oportunidades
de descartes mais adequados de resíduos e brindes
ecológicos e realiza treinamentos e sensibilizações
relacionadas às questões ambientais, compras verdes,
logística reversa e o Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS).
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GESTÃO DO
CONSUMO
MATERIAIS RECICLADOS:
103-1 | 103-2 | 103-3 | 301-2

302-1 | 303-1 | 306-2
Por meio de ações de comunicação o grupo procura conscientizar colaboradores, cooperados, fornecedores
e a sociedade local para as questões ambientais e, em 2019, não houve registros de desconformidades com
leis e regulamentos ambientais.

335
resmas

CONSUMO DE ENERGIA:
302-1 | 302-4 | 302-5
1.800.000 KW

de papel fabricado com a

fibra de cana-de-açúcar,
gerando menor impacto ambiental.

1.788.611 KW

1.600.000 KW

1.398.822 KW

1.400.000 KW

1.327.341 KW

1.200.000 KW

1.259.681KW

1.000.000 KW

2016

2017

2018

5,1%

de economia

2019

Em 2019 mantivemos a política de ligar o ar-condicionado apenas quando necessário, finalizamos as trocas de lâmpadas convencionais
por LED e de computadores por equipamentos mais modernos e econômicos, além de aparelhos de ar-condicionado centrais por Split.
Afora isso, houve o fechamento da Agência de Saúde da Vila Nova.

LÂMPADAS:
Descarte para descontaminação de lâmpadas com
reaproveitamento de mercúrio.

CONSUMO DE ÁGUA:

1.800 un

303-1 | 303-3 | 306-1 | 306-5

1.400 un

4.500 m3

1.000 un

4.463m³

600 un

4.400 m3

1715 un.
1250 un.
815 un.
2017

2018

2019

4.297m³

4.300 m

3

4.191m³

4.200 m3
4.100 m3

2016

2017

4.117m³
2018

2019

O aumento de consumo de água em 4,4% pode ser explicado pela elevação da
demanda de cirurgias na Unidade Centro.
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LOGÍSTICA
REVERSA DE
CARTEIRINHAS
301-2

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. As caixas coletoras de carteirinhas antigas estão disponíveis nas recepções de todas as
unidades.

CONTROLE DAS EMISSÕES
DE GASES DE EFEITO
ESTUFA (GEE)
103-1 | 103-2 | 103-3 | 305-5

Para calcular suas emissões de CO2, a Unimed Blumenau, anualmente, preenche o sistema Carbono Neutro
Unimed, disponibilizado pela Unimed do Brasil, considerando Escopo 1 (combustível, gás de cozinha,

GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS
103-1, 103-2, 103-3 | 306-2 | 306-4

extintores e gás de ar-condicionado) e Escopo 2 (consumo energético) de todas as suas unidades e Escopo 3
(Resíduo Serviço Saúde).

250,00 tCO2e

248,85 tCO2e

230,00 tCO2e

redução de

215,41 tCO2e

210,00 tCO2e
190,00 tCO2e

180,15 tCO2e

170,00 tCO2e

2017

2018

16,36%

2019

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço

sucesso do programa é através da participação

de Saúde (PGRSS) vem ao encontro dos valores

consciente, da cooperação e da comunicação.

da Unimed Blumenau, que é contribuir para mais
qualidade de vida, respeitando o meio ambiente.

O PGRSS é baseado nas legislações vigentes que

Tem como principal objetivo conscientizar as

apontam e descrevem todas as ações relativas

pessoas envolvidas na gestão da Cooperativa,

ao gerenciamento dos resíduos de serviços de

quanto ao impacto e aos riscos do descarte

saúde, observadas suas características e riscos,

inadequado dos resíduos produzidos.

contemplando os aspectos referentes à geração,
identificação, segregação, acondicionamento,

A economia percebida no ano de 2019 deve-se à troca da frota da Cooperativa por veículos menos
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poluentes. Por enquanto, atuamos para construir um histórico a partir do qual possamos definir, no futuro,

Entendemos que a responsabilidade é de todos

coleta, armazenamento, transporte, destinação e

metas e processo de neutralização.

os colaboradores da Unimed Blumenau e que o

disposição final ambientalmente adequada, bem
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PROGRAMA CONSUMO
CONSCIENTE
como, as ações de proteção à saúde pública, do

no programa da integração de novos colaboradores.

trabalhador e do meio ambiente. Assim, o objetivo

Nesse ano também participamos com o Núcleo

é conscientizar as pessoas envolvidas quanto

de Segurança do Paciente, do evento “Arraial do

ao impacto e riscos do manejo inadequado dos

Paciente Seguro”, no qual foram abordados os

resíduos produzidos, bem como, orientação e

temas alusivos à Segurança do Paciente e tivemos

padronização do seu correto descarte.

também a participação da Diretriz do PGRSS. Na
oportunidade foi possível abordar o tema de forma

Em 2019 foram realizados os treinamentos

lúdica (atividade de pescaria dos resíduos) que

da Diretriz com todos os colaboradores da

envolveu todos os colaboradores das Unidades

Cooperativa. A prática de treinamentos foi incluída

Assistenciais da Unimed Blumenau.

Para apoiar, educar e envolver seus colaboradores e cooperados, a Unimed
Blumenau implantou o programa Consumo Consciente, que visa mobilizar
os envolvidos para ações de minimização do consumo e dos impactos
ambientais da Cooperativa.
Em 2019 o programa realizou várias ações, conforme:

•

Participação na Hora do Planeta, maior evento voluntário de proteção
ambiental do nosso planeta, promovido pela WWF, no dia 30 de
março, no qual a Cooperativa apagou as luzes da fachada e recepção da
Operadora e PAVN, deixando o ambiente com clientes iluminado com
lanternas solares.

Em 2019 foram monitorados e descartados os seguintes resíduos (valor em Kg):

•

RECICLADO

COMUM

ORGÂNICO

INFECTANTE

QUÍMICO

8083,38

36347,05

14430,22

17028,48

95,7

Participação na campanha promovida pela Unimed Brasil “Eu ajudo na
lata”, arrecadando 15 kg de lacres de latinha e encaminhando-os para a
Campanha Lacre Solidário, da Fundação Fritz Müller e Rotary Blumenau.

•

Campanha de descarte correto de eletrônicos, realizada de 5 a 21 de
junho, recolhendo 78 Kg de resíduos eletrônicos vindos de cooperados e
colaboradores.
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COMPARTILHANDO
O VALOR DO
CUIDADO

AÇÕES PELA
COMUNIDADE
103-1| 103-2| 203-1| 203-2| 413-1

A Unimed Blumenau tem em seu planejamento estratégico
as bases para uma gestão com sustentabilidade e entende
que atuar em prol da comunidade é um dos princípios
do cooperativismo, assim como é um dos compromissos
assumidos quando assinou como signatária dos Objetivos do

Contribuir com o bem-estar social,
respeitando o meio ambiente .

Desenvolvimento Sustentável.

Vários programas são desenvolvidos e coordenados pelo
setor de Responsabilidade Social em prol da comunidade.
Alguns, entretanto, envolvem outras áreas, como Medicina
Preventiva e Assuntos da ANS ou ainda o SESMT.
Os indicadores desses processos e impactos econômicos são
relatados no decorrer desse relatório, bem como, expressos
em valores no anexo Balanço Social.
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PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO
413-1
O Programa de Voluntariado atuou em 2019
com o objetivo de encorajar funcionários e
cooperados a exercer a cidadania por meio do
voluntariado, enaltecendo os valores de livre

210 colaboradores, 4 cooperados e uma pessoa

adesão, engajamento, comprometimento, liderança,

da comunidade atuaram como voluntários nas

trabalho em equipe e solidariedade.

seguintes ações:

102 colaboradores voluntários participaram das

18 voluntários participaram do Dia de Cooperar,

campanhas de doação de sangue e cadastramento de

incentivado pelo Sescoop, para a celebração do Dia

medula da Unimed Blumenau em 2019.

do Cooperativismo, com café, teatro, maquiagem e
massagem em um evento na parte da manhã para as
crianças e famílias atendidas pela Casa de Apoio de
Blumenau. Levando alegria e momentos especiais para

PROGRAMA
VIVER BEM
NA ESCOLA
413-1

mais de 50 pessoas.

O Programa Viver Bem na Escola teve como

temática do programa; palestras para os alunos

objetivo, em 2019, promover ações educativas

sobre alimentação saudável, cuidados com o corpo,

que visam incentivar a adoção de hábitos que

sexualidade e dilemas da adolescência; simpósio

preservem a saúde e qualidade de vida de crianças

para socialização de resultados; doação de brindes

e adolescentes. As ações foram desenvolvidas na

pedagógicos; e disponibilização de atendimento

E.E.B Izolete Müller e E.E.B Lothar Krieck, com

do SOS Unimed. Cerca de 1005 alunos e 60

alunos do 1º ao 9º ano, contemplando as seguintes

professores foram beneficiados.

atividades: formação de professores sobre a
109 cartinhas de Natal de alunos e irmãos atendidos

700 peças entre roupas, mantas e cobertores foram

pela ONG São Felipe Néri, na região do bairro da Velha

arrecadados na Campanha do Agasalho na edição

em Blumenau, apadrinhados pelos colaboradores,

de 2019. As peças foram distribuídas para a Casa de

cooperados e familiares da Unimed Blumenau.

Repouso Menino Jesus e para a Casa de Acolhida São
Felipe Néri, beneficiando mais de 50 idosos e mais de
70 crianças e adolescentes de Blumenau. A triagem e
entrega das doações foi realizada por uma equipe de
voluntários da Cooperativa.
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413-1

PROGRAMA
ESPORTE
COMUNITÁRIO
O Programa Esporte Comunitário, em 2019, teve

Circuito de Corridas Unimed – Etapa Blumenau e

como objetivo incentivar a prática esportiva para

a disponibilização de ambulância e tendas para

a promoção da saúde e qualidade de vida das

eventos promovidos pelo paradesporto.

pessoas com deficiência, otimizando as práticas do

Dessa forma, o programa atuou em prol dos mais

paradesporto. Desta forma, realizou-se a formação

450 alunos do paradesporto, entre crianças,

de professores, a doação de materiais, a viabilização

adolescentes e atletas de rendimento, e cerca de 30

da inscrição e participação de paratletas no

professores.

EVENTOS PARA TODOS

CIRCUITO DE CORRIDAS
UNIMED – ETAPA
BLUMENAU
A corrida aconteceu no dia 8 de setembro de

Houve duas modalidades de percurso: uma de 5

2019 com a participação de aproximadamente

km e outra de 10 km, com largada em frente ao

950 atletas, entre eles beneficiários, cooperados

Ginásio Sebastião Cruz, no bairro da Velha.

e colaboradores. Também tivemos a participação
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de paratletas do Paradesporto de Blumenau e do

Além desta prova, foi realizada a largada Kids com

Projeto Pernas Solidárias.

participação de 70 crianças entre 4 e 12 anos.
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OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS) NA PRÁTICA
Evento promovido pela campanha nacional
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a
participação da Unimed Blumenau. A ação, aberta
ao público, aconteceu no dia 28 de setembro, no
Parque Ramiro Ruediger, em Blumenau. Adultos
e crianças participaram das atividades e puderam
aprender, através de jogos lúdicos, dicas e
orientações sobre hábitos saudáveis e higienização

CAPACITAÇÃO DE
CUIDADORES
416-1

das mãos.

PROJETO #SE CUIDA HEIN

Encontro com familiares e cuidadores de nossos

2º Encontro

clientes, acompanhados pelos programas

•
•
•

da Unimed Blumenau, visando oferecer

Prevenção de quedas
Mobilização e transferência do idoso

Para alertar a comunidade sobre a

conhecimento e técnicas no atendimento que

importância da prevenção em saúde,

proporcionem melhor qualidade de vida para

a Cooperativa preparou uma ação especial com a

o paciente e seus cuidados. Participaram dessa

3º Encontro

projeção de imagens em ambientes públicos.

capacitação 35 pessoas em 4 encontros no mês de

•
•
•

outubro de 2019.
Em maio a intervenção ocorreu nas paredes do
principal teatro da cidade, o Teatro Carlos Gomes,

1º Encontro

alertando a nossa comunidade para a prevenção
da saúde de modo geral e, em setembro, ocorreu
na torre de um dos principais pontos turísticos da
cidade, a Catedral São Paulo Apóstolo, conhecida

como Igreja Matriz, chamando a atenção das
pessoas para a saúde mental e hábitos que levam a
uma vida mais saudável.

•
•
•
•

Prevenção de lesão por pressão

A importância da nutrição no cuidado
Intercorrências, o que fazer?
Automedicação, organização e cuidados com
medicamentos

Orientação sobre a capacitação
Cuidando de quem cuida
Orientação sobre SOS
Cuidados básicos sobre higiene e conforto

4º Encontro

•
•
•

Atividade física e seus benefícios
Cuidados paliativos
Encerramento

EVENTO COM RH’S – RH ON THE ROAD
Palestra: debate interativo com foco nas percepções dos clientes,
ministrada pela facilitadora Renata Bidone.
Data: 19/09/2019
Público: profissionais de RH’s de empresas contratantes, com a participação
de, aproximadamente, 33 pessoas.
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GRUPO DE
CAMINHADA,
CORRIDA E GINÁSTICA

PATROCÍNIOS

416-1

102|45

Realizamos em 2019 o grupo de atividade física

vencer desafios e medos, melhorando a qualidade

orientada a fim de incentivar nossos clientes à

de vida e combatendo o estresse do dia a dia.

A análise de concessão de patrocínios pela Unimed Blumenau segue as orientações da

prática de atividades físicas e, consequentemente,

Prevenir as complicações de doenças crônicas não

Diretriz Nacional do Sistema Unimed, são analisadas e aprovadas pela Diretoria Executiva da

promover o combate ao sedentarismo. Estimular

transmissíveis, agravos, comorbidades, sobrepeso e

Cooperativa, mediante solicitação prévia da área de Marketing e Comunicação.

a interação e integração social dos beneficiários,

obesidade.

bem como, em aspectos psicológicos de superação,

Empresas/entidades patrocinadas em 2019:
Trapamédicos, Fundação Hospitalar de Blumenau, AABLU - Associação de Atletismo de Blumenau,
Associação de Pais e Amigos do Futsal de Blumenau, T-Rex Futebol Americano, APESBLU – Associação
Paradesporto Escolar de Blumenau, AAPPM – Associação de Amigos e Pais de Portadores de

BLUMENAU
CONTRA O AVC

Mielomeningocele, Rotaract Club de Blumenau, ACIB - Associação Empresarial de Blumenau, APAE de
Blumenau, ACID – Associação Comercial de Indaial, Cecred, Rede Feminina de Combate ao Câncer de
Blumenau, Jeep Club de Blumenau, Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau, Ordem Auxiliadora
das Senhoras Evangélicas de Timbó, 9ª Macarronada Beneficente, Augusta e Respeitável Loja Simbólica
Cavaleiros da Luz, AMABEL – Associação dos Amigos do Santa Isabel, Associação dos Servidores da FURB,

416-1

Associação Filosófica e Beneficente Justiça e Trabalho e Clube Náutico América.

A ação para o Dia de Conscientização sobre o AVC

No local, foram realizadas avaliações de saúde,

ocorreu no dia 3 de novembro de 2019, no Parque

mensurações de risco de AVC e jogos lúdicos de

Ramiro Ruediger, Blumenau.

prevenção, além da distribuição de água mineral e
frutas para as pessoas que passaram pelas tendas.

Instituto Unimed SC – Filial Blumenau
A Unimed Blumenau contribui para a manutenção do Instituto Unimed SC e

A iniciativa foi uma parceria entre o Hospital
Santa Isabel, o Senac SC e a Unimed Blumenau, e

No total, foram atendidas de forma direta 78

sua Filial Blumenau e, por meio desta parceria, são realizados os programas

mobilizou enfermeiros e técnicos de enfermagem

participantes, além dos transeuntes que por ali

Viver Bem na Escola e Esporte Comunitário. Essa contribuição possibilitou,

do Hospital Santa Isabel e teve como principais

circulavam no dia e que participaram de forma

em 2019, a viabilização de recursos via captação de imposto de renda para

objetivos a orientação sobre o risco de AVC, o

indireta, recebendo orientações de saúde.

ampliação das atividades propostas. Trata-se de uma união de esforços em prol do

controle dos fatores de risco, orientações de quais

desenvolvimento sustentável da comunidade local.

medidas tomar na fase aguda e a importância do
conhecimento e prevenção da doença.
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Associação da Mulher
Unimediana (AMUB)

ÍNDICE REMISSIVO
DA GRI STANDARDS
ESSENCIAL

203-1 | 413-1
A Unimed Blumenau contribui para a manutenção
do Instituto Unimed SC e sua Filial Blumenau
e, por meio desta parceria, são realizados os
programas Viver Bem na Escola e Esporte
Comunitário. Essa contribuição possibilitou, nesse
ano, a viabilização de recursos via captação de

102-54, 102-55

imposto de renda para ampliação das atividades
propostas. Trata-se de uma união de esforços
em prol do desenvolvimento sustentável da

Sumário de Conteúdo GRI

comunidade local.

Este relatório foi preparado de acordo com os Standards da GRI: opção essencial.

A Cooperativa é mantenedora da Associação

Standard GRI

da Mulher Unimediana (AMUB), organização

Discurso

Página

GRI 101: Fundamentos – Não inclui divulgação

formada por médicas cooperadas, esposas de
médicos cooperados e colaboradoras da Unimed

102-1 – Nome da Organização

1

Blumenau e tem o intuito de trabalhar a favor

realizados bazares, café para a captação de recursos

102-2 - Atividades, marcas, produtos e serviços

11,16, 20

da qualidade de vida e da saúde de crianças e

financeiros e o desenvolvimento de projetos para

102-3 - Localização da sede

13

adolescentes do município, em especial, daqueles

2020. A reforma da Casa Elisa - abrigo de mulheres

102-4 – Localização das operações

13

que se encontram em lar e abrigos e, também, de

que sofreram violência doméstica, é um dos

mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas

projetos que recebeu apoio.

102-5 – Propriedade e forma jurídica

11

102-6 – Mercados atendidos

11, 20

102-7 – Porte da organização

11, 18, 79

102-8 – Informações sobre empregados e outros trabalhadores

79

102-9 – Cadeia de fornecedores

77

de violência doméstica.
A associação também contribuiu com o CEI Paulo
O ano de 2019 trouxe diversos resultados positivos,

Freire, através da entrega de presentes de Natal

novas parcerias estabelecidas e conquistas, através

para crianças de 0 a 3 anos, além da doação da ceia

de ações planejadas com muito carinho pelas

de Natal para a Casa Lar II e doações para famílias

mulheres voluntárias da organização. Foram

da comunidade.

GRI 102: Discursos
Gerais 2017

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

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

102-11 – Princípio ou abordagem da precaução
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Omissão

69

133

Impactos Econômicos Indiretos
103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

203-1 - Investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos

132

203-2 - Impactos econômicos indiretos significativos

123

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

102-12 – Iniciativas externas
102-13 – Participação em associações

36

102-14 – Declaração do decisor mais graduado da organização

3

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

30

102-18 – Estrutura de governança

26

102-40 – Lista das partes interessadas

7, 37

102-41 – Acordos de negociação coletiva

79

102-42 – Identificação e seleção das partes interessadas

7, 37

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

GRI 203: Impactos
Econômicos
Indiretos 2017
Anticorrupção

102-43 – Abordagem para o engajamento das partes
interessadas

7, 37

102-44 – Principais tópicos e preocupações levantados

7

102-45 – Entidades incluídas nas demonstrações financeiras

131

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

7

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

102-47 – Lista de tópicos materiais

7

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

36

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

102-48 – Reformulação de informações
GRI 205:
Anticorrupção
2017

102-49 – Alterações do relatório
102-50 – Período coberto do relatório
102-51 – Data do último relatório
102-52 – Ciclo do relatório

205-2 - Comunicação e treinamento sobre políticas e
procedimentos anticorrupção
Anticorrupção
205-3 - Casos confirmados de corrupção e ações tomadas

7

36
Anticorrupção

7
Concorrência Desleal

102-53 – Ponto de contato para perguntas sobre o relatório
102-54 – Declaração de elaboração do relatório de acordo com
Standards GRI

6, 133

102-55 – Sumário de conteúdo GRI

133

102-56 – Verificação externa

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

ASPECTOS MATERIAIS:

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

Desempenho Econômico

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da Forma de Gestão
GRI 201:
Desempenho
Econômico 2017

201-1 - Valor econômico direto gerado e distribuído

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

GRI 206:
Concorrência
Desleal 2017

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

Materiais

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

301-2 - Materiais provenientes de reciclagem

117, 118

39, 7

GRI 301: Materiais
2017

134

36
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Energia

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

GRI 302: Energia
2017

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

302-1 - Consumo da energia dentro da organização

116

302-4 - Redução do consumo de energia

116

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

116

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

303-1 - Consumo de água por fonte

116

303-3 - Água retirada e reutilizada

116

Água

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

Emissões

GRI 305: Emissões
2017

136

306-2 - Resíduos por tipo e método de disposição

116, 119

306-4 - Transporte de resíduos perigosos

119

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

116

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

GRI 306: Efluentes
e Resíduos 2017

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

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

GRI 307:
Conformidade
Ambiental

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

307-1 - Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

115

Avaliação Ambiental de Fornecedores
103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

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

118

Efluentes e Resíduos

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

116

Conformidade Ambiental

GRI 303: Água

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

306-1 - Descarte de água por qualidade e destinação

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119
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GRI 103: Formas de
Gestão 2017

GRI 308: Avaliação
Ambiental de
Fornecedores

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

308-1 - Novos fornecedores selecionados com base em critérios
ambientais

77

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

77

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

Emprego

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

137

401-1 - Novas contratações de empregados e rotatividade de
empregados
GRI 401: Emprego
2017

80, 81,

401-3 - Licença maternidade/paternidade

82

Relações Trabalhistas

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão
GRI 402: Relações
Trabalhistas 2017

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

401-2 - Benefícios para empregados de tempo integral que não
são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio
período

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

GRI 405:
Diversidade e
Igualdade de
Oportunidades
2017

GRI 403: Saúde
e Segurança no
Trabalho

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

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

83

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

GRI 404:
Treinamento e
Educação 2017

138

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

GRI 406: Não
Discriminação
2017

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

405-1 - Diversidade em órgãos de governança e empregados

26, 79, 80
Disponibilizado no
Balanço Social em
Sustentabilidade, no
site da Unimed.

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

403-3 - Trabalhadores com alta incidência ou alto risco de
doenças relacionadas à sua ocupação

83

403-4 - Tópicos de saúde e segurança cobertos por acordos
formais com sindicatos

83

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

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

101

404-2 - Programas para o desenvolvimento de competências
dos empregados e de assistência para a transição de carreira

90

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

90

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2019 / ÍNDICE REMISSIVO DA GRI STANDARDS ESSENCIAL

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

406-1 - Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas

71, 79

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

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

77

Trabalho Infantil

83, 109

Treinamento e Educação

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

Não Discriminação

402-1 - Prazo mínimo de notificação sobre mudanças
operacionais

Saúde e Segurança no Trabalho

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

GRI 408: Trabalho
Infantil 2017

Trabalho Forçado ou Análogo a Escravo

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

GRI 409: Trabalho
Forçado ou
Análogo a Escravo

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

409-1 - Operações e fornecedores com risco significativo de
casos de trabalho forçado ou obrigatório

77

139

Privacidade do Cliente
103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

418-1 - Queixas comprovadas relativas à violação da privacidade
e perda de dados dos clientes

70

Práticas de Segurança

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

GRI 410: Práticas
de Segurança 2017

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

410-1 - Pessoal e segurança treinados em políticas ou
procedimentos de direitos humanos

77

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

GRI 418:
Privacidade do
Cliente 2017

Conformidade Socioeconômica

Comunidades Locais

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

GRI 413:
Comunidades
Locais 2017

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

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

123, 124, 125, 132

GRI 414: Avaliação
Social de
Fornecedores 2017

GRI 419:
Conformidade
Socioeconômica
2017

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

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

69

ASPECTOS MATERIAIS ALÉM DO GRI STANDARDS

Avaliação Social de Fornecedores

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

Atenção ao Cliente

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

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

77

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
Relacionamento com Médicos Cooperados

Saúde e Segurança do Cliente
103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

103-3 – Avaliação da forma de gestão

GRO 416: Saúde
e Segurança do
Cliente 2017

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123
26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

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

69, 73, 129, 130

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

69

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

Benefícios
Relacionamento
com Médicos
Cooperados 2017

Eventos
Treinamentos para secretárias
Programa Visita ao Cooperado
Organização de Quadro Social

140
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Endomarketing

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

Endomarketing
2017

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

Comunicação interna e integração de colaboradores

Programas em prol da Diversidade

GRI 103: Formas de
Gestão 2017

Programas em prol
da Diversidade
2017

103-1 – Explicação do tópico material e seus limites

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-2 – Forma de gestão e seus componentes

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119, 123

103-3 – Avaliação da forma de gestão

26, 69, 36, 39, 45, 68, 70,
77, 79, 80, 81, 83, 90, 101,
109, 117, 118, 119

Programa Jovem Aprendiz
Programa de Inclusão

EXPEDIENTE
Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Dr. Alexandre José Ferreira

Dr. Siegmar Starke

Diretor-Presidente

Efetivo

Dra. Irene Wiggers

Dr. Marcos Sandrini de Toni

Diretora Vice-Presidente

Efetivo

Dr. Roberto Amorim Moreira

Dr. Romualdo Izon Heil

Diretor-Superintendente

Efetivo

Dr. André M. Colvara Mattana

Dr. John Marcos Kielwagen

Conselheiro Vogal

Suplente

Dr. Fábio Siquineli

Dr. Douglas Lopes Branco

Conselheiro Vogal

Suplente

Dra. Elisabete L. da Rocha Koleski

Dra. Lisiane Anzanello

Conselheira Vogal

Suplente

Dr. Itamar de Oliveira Vieira
Conselheiro Vogal

Planejamento e Edição

Dr. Sérgio Rogério Skrobot
Conselheiro Vogal

Equipe de Responsabilidade Social

Dra. Rosele Maria Branco
Conselheira Vogal

Direção de Arte e Projeto Gráfico

Dr. Nelson Nogueira Louzada

Escala, Metra Publicidade

Conselheiro Vogal

Dra. Graziela Peluso Alba
Conselheira Vogal

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