“Uma visão sem ação não passa de um sonho.
Ação sem visão é só um passatempo.
Mas uma visão com ação pode mudar o mundo”.
Joel Baker
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Sustentabilidade:
A força que nos move
GRI 1.1

Este Relatório de Sustentabilidade busca retratar os valores e a visão da instituição e homenagear seus cooperados, colaboradores, fornecedores, prestadores e clientes.
Todos são importantes ativos da empresa e essenciais à
manutenção da qualidade e da excelência da cooperativa, mãos responsáveis por transformar princípios em
realidade.
Buscamos o crescimento e o desenvolvimento econômico da cooperativa. Porém, acreditamos que não é
somente o aspecto econômico-financeiro que move
uma organização e sim, um conjunto de fatores que alicerçam o negócio a longo prazo. Resumindo, devemos
minimizar os impactos e ampliar as oportunidades de
desenvolvimento socioambiental e econômico de todas
as partes que se relacionam. Ou seja, alcançar a sustentabilidade do negócio.
OUSADIA é a palavra para sintetizar o resultado deste trabalho. Com muito orgulho, a Unimed de Cascavel
tem o prazer de conceber o seu Relatório de Sustentabilidade, elaborado pela primeira vez de acordo com
os parâmetros da Global Reporting Initiative (GRI). Ele
representa o reporte mais completo e abrangente das
diretrizes, contemplando os indicadores sobre os diversos aspectos do negócio, nossas políticas, desempenho
e relacionamento com públicos de interesse.
Conselho de Administração
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Palavra do
Presidente
GRI 1.1

Dr. Luiz Sergio Fettback
DIRETOR PRESIDENTE

“Há ciclos de nossas vidas que temos que enfrentar, sendo alguns cheios de alegrias, outros nem tanto. Ao se aproximar o término de minha segunda gestão
como presidente de nossa cooperativa, tenho a consciência de que realizei, junto
com toda equipe, algo extremamente gratificante como pessoa. Buscamos todos,
diretoria e colaboradores, alcançar os melhores resultados para nossos cooperados, beneficiários e prestadores de maneira incansável e tivemos, sem dúvida, ao
longo desses quase 6 anos, muitas vitórias e reconhecimento, inclusive por parte
de nossa agência regulatória, ANS, classificando-nos entre as 20 melhores UNIMEDs do país.
Praticamos, parcialmente, a tabela de honorários cirúrgicos e clínicos apregoada
pela ABM, a CBHPM 6ª, edição desde 01 de julho de 2011, assim como procuramos
corrigir as distorções de valores de consultas nas especialidades médicas que pouco ou quase nenhum valor tem agregado aos seus procedimentos. Estendemos
alguns benefícios, como a anuidade do CRM, seguros de vida em grupo, PGBL
à grande maioria dos cooperados, ou seja, aqueles que efetivamente desempenham seu papel de médicos da cooperativa.
Disponibilizamos todos os aportes financeiros que nossa cooperativa tem para
fazer frente às exigências da ANS, assim como toda garantia econômica que assegure a estabilidade necessária.
Implantamos um modelo de valorização de colaboradores, reconhecendo e gratificando o desempenho, a obtenção e superação de metas, que, sem dúvida, foi
um dos diferenciais para o reconhecimento de nossa cooperativa entre as melhores do Brasil.
Possuímos setor de Responsabilidade Social e Ambiental extremamente desenvolvido, com programas e cursos de conscientização para todos os colaboradores já
inseridos desde o ano que se findou, princípio fundamental de grandes empresas,
como a nossa.
Por todos esses motivos, será muito difícil daqui a alguns dias imaginar que não
estarei diariamente em nossa cooperativa, contudo, mais do que tristeza, há muita
gratidão por tudo e por todos, em especial por toda diretoria, cooperados, gerentes e colaboradores, que tornaram possível esse modelo de Gestão Cooperativa,
implantado já há mais de 5 anos em nossa Unimed de Cascavel”.
Saudações cooperativistas.

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

8

Conselho de
Administração

Dr. Francisco Augusto Del Arcos Carneiro • Diretor Vice-Presidente

Área de Mercado

“Estamos completando o término deste mandato frente a área de
mercado. Nesses três anos, foi implementada uma nova forma de
relacionamento com nossos clientes e futuros beneficiários. Mudamos nossa gerência comercial, implantamos na nossa sede uma
“loja” para venda dos nossos planos, ampliamos a oferta de nossos
produtos, reformulamos nossa estratégia de negociação com nossos clientes, o que determinou junto com outros setores a diminuição de nossa sinistralidade.
Tivemos um crescimento alinhado ao de outras singulares, porém
com caráter de solidez e sustentabilidade.
Dados otimistas vieram de outra responsabilidade nossa: Medicina
Preventiva. Fidelizamos nossos clientes com os vários projetos existentes. Nossos programas de monitorização e acompanhamento de
clientes com patologias crônicas trouxeram resultados alentadores.
Há muito espaço para o crescimento.
Os desafios que a todo o momento se apresentam continuarão requerendo um olhar atento às movimentações que acontecem em
nossa área de abrangência, estado e Brasil”.
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Dr. Danilo Galletto • Diretor Superintendente
“Nesta gestão, trabalhamos incansavelmente no sentindo de otimizar os custos assistenciais da cooperativa, buscando melhorar nossos resultados e por consequência a remuneração dos cooperados.
O índice de sinistralidade da Unimed de Cascavel, que em 2009 foi
de 91,43%, e em 2010 atingiu 91,26%, encerra o ano de 2011 com
o índice de 84,68%.
Esse decréscimo na sinistralidade proporcionou, juntamente com
outras medidas, o aumento do valor pago aos honorários dos nossos médicos cooperados.
O relacionamento cada vez mais próximo com a rede de cooperados propicia que a cooperativa atinja resultados cada vez melhores
para os diversos públicos que compõem esta empresa”.

Área Provimento de Saúde

Dr. Vlamir Orlando Berti Pereira • Diretor Tesoureiro

Área Financeira e Suprimentos

“Ao coletarmos dados, sistematizamos comparações e avaliamos
impactos, tomamos conhecimento do grau de satisfação tanto das
metas quantificadas da programação, quanto dos compromissos
abrangentes estabelecidos no planejamento.
A cooperativa oferece a todos, por meio de equipe técnica capacitada, lastros financeiros constituídos pelas reservas legais e manutenção de bons índices de liquidez. Ativos financeiros sólidos
garantem suas operações e sustentabilidade. Em linhas gerais, alcançamos as realizações, resultados e produtos obtidos em função
das metas programadas. Identificamos e valorizamos mudanças.
Assinalamos o grau de eficiência, eficácia e efetividade alcançado
pela estrutura e organização, em junção dos recursos aplicados e
dos resultados obtidos. E, mais ainda, produzimos subsídios para a
tomada de decisões relativas aos rumos do processo desencadeado e à prática vivida.
Como resultado das estratégias de implantação de muitos controles operacionais essenciais e seguindo indicadores de desempenho
clássicos, a Unimed de Cascavel vem atingindo receitas operacionais brutas crescentes ano a ano. Tudo isso foi resultado de um trabalho profissional, responsável, dedicado e competente em prol da
sustentabilidade da empresa, visando à satisfação dos cooperados,
colaboradores, beneficiários e sociedade”.
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Dr. Nilson Zortea Ferreira • Diretor Secretário
“O nosso trabalho é uma busca constante por um melhor relacionamento entre os beneficiários, cooperados, prestadores, fornecedores e colaboradores com a nossa cooperativa. Nesta gestão houve
democracia para a tomada de decisões, por isso aprendemos muito.
Nós sabemos como são importantes os conselheiros em cada etapa
das demandas. Conquistamos o respeito e a admiração dos nossos
cooperados e sabemos que o nosso legado é frutífero e sólido. A
cooperativa proporcionou a aproximação das pessoas por meio de
cursos, núcleos, festividades e atividades recreativas, tendo sempre
a visão de que o coletivo é importante e vital. Gostamos do que
fazemos e nos realizamos com o sucesso da nossa cooperativa. Se
hoje estamos entre as melhores empresas do país é porque muitos
acreditam e trabalham para a realização do sonho Unimed”.

Área Conselheiro de
Atendimento as clínicas
e hospitais

Dr. José Carlos Marques • Diretor Vogal
“Os últimos anos foram marcados por uma série de mudanças operacionais e dificuldades às operadoras de saúde associada aos efeitos da crise econômica e da forte evolução tecnológica dos procedimentos e meios diagnósticos. Mesmo diante desses obstáculos, a
Unimed, a nível nacional, manteve-se em destaque, em especial a
Unimed de Cascavel, por meio de medidas administrativas pontuais
e eficazes. Por isso, acredito que a Unimed de Cascavel se credencia
como uma operadora de saúde de excelência, com fortes perspectivas de crescimento e fortalecimento”.

Conselheiro de Atendimento
Regional de Ubiratã
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Dr. Humberto Golfieri Junior • Diretor Vogal
“Terminamos mais uma gestão neste triênio, 2009 – 2012, e com
ela veio a certeza da realização e da abordagem opcional dentro
de tais preceitos em administração da cooperativa.
Cabe lembrar as realizações no campo social com diversos projetos
desenvolvidos junto à comunidade, bem como programas envolvendo colaboradores, cooperados e beneficiários.
No âmbito do voluntariado, procuramos envolver colaboradores
que atuam em projetos nas instituições escolhidas pela cooperativa.
Por fim, surge um novo desafio para o próximo triênio, que é promover educação profissional em todos os campos de atuação da
cooperativa. Treinar e capacitar de modo pleno todos os envolvidos
na realização de nossa maior missão: Promover Saúde”.

Conselheiro de Atendimento
ao cooperado

Dr. Antonio Kendi Akutsu • Diretor Vogal
“Priorizamos nesta gestão a remuneração dos cooperados, fazendo
reajuste de honorários médicos de forma diferenciada para algumas especialidades médicas”.
Mas ainda temos que avançar de forma sustentável para atingirmos todos os nossos parceiros. Acredito que atingimos os melhores
resultados, tanto financeiros quanto administrativos, nesta gestão”.
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Perfil da Cooperativa
GRI 2.1 a 2.9

A Unimed de Cascavel – Cooperativa de Trabalho Médico, fundada no dia 30 de janeiro de 1989, completa assim 23 anos como
operadora de saúde na Cidade de Cascavel.
É a quinta singular do estado do Paraná em
número de beneficiários, sendo, até 2011, o
número de 59.086 mil clientes. A área de
atuação da Unimed de Cascavel abrange
os municípios de Altamira do Paraná, Anahy,
Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia,
Campina da Lagoa, Campo Bonito, Capitão
Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Corbélia, Diamante do Sul, Guaraniaçu, Ibema,
Iguatu, Juranda, lindoeste, Nova Aurora, Nova
Cantu, Panolândia, Santa Lúcia, Santa Tereza D’Oeste, Três Barras do Paraná e Ubiratã.
A sede está localizada na Rua Barão do Cerro Azul, 594, bairro Centro, Cascavel - Paraná.
Possui um Posto de Atendimento em Ubiratã
desde 1999. A Unimed de Cascavel conta também com uma sede de Medicina Preventiva,
localizada na Rua Erechim, 1075, bairro Centro,
inaugurada no dia 10 de dezembro de 2010.

Clientes

59.086
Cooperados

446

Colaboradores

149

Hospitais Credenciados

24

Clínicas Credenciadas

118

Laboratórios Credenciados

28

Ambulâncias

02

Sede Medicina Preventiva

01

Faturamento Operacional

r$ 172.914.792,98
Patrimônio Líquido

r$ 17.173.789,23
Ativo total

r$ 62.839.999,79
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Sede da Medicina Preventiva
No mês de dezembro de 2010, foi inaugurada uma nova sede para a Medicina Preventiva da Unimed de Cascavel. Localizada na Rua
Erechim, 1075, no centro da cidade, disponibiliza uma equipe multidisciplinar composta
por: psicólogo, nutricionistas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e educadores físicos.
A Medicina Preventiva contribui para a melhoria da qualidade de vida e promoção à saúde,
por meio de ações educativas e terapêuticas,
prevenindo as doenças e seus agravos. As atividades desenvolvidas por uma equipe multiprofissional visam garantir bem-estar físico e
emocional de clientes, cooperados e colaboradores, estimulando mudanças de atitudes
e de hábitos mais saudáveis, minimizando os
efeitos de comportamentos de risco.

Serviço das Ambulâncias - Remoção
Serviço voltado aos beneficiários que necessitam de remoção, durante o internamento.
Em 2011, o Serviço de Remoção realizou mais
de mil remoções. Priorizando as remoções
inter-hospitalares, conforme prevê o contrato,
esteve presente em todos os momentos em
que nossos cooperados solicitaram o transporte do paciente do hospital para a clínica,
realizando exames que contribuíram para o
tratamento de nossos pacientes. A equipe é
composta de um técnico de enfermagem, o
qual acompanha e auxilia os pacientes durante o translado solicitado e o motorista.

13
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Produtos

PlAnos de sAÚde

A Unimed de Cascavel
possui planos de saúde
tanto para a pessoa física
quanto jurídica. Possibilidades desde regional
até nacional, todos com
coparticipação de
30% e 50%.

unimed Air

seGuro de vidA

Serviço de Transporte
Aeromédico de
Urgência/Emergência,
para beneficiários que
aderem aos planos
nacionais, com custo
adicional mensal.

Opcional para beneficiários com Plano Individual
Familiar, com custo
adicional mensal.
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Governança Corporativa
GRI 4.1 a 4.4

‘

Governança Corporativa, na sua essência, contribui para o desenvolvimento econômico sustentável da
organização, proporcionando melhorias no desempenho. Importante destacar que as principais ferramentas utilizadas na Governança Corporativa, que asseguram o controle da propriedade sobre a gestão
da Unimed de Cascavel, são: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho
Técnico e Conselho das Especialidades.
Conselho de Administração e Diretoria Executiva
É o poder executivo da cooperativa, encarregado de cumprir os objetivos sociais na forma do Estatuto e deliberações
das Assembleias. É composto por nove diretores, todos cooperados, sendo seis parte da Diretoria Executiva, com
os seguintes cargos: Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Superintendente, Diretor Tesoureiro, Diretor
Secretário,Diretor Conselheiro Regional de Ubiratã e 3 Conselheiros Vogais.

Conselho Fiscal
Compete fiscalizar os negócios da cooperativa. É constituído por três membros efetivos e três membros suplentes,
todos cooperados, eleitos anualmente na assembleia geral ordinária.

Conselho Técnico
Tem como função precípua assessorar o Conselho de Administração. Composto por seis membros, todos cooperados,
com mandato de três anos, eleitos juntamente com o Conselho de Administração.

Assembleia Geral
É a reunião de todos os cooperados, órgão supremo da cooperativa, instância maior de decisão, o poder mais alto
da cooperativa. É por meio da Assembleia Geral que a vontade social se manifesta.
Para deliberar sobre temas relevantes da cooperativa, os cooperados se reúnem em assembleia ordinária, obrigatoriamente, uma vez por ano. E em assembleias extraordinárias reúnem–se sempre que necessário.

16
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Produto: Serviços em Saúde
VISÃo

MISSÃo

Ser a melhor opção para o cooperado e beneficiário
e referência na área de saúde suplementar.

Agregar profissionais para o exercício ético e liberal
de sua profissão, oferecendo condições de trabalho
e remuneração justa. Propiciar um serviço médico de
boa qualidade a custo compatível.

VAlorES
Organização sólida, cooperados parceiros, administração transparente,
gestão profissional, clientes satisfeitos e participação em projetos sociais.

‘

A cooperativa, respeitando os valores e os princípios do cooperativismo, passa
a exercer sua função social na sociedade em que está inserida, incluindo a
responsabilidade social como forma de gestão estratégica e de negócio, com o
intuito de contribuir de forma ética e transparente para ajudar a melhorar as
condições sociais e ambientais nos municípios de sua área de abrangência.
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Sete linhas que orientam o cooperativismo
Os sete princípios do cooperativismo são as linhas orientadoras por
meio das quais as cooperativas levam os seus valores à prática.

Adesão voluntária e livre

1

2

A cooperativa é uma organização aberta à participação de todos, independentemente de sexo, raça, classe
social, opção política ou religiosa. Para se ingressar, a pessoa deve conhecer o Estatuto Social e Regimento
Interno da cooperativa e decidir se tem condições de cumprir os acordos estabelecidos pela maioria.

Gestão Democrática
Os cooperados, reunidos em assembleia, discutem e votam os objetivos e as metas de trabalho
em conjunto, bem como elegem representantes que irão administrar a cooperativa.

Participação econômica dos membros

3

Todos os cooperados, ao ingressar, contribuem igualmente para a formação do capital da cooperativa.
Sistemas de remuneração estão relacionados à produtividade e as sobras ou perdas são destinadas
conforme decisão da assembleia. Quando há sobras, são divididas entre os cooperados.

4

5

6

7

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

Educação, formação e informação
A cooperativa mantém o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social
com o objetivo de promover a Assistência Social e o crescimento técnico,
cooperativista e científico de seus cooperados e colaboradores.

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

Interesse pela comunidade
A cooperativa desenvolve projetos de responsabilidade
socioeconômica e ambiental com a comunidade local.

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL
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Estratégias e Gestão
Planejamento Estratégico
Já que o Planejamento Estratégico, é um
importante instrumento de gestão, a Unimed de Cascavel procura aplicar todos os
parâmetros projetados. Para um posicionamento estratégico é preciso ter uma visão
planejada, viver o presente e projetar o futuro.
Preocupados com o desenvolvimento da
cooperativa, no ano de 2010, foi revisto o
planejamento estratégico, referente ao período de 2010 a 2012. Para a elaboração,
contamos com o auxílio de consultores externos, encontros com a diretoria, reuniões
com gestores e equipes dos setores. Como
resultado, definimos os objetivos estratégicos para o biênio 2010 a 2012.

Da esquerda para direita:
Fabiano de Lima Tykalowitz, Gerente Operacional
Luciana Salete Lazzari Reis, Gerente Administrativo
Levy da Silva Junior, Gerente de Mercado
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Política de
Responsabilidade Social
No ano de 2010, as singulares do Sistema
Unimed do Paraná desenvolveram a Política de Responsabilidade Social em conjunto.
Com o objetivo de ratificar o compromisso
pela busca do desenvolvimento sustentável
e envolver as partes interessadas, evidenciando diretrizes, estratégias e ações. Além disso,
busca-se promover e estimular inovações, revisões e adequações em nosso negócio com
base nos conceitos de sustentabilidade e de

acordo com a evolução da sociedade, e também valorizar a marca Unimed e incorporar a
sustentabilidade na estratégia do nosso negócio, estabelecendo maior valor econômico.
O documento elaborado aborda as diretrizes
quanto à gestão, aos produtos e serviços, ao
público interno, às relações com fornecedores, às relações com clientes, com o cooperado, com a sociedade, ao meio ambiente e às
relações com o Governo.

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL
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Perfil do Relatório
GRI 3.1 a 3.3

A Unimed de Cascavel publica, até então, seu relatório de gestão
a cada triênio, sendo o último publicado em março de 2009, para
efeito das demonstrações financeiras e indicadores numéricos.

Como usar este relatório
e engajamento dos stakeholders
GRI 2.9, 3.5 a 3.11, 4.14 e 4.15
No relatório desse triênio, optamos pelos padrões e critérios estabelecidos pela Global
Reporting Initiative – GRI. A GRI é uma entidade sem fins lucrativos, sediada na Holanda,
que pesquisa e consolida as melhores práticas de comunicação corporativa e apresenta
indicadores fundamentais para peças como
relatório de gestão.
Existem três níveis de classificação sugeridos
pela GRI G3 para um relatório de sustentabilidade. São elas: C, B e A. Cada nível estabelece
um número de indicadores de desempenho
e informações a serem respondidos.
Com o objetivo de evoluir gradativamente, a
Unimed de Cascavel declara-se nível C.
Para a elaboração do relatório de sustentabilidade, reunimos as diversas áreas da cooperativa e informamos sobre como seria a
construção do Relatório de Sustentabilidade
Gestão 2009 - 2012. Dividimos para as áreas
correspondentes por públicos de interesse,
os nossos stakeholders e os indicadores que
serão apresentados, considerando os eixos
da sustentabilidade.
Utilizar essa ferramenta possibilitou enfrentar e superar alguns desafios, que permitiram
diagnosticar nossas principais fortalezas e debilidades, além de encontrar oportunidades
para inovar e melhorar nossa gestão.
O Relatório de Sustentabilidade é divulgado

para toda parte interessada: Cooperados, Colaboradores, Beneficiários, Prestadores, Fornecedores, Sociedade, Governo, Comunidade,
Imprensa e Concorrência. Para identificar o
público de interesse, realizamos uma análise
com relação aos públicos de relacionamento
com a Unimed de Cascavel.
Todas as informações contidas neste relatório referem-se às atividades da Unimed de
Cascavel, sendo este o primeiro Relatório de
Sustentabilidade da cooperativa no modelo
GRI, nível C.
Ressaltamos que a Unimed de Cascavel não
encontrou restrições de informações quanto
às diretrizes da GRI.
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Desempenho Econômico
GRI EC1, EC8, EC9

De 2007 a 2008, o incremento na receita
bruta teve aumento de 16,92%; de 2008 a
2009, esse incremento foi bem superior
21,39%, devido à ação de vendas, com fechamento de 02 grandes contratos empresariais,
os quais, mais tarde, se mostraram pouco
vantajosos para a cooperativa, devido a seus
colaboradores estarem em outros domicílios
que não o da área de abrangência da Unimed Cascavel. De 2009 para 2010, o percentual foi de 10,07% e de 2010 para 2011, foi
de 19,85%, com grande esforço para tornar a
carteira saudável e com reajustes dos planos
coletivos mais justos, tanto para a cooperativa
quanto para os contratantes.

RECEITA BRUTA • 2007 - 2011*
172,91

92,34

107,97

19,85%
10,07%

21,39%
16,92%

2008

2007

Da mesma forma que a receita bruta, o custo
assistencial teve aumentos significativos. De
2007 a 2008 cresceu 17,92% e em 2009
atingiu o maior percentual, 24,19%, demonstrando uma tendência que os custos assistenciais cresciam mais que a receita bruta. Isso
aconteceu devido à combinação de carteira
desequilibrada, aumento de beneficiários,
sem a devida análise da qualidade desses beneficiários, e dos excessos de exames e internações gerados. A tendência de crescimento
dos custos maiores que a receita bruta em
2010 se manteve, embora numa menor intensidade. Em 2011, essa tendência se interrompeu com a reengenharia na carteira da
Unimed Cascavel, com cancelamento dos
contratos “doentes”, pois os reajustes com
prestadores foram revistos com novos contratos. Ainda temos que avançar no que tange
à fatia de exames, mas as medidas tomadas
fizeram com que em 2011 os custos assistenciais crescessem 13,44%, ou seja, a tendência
que se mostrava em anos anteriores foi alterada.

144,27

131,07

2009

2010

2011

* Em milhões de Reais

‘
‘

R$ 172,91 mi

receita bruta em 2011

R$ 149,02 mi

custo assistencial em 2011

CUSTO ASSISTENCIAL • 2007 - 2011*
149,02
118,50

13,44%

95,42

80,92

131,37
10,86%

24,19%
17,92%

2007

2008

2009

2010

2011

* Em milhões de Reais
Fonte: Contabilidade Gerencial - Unimed de Cascavel
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DESPESAS OPERACIONAIS PROPORCIONAIS
A RECEITA BRUTA • 2007 - 2011*
172,91
131,07
107,97

92,34

RECEItAS
DESPESAS

10,32

10,14
2007

‘
‘

144,27

10,66

2008

14,97

2009

14,72
2010

2011

Em milhões de Reais

R$ 14,72 mi

despesas operacionais em 2011

R$ 13,39 mi

despesas administrativas em 2011

DESPESAS ADMINIStRAtIVAS PROPORCIONAIS
A RECEITA BRUTA • 2007 - 2011*
172,91
131,07
92,34

RECEItAS
DESPESAS

8,89

2007

144,27

107,97

8,33
2008

9,43
2009

Em milhões de Reais

13,67

13,39
2010

2011

As despesas operacionais tiveram aumentos
na mesma proporção do aumento da receita bruta. Quando confrontamos as despesas
operacionais - que englobam despesas administrativas e despesas comerciais - com a
receita bruta, o percentual de participação
tem variação de 3,04% entre os anos 2007 a
2011, ficando entre 8,14% a 11,18%.
Quando olhamos só a despesa administrativa
frente à receita bruta, a variação é de 1,88%,
ficando entre 7,19% a 9,62%. Esses percentuais demonstram o firme propósito da Unimed
de Cascavel de manter uma administração
enxuta ao longo dos anos.
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Os investimentos e imobilizados não tiveram
uma grande variação entre os anos de 2007
a 2009. Em 2010, obtivemos um aumento
de aproximadamente R$ 3.900.000,00 em
função da Avaliação Patrimonial, em virtude
da adaptação às Normas Internacionais de
Contabilidade. Em 2011, a Agência Nacional
de Saúde, no uso de suas atribuições, por
meio da IN 47, determinou que a avaliação
patrimonial feita em 2010 pelas operadoras
de planos de saúde deveria ser excluída, com
alegação de que as operadoras não podem
adotar avaliação de seus imobilizados da
forma da ICPC 10 das Leis Internacionais de
Contabilidade. Dessa forma, a Unimed Cascavel não teve alternativa a não ser proceder à
exclusão. Essa exclusão fez com que o valor
de investimentos e imobilizado voltasse aos
parâmetros de anos anteriores.

INVEStIMENtOS E IMObIlIZADO
(CUSTO AQUISIÇÃO + CUSTO ATRIBUÍDO) • 2007 - 2011*
3,03
2,37

2,32

2,76

2007

2008

2009

2010

3,45

2011

* Em milhões de reais

INVEStIMENtO E IMObIlIZADO
(VALOR LÍQUIDO CONTáBIL) • 2007 - 2011*
1%
2%

2%

7%

Investimentos

5%

Imobilizado - Imóvel - Terrenos

3%

Imobilizado - Imóvel - Edificações
Imobilizado - Móveis e Utensílios

53%

16%

Imobilizado - Máquinas e Equipamentos
Imobilizado - Equipamentos de Informática

11%

Imobilizado - Veículos
Imobilizado - Construção em Andamento
Intangível

Fonte: Contabilidade Gerencial - Unimed de Cascavel
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Os índices de liquidez da Unimed de Cascavel apresentaram pouca variação ao longo
dos anos, como demonstra o gráfico ao lado.
Em 2011, a liquidez corrente foi de R$ 2,12, o
que significa que para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, a Cooperativa tem R$ 2,12
em recursos de curto prazo. A liquidez geral,
que mede a diferença entre dívidas de curto
e longo prazo com recursos de curto e longo
prazo, fechou 2011 em R$ 1,30.
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ÍNDICE DE LIQUIDEz • 2007 - 2011*
2,15

2,04

1,79
1,26

1,18

1,22

2,12

1,97
1,24

1,3

Corrente
Geral
2007

2009

2008

2010

2011

* Receita em milhões de Reais • Despesas em Percentual

A sinistralidade mede quanto da receita arrecadada com seus beneficiários é destinada ao pagamento dos custos assistenciais
geradas por esses beneficiários. Nos anos
de 2007 e 2008, este percentual se manteve entre 84% e 86,50%; em 2009 e 2010
esse percentual deu um salto para 91,43% e
91,26%, respectivamente. Em 2011, diante da
urgência em diminuir o percentual da sinistralidade, a Unimed de Cascavel, com adoção
de novas políticas de vendas, políticas de reajustes contratuais com prestadores e políticas
de remunerar o melhor serviço do médico
cooperado, objetivo principal da cooperativa,
teve a sinistralidade fechada em 84,68%.

EVOLUÇÃO DA SINISTRALIDADE • 2007 - 2011*
91,43

91,26

86,48

84,68

84,73

2007

2008

2009

2010

Valores Percentuais

‘

84,68%

sinistralidade em 2011

2011
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As sobras ou perdas de uma cooperativa, que
é a diferença entre tudo que a entidade arrecada e tudo que ela paga ou provisiona, servem como termômetro para uma boa ou má
gestão, a Unimed de Cascavel apresentou um
crescimento expressivo em 2011, muito superior aos anos anteriores, como demonstrado
no gráfico ao lado. Nos últimos cinco anos
as sobras sempre estiveram acima de um milhão, no ano de 2007 as sobras antes das distribuições ficaram em R$ 1.167.776,58, 2,77%
superior ao ano anterior, de 2007 para 2008
houve um acréscimo de 148,34%, fechando o
ano em R$ 2.900.066,64. Já no ano de 2009
apresentou um decréscimo de 40,05% com
sobras de 1.738.619,72, em 2010 obtivemos
sobras no valor de R$ 2.813.494,94, um acréscimo de 61,82% com relação a 2010. Em 2011,
o crescimento foi superior a 200%, fechando
o exercício em R$ 9.351.281,82.

SOBRAS ANTES DAS DESTINAÇÕES
PARA RESERVAS • 2007 - 2011*
9,35

1,74

1,17
-40,05%

148,34%

2,77%

2007

2008

232,37%

61,82%

2009

2010

2011

* Em milhões de Reais

REPASSE AO COOPERADO • 2007 - 2011*
total
Honorários Médicos

Consultas
Sobras Pagas
54,15
41,83
35,44

29,13

25,20

Durante os últimos cinco anos, a gestão da
Unimed de Cascavel tem voltado seus esforços naquele que o principal objetivo de uma
cooperativa, remunerar da melhor maneira
possível seus cooperados. Podemos observar nos gráficos ao lado, que esse objetivo
vem sendo alcançado com um crescimento
de mais de 210% de 2007 para 2011, passando de R$ 25.196.235,95 em 2007 para R$
54.152.863,04 em 2011.

2,81

2,90

25,51

21,46

18,60

12,43

14,58

11,97

13,55

0,80

1,00

1,20

2,00

2007

2008

2009

2010

23,64

18,37

15,63

5,00

2011

* Em milhões de Reais

EVOLUÇÃO DO REPASSE AO COOPERADO
54,15
41,83
29,13

25,20
12,54%

2007
Fonte: Contabilidade Gerencial - Unimed de Cascavel

35,44

15,63%

21,64%

2008

18,05%

2009
* Em milhões de Reais

29,45%

2010

2011
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Responsabilidade pelo Produto/Serviço
GRI PR1, PR5

Desde 2006, a Unimed de Cascavel implantou o setor Núcleo de Processos, para realizar
um relacionamento direto com a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
O setor tem como responsabilidade atender todas as exigências da ANS, acompanhar as normativas e resoluções publicadas
pela agência e encaminhar aos setores correspondentes. Também, manter os dados da
Operadora atualizados junto aos órgãos reguladores, bem como responder aos ofícios

1 ConCESSÃo DA AUTorIZAÇÃo
DE FUnCIonAMEnTo E
rEGISTro DEFInITIVo DA
oPErADorA JUnTo À AnS
A Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) concedeu a AUTORIzAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, de nossa operadora, conforme publicação no Diário Oficial da União, seção 3, número 182, de quarta-feira do dia 22
de setembro de 2010.
Para conquistar essa autorização, a Unimed
de Cascavel cumpriu todas as exigências da
Resolução Normativa - RN nº 85 e de suas
posteriores alterações.
A obtenção da AUTORIzAÇÃO DE FUNCIONAMENTO atesta que a Unimed de Cascavel está em situação regular em relação às
exigências da regulamentação do setor, confirmando sua solidez no mercado de saúde
suplementar como operadora de planos de
assistência à saúde e reforçando a confiança
e credibilidade junto aos nossos beneficiários.

recebidos.
Além disso, disponibilizar informações confiáveis aos setores interessados acerca de novas determinações legais, administrar e enviar
dados para a ANS, respeitando os prazos de
cumprimento em cada processo. Por último,
contribuir para a ampliação do conhecimento técnico dos colaboradores, possibilitando a
visão sistêmica do setor.
A equipe, juntamente com outros setores, obteve três grandes conquistas nessa gestão:

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE
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Portanto, a concessão de AUTORIzAÇÃO DE
FUNCIONAMENtO e consequentemente do
registro definitivo da operadora é uma prova
do bom desempenho de nossa empresa.

2 oBTEnÇÃo DE PonTUAÇÃo
MÁXIMA no IDSS – ÍnDICE DE
DESEMPEnHo DA SAÚDE
SUPlEMEnTAr
A Unimed de Cascavel atingiu a pontuação
máxima (faixa de 0,80 a 1,00) no Índice de
Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS),
tendo como ano - base 2010, pontuação
mais alta na última avaliação feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
A ANS criou o IDSS, em 2009, com o intuito
de medir a qualidade das Operadoras de Planos de Saúde. O índice serve de referencial
para que as pessoas, ao comprarem um plano
de saúde, saibam qual a qualificação da Operadora com a qual está negociando. Nesse último mês, a ANS divulgou o índice, com base
nos dados consolidados de 2010. Foram avaliadas mais de 1.000 operadoras de Planos
de Saúde do Brasil da área médica – inclusive
as cerca de 350 operadoras da Unimed.
No estado do Paraná, apenas três singulares
atingiram a nota máxima e as restantes fica-

ram com a segunda maior nota. No país, são
19 operadores de Unimed que atingiram esse
índice, o que mostra uma evolução significativa das Unimeds. No ano passado, foram
apenas oito.
Para a ANS chegar a esses índices, as operadoras são avaliadas em quatro quesitos:
situação econômico-financeira, satisfação do
beneficiário, estrutura e operação e atenção
à saúde. O quesito atenção mede o nível de
acompanhamento da saúde dos beneficiários
e tem o maior peso (50%), seguido do critério financeiro (30%). Mais informações pela
internet em: http://www.ans.gov.br

‘

Unimed de Cascavel:

Classificada entre as melhores
singulares do país

3 MonITorAMEnTo ASSISTEnCIAl
DAS oPErADorAS – STATUS VErDE
Em linhas gerais, a metodologia de Monitoramento Assistencial consiste na utilização de
um conjunto de indicadores, calculados a partir de dados coletados nos diversos sistemas
de informação da Agência Nacional da Saúde
Suplementar, com vistas a captar indícios de

risco assistencial nas operadoras e subsidiar
as ações do órgão regulador.
A classificação do risco assistencial da Unimed
de Cascavel, considerando o processamento
realizado em dezembro de 2011, é Status verde. Ou seja, indícios de risco assistencial baixo.
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Desempenho Social e Ambiental
GRI PR1, PR5

‘

Organizações socialmente responsáveis estão
mais bem preparadas para assegurar a sustentabilidade dos seus negócios e contribuir para a formação de valores na construção de uma sociedade
mais próspera e socialmente justa.

Compromissos Públicos
GRI HR6, HR7
A Unimed de Cascavel desenvolve um programa destinado a Menores Aprendizes, em
parceria com a Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos, mais conhecida
por Guarda Mirim. A instituição desenvolve
atividades sociais atendendo adolescentes e
jovens oriundos essencialmente de famílias
de baixa renda, em situação de risco e vulnerabilidade social. A instituição tem por fim
tornar viável o direito à profissionalização de
forma educativa, à proteção ao trabalho e à
formação técnico-profissional do adolescente, respeitando sua condição de aprendiz, ou
seja, de pessoa em desenvolvimento. Atualmente, atende aproximadamente 558 adolescentes no Programa de Aprendizagem, dos
quais a maioria já se encontra no mercado
de trabalho.
Para contribuir na abolição da prática do trabalho infantil, abordamos nas cláusulas contratuais de responsabilidade social a não utilização de mão de obra infantil.
Parceria com a instituição S.O.S – Serviços de
Obras Sociais Cícero Nuto Figueiredo. As atividades são realizadas na sede da instituição,
em forma de contra turno. São ações complementares à escola, são voltadas principalmente para a geração de emprego e renda,
o artesanato e a inclusão social, melhorando

o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)
e consequentemente a redução das desigualdades. Atendendo de forma sustentável e plena a todas as famílias cadastradas,
concede-lhes apoio físico, moral e espiritual.
São atendidas diretamente 65 crianças e adolescentes e 120 pessoas indiretamente.
Em novembro de 2010, assumimos o compromisso com o Programa da Unimed do
Brasil, Unimed Abraça os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM. Além de
participar do Movimento “Nós Podemos Cascavel”, que também realiza ações alinhadas
aos ODM.

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

30

Programa Consumo Consciente
GRI EN5, EN26, SO1
O Consumo Consciente ganha cada vez
mais espaço nas nossas atividades do cotidiano. A disseminação de dados, as informações e os comportamentos conscientes
contribuem para a mudança de percepção
dos recursos que consumimos.
Realizamos, todos os anos, a Semana do

Consumo Consciente, com diversas atividades e palestras informativas. No ano
de 2011, em especial, lançamos a Semana
da Sustentabilidade, com o objetivo de
estruturar as informações em três eixos
da sustentabilidade: econômico, social e
ambiental.

O que realizamos:
Realizada de 28/11 a 02/12/11
Palestra sobre
aPROVEITAMENTO
ADEQUADO DOS
ALIMENTOS

DESAFIO É COPO PRA CANECA
Cada colaborador recebeu uma caneca, a qual
utiliza para consumo de água e café. O objetivo
foi reduzir em 50% o consumo dos copos descartáveis em um período de 30 dias. O desafio foi
um sucesso, pois com a conscientização e colaboração de todos conseguimos atingir a meta.
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Mundi: Personagem criado em 2009 para
ilustrar as ações do Consumo Consciente.

PAlEStRA SObRE A
COlEtA SElEtIVA,
com a implantação dos
coletores nas
dependências da
cooperativa.

COMPlExIDADE DO
tRAbAlHO COM
O FENÔMENO SAÚDE

Palestra sobre a destinação correta
do óleo de cozinha e divulgação do
ponto de coleta desse material nas
dependências da cooperativa.

Palestra sobre a destinação
correta de medicamentos vencidos
e também a divulgação do ponto
de coleta.
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Programa Consumo Consciente
GRI EN5, EN26, SO1

pALESTRA SOBRE INTEGRAÇÃO FAMÍLIA,
EMPRESA, ESCOLA E COMUNIDADE

Nela foi enfatizado o comprometimento dos
participantes no ambiente de trabalho como
extensão do seu lar, além da importância da
qualificação, do trabalho em equipe, do relacionamento interpessoal e da motivação na
busca do equilíbrio profissional. No âmbito
econômico, realizamos uma prestação de
contas interna, para demonstrar a situação
econômica da cooperativa.

PARTICIPAÇÃO E ADESÃO DA CAMPANHA
HORA DO PLANETA,
que é um movimento que luta contra o aquecimento global. Em um período de 60 minutos
(correspondente a 1 hora) do último sábado
de março de cada ano, governos, empresas e a
população de todo o mundo são convidados
a apagar as luzes para demonstrar sua preocupação com o aquecimento global.

CÓDIGO DE CONDUTA

Realizamos a entrega do código de
conduta do Sistema Unimed por meio
de uma apresentação teatral. A peça
apresentada de forma lúdica abordou
as diretrizes que acompanham a cultura
organizacional da singular.
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AÇÃO DE MEIO AMBIENTE
Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, realizamos no dia 6 de junho o Dia Sem
Carro, com distribuição de mudas e sorteio
para quem aderisse à ação. Os colaboradores
acataram a ideia e vieram para a cooperativa
de formas alternativas, como ônibus, carona
solidária, a pé ou de bicicleta.

Colaborador Ricardo Honório,
ganhador da bicicleta

‘

Estacionamento no dia
anterior a ação

Outro assunto relevante que não pode faltar
é a conscientização dos colaboradores para a
racionalização dos custos fixos da cooperativa,
tais como: energia elétrica, água, telefone,
descartáveis e materiais de expediente.

Estacionamento no dia
da ação
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Água
GRI EN8
O abastecimento de água e coleta de esgoto no Município de Cascavel é prestado, por
meio de concessão, pela Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná.
A captação de água no Município é feita nos
rios: Cascavel, Peroba, Saltinho e por meio de
08 poços subterrâneos.
Quadro comparativo de consumo de água
na Unimed de Cascavel nos anos 2009, 2010
e 2011.
As medidas utilizadas para a economia de
água são realizadas por meio de ações de
consumo consciente.

Média do Consumo de água/mês.³

2009

2010

192 m3

Energia
GRI EN3
Média do consumo
de energia/mês

2009

831 KW

2010

729 KW

2011

831 KW

2011

203 m3

205 m3
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Reciclagem
GRI EN26
Desenvolvemos em nossa cooperativa o programa de coleta seletiva, e orientamos os
nossos colaboradores para uma atitude consciente. Os colaboradores são incentivados a
praticar a coleta seletiva dentro e fora das
dependências da organização, inclusive em
suas casas.
Não produzimos resíduos que possam causar
danos significativos ao meio ambiente. Nosso
maior volume de lixo é o papel, que chegou
em 2010 a duas toneladas.
Para a destinação correta dos materiais reci-

cláveis, realizamos uma parceria com a Cooperativa de Trabalhadores Catadores de Material Reciclável – Cootacar de Cascavel, onde
o material recolhido é levado para triagem
e encaminham o material prensado para comercialização. A renda é dividida entre os cooperados catadores.
Implantação do Projeto Cartão Magnético,
com disponibilização de ponto de coleta para
a destinação correta do PVC. A empresa responsável pela coleta e destinação correta é
a Cootacar.

Resíduos
GRI EN22
No ano de 2011 iniciamos o processo de instalação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, nas dependências da
Sede da Medicina Preventiva. Constitui um
documento integrante do sistema de gestão ambiental, baseado nos princípios da não
geração e da minimização da geração de
resíduos, que aponta e descrevem as ações
relativas ao seu manejo, contemplando os aspectos referentes à minimização na geração,
segregação, acondicionamento, identificação,
coleta e transporte interno, armazenamento
temporário, tratamento interno, armazenamento externo, coleta e transporte externo,
tratamento externo e disposição final.
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Unimed Presente na Comunidade
Investimento Social
GRI SO1, EC9

‘

Além do comportamento ético e transparente com todos os públicos interno e externo,
acreditamos que a Responsabilidade Social deve incluir ações que proporcionem
transformações e melhorias na vida da comunidade e das gerações futuras.

O que realizamos:
ProJETo CorAl roUXInol
Com o objetivo de atender as necessidades de ações sólidas com
a comunidade local, o projeto foi criado em 2007, desenvolvido
com as crianças e os adolescentes dos bairros Santa Cruz, Santo
Onofre e Paulo Godoy, da Cidade de Cascavel. Atende cerca de
50 crianças e adolescentes da região oeste. Nesta gestão, contamos com a parceria da Faculdade de Ciências Sociais Aplicada
de Cascavel – Univel.

ProJETo ESColInHA PInHEIroS
FUTSAl CoMUnITÁrIo
Acreditamos que apoiar o esporte é contribuir para a transformação social de crianças e adolescentes. A escolinha atende cerca
de 100 meninos entre 09 a 15 anos de idade de famílias de baixa
renda. Além da oportunidade proporcionada aos jovens atletas, a
instituição atua na formação de cidadãos, auxiliando na construção de um futuro promissor.
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ProJETo SoM E VIDA
Criado em agosto de 2007, é desenvolvido por um grupo de
músicos que todos os domingos realizam apresentações nos
hospitais credenciados da cidade. O objetivo é proporcionar
bons momentos aos visitantes, aos profissionais que atuam nos
hospitais e principalmente aos pacientes, pessoas que necessitam de todo cuidados para recuperar da melhor forma sua saúde
e qualidade de vida.

nATAÇÃo
Estimular a prática de esportes e o bem-estar é uma das constantes preocupações da Unimed de Cascavel. Apoiamos a equipe de
natação do Clube Comercial de Cascavel que atualmente, mantém 106 atletas que representam o clube, seus patrocinadores a
nível regional, estadual e nacional em jogos oficiais.

VolEIBol
Praticar esportes é uma recomendação básica para quem quer
manter o corpo e a mente sãos. O projeto atende 87 jovens e
adolescentes que representam com orgulho a marca Unimed. É
por estes motivos e também por valorizar a vida, que a Unimed
de Cascavel patrocina alguns projetos de voleibol, por exemplo:
Equipe de Voleibol Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira e
Equipe de voleibol juvenil de Cascavel.

Governo e Sociedade
GRI SO5
A Unimed de Cascavel apoia e envolve-se eventualmente em campanhas públicas de saúde,
como, por exemplo: Campanha de Combate contra Dengue, Campanha da H1N1, Dia Mundial de
Luta Contra AIDS, quando contribuímos na divulgação e conscientização dos colaboradores e
sociedade. Outra forma de relacionamento com as políticas públicas ocorre por meio da participação do Movimento “Nós Podemos Cascavel”, que desenvolve ações alinhadas aos Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio. A nossa cooperativa busca constantemente se aproximar dos
conselhos e instituições locais, para assim aprimorar e contribuir com as políticas públicas.
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Sensibilização dos Cooperados e Colaboradores
GRI SO1
Com relação ao desempenho social da cooperativa, realizamos ações internamente de sensibilização dos cooperados e colaboradores.

CAMPANHA DO CObERtOR
Campanha desenvolvida com o objetivo
de destinar a arrecadação de cobertores às
instituições, como albergues da cidade.

CAMPANHA PAPAI NOEl
DOS CORREIOS
Com o objetivo de apoiar a iniciativa dos
correios, auxiliamos na divulgação e incentivamos nossos cooperados e colaboradores
na adoção de uma cartinha.
2010

2011

PáSCOA SOLIDáRIA
Arrecadamos vários tipos de doces que
foram doados a escolas municipais.

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL
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CAMPANHA VOTO RESPONSáVEL

CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE

Aderíamos à campanha desenvolvida pela
Unimed do brasil, com intuito de disseminar
a importância do voto responsável.

Realizada todos os anos, na primeira
semana de dezembro. O doador é liberado
em horário de trabalho e também
realizamos o transporte do voluntário.

PROJEtO VOlUNtARIADO
A Unimed de Cascavel desenvolve o projeto
de voluntariado com o objetivo de mobilizar os colaboradores e cooperados ao ato de
doar. Com o voluntariado aprendemos a ser
empreendedores sociais. Ensina-nos a valorizar o amor ausente e não apenas o amor
presente, a desconstruir e banir preconceitos
e construir novos conceitos e, portanto, construir novos referenciais em nossas vidas.
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Relacionamento com Cooperados
De acordo com o Código de Conduta, os cooperados formam os alicerces do Sistema Unimed e, por isso, o bom relacionamento com
eles e entre eles é imprescindível para o êxito
e perenidade de nossas atividades.
Para que esse princípio se concretize, a Unimed de Cascavel disponibiliza um setor exclusivo para atender e receber os cooperados
da melhor forma possível, o setor Núcleo do
Cooperado.
Na busca constante por uma remuneração
justa, em julho de 2010, foi implantado o Pagamento Diferenciado de Consulta.

Pagamento Diferenciado de Consulta
A escolha do modelo de pagamento diferenciado de consultas adotado por nossa
Singular procura ser justa e ética junto às especialidades médicas e simultaneamente reconhecer e remunerar de maneira mais adequada aqueles profissionais que se esmeram

grupo A • PEsO 5

Especialidades médicas
que têm atuação predominantemente em consultório, com tempo
de atendimento em geral igual ou
superior a trinta minutos, quais sejam:
Psiquiatria, Reumatologia, Geriatria,
Hematologia e Homeopatia.

no atendimento aos clientes, sem discriminação aos beneficiários de planos de saúde.
Para tal, buscamos identificar três grupos de especialidades, atribuindo a cada
grupo um peso, ficando assim definidos:

grupo B • PEsO 4

grupo C • PEsO 3

Especialidades médicas
que têm agregada à consulta
procedimentos clínicos, cirúrgicos,
de terapia e ou complementares.
Quais sejam: Ginecologia e
Obstetrícia, Ortopedia,
Gastroenterologia, entre
outros.
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Avaliação

A avaliação de desempenho do profissional
tem parâmetros subjetivos e objetivos sempre realizados de forma mais ética e discreta possível, por meio de serviços internos da
cooperativa: Setor Núcleo de Análises e arquivos de atendimento aos clientes. Foram
adotados 5 (cinco) critérios de desempenho
dos médicos cooperados, assim definidos e
pontuados:

Questionário aplicado:
1 - Sexo (masculino/feminino).
2 - Faixas etárias, conforme classiﬁcação da ANS.
3 - Satisfação geral (de maneira geral o(a) senhor
(a) foi bem atendido(a)?)Sim, Não e Por quê?
4 - Houve pontualidade no horário da consulta?
5 - O atendimento pré-consulta: secretária e
instalação do consultório foram satisfatórias?

1 • DIsPONIBILIDADE OU ACEssIBILIDADE
Pontua com valor 4 (quatro) aquele profissional que disponibiliza no mínimo um período
de seu atendimento de consultório aos pacientes conveniados, sempre de acordo com
o estabelecido em Guia de Especialidades,
ofertado aos beneficiários da UNIMED.
2 • sATIsFAÇÃO DO CLIENTE
Pontua gradualmente a partir de no mínimo,
50% de clientes satisfeitos com a atuação
do profissional, aferidos pelo serviço interno,
Setor Núcleo de Análises, atingindo mensalmente um número de 10 a 20 pacientes,
conforme demanda de atendimento do cooperado.
01 ponto - 50% de clientes satisfeitos;
02 pontos - 60% de clientes satisfeitos;
03 pontos - 70% de clientes satisfeitos;
04 pontos - 80 % ou mais de clientes satisfeitos.
3 • rEsOLUTIVIDADE
Critério de maior dificuldade de aferição, contudo, por meio da ferramenta de pesquisa
desenvolvida pelo departamento interno de
T.I., é possível identificar os pacientes que tiveram que repetir consultas após atendimento de uma especialidade para com a mesma
especialidade ou aqueles profissionais que
simplesmente encaminham seus pacientes,
agindo apenas com um perene encaminhador. A pontuação segue o mesmo critério

6 - Resolveu o problema? Sim, não e por quê?
7 - Recomendaria o médico a seus conhecidos?
Sim ou não?
8 - Que nota atribuiria ao atendimento
do proﬁssional (0 a 10)?

NOtA

CONCEItO

0-2

Péssimo

3-4

Ruim

5

Regular

6-7

bom

8-9

Muito bom

10

Ótimo

adotado para satisfação de clientes, com a
aferição quanto ao percentual de resolução.
4 • TEMPO DE COOPErATIVIsMO
Evidentemente que não há plano de cargos
e salários para cooperados médicos, visto
que são os verdadeiros donos da Cooperativa. Entretanto, julgamos ser injusto que um
cooperado, recém-ingressado, tenha já como
direito adquirido uma remuneração idêntica
àquele que compartilha há anos na Coope-
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rativa, auxiliando no desenvolvimento e nos
resultados dela. Para tanto, estabelecemos
uma pontuação a cada quinquênio de atividade profissional dentro da Cooperativa, sendo atingível o peso máximo de 4 pontos a
serem alcançados, portanto, com quinze ou
mais anos de cooperativismo.
5 • HILUM
Hilum é o sistema desenvolvido pela Unimed
do Brasil que permite a solicitação e execução de consultas e exames, por meio do
computador do próprio prestador, utilizando
como identificação o cartão magnético do
beneficiário, sem a necessidade de deslocamento até a Unimed.
Em todos os prestadores que possuem o
Sistema Hilum instalado e disponível, o beneficiário será atendido diretamente, sem
necessidade de emissão prévia de guias de
autorização pela Unimed.
O Hilum também permite registrar a produção do prestador de forma direta pelo próprio sistema. A Unimed considerou o peso 4
para esse item, quando a utilização nos consultórios nesse primeiro semestre de implantação fosse acima de 75%.
Há médicos que utilizam até 100% de suas
liberações no consultório, facilitando a vida
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do beneficiário, que não necessita vir até a
sede da Unimed para as liberações.
Não entram na análise desse critério liberações, por exemplo, de cirurgias, internações
clínicas, consulta 10101039 (pronto - socorro)
e procedimentos acima de 600CH.
De acordo com o resultante da multiplicação
do peso com total de pontos de aferição, temos um gráfico com os 5 valores praticados
de remuneração conforme página seguinte.
Os valores correspondentes à pontuação são
reavaliados semestralmente, embora o acompanhamento dos índices de desempenho
sejam aferidos constantemente pelo setor
responsável, Núcleo de Análises, com apoio
do setor de T.I. interno, mensalmente.
A aplicação desse método vem sendo realizada há mais de um ano em nossa cooperativa, resultando em significativa satisfação
em clínicas de conf l ito, como, por exemplo,
a Pediatria e a Psiquiatria, entre outras. Há de
se ressaltar que não há migração de recursos
das consultas e sim uma remuneração maior
para valorizar essas especialidades.
Paralelamente, procuramos adotar reajustes
de honorários de procedimentos que mais se
aproximem da sexta edição da CBHPM, que
vêm ao encontro dos anseios das demais clínicas de nossa cooperativa.

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL
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evolução dA remunerAção do CooPerAdo - ConsultA
BASE DE CáLCULO 100 CHS (OUTUBRO/2007 E JANEIRO/2009 = BONIFICADAS)
JAneiro / 2006

Abril / 2006

Julho / 2006

outubro / 2007

JAneiro / 2009

r$ 36,00

r$ 38,00

r$ 40,00

r$ 42,00

r$ 45,00

+5,5%

+5,5%

+5,0%

+7,15%

PAGAMENtO DIFERENCIADO DE CONSUltA
reajuste

Julho / 2010

mArço / 2011

37,80
45,00
50,00
60,00
72,00

42,00
49,50
55,00
66,00
80,00

reajuste

setembro / 2011

47,00
54,50
60,00
71,00
85,00

Valores em reais

PARTICIPAÇÃO
11%

8%
11%

59%

47,00
54,50
60,00

11%

71,00
85,00

Remuneração realizada no segundo semestre de 2011

Além da adoção do pagamento diferenciado de consulta, a cooperativa oferece vários
benefícios desenvolvidos especialmente para
atender aos médicos cooperados como forma de reconhecer, valorizar e assim retribuir
sua contribuição no crescimento de nossa
singular, pois fazer parte de uma cooperativa
de trabalho médico é atuar de forma conjunta na construção e potencialização de resultados, garantindo condições plenas ao exercício profissional e qualidade de atendimento
para seus clientes.
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Benefícios aos cooperados
PAGAMEnTo DA AnUIDADE Do CrM:
Para cooperados ativos, a Unimed de Cascavel realiza o pagamento da anuidade do CRM.
PAC:
Plano de Assistência Médica ao Cooperado com cobertura nacional e valor diferenciado.
PrEVIDÊnCIA PrIVADA:
Plano Gerador de benefício Livre de Previdência Privada – PGBL. A cooperativa deposita o valor
correspondente a uma consulta/mês para cada cooperado, junto a Unimed Seguradora.
SEGUro DE VIDA – VG:
Esse seguro oferece diversos serviços de assistência, sendo um dos mais completos da área.
ProJETo SAÚDE Do CooPErADo:
Consiste na realização de exames laboratoriais preventivos. Profissionais dos laboratórios se
deslocaram para o setor de medicina preventiva da Unimed de Cascavel para realizar a coleta do
material. Aliado a esse programa, realizamos, também, uma campanha exclusiva para as cooperadas
acimade 40 anos: Campanha Contra Câncer de Mama.
JAnTAr DoS AnIVErSArIAnTES CooPErADoS:
O projeto aniversário do cooperado iniciou suas atividades no ano de 2006. Ele foi desenvolvido
para fortalecer o elo entre cooperativa e cooperado. É promovida uma noite comemorativa e diferente, na qual o cooperado se sinta valorizado e demonstre o quanto ele é importante no processo
cooperativista da Unimed de Cascavel.
EDUCAÇÃo E ForMAÇÃo:
Oferecemos esporadicamente cursos de pós-graduação em parceria com a Fundação Unimed.
Em praticamente todos os cursos oferecidos os cooperados têm desconto. Cursos oferecidos no
período de 2009 a 2012: MBA em Gestão Empresarial em Saúde; Pós-Graduação em Terapia Intensiva e Pós-Graduação em Perícia Médica.
CUrSo DE CooPErATIVISMo:
Desde 2009, a Unimed de Cascavel é sede do Curso de Cooperativismo da Região IV. O objetivo
do curso é capacitar os novos cooperados para o exercício da cooperação. Apresentar as origens
do cooperativismo, seus benefícios, suas diferenças em relação a uma instituição mercantil e sua
contribuição para os cooperados e a sociedade. Além disso, apresenta a estrutura e funcionamento
do Sistema Cooperativo Unimed.
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Relacionamento com Colaboradores
A UNIMED DE CASCAVEL profissionalizou
suas atividades no setor de Recursos Humanos, após 2009, tendo uma visão voltada à
Gestão de Pessoas que visa desenvolver políticas e melhores práticas aos colaboradores,
possibilitando assim o seu desenvolvimento
pessoal e profissional na busca efetiva de resultados satisfatórios. Atualmente são trabalhados internamente vários subsistemas de
RH:
• Recrutamento e Seleção, priorizando o recrutamento interno e assim valorizando os
profissionais da cooperativa, buscando o seu
crescimento e desenvolvimento profissional;
• Cargos, Salários e Administração de bene-

fícios, implantado no início de 2009, com o
objetivo de manter os profissionais de excelência na organização, criando condições motivacionais de reconhecimento e de melhoria
da autoestima e promovendo a melhora dos
resultados organizacionais;
• Avaliação de Desempenho;
• Treinamentos com foco no desenvolvimento
das competências essenciais para a singular.
Procuramos implantar ações que permitam
conhecer, integrar e subsidiar o desenvolvimento de competências individuais e institucionais visando à autorrealização das pessoas
e à excelência no cumprimento da missão
institucional.
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PERCENtUAl DE HOMENS E MUlHERES
2009
homens

mulheres

136 colaboradores
67 - 49,3%
69 - 50,7%

136 colaboradores
2010 65 - 47,8%
71 - 52,2%
2011

CRESCIMENtO DO tOtAl DE COlAbORADORES
2009

0%

2010

10%

2011

GRI LA2
ROtAtIVIDADE

149 colaboradores
70 - 46,9%
79 - 53,1%

2009

2010

2011

28%

25%

25%

Benefícios
GRI LA3
A Unimed de Cascavel apresenta benefícios
diferenciados do mercado local, sendo eles:
Seguro de Vida Individual/ Funeral, Plano de
Saúde para os colaboradores, Vale Alimentação, Quinquênio de 5% do salário a cada 5
anos de serviços prestados (não previsto em
convenção), limitado a 15% aos 15 anos, PGBL
– Incentivo a Previdências Privada, Auxílio
Educação, Empréstimo Consignado associado
a uma consulta com um Especialista Financei-

ro, Estacionamento próprio, Ginástica Laboral,
Lanche diário (manhã e tarde), PPLR Programa de Participação nos Lucros e Resultados:
o Plano de Participação nos Lucros e Resultados tem como propósito incentivar o trabalho em equipe e estimular o engajamento
dos empregados ao negócio da cooperativa
no intuito de incrementar os resultados e
permitir uma conexão destes resultados com
o desempenho dos colaboradores e sua remuneração.

Pesquisa de Clima Organizacional
Atentos ao grau de satisfação dos colaboradores, desenvolvemos nesta gestão a pesquisa de Clima Organizacional. Dentre vários
assuntos pontuados, ressaltamos o item que
apresenta a satisfação do colaborador em
trabalhar na cooperativa.

ORGUlHO DE tRAbAlHAR NA UNIMED
Muito insatisfeito
Pouco insatisfeito
Normal
Satisfeito
Muito satisfeito

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL

47

Educação e Desenvolvimento
GRI LA10
A Unimed de Cascavel, pensando na formação e no desenvolvimento pessoal e profissional dos cooperados e colaboradores,
promove uma série de eventos voltados à
qualificação.
todos os anos são realizados treinamentos,
palestras e cursos de Pós–Graduação. Nesse
período, 2009 a 2011, intensificou seu investimento em cursos voltados a Atendimento,
Desenvolvimento da área Comercial, Ética e
Relacionamento Interpessoal, Técnica de Comunicação e Programas voltados ao desenvolvimento de Analistas e no Desenvolvimento de Líderes. Em 2011 encerrou o Curso de
Pós-Graduação em Terapia Intensiva e iniciou
em março o Curso de Pós-Graduação em Perícia Médica, direcionado aos cooperados.
Acreditamos que investir em formação é um
diferencial nas organizações. E essa pressupõe a capacidade de dar vitalidade à ação,
às competências, às habilidades, ao perfil das
pessoas.

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO/ANO
2009
2010
2011

66h
118h
156h

Direito à Diversidade
GRI HR4
Com o objetivo de mostrar a todos os colaboradores que a cooperativa Unimed de
Cascavel atende a um sistema integrado e de
qualidade, que busca atender o cliente interno e externo de forma satisfatória e na busca
dos melhores resultados, por meio de diretrizes bem definidas e que devem ser conhecidas, compreendidas e praticadas por todos
que querem pertencer ao Sistema Unimed,
foi realizada a disseminação do Novo Código
de Conduta do Sistema Unimed, por meio de
um teatro apresentado a todos os colabora-

dores em um dos dias da Semana de Sustentabilidade. O teatro apresentado de forma lúdica abordou as diretrizes que acompanham
a Cultura Organizacional da Unimed Cascavel
a todos os colaboradores pertencentes a ela
e proporcionou um clima de integração nos
colaboradores, buscando a melhoria do relacionamento, acentuando a importância de se
trabalhar a cadeia Cooperativa-Colaborador-Stakeholders por meio dos padrões adotados e compartilhados pelos pertencentes à
marca Unimed.
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Banco de Ideias
Pensando na aplicação de uma ferramenta
da Gestão do Conhecimento, foi reelaborado
e colocado em prática o Canal Aberto – Boas
Ideias (CABI), com a finalidade de ser um
espaço permanente dos colaboradores para
apresentação de ideias de encontro aos valores e missão dessa cooperativa.
Espaço que busca estimular e proporcionar
oportunidade de participação para que o
colaborador use a criatividade para simplificar o seu trabalho ou, quem sabe, identificar
e solucionar problemas, percebendo assim
oportunidades de melhoria para os processos
existentes na cooperativa.
As melhores ideias são premiadas após o
processo de aprovar, desenvolver, implantar
e avaliar.

Qualidade de Vida
LA13
Preocupados com a qualidade de vida dos
colaboradores, proporcionamos em expediente de trabalho a Ginástica Laboral. Essa
atividade consiste em alongamentos, relaxamentos musculares e fl exibilidade das articulações. São realizadas por educadores físicos,
três vezes por semana, com duração de 15
minutos por dia.
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Captação de mão de obra local
EC7
A Unimed de Cascavel, preocupada com o
desenvolvimento local realiza a divulgação
das vagas para cargos de alta complexidade
em jornais da região.

Saúde e Segurança no Trabalho
LA6 e LA7
Visando um ambiente de trabalho seguro
para todos os colaboradores, desenvolvemos
ações de saúde e segurança que visam à prevenção. Para isso temos o PPRA – Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais e o PCM-

SO – Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional, atualmente ambos terceirizados. No período de 2009 a 2012, tivemos
um total de 16 colaboradores afastados e não
houve registro de doenças ocupacionais.
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Relacionamento com Beneficiários
PR5

‘

O bom atendimento aos beneficiários e o oferecimento de serviços com alto padrão de qualidade são aspectos de fundamental importância para a sustentabilidade da organização.
Investimos nessa referência, que o Código de Conduta do Sistema Unimed preconiza.

Ouvidoria
Essa gestão realizou a reestruturação do antigo Setor de Relações Públicas, transformando-o em um canal de comunicação direto
do beneficiário com a Unimed, a Ouvidoria. Contratamos uma Enfermeira Ouvidora,
a qual atua esclarecendo dúvidas contratuais, pareceres de auditoria, bem como intermediando junto às legislações vigentes e
às análises da Diretoria. Tivemos uma média
de 1500 manifestações ao mês, entre atendimento presencial, SAC e “fale conosco”, as
quais, em sua maioria, eram solicitações de
informações ou dúvidas contratuais.

Atendimento On-line
O setor era conhecido como a antiga “linha
direta”, mas agora reestruturado, o atendimento on-line tem horário de funcionamento de
segunda a sexta-feira das 07h as 19h. É composto por colaboradores de suporte para as
secretárias dos médicos cooperados, seja pelo
telefone ou pelo chat de conversação.
Realiza, também, a análise via sistema de procedimentos quando a secretaria libera via cartão e a guia apresenta o status de guia vermelha. Prestam atendimento aos beneficiários
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de intercâmbio ou local que tiveram seus processos analisados pela auditoria, objetivando
o retorno do beneficiário à Unimed, apenas
após os processos finalizados.
Para proporcionar um canal com informações
em tempo integral para nossos beneficiários
e prestadores, divulgamos o nosso Call Center

Atendimento Presencial
Com atendimento de segunda a sexta-feira,
das 7h45 às 17h45, o atendimento presencial
em 2011 atendeu em torno de 320 beneficiários ao dia. Embora tenha ocorrido o aumento da carteira de clientes, a quantidade de
beneficiários/dia diminuiu em torno de 20%,
comparando ao ano de 2010, devido à intensa campanha de automação, com a liberação
nos consultórios e prestadores, evitando o
deslocamento do nosso cliente até a sede da
Unimed.
Após a liberação das guias, nossos beneficiários providenciam o agendamento dos seus
exames ou cirurgias diretamente com o credenciado.
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pelo telefone 0800 414554, que presta atendimento 24 horas por dia, 07 dias da semana
Dispomos de colaboradores específicos para
atendimento ao prestador ambulatorial e hospitalar, cobranças de intercâmbio e atendimento aos nossos beneficiários que estão fora
da nossa área de ação.
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Programas de Prevenção e Promoção
da Saúde para beneficiários
GRI SO1

‘

Para promover o bem-estar dos seus clientes, a Unimed de Cascavel oferece
programas de Medicina Preventiva, com o objetivo de estimular mudanças
de atitudes, orientar hábitos saudáveis, minimizar efeitos de comportamentos
de risco e estimular o melhor controle de doenças crônicas.

Pensando na qualidade de vida dos
seus clientes com mais de 60 anos,
a Unimed Cascavel criou esse projeto. Promove atividades físicas, como
alongamentos, caminhadas e exercícios direcionados, estimulando novas
amizades, aumento da autoestima e
auxiliando na promoção de saúde física e mental. A ambulância da Unimed
de Cascavel fica no local das reuniões,
à disposição dos participantes.

Criado para levar informações às futuras mamães para uma gestação
mais tranquila e saudável. O projeto consiste em encontros entre as
gestantes, e uma equipe multiprofissional fornece informações sobre
o desenvolvimento da gestação até
os primeiros cuidados com o recém-nascido. Cascavel fica no local das
reuniões, à disposição dos participantes.

O tabagismo é considerado um inimigo da saúde, por isso esse projeto foi criado para oferecer apoio às
pessoas que desejam parar de fumar.
Por meio de reuniões semanais, uma
equipe multiprofissional leva informações aos fumantes sobre como
conseguir largar o cigarro. Já são mais
de 2.000 pessoas que passaram a
ser ex-fumantes com a ajuda desse
projeto.
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Direcionado a beneficiários portadores de doenças crônicas e com internações frequentes, o projeto oferece
monitoramento especial a beneficiários diabéticos, hipertensos e pós-cateterismo cardíaco.
A captação desses beneficiários é realizada a partir de visitas hospitalares,
divulgação por folders, encaminhamento médico e pela demanda de
livre procura. A admissão do paciente
é realizada após avaliação da equipe
da medicina preventiva.
Com equipe multiprofissional composta por médico, enfermeira, psicólogo, fisioterapeuta, técnicos de
enfermagem, educadores físicos e
nutricionista, capacitam o cuidador
para mudanças no estilo de vida, melhorando sua qualidade. Possuímos
ainda uma equipe de técnicos de
enfermagem que realiza o monitoramento via telefone dos beneficiários
admitidos no projeto.
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Esse projeto contribui para a melhoria da qualidade de vida dos funcionários, promovendo saúde por meio
de ações educativas e terapêuticas.
Com a aplicação de um questionário,
chega-se ao perfil dos colaboradores
e uma equipe multiprofissional desenvolve as ações em parceria com
o RH das empresas. Permite também
identificar e encaminhar pessoas aos
outros projetos de Medicina Preventiva existentes.
As empresas participantes desse projeto são escolhidas pela Unimed de
Cascavel, segundo critérios estratégicos.

Criado com o intuito de promover atividade física direcionada aos beneficiários com diagnósticos de HAS, DM
e Pós-Cateterismo Cardíaco. As atividades são realizadas no Lago Municipal de Cascavel, durante o período
de férias.
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Valorização do Cliente
Dia 15 de setembro é um momento de ref letir
a importância do cliente para a continuidade
de um negócio. Fazer a diferença no serviço
oferecido é uma meta que deve ser sempre
buscada. Pensando nisso, a Unimed de Cascavel serviu aos seus clientes um café da manhã diferenciado, com muitas frutas e comidas naturais, uma ação simples que fez toda
a diferença nesse dia especial.

Eventos Culturais e Sociais
LA13

‘

Criamos oportunidade de relacionamento, com o objetivo de estimular a interação entre o público interno, como: Unimed In Concert, Confraternização de Fim de
Ano/Colaboradores, Jantar dos Aniversariantes Cooperados, Olímpiadas da Região IV, Evento com as Secretárias, Comemoração dos 21 aos da Unimed de Cascavel, RH Saúde Corporativa e 1ª Semana da Enfermagem.
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Olimpíadas da Região IV
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A Unimed de Cascavel sediou, em 2011, a 9ª edição das Olimpíadas Unimed Região IV. Os jogos aconteceram no 33º Batalhão
de Infantaria Motorizada e reuniram 1.200 pessoas. Pela 2ª vez
consecutiva, a Unimed de Cascavel alcançou o 1º lugar geral. As
Olimpíadas da Unimed têm o intuito de realizar uma confraternização entre os colaboradores, médicos cooperados e seus familiares, para a prática de esportes, atividades recreativas, partilha de
experiências e interação sociocultural.

‘
‘

O congraçamento saudável, proporcionado pela
prática do esporte, foi atingido.
Dr. Luiz Sergio Feetback, Presidente da Unimed de Cascavel
Segundo Dr. Adilson Bier, as Olimpíadas são uma oportunidade única
de humanizar as relações de trabalho.”Elas promovem uma aproximação entre as pessoas que jamais poderia ocorrer em uma atividade rotineira. Tome como exemplo a relação entre colaboradores de cidades
diferentes, que se comunicam com frequência, mas que só se conhecem
por relações cotidianas, através do telefone. Após um encontro nesse
evento esportivo, eles podem estabelecer uma relação de amizade, exercitando, nesse intercâmbio, o lado humano das relações de trabalho”
Dr. Adilson Bier, Diretor da 4ª região
Fonte: www.unimed.com.br/portalunimed/flipbook/federacao_pr/revista_ampla/23/#/23/zoomed
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Unimed In Concert

2009

2011

Um evento organizado pela Unimed de Cascavel, a fim de valorizar o talento artístico de médicos cooperados, colaboradores e
pessoas que, de alguma forma, são nossas parceiras nas atividades
do cotidiano.
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Evento com as Secretárias

2009

2010

2011
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Todos os anos é realizado um evento para as secretárias, com
o intuito de tornar mais satisfatória a relação da cooperativa
com as secretárias, fortalecendo o elo cooperado/cooperativa/cliente. É também uma maneira de ressaltar a importância
do trabalho dessas profissionais nos consultórios.
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Comemoração dos 21 anos

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

A Unimed de Cascavel desenvolveu em 2010 uma campanha comemorativa aos 21 anos de história da Singular. Com
o tema: Sua Vida é Nossa História, resgatou os momentos
históricos da cooperativa, reunindo todos os cooperados, colaboradores e demais convidados em um excelente jantar.
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Confraternização de Fim de Ano/Colaboradores
Nesse dia nos reunimos para comemorar
mais um ano que se passou.

2011

Jantar dos Aniversariantes Cooperados
Realizado trimestralmente com os
cooperados aniversariantes do período.

59
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RH Saúde Corporativa
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Um evento direcionado aos profissionais de Recursos
Humanos de empresas parceiras e clientes. No ano de
2011, as atividades tiveram início com uma aula laboral
com os preparadores físicos da Unimed, apresentação
dos serviços de medicina preventiva, sobre planos coorporativos e em seguida uma palestra sobre bem-estar.

1ª Semana da Enfermagem
Realizada pela primeira vez em 2011, teve como objetivo
apresentar aos colaboradores os trabalhos desenvolvidos pelo profissional de enfermagem.
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Relacionamento com Fornecedores
GRI HR1, HR6, SO1

A precípua busca por um relacionamento
adequado com os fornecedores é constante na nossa cooperativa. Nessa gestão, uma
das mudanças ocorridas foi solicitar aos principais fornecedores o preenchimento do
formulário: Qualificação de Fornecedores.
Nele, informam suas condições comerciais,
estruturais, sistemas de qualidade, políticas

de meio ambiente e responsabilidade social.
Pensando na sustentabilidade, implantamos
o Manual do Fornecedor, cuja finalidade é
orientar os compradores e fornecedores
sobre como deverão trabalhar em parceria
com a Unimed de Cascavel. Com relação
aos contratos, em 90% deles foram incluídas cláusulas de Responsabilidade Social.
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Mercado e Marketing
O Sistema Unimed é líder no mercado e é
a marca mais lembrada do Brasil. Compartilhando desse privilégio, destacamos que isso
se dá pela razão de termos uma gestão responsável.
Atentos ao desenvolvimento do mercado regional, buscamos a sustentabilidade da nossa
carteira de beneficiários. Buscar e conquistar
esse equilíbrio indica crescimento certo.

Evolução da Carteira de Beneficiário

59.086

2011
2010
2009

55.502
53.849

Reestruturação do Setor
Loja
Nossos clientes passaram a contar com um
ambiente mais moderno e aconchegante no
momento de aderirem ao plano de saúde.
A loja foi totalmente reformada, ampliada de 2
para 3 pontos de atendimentos, ficando mais

espaçosa e iluminada. Possibilita, assim, melhor
comunicação visual das campanhas de marketing
disponibilizadas em 4 porta cartazes. Um ambiente que privilegia o bem estar tanto do colaborador, quanto do cliente, favorecendo a venda.
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Plano com novo percentual
de coparticipação
Alguns contratos, principalmente jurídicos,
deixavam de ser firmados, pois o valor da
mensalidade ficava acima do orçamento esperado. Para resolver parte desse impasse,
a partir do 2º semestre de 2011 passamos a

ofertar o plano com a coparticipação de 50%
em procedimentos ambulatoriais. Isso dá mais
poder de convencimento à nossa equipe de
vendas e amplia o universo de possíveis contratantes do nosso plano de saúde.

Campanha Ações Regionais
No mês de outubro de 2010, a ANS aprovou
a expansão da área de abrangência do nosso
plano local, passando a ter a característica de
Plano Regional. Com isso, passamos a oferecer mais uma opção para as pessoas que residem nas cidades da nossa área de atuação,
que buscavam um plano com atendimento
em Cascavel por um custo menor que o Plano Nacional.
Para fazer essa divulgação, foi montada uma
campanha de marketing, com divulgação em
outdoors, rádios, jornais, panfletos e carros de
som nas 9 principais cidades da região. Também fomos a campo, montando um stand no
principal ponto comercial de cada cidade e
ficando lá durante todo o dia para fazer abordagens corpo-a-corpo, explicar os benefícios
dessa nova alternativa e até mesmo assinar o
contrato de adesão ao plano.
Juntamente com a equipe comercial, participou uma equipe da Medicina Preventiva,
aferindo PA e divulgando os seus projetos
disponíveis.
tivemos um crescimento nas vendas nessas
cidades de 99%, o que demonstra a asser-

tividade tanto da ampliação da área de cobertura do plano local quanto da campanha
realizada.
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Campanha Sempre Presente
A campanha tem por objetivo ampliar o conceito da presença no dia a dia da vida das pessoas, estimulando o senso de segurança e o acompanhando que o plano de saúde
Unimed pode oferecer integralmente nas 24 horas do dia,
365 dias do ano, além de presente em quase todo território
nacional.

Estamos sempre presente
mesmo que vocêë não perceba.

Campanha Todo Cuidado com Você
Desenvolvida pela Unimed Federação do Paraná para orientar colaboradores, cooperados
e beneficiários na utilização adequada dos
serviços da cooperativa, plano de saúde.
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Comunicação com Stakeholders

‘

O fortalecimento da imagem corporativa é realizado por meio da comunicação com os diferentes públicos da cooperativa. Os vários canais utilizados contribuem para que a informação,
focada na visão estratégica da organização, dissemine e garanta a transparência da gestão.

BIU – BolETIM
InForMATIVo UnIMED
O BIU é uma publicação interna direcionada aos médicos cooperados, contemplando
12 páginas impressas com assuntos pertinentes ao segmento. Visto que a característica do público leitor é mais dinâmica, o
informativo foi desenvolvido com o cuidado na criação do design, que preza por ser
atraente, arrojado e conciso.
Sua periodicidade é semestral. O BIU tornou-se uma ferramenta importante de comunicação das ideias cooperativistas e do
cotidiano, bem como a integração dos cooperados e singular.
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MIU – MUrAl InTErno UnIMED
O MIU surgiu pela necessidade de comunicar tudo que se passa na Singular. Informação institucional do cotidiano precisava ser distribuída e vista rapidamente
por todos os colaboradores e a forma
encontrada para que isso acontecesse foi
criar e desenvolver um jornal mural onde
fossem ofertados temas de interesse ao
colaborador. Para ficar ainda mais atrativo, além de ser um meio de comunicação
entre singular e colaborador, o MIU traz
assuntos interessantes como dica de cultura, carreira, cursos de formação, difusão
de conceitos de Responsabilidade Social
e sustentabilidade, além da divulgação de
sorteios e promoções da cooperativa direcionada aos colaboradores. A sua periodicidade é quinzenal.

Miu
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BAlAnÇo SoCIAl
Adesão ao modelo preconizado pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
– IBASE. Principal ferramenta utilizada para
apresentar as informações sobre investimentos internos e externos em ações, iniciativas
e projetos relacionados ao campo social e
ambiental.

BloG DAS SECrETÁrIAS
Em parceria com o Portal Unimed do Paraná implantamos o “Espaço da Secretária”, um
canal de comunicação voltado para as secretárias de médicos cooperados e prestadores.
Foram usadas as ferramentas disponíveis pelo
portal, uma junção do blog com o hotsite.
Nesse canal, são inseridas matérias pertinentes ao dia a dia, informações voltadas para
a área profissional, como também dicas de
saúde, beleza e bem-estar.

InTrAnET
Espaço para cooperados e colaboradores, no
qual são disponibilizadas informações relevantes às atividades diárias, ANS e sobre a
própria cooperativa, entre outras de seu interesse.
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Reconhecimentos
• Concessão da autorização de funcionamento e registro
definitivo da operadora junto à ANS;
• Obtenção de pontuação máxima no IDSS – Índice de
Desempenho da Saúde Suplementar;
• Excelentes avaliações pelas Consultorias de Gestão
Preventiva;

GRI 2.10

• Melhoria no ranking de classificação do intercâmbio
eletrônico, atingindo a pontuação “B”;
• Quinto lugar nacional no prêmio de relacionamento
com clientes – Central Nacional;
• Obtenção do Selo de Responsabilidade Social – Unimed do Brasil;
• Obtenção do Selo dos Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio;
• Homologação do cartão magnético junto a Unimed do
Brasil
na classificação “perfeito”;
• Prêmio IMPAR - Unimed de Cascavel primeiro lugar na
lembrança da população com 78% da preferência;
• Destaque na Revista Expressão em 2010
Indicador Governo e Sociedade.
• 3º Lugar na categoria Unimed de médio porte
(até 100 mil beneficiários) Prêmio Portal Unimed 2011,
com case Blog das Secretárias.
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Glossário
BEnEFICIÁrIo

rECEITA BrUTA

São os clientes, titular e seus dependentes
aceitos e efetivamente incluídos no plano de
saúde.

Ingressos/receitas, sem considerar abatimentos, cancelamentos e restituições.

CUSTo ASSISTEnCIAl

Ingressos/receitas, já deduzidas dos abatimentos, cancelamentos e restituições.

Eventos relacionados à assistência à saúde
que tenham cobertura contratual dos beneficiários da operadora. É toda e qualquer utilização pelo beneficiário das coberturas proporcionadas pelo plano, tais como: consultas
médicas, exames laboratoriais, hospitalização,
terapias, etc.

CooPErADo
Médico cooperado, mais conhecido como
associado.

DESPESAS ADMInISTrATIVAS
Dispêndios que decorrem do esforço desenvolvido pela empresa no sentido de cumprir
eficazmente as suas funções administrativas
de planejamento, organização e controle.

DESPESAS oPErACIonAIS
São os dispêndios não computados nos custos necessários para a prestação dos serviços
da operadora. Esses dispêndios contribuem
para a manutenção da atividade operacional
da operadora.

oPErADorA
Conforme o site da ANS (2011) “Operadora
é a pessoa jurídica que opera Plano de Assistência à Saúde. Operar planos de saúde
significa administrar, comercializar ou disponibilizar planos de saúde”.

rECEITA lÍQUIDA

SInISTrAlIDADE
Percentual obtido por meio da divisão do
Custo Assistencial pela Receita Bruta.

STAKEHolDErS
Termo em inglês amplamente utilizado para
designar as partes interessadas, ou seja, qualquer indivíduo ou grupo que possa afetar a
empresa por meio de suas opiniões ou ações,
ou ser por ela afetado.

SUSTEnTABIlIDADE
“Ter a sustentabilidade significa assegurar o
sucesso do negócio a longo prazo e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento econômico e social da comunidade, um
meio ambiente saudável e uma sociedade
estável. Utilizamos o termo sustentabilidade
neste relatório para referirmos à contribuição
do setor privado para o desenvolvimento
sustentável – geralmente definido como ‘a
forma de satisfazer as necessidades da presente geração sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazer as
suas necessidades”, de acordo com a Comissão Brundtland.
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GOVERNANÇA, COMPROMISSOS E ENGAJAMENTO
4.1
4.2
4.3

4.4

4.14
4.15

Estrutura de governança da organização
Indicação e composição da alta administração
Para organizações com uma estrutura de administração
unitária, declaração do número de membros independentes ou não-executivos do mais alto órgão de governança
Mecanismos para que acionistas e empregados façam
recomendações ou deem orientações ao mais alto órgão
de governança
Relação de grupos de Stakeholders engajados pela
organização
Base para a identificação e seleção de Stakeholders com
os quais se engajar

Governança Corporativa
Governança Corporativa
Governança Corporativa
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Como usar este relatório e engajamento
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Captação de mão de obra local
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Unimed Presente na Comunidade local

22
36

21

INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO
EC1

EC7
EC8

EC9

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de empregados,
doações e outros investimentos na comunidade, lucros
acumulados e pagamento para provedores de capital e
governos
Procedimentos para contratação local; e controle de proporção de membros da alta gerencia recrutamento local
Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos (área de lazer, centros sociais,
conexões de transporte, etc.), principalmente para
benefício público, por meio de engajamento comercial,
em espécie ou atividade pró-bono
Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos impactos
(quantidade de pessoas sustentadas pelos empregados,
produtos para pessoas de baixa renda, empregos indiretos
na cadeia de suprimentos, desenvolvimento profissional
em comunidades vulneráveis)

INDICADORES DE DESEMPENHO REFERENtES A PRODUtOS
PR1

PR5

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os
impactos na saúde e segurança são avaliados visando
melhoria, e o percentual de produtos e serviços
sujeitos a esses procedimentos
Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo
resultados de pesquisa que medem essa satisfação.
Comunicação entregue junto com o produto a
respeito de suas características

Responsabilidade pelo Produto e Serviço

27

Responsabilidade pelo Produto e Serviço
Relacionamento com Beneficiários

27
50

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

72

GrI

InForMAÇÕES
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INDICADORES DE DESEMPENHO AMbIENtAl
EN3

Consumo de energia direta discriminada por fonte de
energia primária
EN5 Energia economizada devido as melhorias em conservação e eficiência
EN8 Total de retirada de água por fonte
EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição
EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos

Energia

34

Consumo Consciente

32

água
(4) Veja complemento na página 73
Reciclagem

34
35 e 73
35

Relacionamento com Colaboradores

46

Relacionamento com Colaboradores

46

Relacionamento com Colaboradores

49

Relacionamento com Colaboradores

49

Relacionamento com Colaboradores
(5) Veja complemento na página 73
Relacionamento com Colaboradores
Eventos Culturais e Sociais

47 e 73

Relacionamento com Fornecedores

61

Relacionamento com Colaboradores
Compromissos Públicos
Relacionamento com Fornecedores

47
29
61

Compromissos Públicos

29

PRáTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE
LA2

Número total e taxa de rotatividade de empregados por
faixa etária, gênero e região
LA3 Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral
que não são oferecidos a empregados temporários ou em
regime de meio período, discriminados pelas principais
operações
lA6 Percentual de empregados representados em comitês
formais de segurança e saúde, compostos por gestores e
trabalhadores, que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde
LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região
LA10 Média de horas de treinamento por ano, por empregado,
discriminadas por categoria
LA13 Composição dos grupos responsáveis pela governança
corporativa e discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros
indicadores de diversidade

48
54

PRáTICAS DE DIREITOS HUMANOS
HR1

HR4
HR6

HR7

Percentual e numero total de contratos de investimentos
significativos que incluam cláusulas referentes a direitos
humanos ou que foram submetidos a avaliação referentes
a direitos humanos
Número de casos de discriminação e as medidas tomadas.
Operações identificadas como de risco significativo de
ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para
contribuir com a abolição do trabalho infantil
Operações identificadas como de risco significativo de
ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e
as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do
trabalho forçado ou análogo ao escravo
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INDICADORES DE DESEMPENHO REFERENtE À SOCIEDADE
SO1

SO5

Natureza, escopo e eficácia de qualquer programa e
pratica para avaliar e gerir impactos das operações nas
comunidades, incluindo a entrada, operação e saída.

Posições quanto a politicas públicas e participação na
elaboração de politicas públicas e lobbies

Consumo Consciente
Unimed presente na comunidade
Sensibilização dos Cooperados e Colaboradores
Programa de prevenção e promoção da
saúde para beneficiários
Relacionamento com Fornecedores
Governo e Sociedade

32
36
38
52
61
37

ComPlemento
(1) Neste primeiro relatório GRI, a Unimed de Cascavel
não realizou o teste de materialidade, somente definimos
o quadro de priorização de Stakeholders. Aplicar o teste
é uma ação de desafio para o próximo documento. A
Unimed Cascavel decidiu adotar o nível C de aplicação
das diretrizes GRI. Para a elaboração e seleção do conteúdo, reunimos um grupo de colaboradores e dirigentes
das diversas áreas. O grupo recebeu orientações sobre as
diretrizes GRI.
(2) As informações prestadas dizem respeito somente
à Unimed de Cascavel, não se estendendo às análises a
terceiros (prestadores de serviços médicos, por exemplo),
exceto quando explicitado o contrário (como no caso de
alguns parceiros do Programa de Responsabilidade Social)
(3) As principais deliberações referentes à gestão da cooperativa são realizadas nas assembleias, principal mecanismo para que cooperados se manifestem. Com relação
aos colaboradores, possuem mecanismos formais, particularmente o Código de Conduta Profissional, e também
são ouvidos por meio de canais internos sobre a gestão e
planejamento estratégico.
(4) Plano de gerenciamento de resíduos é o simplificado.
Em média os resíduos coletados por semana são:
Lixo Químico – 3,5 Kg

Perfuro Cortante – 1,5 Kg
Infectante – 5 Kg
Posteriormente são encaminhados à empresa Atitude,
responsável pela destinação adequada dos materiais
coletados.
(5) Média de horas de treinamento/ano por colaborador
2009
Lideranças: 20 horas;
área Administrativa (Desenvolvimento Pessoal
e Profissional): 42 horas;
Desenvolvimento Técnico: 4 horas.
2010
Lideranças: 24 horas;
área Administrativa (Desenvolvimento Pessoal
e Profissional): 50 horas;
Desenvolvimento Técnico: 44 horas.
2011
Lideranças e sucessores: 72 horas;
área Administrativa (Desenvolvimento Pessoal
e Profissional): 32 horas;
Desenvolvimento Técnico: 36 horas;
Comercial – Desenvolvimento técnico comercial:
16 horas.

74

Documentos e Pareceres

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL

Parecer do Conselho Fiscal

75

76

Relatório dos Auditores Independentes

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL

77

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

78

bAlAnço PAtrimoniAl em 31 de deZembro
Em Reais

Ativo

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL

79

bAlAnço PAtrimoniAl em 31 de deZembro
Em Reais

PAssivo

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

80

demonstrAção de sobrAs e PerdAs dos exerCÍCios
Findos em 31 de deZembro
Em Reais

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL

81

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC DIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO
Em Reais

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

82

demonstrAção dAs mutAçÕes do PAtrimÔnio lÍQuido
PERÍODO DE 01/JAN/09 A 31/DEz/2010
Em Reais

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL

83

demonstrAção dos Fluxos de CAixA - dFC direto
EM 31 DE DEzEMBRO
Em Reais

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

84

demonstrAção dos Fluxos de CAixA - dFC indireto
EM 31 DE DEzEMBRO
Em Reais

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL

Notas Explicativas

85

86

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL

87

88

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL

89

90

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL

91

92

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL

93

94

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL

95

96

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL

97

98

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL

99

100

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

2009 - 2012 • UNIMED DE CASCAVEL

101

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

102

Balanço Social Anual das Cooperativas
1 • IDENTIFICAÇÃO
Nome da Cooperativa: Unimed Cascavel
CNPJ: 81.170003/0001-75
Tempo de Existência: 23 Anos
Responsável pelo preenchimento: Aparecido Borges Machado
Atuação da Cooperativa: Regional

2 • Indicadores de Corpo Funcional
N° de pessoas na cooperativa (em 31/12)
N° de admissões durante o período
Nº de saídas e demissões durante o período
Faixa etária dos empregados: Menores de 18 anos
.. :de 18 a 35 anos
.. :de 36 a 60 anos
.. :Maiores de 61 anos
Nº de trabalhadores(as) terceirizados(as)
Nº de pessoas com funções administrativas
Nº de mulheres cooperadas em funções administrativas
e/ou diretivas
Nº de negros cooperados em funções administrativas e/
ou diretivas
Escolaridade dos empregados: Não alfabetizados
.. :Ensino fundamental
.. :Ensino médio
.. :Ensino Técnico
.. :Ensino Superior
.. :Pós-graduação Lato sensu (especialização, MBA)
.. :Pós-graduação Stricto sensu(mestrado,doutorado)
.. :Pós-doutorado
.. :Livre docência
Nº de mulheres que trabalham na cooperativa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Remuneração média das mulheres
Remuneração média dos homens
Nº de negros(as) que trabalham na cooperativa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Remuneração média dos(as) negros(as)
Nº de indígenas que trabalham na cooperativa
% de cargos de chefia ocupados por indígenas
Remuneração média dos(as) indígenas
Remuneração média dos(as) brancos(as)
Nº de pessoas com deficiência/redução mobilidade

3 • Indicadores de organização e gestão
Procedimento para integralização das quotas-partes
Valor da maior produção repassada ao(à) cooperado(a)
Valor da menor produção repassada ao(à) cooperado(a)
Valor da maior remuneração paga ao(à) administrador(a)
Valor da menor remuneração paga ao(à) administrador(a)
Valor do maior salário pago ao(à) empregado(a)
Valor do menor salário pago ao(à) empregado(a)

SAÚDE

2011
Cooperados (as)

Colaboradores (as)

2010
Nº Total

Cooperados (as) Colaboradores (as)

Nº Total

446
28
8
20
1

149
44
31
6
106
35
2
4
149
-

595
72
39
169
1

426
12
16
20
2

136
34
34
5
94
37
0
4
136
-

562
46
50
156
2

0

-

-

0

-

0

94
2
0
3

0
6
69
0
37
37
0
0
0
79
38,46%
1.516,33
1.883,29
5
20%
1.390,34
0
0%
0
1.696,49
2

173
7
0
5

87
0
0
1

0
13
67
6
31
19
0
0
0
71
53%
1.337,48
1.773,07
5
0%
1.344,56
0
0%
0
1.553,34
3

158
5
0
4

2011
Pagamento à vista
64.373,55
42,00
20.969,19
272,50

2010
Pagamento à vista
54.226,74
42,00
13.215,82
255,00
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2010

2011
Destino das sobras
Fundos existentes
Quantidade de assembléias realizadas
% Freqüência média nas assembléias pelos(as)
cooperados(as)
Decisões submetidas à assembléia

Outros órgãos sociais existentes na cooperativa

Renovação dos cargos diretivos (conselho)
Frequência do(s) instrumento(s) de prestação de contas

Critério principal para admissão de novos(as) cooperados(as)

Critério principal para suspensão/exclusão de
cooperados(as)
Espaços de representação do cooperativismo em que a
cooperativa atua
Número de cooperados(as) sindicalizados(as) ou filiados à
Associação Profissional
A cooperativa apóia a organização de outros
empreendimentos de tipo cooperativo
Principais parceiras e apoios

Principal fonte de crédito
Número total de acidentes de trabalho
Existem medidas concretas em relação à saúde e segurança
no ambiete de trabalho?
A participação de cooperados(as) no
planejamento da cooperativa
A cooperativa costuma consultar os(as) cooperados(as) para
solução de problemas e/ou na hora de buscar soluções?
A cooperativa estimula a educação básica, ensino médio e
superior (supletivo ou regular) dos (as) trabalhadores (as)?

4 • Indicadores ECONÔMICOS (EM R$)
Ingressos e receitas brutos
Ingressos Repassados
Receitas sobre aplicações financeiras em 31/12
Total das dívidas em 31/12
Patrimônio da cooperativa
Patrimônio de terceiros
Impostos e contribuições
Remuneração dos(as) cooperados(as) - não inclui benefícios
IR retido sobre produção cooperados
INSS retido sobre produção cooperados
Folha de pagamento/salários e encargos
Valor de capital para ingresso na cooperativa
Sobras ou perdas do exercício
Fundos

Aumento de capital
Distribuição entre os(as) cooperados(as)
Fundo para educação(RATES)
Reserva legal
2
13,43%

Aumento de capital
Distribuição entre os(as) cooperados(as)
Fundo para educação(RATES)
Reserva legal
2
23,17%

Admissão, eliminação e
exclusão de sócio
Destino das sobras ou perdas
Investimentos
Reforma Estatuto
Conselho de especialidades
Conselho técnico
Medicina preventiva
2/3
Diário
Mensal
Outra
Conhecimento sobre cooperativismo
Critério técnico
Experiência
Participação na comunidade
Comportamento não cooperativo
Outro
Federações / Centrais
OCB
338

Admissão, eliminação e
exclusão de sócio
Destino das sobras ou perdas
Investimentos
Reforma Estatuto
Conselho de especialidades
Conselho técnico
Medicina preventiva
2/3
Diário
Mensal
Outra
Conhecimento sobre cooperativismo
Critério técnico
Experiência
Participação na comunidade
Comportamento não cooperativo
Outro
Federações / Centrais
OCB
331

Outros apoios

Outros apoios

Inst. Religiosa
Municipal
ONGs
Sescoop/OCB
Cooperados / Cooperativas (sócios)
0
Sim, realizando campanhas e
capacitações
Ocorre em nível de diretoria e
conselhos
Sim, periodicamente com data definida
Sim, sem data definida
Sim, para todos (as) cooperados(as)
Sim, para todos (as) trabalhadores(as)

Inst. Religiosa
Municipal
ONGs
Sescoop/OCB
Cooperados / Cooperativas (sócios)
0
Sim, realizando campanhas e
capacitações
Ocorre em nível de diretoria e
conselhos
Sim, periodicamente com data definida
Sim, sem data definida
Sim, para todos (as) cooperados(as)
Sim, para todos (as) trabalhadores(as)

2011
177.302.466,87
0,00
4.294.322,64
45.666.210,56
62.850.992,69
10.992,90
2.835.801,80
22.117.947,56
10.777.860,55
1.509.427,70
6.179.249,17
25.000,00
3.173.234,64
1.064.715,71

2010
155.500.908,18
0,00
2.687.716,91
38.025.273,86
52.244.688,53
10.992,90
980.559,99
19.291.597,75
7.757.683,15
1.441.941,57
4.867.461,97
25.000,00
283.031,46
492.917,52
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5 • Indicadores SOCIAIS INTERNOS
Alimentação
Saúde
Transporte
Segurança no trabalho
Investimentos em cultura e/ou lazer
- n° de beneficiários(as)
Educação/alfabetização, ensino fundamental, médio ou
superior
- n° de beneficiários(as)
Capacitação profissional
- n° de beneficiários(as)
Capacitação em gestão cooperativa
- n° de beneficiários(as)
Estagiários
- n° de estagiários em 31/12
- n° de estagiários efetivados no período
Jovem aprendiz
- n° de aprendizes em 31/12
Creche ou auxilio creche
Ações ambientais relativas a produção/operação
Seguro de vida
Previdência privada
Participações nos resultados
Bonificações
Outros cursos
Outros
Total beneficiários
Total dos investimentos sociais internos

6 • Indicadores SOCIAIS exTERNOS
(Investimentos na comunidade - em R$)

Compras de outras cooperativas
Venda de bens e/ou serviços terceirizados
Investimentos em programas e/ou projetos ambientais
Investimentos em Saúde
- n° de pessoas beneficiadas
- n° de entidades beneficiadas
Investimentos em programas de alimentação
- n° de pessoas beneficiadas
- n° de entidades beneficiadas
Investimentos em educação/alfabetização
- n° de pessoas beneficiadas
- n° de entidades beneficiadas
Investimentos em capacitação profissional
- n° de pessoas beneficiadas
- n° de entidades beneficiadas
Investimentos em esportes
- n° de pessoas beneficiadas
- n° de entidades beneficiadas
Investimentos em cultura e/ou lazer
- n° de pessoas beneficiadas
- n° de entidades beneficiadas
Gastos com ações sociais/filantropia
(financeira, produtos e/ou serviços)/ajudas humanitárias
- n° de pessoas beneficiadas
- n° de entidades beneficiadas
Outros
Total pessoas beneficiadas	
Total entidades beneficiadas
Total dos investimentos sociais externos

2011

2010

Cooperados (as)

Colaboradores (as)

Cooperados (as)

Colaboradores (as)

0,00
178.962,27
0,00
0,00
106.185,95
415
23.000,00

343.476,20
244.684,22
30.145,54
16.627,41
118.581,51
149
21.240,08

0,00
73.785,89
0,00
0,00
81.594,97
400
8.417,31

279.691,28
102.438,51
36.440,22
11.933,73
78.121,79
100
8.685,00

23
26.168,59
85
6.930,00
6
0
0
118.201,64
246.997,54
8.173.234,68
0
0
0
529
8.879.680,67

0
59.158,33
116
0
0
19.411,88
4
1
3.243,00
5
1.395,00
0
11.394,62
7.319,26
179.980,35
0
0
0
265
1.056.657,40

19
18.966,27
64
2.406,90
4
0
0
110.075,16
239.347,88
2.283.031,46
0
0
0
487
2.817.625,84

5
33.574,23
108
0
0
16.448,27
2
2
6.030,00
5
3.105,00
0
10.303,26
6.927,54
0
0
0
0
213
593.698,83

2011

2010

0,00
0,00
20.904,77
2141
200
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
8.780,00
293
3
41.638,56
2650
12
67.880,00

0,00
1.000,00
37.866,82
1.536
6
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
6.280,44
2.361
4
6.280,44
8.152
8
32.958,60

1.268
6
0,00
6.352
221
139.203,33

1.654
4
0,00
13.703
22
84.386,30
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7 • OUTRAS INFORMAÇÕES
A previdência privada contempla
A participação nas sobras ou resultados contempla
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela
cooperativa foram definidos por
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente
de trabalho foram definidos por
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação
coletiva e à representação interna dos empregados , a
cooperativa
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos
e de responsabilidade social e ambiental adotados pela
cooperativa
Quanto à participação de empregados em programas de
trabalho voluntário, a cooperativa
Atendimento de intercâmbio prestado
por outras cooperativas
Venda a outras cooperativas
Número total de reclamações e críticas de consumidores
a) Na cooperativa
b) Na ANS
c) No Procon
d) Na justiça
Número de reclamações e críticas solucinadas
a) Na cooperativa
b) Na ANS
c) No procon
d) Na justiça
Valor total de indenizações pagas no período por determinação de órgãos de defesa do consumidor e/ou justiça
Número total de ações trabalhistas movidas por
empregados
a) Processos julgados procedentes
b) Processos julgados improcedentes
Valor total de indenizações trabalhistas pagas no período
por determinação da justiça
Valor adicionado a distribuir em R$ - vide DVA
Distribuição % do valor adicionado:
a) Governo
b) Cooperados
c) Empregados/Diretores/Conselheiros
d) Remuneração de capitais de terceiros
e) Sociedade
f) Juros sobre capital próprio
g) Constituiçao de reservas e fundos
h) À disposição da AGO
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2011

2010

Direção, cooperados e empregados
Cooperados
Direção e gerência

Direção, cooperados e empregados
Cooperados
Direção e gerência

Direção e gerência

Direção e gerência

Segue as normas da OIT

Segue as normas da OIT

São sugeridos

São sugeridos

Organiza e incentiva

Organiza e incentiva

55.468.066,18

47.717.123,67

0,00
630
26
14
45
504
19
5
6
155.207,03

0,00
2.323
9
9
45
1.858
7
3
23
160.670,89

-

-

2
0
17.500,00

0
2
21.000,00

38.622.113,68
10,30%
59,01%
17,71%
0,09%
0,36%
1,55%
2,76%
8,22%

28.447.903,89
6,25%
69,92%
18,97%
0,04%
0,30%
1,79%
1,73%
0,99%

Aparecido Borges Machado
CONTADOR
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Demonstração do Valor Adicionado
(A) Geração da riqueza
a) Ingressos e receitas
a 1) Contraprestações emitidas líquidas
a 2) Outros ingressos e receitas operacionais
a 3) Provisão para créditos de liquidação
duvidosa - Reversão/Constituição
b) Variação das provisões técnicas
b 1) Provisão de remissão
b 2) Outras
c) Receita líquida operacional
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais
d 1) Eventos indenizáveis líquidos
d 2) Variação da provisão para eventos
ocorridos e não avisados
d 3) Outros dispêndios / Despesas operacionais
e) Insumos adquiridos de terceiros
e 1) Despesas de comercialização
e 2) Variação das despesas de comercialização diferidas
e 3) Despesas com serviços de terceiros
e 4) Materiais,energia e outras despesas administrativas
e 5) Provisão para contingências - administrativas
e 6) Despesas Financeiras
e 7) Despesas patrimoniais
e 8) Perda / Recuperação de valores ativos
f) Valor adicionado bruto
g) Depreciação, Amortização
h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade
i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência
i 1) Receitas financeiras
i 2) Resultado de equivalência patrimonial
i 3) Outras

(B) DISTRIBUIÇÃO da riqueza
a) Remuneração do trabalho
a 1) Cooperados
a 1 . 1) Produção (consultas e honorários)
a 1 . 2) Benefícios
a 2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados
a 2 . 1) Salários, 13°, Férias, etc
a 2 . 2) Benefícios
a 2 . 3) F.G.T.S
a 2 . 4) Bônus / Participação nos lucros e resultados
b) Remuneração do governo - Impostos/Taxas/Contribuições
b 1) Federais
b 1. 1) Previdência Social e Outros
b 2) Estaduais
b 3) Municipais
c) Contribuições para a sociedade
d) Remuneração de capitais de terceiros
d 1) Juros
d 2) Aluguéis
d 3) Outras (royalties,direitos autorais)
e) Remuneração de capitais próprios
e 1) Juros sobre capital próprio
e 2) Constituição de reservas e fundos
e 3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO

2011

2010

177.302.466,87
110.479.632,27
66.522.011,01
300.823,59

155.500.908,18
95.352.053,53
56.845.964,07
3.302.890,58

13.008,21
13.008,21
0,00
177.289.458,66
134.918.940,82
73.908.078,79
832.226,20

28.256,45
28.256,45
0,00
155.472.651,73
120.634.464,61
68.099.164,98
1.379.528,93

60.178.635,83
8.960.908,36
1.329.177,13
0,00
1.167.406,16
1.882.489,35
3.340.994,35
1.236.634,41
0,00
4.206,96
33.409.609,48
161.513,37
33.248.096,11
5.374.017,57
4.820.182,34
0,00
553.835,23
38.622.113,68

51.155.770,70
10.238.450,28
1.298.975,84
0,00
939.049,75
1.847.854,63
4.953.633,40
1.195.860,02
0,00
3.076,64
24.599.736,84
268.154,91
24.331.581,93
4.116.321,96
3.645.665,38
0,00
470.656,58
28.447.903,89

2011

2010

29.632.242,04
22.792.830,25
22.117.947,56
674.882,69
6.839.411,79
5.881.288,82
660.162,62
297.960,35
0,00
3.978.438,32
2.525.585,10
1.142.636,52
4.686,68
305.530,02
139.203,33
34.035,09
0,00
34.035,09
0,00
4.838.194,90
600.244,55
1.064.715,71
3.173.234,64
38.622.113,68

25.287.179,65
19.889.626,81
19.291.597,75
598.029,06
5.397.552,84
4.617.213,94
530.090,87
250.248,03
0,00
1.778.442,33
722.148,97
797.882,34
0,00
258.411,02
84.386,30
11.778,80
0,00
11.778,80
0,00
1.286.116,81
510.167,83
492.917,52
283.031,46
28.447.903,89
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