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Relatório da Administração sobre o exercício de 2018 

 

Prezados médicos cooperados, 

 

Apresentamos com grande satisfação a você, cooperado, o relatório de gestão de 2018. Os 

esforços para cumprirmos o Planejamento Estratégico do triênio 2016-2019 continuam. Sempre 

lembrando que o maior projeto da história da Unimed Rondonópolis - o Hospital Unimed - 

concentra no momento os maiores esforços e atenções, para que nossos usuários tenham um 

atendimento da qualidade que eles merecem e o cooperado um ambiente de trabalho de 

referência. 

Como esperado, a economia brasileira deu seus primeiros sinais de melhora no último ano e a 

temida sinistralidade da medicina mostrou sinais de calmaria nos últimos dois anos, o que nos 

levou a um período de tranquilidade. Nossos votos agora são que este período seja sustentável. O 

nosso número base de clientes próprios em pré-pagamento teve um aumento de 4,69% se 

comparados com 2017 (46.564 em pré-pagamento em 31/12/2018 contra 44.477 no mesmo 

período de 2017). Nossa parte está sendo feita, e temos certeza que apesar de espinhoso, este é 

indubitavelmente o caminho necessário. Nossa estratégia de verticalização de rede (com a 

inauguração do Hospital Unimed Rondonópolis prevista para o 1º semestre de 2019) está 

totalmente embasada em requisitos técnicos e baseados nas melhores consultorias do mercado. 

A luta para melhorar a rede de atendimento é diária, e estamos muito animados com a crescente 

procura dos profissionais para sua cooperação ou credenciamento, fato que gerará margem para 

crescimento da carteira, que até o momento foi reprimida, justamente pela preocupação de risco 

de falta de atendimento. Em 2019 com o aumento da rede, a expectativa da Administração é 

aumentar a base de clientes em pré-pagamento. 

O resultado do ano de 2018 foi mais uma vez excelente. Com uma boa geração de caixa podemos 

cumprir bem nossa parte de fonte de recursos para construção do Hospital. Todos os indicadores 

ficaram bons percentuais nos critérios da ANS. Em 2018 o Banco do Brasil liberou grande parte dos 

recursos para o empreendimento das obras, o que possibilitou um grande avanço nas obras do 

Hospital, sendo investido no ano um valor total R$ 33.706.676,47.  

Não houve reorganização ou alteração no controle da sociedade, se mantendo o Conselho de 

Administração até o fechamento do Balanço. 

Para o próximo ano haverá eleições para o Conselho de Administração, aonde a chapa vencedora 

irá definir e apresentar aos cooperados seu Planejamento Estratégico para o próximo triênio. Este 

Conselho de Administração espera que continuem mantendo as medidas e ações que visem  
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manter a Cooperativa em um crescimento sustentável, promovendo um equilíbrio entre número 

de prestadores e usuários dos planos, bem como manter as políticas de melhoria na qualidade dos 

serviços, valorização do cooperado, controle da sinistralidade e dos gastos administrativos.  

A política de destinação das sobras a ser apresentada em Assembleia Geral Ordinária em 29 de 

março de 2019 será de aplicar a parte em Adiantamento para Futuro Aumento de Capital e parte 

no Fundo Específico de Reserva para construção do Hospital. Necessita de aprovação dos médicos 

cooperados. 

Agradecemos toda a equipe, que não só cresceu em número, mas em qualidade. Sem vocês não 

existiria a Unimed. Nossos colegas cooperados e amigos, nosso abraço por mais um ano e nossas 

expectativas de um 2019 ainda melhor.  

Muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondonópolis, 31 de dezembro de 2018 

Conselho de Administração 
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