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JUNTOS ATÉ AQUI
E FÉ NO FUTURO
G4-1

A Unimed/RS- Federação comemorou

duzimos por padrões éticos e buscan-

45 anos bem vividos, plenos de realiza-

do a inovação com humanismo, tendo

ções e de avanços, mas mantendo-se fir-

como pensamento básico a “medicina

me nos fundamentos sobre os quais foi

da pessoa”, como nos mostrou Danilo

criada: respeito à doutrina cooperativis-

Perestrello. Nossa organização - a Uni-

ta e aos princípios da boa gestão.

med - seguiu essa linha. Tudo sempre
muito debatido, buscando-se capacita-

‘JUNTOS’ foi a palavra de ordem, ser-

ção técnica ... mas evitando o planeja-

vindo como um ímã para unir a Fe-

mento frio e meramente operacional. As

deração, as Filiadas e as instituições

decisões foram surgindo e desafios fo-

integrantes do Sistema Cooperativo

ram sendo superados.

Empresarial que tanto nos orgulha, diferenciando nosso Estado no contexto

Agora é momento de refletir sobre os

unimediano nacional.

acertos e também sobre os equívocos,
para estabelecer os pilares e renovar

Em nosso entendimento, reside aí, exa-

votos de fé no futuro do cooperativis-

tamente nesse conceito de sistema,

mo médico.

o fator principal de sustentabilidade.
Aplicando aqui as diretrizes do mode-

Para tanto, precisamos continuar pla-

lo GRI, referimo-nos à sustentabilidade

nejando em conjunto, com alinhamen-

transversalizada na gestão, consideran-

to de propósitos e de ações, envolvendo

do

nossa Federação, a Central de Serviços-

prioridades estratégicas e tópicos

fundamentais de curto e médio prazo.

-RS, a Uniair, o Instituto Unimed/RS e a
Unicoopmed. Somos um só time. E so-

Quando a Unimed foi criada, e durante

mos vencedores.

muito tempo, não tínhamos à disposição tantos conhecimentos e definições,

Nilson Luiz May

como temos hoje. Mas sempre nos con-
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SOBRE ESTE RELATÓRIO

SOBRE ESTE RELATÓRIO
G4-28
G4-29
G4-30

G4-17
G4-32
G4-33

G4-31

A Unimed/RS- Federação, segue as orientações da Global Reporting Initiative (GRI)
para a elaboração de seu relatório anual de gestão, reunindo informações sobre o
desempenho da cooperativa nas dimensões econômica, social e ambiental no período
de relato, referente ao ano de 2017.
As informações contidas neste relato referem-se ao desempenho da Unimed/RSFederação e, em anexo, reportará resultados do Instituto Unimed/RS, Unicoopmed e
Uniair. Orientando-se pela versão GRI G4, esta publicação adere ao escopo “de acordo
essencial”, sem buscar verificação externa.

Em caso de dúvidas ou considerações sobre o conteúdo deste relatório,
é possível entrar em contato pelo e-mail qualidade@unimedrs.coop.br
ou pelo fone (51) 3201-1370.

Aspectos Materiais
Identificados e Limites
G4-18

No processo de construção do relatório, a Unimed/RS- Federação baseou-se em sua Matriz de Materialidade
concebida por meio do cruzamento
das percepções internas (Lideranças
pré-definidas pela Cooperativa) e
externas (Representantes dos Clientes,
Fornecedores, Governo, Meio Ambiente, e Sociedade), obtidas por meio
da aplicação de questionários on-line.
Neste processo, a consulta inicial foi

realizada junto à liderança interna
da Unimed/RS- Federação, quando
foram identificados, em cada um dos
seis blocos de temas relacionados pela
GRI (Econômico, Ambiental, Social –
Laboral, Direitos Humanos, Sociedade
e Responsabilidade sobre o Produto/
Serviço), os cinco mais relevantes sob
a perspectiva interna, sendo esses
submetidos à consulta externa para a
identificação e priorização.
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Públicos de Relacionamento
O processo para definição dos temas para o relato, como mencionado anteriormente,
contou com a participação de representantes estratégicos internos e externos para a
Unimed/RS- Federação, sendo considerados os seguintes grupos:
• Clientes;
• Dirigentes do Sistema Unimed;
• Fornecedores;
• Governo e Sociedade;
• Meio Ambiente.
Esses públicos estratégicos foram identificados pela Unimed/RS- Federação por meio
de um processo assistido por uma consultoria externa, que levou em consideração
critérios como:
• Perfil;
• Responsabilidade sobre Valores & Patrimônio;
• Grau de dependência do Público Estratégico;
• Grau de dependência da Organização;
• Tamanho/Porte/Quantidade;
• Efeito Social;
• Impacto Ambiental;
• Cobertura Geográfica.

Temas Materiais
G4-19

Como resultado desta consulta (interna e externa), a matriz apresentada evidencia
os pontos convergentes entre consulta interna e externa, sendo considerados como
prioritários/materiais, para o processo de relato, os seguintes aspectos:
• Desempenho Econômico;
• Água;
• Energia;
• Trabalho Infantil;
• Não-Discriminação;
• Combate à Corrupção;
• Saúde e Segurança do Cliente.
Além desses temas prioritários, a Unimed/RS- Federação incluiu em seu relatório
aspectos percebidos como estratégicos, e que já possuem um histórico de
comunicação para as partes interessadas. São eles:
• Relações Trabalhistas;
• Emprego;
• Rotulagem de Produtos e Serviços;
• Comunidades Locais;
• Efluentes e Resíduos.

12

SOBRE ESTE RELATÓRIO

PERSPECTIVA EXTERNA - STAKEHOLDERS ESTRATÉGICOS

BAIXA RELEVÂNCIA

Matriz de Materialidade
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ALTA RELEVÂNCIA
Alta Relevância

PERSPECTIVA INTERNA - UNIMED/RS - FEDERAÇÃO
Média Relevância

1. Desempenho Econômico
2. Mudanças Climáticas
3. Presença no Mercado
4. Impactos Econômicos Indiretos
5. Práticas de Compra
6. Materiais
7. Energia
8. Água
9. Efluentes e Resíduos
10. Produtos e Serviços
11. Emprego
12. Relações Trabalhistas
13. Saúde e Segurança no Trabalho
14. Treinamento e Educação
15. Igualdade de Remuneração entre Mulheres
e Homens

BAIXA RELEVÂNCIA
Baixa Relevância

16. Não Discriminação
17. Liberdade de Associação e Negociação Coletiva
18. Trabalho Infantil
19. Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo
20. Práticas de Segurança
21. Comunidades Locais
22. Combate à Corrupção
23. Políticas Públicas
24. Concorrência Desleal
25. Conformidade Social
26. Saúde e Segurança do Cliente
27. Rotulagem de Produtos e Serviços
28. Comunicação e Marketing
29. Privacidade do Cliente
30. Conformidade em Relação ao Produto
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G4-20
G4-21

Após definidos os temas, foram verificados seus possíveis impactos dentro e fora da
organização, recebendo a classificação apresentada na tabela a seguir:
Dentro

Temas

Fora

x

Desempenho Econômico

x

Água

x

Energia

x

Trabalho Infantil

x

x
x

Relações Trabalhistas

x

Emprego

x

Não Discriminação

x

x

Combate à Corrupção

x

x

Saúde e Segurança do Cliente

x

x

Ética e Integridade

x

x

Rotulagem de Produtos e Serviços

x

x

Satisfação de Clientes

x

G4-22
G4-23

Comunidades Locais

x

Efluentes e Resíduos

x

Considerando as publicações anteriores, não foi constatada a necessidade de
alterações/reformulações de informações já reportadas, assim como não ocorreram
alterações significativas quanto ao escopo e limites de aspectos utilizados
anteriormente.
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A UNIMED/RS - FEDERAÇÃO
G4-3
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9

A UNIMED/RS - Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul
Ltda., também conhecida por Federação
ou, simplesmente, Unimed/RS- Federação, foi fundada em 25 de junho de 1972.
É uma cooperativa de 2º grau, de médio
porte, considerando o critério da ANS em
relação ao número de beneficiários, do

ramo de serviços, sendo uma sociedade
simples de responsabilidade limitada,
de natureza civil, capital fechado e sem
escopo lucrativo, regida por um estatuto
social, com atuação no Rio Grande do Sul.
As instalações da Federação estão distribuídas conforme segue.
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Compras (Compras,
Almoxarifado, Digitalização e Arquivo Morto);
Gestão de Pessoas; Desenvolvimento Humano;
Ouvidoria e Memória

â
en
V
.
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res

i
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Assessoria da Diretoria
Administrativa,
Gestão da Qualidade,
Núcleo de Informações
e Serviços Contábeis
e Controladoria

340
317
366

Núcleo de
Comunicação
e Marketing
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G4-8

As Singulares ligadas à Federação têm
como objetivo principal gerar trabalho
para o médico cooperado, por meio da
venda de planos de saúde.
O negócio da Federação é liderar o desenvolvimento das Filiadas, tendo sido criada
no intuito de organizar, em escala maior,
os serviços econômicos e assistenciais de
interesse do Sistema Unimed-RS.

Buscando preservar a harmonia entre as
Filiadas e evitar a concorrência interna no
Sistema Unimed-RS, a Federação, além
de prestar serviços às Filiadas, também
atua como Operadora de Planos de Saúde,
podendo firmar contratos, denominados
contratos federativos, conforme critério
estabelecido no RAMI – Regulamento da
Assistência Médica no Intercâmbio Estadual, sendo que neste caso a Federação
possui clientes contratantes.

Princípios e Diretrizes
G4-56

As ações da Unimed/RS- Federação são norteadas pelos Princípios Cooperativistas e
Diretrizes Estratégicas apresentadas a seguir.

PRINCÍPIOS COOPERATIVISTAS
1º Princípio – Adesão livre e voluntária, ou princípio da livre adesão.
2º Princípio – Gestão democrática pelos cooperados.
3º Princípio – Participação econômica dos cooperados.
4º Princípio – Autonomia e independência.
5º Princípio – Educação, formação e informação.
6º Princípio – Intercooperação.
7º Princípio – Interesse pela comunidade.
Fonte: http://www.ocb.coop.br/site/cooperativismo/principios.asp

Diretor
Gerson Reis
apresenta
diretrizes
estratégicas
aos colaboradores
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Diretrizes Estratégicas
Negócio
Liderar o desenvolvimento das Filiadas.
Missão
Integrar o Sistema Unimed-RS, promovendo o
aperfeiçoamento da gestão, com representatividade político-institucional.
Visão
Ser reconhecida como referência em gestão
político-institucional e organizacional pelas
Filiadas e pelo Sistema Nacional Unimed.

Valores e Princípios
Ética
Somos transparentes e leais nos relacionamentos com as partes interessadas.
Cooperativismo
Norteamos as ações federativas com
base nos príncipios cooperativistas.
Comprometimento
Somos comprometidos com a excelência em gestão
com foco em resultados para Filiadas, clientes,
colaboradores, prestadores, parceiros e sociedade.
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Colaboradores
A Unimed/RS- Federação possui 246 colaboradores organizados, conforme
apresentado a seguir.

G4-10

Federação/RS

Mulheres

Homens

Nº total de colaboradores

148

98

134

Colaboradores CLT*

88

0

Colaboradores terceirizados

0

0

Estagiários

0

14

Aprendizes

10

*Consolidação das Leis de Trabalho

As atividades de trabalho são pautadas pelo Código de Conduta e sua organização está
definida no Organograma, que representa a estrutura organizacional e hierárquica da
Federação. A implementação da organização do trabalho é realizada pela prática de
Descrição de Cargos, que contempla a função básica, as principais responsabilidades,
grau de instrução e requisitos profissionais obrigatórios e desejáveis.

Organograma da Unimed/RS
Comissão TécnicoDisciplinar
Coordenadorias
Regionais
Diretoria
AdministrativoFinanceira

Assessor da Diretoria
Administrativa

Executivo Corporativo

Gerência
Contábil

Gerência
NAF

Gerência
Controladoria

D

Gerência
de TI

Gerência
GP

Execut
Corpora

G

Gerência
Suprimentos

Coordenação
SGQ
Superv.
Sup. Sist.

Supervisão
Tesouraria

Ouvidoria

Contabilidade

Tesouraria

Coordenação
Secretaria

Planej.
Financeiro

Controladoria

Gestão da
Qualidade

Superv.
Superv.
Superv.
Supervisão
Logística e Compras e Manutenção
Serviços Gerais Recepção digitalização e Sup. Técnico

Superv.
Infraestr.

Desenv. Suporte
Sistemas Sistemas Infraestr.

Gestão
Pessoas

Serviços
Gerais
(Copa, Cozinha, e Limpeza)

Logística
Recepção
Transporte, Portaria e
Recepção/ Telefonia

Compras
Compras, Almoxarifado,
Digitalização e Arquivo Morto

Manutenção
e Suporte
Núcleo de
Técnico a
Secretaria
Eventos

Núcleo de
Desenvolvimento
Humano
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G4-11

Durante o período coberto pelo relato, 100% dos colaboradores CLT são assistidos
por acordos de negociação coletiva, assim tendo liberdade para se associarem a
representações que defendam seus interesses laborais. Anualmente, na data-base
(maio), eles participam da aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho, em assembleia
realizada pelo sindicato da categoria, atendendo aos preceitos legais da CLT.

Gestão dos Riscos Empresariais
G4-14

A Unimed/RS- Federação busca constantemente atender às condições de conformidade legal junto ao órgão regulador
(Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS), como também junto a outros
órgãos de fiscalização (tributária, social,
ambiental).
Para que isso seja possível, é realizada a
Gestão de Riscos Empresariais, um processo sob responsabilidade do setor de
Controladoria, o qual realiza o controle e
o acompanhamento, juntamente com os
setores envolvidas, de todos os aspectos
relativos a esse tópico.
Em 2017 o Comitê de Riscos Empresariais
realizou duas reuniões de análise crítica,
identificando e atualizando situações que

viessem a contribuir para um melhor controle e um trabalho mais eficaz.
Também em 2017, com vista ao aprimoramento da Gestão dos Riscos Empresariais,
o trabalho foi desenvolvido com o intuito
de definir uma metodologia de abordagem
e acompanhamento dos riscos, de forma a
identificar se as ações tomadas para minimizar os riscos elencados tiveram eficácia
ou não, intensificando o foco na análise
crítica dos mesmos e não apenas no acompanhamento dos indicadores. Dessa forma
foi necessária a identificação dos responsáveis pelo tratamento das causas dos
riscos, quando essas demonstrarem estar
fora de controle e contribuindo para a real
efetivação do risco.

Assembléia Geral
Conselho Fiscal
Conselho de
Administração
Presidência

Vice-Presidência
Estadual

Assessoria Superior
da Presidência
Assessoria Especial de
Comunicação e Relações
Institucionais

Vice-Presidência
Nacional

Diretoria de Gestão
Organizacional
e de Integração

Colégio Estadual
de Auditores

Comitê Setorial
Unimed

tivo
ativo

Diretoria de
Inovação e Negócios
Corporativos

Diretoria Operacional
e de Intercâmbio

Comissão Intercâmbio
Estadual

Executivo Corporativo
Gestor do Comitê
Setorial Unimed

Gerência de Gestão
Organizacional

Gestor de
Serviços Próprios

Comissão
de Validação
de Contratos

Comissão de Marketing
Institucional
Executivo Corporativo

Gerência
NIA

Gerência
Operacional
Coordenação
Operacional

Assessoria de
Marketing e Negócios
Corporativos
Coordenação
CRC
Coordenação do NNC

Coordenação do NCM

Núcleo de Negócios
Corporativos

Núcleo de Comunicação
e Marketing

Supervisão

Gestão
Organizacional

Núcleo de
Informações e
Serviços Contábeis

Núcleo de
Informação e
Assessoria

Cadastro

Faturamento

Central de
Relacionamento
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Os principais riscos empresariais identificados na última revisão estão apresentados a
seguir.

Riscos Identificados
Ineficiência de Gestão Operacional e Administrativa
Aumento no valor desembolsado em ações trabalhistas
Autuação por agentes fiscalizadores e reguladores
Imposição para atendimentos assistenciais
Intervenção da ANS na Federação
Comprometimento no atendimento de prazos junto aos órgãos reguladores e fiscalizadores
(ANS e Unimed do Brasil)
Intervenção da ANS em Operadoras do Sistema Unimed-RS com prejuízo à marca
Cancelamento do registro de Operadoras do Sistema Unimed-RS pela ANS
Perda de oportunidade de gerar receita com contratos federativos
Estagnação ou redução da carteira
Comprometimento pela participação na Uniair
Comprometimento pela participação no Instituto Unimed
Inadimplência de contratantes e sócias
Aumento da sinistralidade
Insuficiência de caixa
Desequilíbrio dos contratos
Dependência da Contribuição Social das Filiadas
Dependência da receita de poucos contratos
Comprometimento do resultado das carteiras das Unimeds Singulares Prestadoras
no resultado da Federação

Nossa Marca
A Unimed é a maior cooperativa
médica do Mundo e tem orgulho de
ser brasileira. Acredita na diversidade,
na sinergia, na singularidade, na
interdependência e na união como
filosofia de vida.
Investe na valorização dos médicos
e pratica uma medicina humana,
ampla e preventiva. Por isso, cuida das

pessoas com leveza, proximidade e
alegria. Incentiva a busca equilibrada
do bem-estar e da felicidade em todos
os momentos, como melhor forma de
prevenção e promoção da saúde.
Amplia seu papel no mundo por
meio do comprometimento com as
transformações sociais.
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Manifesto

“

Vocação não é uma escolha. É atender a um chamado e dedicar-se
profundamente àquilo que fomos predestinados.
Somos médicos, somos uma marca de médicos.
Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento
com a vida, com as pessoas, com o mundo.
Fazemos o melhor porque nascemos e nos unimos para fazer isso.
Somos uma cooperativa de médicos.
Muito mais do que um prestador de serviços de saúde.
A Unimed é um sistema que cuida das pessoas para que elas possam aproveitar a vida.
Lideramos com propósito. Somos mais de 110 mil médicos movidos por um mesmo ideal.
Não falamos de doença. Falamos sobre tudo o que pode tornar a vida das pessoas melhor.
Somos uma marca que fala de saúde, que fala de proteção, que fala com as pessoas.
Temos vocação para cuidar das pessoas.

”
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Abaixo, alguns números que ilustram um pouco mais sobre a Marca Unimed.

Os números do

Sistema Unimed

114 mil 84%
PRESENTE EM

MÉDICOS COOPERADOS

24 vezes

DO TERRITÓRIO NACIONAL

MARCA AVALIADA EM

R$ 2,817 bilhões

CONSECUTIVAS
O PLANO DE SAÚDE
MAIS LEMBRADO
PELA PESQUISA
TOP OF MIND
DATAFOLHA

PELA CONSULTORIA BRAND FINANCE

18 milhões

DE BENEFICIÁRIOS

94 LABORATÓRIOS 118 CENTROS DE DIAGNÓSTICOS
199 PRONTOS ATENDIMENTOS
113 HOSPITAIS

15 vezes

95 mil

CONSECUTIVAS O PLANO DE SAÚDE EM
QUE OS BRASILEIROS MAIS CONFIAM

EMPREGOS
DIRETOS

(REVISTA SELEÇÕES/IBOPE INTELIGÊNCIA)

348

COOPERATIVAS

37%

DE PARTICIPAÇÃO NO MERCADO
NACIONAL DE PLANOS DE SAÚDE

Fonte: Panorama Saúde em Números - junho/2017 (Unimed do Brasil)
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Centro de Documentação,
Memória e Cultura da
Unimed/RS- Federação
A Unimed/RS- Federação vem investindo na sistematização de sua documentação histórica a fim de constituir um
Centro de Documentação, Memória e
Cultura, em alinhamento com a proposta
da Unimed Brasil.
Assim, a equipe do Memória Unimed/
RS- Federação trabalhou, em 2017, numa
série de atividades que envolveram
higienização, catalogação e armazenamento de importantes documentos
e imagens que contam uma parte da
trajetória dos 45 anos da Federação, comemorados em 25 de junho, culminando
na exposição “Memória Unimed/RS - 45
anos”. Para a constituição do seu acervo,
o Memória Unimed/RS reuniu-se com os
setores da Federação para, em conjun-

to, selecionar informações que possam
servir ao objetivo do projeto.
As Filiadas são produtoras de uma gama
enorme de documentos (tridimensionais, bibliográficos e arquivísticos). A
Unimed/RS- Federação, pensando no
potencial de tais materiais, já solicitou
documentos históricos, que tenham
produzido, sobre suas trajetórias e tem
estimulado para que também criem e
mantenham seus espaços destinados à
preservação e pesquisa.
Atualmente o Acervo do Centro de Documentação, Memória e Cultura da
Unimed/RS- Federação está composto
por muitos itens, organizados e
armazenados conforme abaixo.

Acervo

Números gerais do Acervo

Acervo Arquivístico

4000 itens

Acervo Fotográfico

460 itens

Acervo Digital (documentos arquivísticos e fotográficos)

1000 itens

Exposição Memória Unimed/RS – 45 anos

26
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Memória Unimed/RS

Exposição Memória Unimed/RS – 45 anos

Organização do acervo
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Iniciativas Apoiadas pela
Unimed/RS- Federação
G4-15

Além dos documentos internos que
norteiam a conduta da Unimed/RS- Federação, existem movimentos externos,
apoiados pela cooperativa, fortalecendo
os valores e os princípios que defende.

ficador. A Unimed/RS- Federação tem
como premissa a compra de seus produtos gráficos com fornecedores que possuem essa certificação, apoiando assim a
iniciativa.

• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS: integram a Agenda 2030,
estabelecida em conferência das Nações
Unidas, que consiste em uma declaração
de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas a serem atingidas
em ações desenvolvidas pelos diferentes
segmentos da sociedade.

• 10 Medidas Contra a Corrupção: documento do Ministério Público Federal,
que teve como objetivo incentivar a
aprovação de uma lei que define as 10
Medidas contra Corrupção no País; assinado pela Federação em janeiro de 2016.

• Selo FSC: certificação internacional
concedida a empresas que promovem o
uso responsável das florestas e a conservação de seus recursos naturais; ele só é
obtido depois de um rigoroso processo
de auditoria realizado por órgão certi-

• PGQP: Programa Gaúcho de Qualidade
e Produtividade, criado em 1992, com a
missão de promover a competitividade
do Rio Grande do Sul para melhoria da
qualidade de vida das pessoas, por meio
da busca da excelência em gestão com
foco na sustentabilidade.

Busca da excelência
A caminhada em busca da excelência
do desempenho nasceu da necessidade
de profissionalização da gestão organizacional. A partir de uma iniciativa da
alta direção da cooperativa, teve início
um esforço contínuo para qualificar a
força de trabalho e otimizar os processos

internos, visando à melhoria do atendimento aos clientes.
Em 2017 essa caminhada teve continuidade com as principais conquistas
apresentadas abaixo.

2017

Recertificação ISO 9001:2015

2017

Conquista da Acreditação de Operadoras de Planos Privados
de Assistência à Saúde, da ANS, nível I

2017

Conquista do Troféu Comitê Destaque para o
Comitê Setorial Unimed no Prêmio Qualidade– RS

2017

Manutenção do Selo Prata de Governança Cooperativa
e Sustentabilidade da Unimed do Brasil
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Reconhecimento
Ainda que o foco de todo o trabalho não sejam premiações, em decorrência dessa
trajetória, a Federação recebe uma série de reconhecimentos públicos que atestam as
melhorias conquistadas.

PRÊMIO MARCAS
DE QUEM DECIDE

PRÊMIO TOP
OF MIND

Pela 19ª vez consecutiva
em 2017

Pela 24ª vez consecutiva
em 2017

PRÊMIO DE
RESPONSABILIDADE
SOCIAL DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA

TOP CONSUMIDOR
- EXCELÊNCIA NAS
RELAÇÕES DE CONSUMO E RESPEITO
AO MEIO AMBIENTE

Pela 17ª vez consecutiva Medalha em 2017

Pela 2ª vez - 2017

PRÊMIO MÉRITO
LOJISTA

Pela 30ª vez consecutiva
em 2017

PRÊMIO NACIONAL
UNIMED DE
RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE

1º lugar na categoria prestadora de serviços/Federações
(pelo 3º ano consecutivo) e 2º
lugar no ranking geral (todas
as categorias) em 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2017

Colaboradores comemoram conquista do Prêmio Nacional Unimed de Relacionamento
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A UNIMED/RS FEDERAÇÃO INSERIDA
NO ESTADO E NO PAÍS
Sistema Estadual
G4-8

No Rio Grande do Sul, o Sistema Unimed-RS está presente em 100% do
território estadual – com suas Filiadas agrupadas em três regiões, as
chamadas Coordenadorias Regionais.

Versão Julho/2015

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2017

Diversas vertentes estão ligadas à Federação de
forma institucional, política e/ou jurídica, compondo o denominado “Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS”.
Esse Sistema está constituído pelas Singulares
e pelas sociedades e empresas a seguir nominadas: Unimed/RS - Federação (como vertente político-institucional do Sistema), Uniair, Unimed
Central de Serviços-RS, Instituto Unimed/RS e
Unicoopmed.
A Uniair é uma empresa, controlada pela Unimed/
RS - Federação, que realiza transporte aeromédico
e terrestre. A Unimed Central de Serviços-RS é
sócia da Federação, tendo por finalidade prestar
serviços auxiliares em grande escala ao Sistema
Unimed-RS. A criação da Unimed Central de Serviços-RS foi uma iniciativa da Unimed/RS - Fede-
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ração, para minimizar custos e aumentar o poder
de barganha na negociação com fornecedores. O
Instituto Unimed/RS é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, tendo
como sua instituidora e mantenedora a Unimed/
RS - Federação. A Unicoopmed é uma cooperativa
médica de 1º grau, sócia da Federação, que tem
por objetivo atender às necessidades e solicitações das Unimeds do Estado na área de plantões,
auditorias e especialidades médicas, bem como
capacitações na área da Saúde e atenção integral à
Saúde. Essas 5 instituições constituem o Sistema
Cooperativo Empresarial Unimed–RS e atuam de
forma integrada.
Esse modelo pioneiro é referência no Sistema
Unimed do Brasil, representado por um selo
institucional.

SISTEMA
COOPERATIVO
EMPRESARIAL
UNIMED - RS

Central de
Serviços - RS
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Sistema Unimed-RS em números*

*
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Representações no
Sistema Estadual
Nomes

Representações

Nilson Luiz May
Unimed/RS

Vice-Presidência da UNIAIR Transporte
Aeromédico e UNIAIR Táxi Aéreo

Gerson Antônio Reis da Silva
Unimed/RS

Programa Gaúcho da Qualidade
e Produtividade – PGQP

Carlos Schleder Adames
Unimed Santa Maria/RS

Conselho de Administração da Unicred
Central-RS (efetivo)

Paulo Roberto do Nascimento Martins
Unimed/RS

Comitê Permanente da Saúde – Defesa do
Consumidor do RS

Sistema Nacional
G4-6

A Unimed/RS - Federação faz parte do Sistema Cooperativo Nacional, que atualmente
é considerado o maior sistema cooperativo de trabalho médico do mundo e a maior
rede de assistência médica do País. No Brasil, o Sistema Unimed está presente em 84%
do território nacional, com mais de 113 mil médicos cooperados. Também constitui,
com as Federações de Santa Catarina e Paraná, a Unimed Mercosul.

Sistema Unimed Nacional
em números*
348 Cooperativas
114 mil médicos cooperados
18 milhões de beneficiários
2.611 hospitais credenciados
113 hospitais próprios

37%

de participação no mercado
nacional de planos de saúde

95 mil
empregos diretos

Fonte: Panorama Saúde em Números - junho/2017 (Unimed do Brasil)

23%

proporção de médicos no Brasil

36

A UNIMED/RS - FEDERAÇÃO INSERIDA NO ESTADO E NO PAÍS

Sistema Unimed Nacional

SISTEMA
COOPERATIVO
UNIMED

SISTEMA DE
SOCIEDADES
AUXILIARES
UNIMED

SISTEMA DE
SOCIEDADES
COOPERATIVAS
UNIMED

FUNDAÇÃO

PORTAL

UNIMED

UNIMED

UNIMED

PARTICIPAÇÕES

FACULDADE

UNIMED

UNIMED

SEGURADORA

UNIMED
ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS

CONFEDERAÇÃO
UNIMED DO
BRASIL

UNIMED
CORRETORA

CENTRAL

CONFEDERAÇÕES

NACIONAL

REGIONAIS

UNIMED

FEDERAÇÕES
FEDERAÇÕES

INTRAFEDERA-

FEDERAÇÕES

TIVAS

SINGULARES

Fonte: Unimed do Brasil - dez/2017

SINGULARES

SINGULARES
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Representações no Sistema Nacional
Nomes

Representações

Nilson Luiz May - Unimed/RS

- Conselho Confederativo da Unimed do Brasil
- Conselho de Administração da Unimed Seguradora
- Vice-Presidência da Unimed Mercosul
- Diretor-Presidente da Unimed Participações SA

Gerson Antônio Reis da Silva Unimed/RS

- Sindicato Nacional das Cooperativas de Serviços Médicos (SINCOOMED)
- Comitê Nacional da Qualidade
- Comitê de Acreditação de Operadoras

Jorge Antônio Martines Unimed/RS

- Comitê Nacional de Desenvolvimento Humano
-Núcleo de Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade da Unimed Mercosul
- Cadastro Nacional de Beneficiários (CADBENEF)

Luis Carlos Galleano de Melo Unimed/RS

- Comitê de Mercado da Central Nacional Unimed

Paulo Roberto de Oliveira
Webster - Unimed/RS

- Diretor de Regulação, Monitoramento e Serviços da Unimed do Brasil
- Colégio Nacional de Auditores Médicos Unimed
- Conselho Gestor da Medicina Baseada em Evidências
- Comissão de Estudos da Valorização dos Honorários Médicos

Luis Cláudio Madureira Unimed/RS

- Comitê de Mercado da Central Nacional Unimed (suplente)
- Comitê Nacional de Recursos Próprios do Sistema Unimed

Alcides Mandelli Stumpf Instituto Unimed/RS

- Comissão de Ações Políticas Nacionais
- Conselho de Administração do Instituto Brasil de Responsabilidade Social

Aldo Pricladnitzki - Unimed Vales
- Conselho de Administração Unimed Participações SA
do Taquari e Rio Pardo
Antônio Gilberto Cardoso Unimed Central de Serviços - RS

- Câmara Técnica do AJIUS (médico)

Aristeu Santos - Unimed/RS

- Comitê Jurídico e Contábil da Unimed Mercosul e da Unimed do Brasil

Beatriz Valiati Unimed Porto Alegre

- Conselho de Administração Unimed Participações SA

Carlos Castellano Unimed Nordeste RS

- Conselho Técnico-Operacional da Central Nacional Unimed(CNU)

Cíntia Tomazzoni Unimed Nordeste RS

- Grupo Técnico de Contas Médicas – Unimed do Brasil

Fernanda Santana - Unimed Central de Serviços - RS

- Grupo Técnico da Tabela Nacional Unimed de Medicamentos e Materiais –
TNUMM (titular)

Flávio Vieira Unimed Porto Alegre

- Conselho Técnico-Operacional da Central Nacional Unimed(CNU)
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Nomes

Representações

Geison da Silva Tremea Unimed/RS

- Comitê Nacional de Intercâmbio
- Comitê de Mercado da Central Nacional Unimed (suplente)
- Comitê Operacional da Unimed Mercosul
- Grupo Permanente de Atendimento (titular)
- Arbitro da Câmara Arbitral (Técnico Administrativo)
- Gestão da Transparência (Olho Vivo)

Irno Augusto Pretto - Uniodonto

- Conselho Especializado do Ramo Saúde Nacional (efetivo)

José Antônio Lumertz Unimed/RS

- Comitê Atuarial Nacional do Sistema Unimed (titular)

José Milton Cunha Mirenda Unimed Pelotas/RS

- Comitê de Atenção Integral à Saúde (Nacional)

Leandro Gallas Unimed Central de Serviços - RS

- Grupo Técnico da Tabela Nacional Unimed de Medicamentos e Materiais –
TNUMM (titular)
- Grupo Técnico de Relacionamento com a Rede – Unimed do Brasil

Leandro Schmitz - Unimed
Central de Serviços - RS

- Comitê Estratégico de Tecnologia da Unimed do Brasil

Leandro Vaz de Souza - Unimed/RS - Representante Técnico na Comissão Institucional Unimed (CIU)
Luiz Carlos Colle Thomé Unimed Central de Serviços - RS

- Interlocutor e responsável pela centralização das informações do Laboratório Pardini junto Unimed Participações SA

Luis Carlos Moriconi de Melo Unimed/RS

- Comitê Jurídico e de Regulamentação da Unimed do Brasil (Suplente – Comitê de Regulamentação)
- Comitê Atuarial Nacional do Sistema Unimed (suplente)

Marcelo Gomes Unimed Central de Serviços - RS

- Comitê Nacional de Enfermeiros (CONENFA - Suplente)

Marcelo Barison - Unimed/RS

- Comitê Jurídico e Contábil da Unimed Mercosul
- Portal do Consumidor
- Comitê Nacional de Ouvidoria

Marco Túlio de Rose Unimed/RS

- Comitê Jurídico e de Regulamentação da Unimed do Brasil (Titular – Comitê
Jurídico)

Patrícia Bianchini - Unimed/RS

- Comitê Nacional de Intercâmbio da Unimed do Brasil (suplente)
- Comitê Operacional Mercosul

Paulo Erui Machado - Unimed
Central de Serviços - RS

- Colégio Nacional de Auditores (suplente)
- Comitê Consultivo do Colégio Nacional de Auditores (efetivo) Unimed do
Brasil

Paulo Roberto do Nascimento
Martins - Unimed/RS

- Comitê Jurídico e de Regulamentação da Unimed do Brasil (Titular – Comitê
de Regulamentação)

Rafael Lima Marques Unimed/RS

- Comitê Jurídico e de Regulamentação da Unimed do Brasil (Suplente – Comitê Jurídico)

Raphael Hernando - Unimed/RS

- Comitê Financeiro da Unimed do Brasil

Rodrigo Lima - Unimed/RS

- Comitê Nacional de Gestão de Pessoas (Unimed Brasil)
- Grupo de Modelagem (Unimed Brasil)

Ronaldo Scherer Unimed Vale do Sinos

- Conselho Fiscal da Unimed do Brasil

Ronísia Padilha - Unimed/RS

- Grupo Permanente de Atendimento - GPA NACIONAL (suplente)
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Nomes

Representações

Rodrigo Santos Unimed Central de Serviços - RS

- Comitê Técnico de Medicamentos de Alto Custo –
CTMA da Unimed Mercosul

Rosana Biskop da Silva Unimed Central de Serviços - RS

- Comitê Técnico de Materiais da Unimed Mercosul
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Simone Elenise Falcão - Unimed/RS - Comitê Nacional de Enfermeiros Auditores (CONENFA-Titular)
Stephen Stefani Unimed Porto Alegre

- Câmara Nacional de Oncologia da Unimed do Brasil

Outras Representações
G4-16

Com o objetivo de promover o crescimento e o engajamento da Federação Unimed/
RS, outra forma tangível que a cooperativa utiliza para apoiar iniciativas relevantes é
a participação em movimentos, associações, órgãos representativos, nos quais ocupa
cargos e/ou exerce atividades, envolvendo-se com causas e iniciativas relacionadas ao
desenvolvimento sustentável.

Nomes

Representações

Nilson Luiz May - Unimed/RS

- Representante do Instituto Unimed/RS no CMDCA
(Conselho Municipal da Criança e do Adolescente)
- Representante legal do Instituto Unimed/RS – associado na ARF (Associação Rio-grandense de Fundações)
- Membro da Diretoria da Federasul (Federação de
Entidades Empresariais do Rio Grande Sul)

Jorge Antônio Martines - Unimed/RS

- Conselheiro de Administração (efetivo) do Sescoop/
RS (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul)

Jorge Guilherme Robinson Unimed Central de Serviços - RS

- Conselheiro de Administração (suplente) do Sescoop/
RS (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul)

Alcides Mandelli Stumpf - Instituto Unimed/RS

- Conselho Diretor (suplente) da OCERGS (Organização
das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul)
Representante da Federação Unimed/RS no Núcleo
ODS – RS

Irno Augusto Pretto - Uniodonto

- Conselho Diretor (efetivo) da OCERGS (Organização
das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul)

Paulo Roberto de Oliveira Webster - Unimed/RS

- Membro do Comitê de Órteses e Próteses e do Comitê Permanente da Saúde do Fórum do Consumidor RS
- Membro do Comitê Estadual do CNJ – Conselho
Nacional de Justiça

Marco Túlio de Rose - Unimed/RS

- Conselheiro (suplente) do Fórum Estadual de Saúde

Paulo Roberto do Nascimento Martins - Unimed/RS

- Membro do Comitê Permanente da Saúde do Fórum
Estadual de Defesa do Consumidor
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PARA AS FILIADAS
Segmentação
A segmentação do mercado para o Ente Institucional é realizada por áreas geográficas, sendo que o Estado do RGS está dividido em três áreas. O critério utilizado para
segmentação é por localização geográfica, para facilitar a participação das Filiadas
em reuniões e promover a aproximação das Filiadas com características semelhantes,
devido à realidade de cada região, a fim de identificar suas necessidades e expectativas
e incorporá-las às ações da Federação. Assim, foi instituída no organograma a criação
das Coordenadorias Regionais, ligadas à Vice-Presidência de Coordenação das Relações Estaduais. Os clientes-alvo do Ente Institucional são todas as Filiadas do Sistema
Unimed-RS, pois todas são sócias da Federação.

Gerenciar a Identificação de
Necessidades e Satisfação
das Filiadas
G4-DMA

A pesquisa das Filiadas é aplicada anualmente, dividida em blocos por processos, a
fim de oportunizar a implementação de ações de melhoria a partir das sugestões e
avaliação de desempenho desses processos.
Questões pontuadas igual ou abaixo de 7 devem ser justificadas e são tratadas como
insatisfações.
As necessidades, expectativas e justificativas das pontuações iguais ou abaixo de 7
identificadas após a compilação da pesquisa são encaminhadas para as lideranças,
pelo Setor de Gestão da Qualidade, que verificam as informações e tratam de utilizá-las conforme cada situação, esclarecendo dúvidas, incorporando sugestões aos processos e analisando possibilidades de novos produtos/serviços. É utilizado o módulo
de ocorrência do SA para o registro das manifestações que necessitem de tratamento,
aprimorando, assim, o acompanhamento das ações a serem tomadas.

G4-PR5

Resultado da Pesquisa nos últimos três anos.

Grau de satisfação das Filiadas

2015

2016

2017

8,75

8,74

8,88
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Gerenciar Solicitações,
Reclamações e/ou
Sugestões das Filiadas
G4-DMA

As solicitações, reclamações ou sugestões das Filiadas podem chegar à Federação por
meio de contato telefônico, e-mail, site Portal Unimed, videoconferência, reuniões,
pesquisas com Filiadas, Espaço Singular, contato direto com os setores, Central de
Relacionamento e Ouvidoria.
As manifestações recebidas por qualquer diretor ou colaborador são registradas no
Sistema Pandora/Gestão da Qualidade/Reclamações. As Filiadas também possuem
um canal direto de reclamações no Espaço Singular/Gestão da Qualidade/Reclamações de Filiadas. Essas reclamações são recebidas pelo setor de Gestão da Qualidade,
que analisa se é uma reclamação procedente, registrando uma não-conformidade,
observação ou oportunidade de melhoria no Sistema SA – Módulo de Ocorrências,
para tratamento pelos setores envolvidos, dando retorno ao cliente; ou improcedente,
esclarecendo e orientando a Filiada.

G4-PR2

Nos últimos três anos não houve registro de reclamação de Filiadas.

Canais de Relacionamento
G4-26

A Unimed/RS - Federação possui diversos canais de atendimento, sendo eles:
Central de Atendimento Telefônico (0800-724-8730) – 24 horas por dia 7 dias por
semana, Chat, E-mail, Fale Conosco, Facebook, Twitter, Atendimento Presencial, FAX,
reclame Aqui, consumidor.gov, Carta e Ouvidoria.
Além dos canais acima, também é utilizado o Espaço Singular, ambiente virtual dedicado às Filiadas, que tem por finalidade agilizar e qualificar o atendimento às suas
solicitações.

Número de demandas atendidas no Espaço Singular
3.461

3.806

2.284

2015

2016

2017
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Produtos disponíveis
às Filiadas
G4-4

Os produtos da Unimed/RS – Federação, disponíveis às Filiadas, e as principais formas de divulgação são apresentados a seguir.

Produtos

Forma de divulgação

Representação e Integração
Político-Institucional do Sistema
Unimed-RS

Assembleias Gerais, reuniões do Conselho de
Administração, reuniões de Comissões, reuniões
das Coordenadorias Regionais, reuniões da
Diretoria Executiva e Agenda Federativa

Capacitação de pessoas e promoção de atividades educacionais

A forma de divulgação das capacitações que a Federação disponibiliza a suas Filiadas é o Calendário de
Capacitações, disponibilizado anualmente e depois
reforçado mensalmente pelo e-mail do Núcleo de
Desenvolvimento Humano. A cada novo curso, treinamento, workshop (presencial ou por videoconferência),
um comunicado com as principais informações sobre o
evento é disparado para um mailing específico, propiciando a participação das partes interessadas.

Apoio ao Sistema
de Gestão das Filiadas

Reuniões de Coordenadorias Regionais,
reuniões dos Comitês Estaduais de Gestão,
as visitas e/ou reuniões com as Filiadas

Assessorias atuarial, contábil, jurídica, de cooperativismo, serviços
de apoio à regulação e de apoio
tecnológico à informação

E-mail, reuniões técnicas e videoconferências

Serviços de comunicação institucional e orientação sobre o uso da
marca

E-mail, Central da Marca, Agenda Federativa,
Comitê Estadual de Gestão em Marketing
e visitas às Filiadas

Manuais de intercâmbio
e execução da Câmara
de Compensação e do
Encontro de Contas

E-mail e Agenda Informativa

Processos Principais –
Ente Institucional
Os processos principais do Ente Institucional, que compõem a Cadeia de Valor da
Unimed/RS – Federação, apresentada no capítulo Governança Cooperativa, são detalhados a seguir.
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Representação e Integração
Político-Institucional
No ano de 2017 foram realizadas as atividades apresentadas a seguir.

REPRESENTAÇÃO NA CÂMARA TÉCNICA DO PAIPS (PROGRAMA
DE APOIO À INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL) – 2017/2018.

Objetivo: Avaliar projetos encaminhados pela Lei da Solidariedade. Foram realizadas
duas reuniões nos meses de abril e outubro.
Equipe técnica indicada: Joice Dias.

15/09 - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL NO MARGS
(MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL), COM A PRESENÇA
DE PAULO AMARAL, DIRETOR.
Paulo Amaral e Alcides Stumpf

Lideranças do Sistema em Erechim

Objetivo: Promover às pessoas a aproximação da arte por meio de exposição cultural
no Sistema Unimed-RS. Exposição realizada na inauguração do Hospital Unimed
(RS) Erechim, em outubro/2017.
Representatividade: Alcides Mandelli Stumpf e Paulo Amaral
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25/10 - PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Instituto Unimed participou de evento de cooperativismo na Mongólia

“Engajando o Cooperativismo a Contribuir com
a Agenda 2030 das Nações Unidas em prol dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”.

das organizações cooperativistas da China, Coreia
do Sul, Brasil e Japão.
Representação Brasileira:

Objetivo: Compartilhar o trabalho das cooperativas brasileiras em prol da Agenda 2030.
O evento foi organizado pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI), na cidade de Ulan Bator
(Mongólia), em parceria com a Confederação de
Cooperativas da Mongólia, Federação Mongol de
Cooperativas Agropecuárias e o governo do país
asiático. Participaram das discussões, além de dirigentes cooperativistas mongóis, representantes

Carlos Eduardo Corá
Unimed Nordeste/RS
Joice Dias
Unimed/RS - Federação
João Martins
Sistema OCB

PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SISTÊMICOS
Objetivo: fomentar o Desenvolvimento Harmônico e Sustentável (DHS) por meio da atuação
resolutiva e promover ações que evitam a judicialização e valorizem a mediação comunitária;
a Defensoria Pública elegeu algumas organizações para compor um grupo no Estado, visando à
transformação social e às relações harmônicas e

sustentáveis. O Comitê é coordenado pelo Desembargador Martin Schulze.
Durante o ano foram realizadas 5 reuniões.
Representatividade: Alcides Mandelli Stumpf
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AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BRASÍLIA
Dia 21/11
•
•
•
•

Agenda Café com Política – Modesto Carvalhosa.
Agenda Senadora Ana Amélia Lemos.
Agenda Deputado Federal Henrique Mandetta.
Agenda Ministério da Cultura – Assessor MinC, Fábio Sato.

Objetivo: Fortalecer as ações politico-institucionais, representativas do Sistema Unimed do Rio Grande do Sul.
Representatividade: Alcides Mandelli Stumpf e Silvio Peter.

Modesto Carvalhosa no Café com Política
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07/12 - REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO RAMO SAÚDE SISTEMA OCB NA CASA DO COOPERATIVISMO
Objetivo: Representação politico-institucional nas reuniões do conselho consultivo
do ramo da saúde.
Representação: Alcides Mandelli Stumpf

07/12 - PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DO PRÊMIO COOPERATIVISMO
GAÚCHO DE JORNALISMO NO PALÁCIO PIRATINI (UMA PARCERIA
DA OCERGS E DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA
E COOPERATIVISMO DO RS).

Solenidade de entrega do Prêmio Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo

Objetivo: Representação politico-institucional.
Representação: Alcides Mandelli Stumpf

Gestão do Desenvolvimento
Humano
CAPACITAÇÕES
Em 2017, o Núcleo de Desenvolvimento Humano, em alinhamento ao Planejamento
Estratégico da Unimed/RS - Federação, teve foco em aperfeiçoar a gestão, promover a
educação cooperativista e capacitar as pessoas, através dos treinamentos oferecidos,
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e buscou parcerias com instituições renomadas, consolidando a qualidade dos cursos
oferecidos, e novas propostas foram apresentadas. O Calendário de Capacitações foi
desenvolvido baseado na estruturação das Singulares, visando sua consolidação para
o processo de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde. O
trabalho de criação foi estabelecido em parceria com os Comitês Estaduais de Gestão,
bem como a partir do levantamento das necessidades das Singulares, planejando as
melhores soluções em capacitações voltadas para a gestão nas Cooperativas.
Nesse ano, até novembro, foram promovidas 43 capacitações, possibilitando 1.805
participações, com turmas de 42 participantes em média. Dessas capacitações, 98%
tiveram apoio financeiro do SESCOOP/RS para parte do custeio de honorários dos
instrutores, somando R$ 71.662,00 de reembolso. O esforço para otimizar o tempo
dos colaboradores e cooperados, direcionado para o aperfeiçoamento, teve como
resultado o alto índice de satisfação geral nas capacitações (em média 95,15% de
qualificações positivas).

SESCOOP/RS
O Núcleo de Desenvolvimento Humano, em parceria com 23 Filiadas, realizou 203
projetos com o apoio financeiro do SESCOOP/RS. Do valor inicialmente orçado, R$
1.882.378,00, executamos R$ 1.629.181,00, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Sistema
Unimed-RS

Orçado

Executado

Executado
em relação ao
orçado (%)

Prestado
Contas

Prestado contas
em relação ao
executado (%)

23 filiadas

R$
1.645.374,00

R$
1.438.492,00

87

R$
1.291206,00

90

Unimed/RS

R$
237.004,00

R$
190.688,00

80,5

R$
183.369,00

96

Total

R$
1.882.378,00

R$
1.629.181,00

86

R$
1.474.576,00

91

Do orçamento apresentado acima, o montante de R$ 660.483,00 (45%) já foi reembolsado até o fechamento deste Relatório.
A utilização dos recursos permitiu que o Sistema Unimed - RS oportunizasse, aos
seus públicos (colaboradores, cooperados, rede de prestadores e comunidade), bolsas
de estudos e eventos de capacitação ministrados por profissionais qualificados de
todo o País. Dentro dos projetos de promoção social, objetivando a integração, ainda
foram contratadas atrações como as bandas Dublê, Duca Leindecker, Claus e Vanessa,
Chimarruts, Papas da Língua, dentre outras.
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Com o intuito de melhorar o desempenho da gestão, visando à sustentabilidade do
empreendimento cooperativo e por meio da resolução nº 88 de 22/03/2016, o SESCOOP/
RS disponibilizou o orçamento, em 2017, de R$ 1.399.200,00, para o aperfeiçoamento e
desenvolvimento da gestão e de potenciais líderes do Sistema Unimed-RS. Desse valor,
foram utilizados R$ 1.239.415,00 nos programas (quadro abaixo).

Projeto

Investimento

Participantes

Singulares

Programa de Desenvolvimento da
Liderança (em parceria com
a Fundação Dom Cabral)

R$ 517.000,00

40

9

Governança Corporativa (IBGC)

R$ 49.600,00

25

12

MBA em Liderança Estratégica
de Negócios e Pessoas em
Cooperativas (ESPM)

R$ 188.760,00

38

15

Ciclo de palestras
(Martha Gabriel)

R$ 60.000,00

256

3

ExpoManagement 2017 (HSM)

R$ 322.530,00

50

15

SUERGS

R$ 82.925,00

236

27

1°Seminário Gestão de Pessoas –
Inovação (Waldez Ludwig)

R$ 18.600,00

54

22

RESUMO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÕES EM 2017
Os gráficos apresentados nas figuras 7.04, 7.05, 7.06 e 7.07 apresentam as séries históricas (desde 1997) de número total de eventos por ano, número total de participações nos
eventos, média de participantes por evento e total de horas de treinamento.
Figura 7.04 – Número de capacitações por ano

43

42,5

42

41,5
2015

2016

2017

51

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2017

Figura 7.05 – Número de participantes por ano
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O gráfico apresentado na figura 7.08 apresenta a progressão dos indicadores de número
total de eventos por ano (desde 1995), número total de participações nos eventos, média
de participantes por evento e total de horas de eventos. O gráfico é apresentado em base
logarítmica, possibilitando analisar a relação entre as variáveis e os objetivos estratégicos
de cada ano.
Figura 7.08 – Evolução dos indicadores anuais
Número de
eventos
Número de
participantes
Média de
participantes
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2017
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treinamento
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Desenvolvimento da Gestão das Filiadas
O processo de desenvolvimento da gestão, coordenado pela
Diretoria de Gestão Organizacional e de Integração, em conjunto
com as Diretorias Operacional e
de Intercâmbio e Administrativo-Financeira, em 2017, teve seis
frentes importantes de trabalho:

1. acompanhamento dos resultados do modelo Operadora/RS &
Unimed Singular adotado pelas
Unimeds Centro/RS, Itaqui RS e
Alegrete/RS;

2. apoio aos processos das
Singulares operadoras de planos
de saúde para a autorização de
funcionamento junto à ANS;

3. acompanhamento da legislação da ANS e sua implantação
nas Singulares;

4. acompanhamento da evolução
dos indicadores das Singulares e
proposição de ações decorrentes;

5. coordenação das capacitações
do Núcleo de Desenvolvimento Humano e das atividades do
Comitê Setorial Unimed e seus
Comitês Estaduais de Gestão; e

6. coordenação das atividades do
Núcleo de Informações e Serviços
Contábeis (NISC).
O modelo Operadora/RS & Unimed Singular já está implantado
na Unimed Centro/RS (desde
julho de 2012), na Unimed Itaqui
RS (desde junho de 2015), e na
Unimed Alegrete/RS (desde
janeiro de 2016), permitindo já
acompanhar seus resultados.

Cumprindo sua missão de “Integrar o Sistema Unimed-RS promovendo o aperfeiçoamento da
gestão, com representatividade
político-institucional” e alinhada
ao objetivo estratégico de “Disponibilizar serviços e orientações
que atendam às necessidades das
Filiadas”, a Federação assumiu
a representação, junto à ANS, da
carteira de usuários dessas Unimeds. Alicerçada em três principais pilares – redução de despesas administrativas, mutualização
do risco e representação junto à
ANS – a concretização do projeto
possibilita que outras Singulares
possam analisar o novo modelo
de gestão, como uma alternativa
para melhorar seus resultados.
A Diretoria de Gestão Organizacional e de Integração, juntamente com a Diretoria Operacional e
de Intercâmbio e com o Núcleo
de Informação e Assessoria (NIA)
- em especial seu Serviço de
Apoio à Regulação -, vêm acompanhando todos os processos de
autorização de funcionamento
das Unimeds do Rio Grande
do Sul que ainda não o haviam
recebido da ANS. Foram realizadas reuniões com as Singulares, quando foram passadas
orientações jurídicas, atuariais e
contábeis, e visitas à ANS, com
apoio da Unimed do Brasil, o que
permitiu a ampliação do número
de Singulares já regularizadas e
o adequado encaminhamento de
vários outros processos. Durante
esse período, ampliou-se de 17
para 21 o número de Unimeds
com a Autorização de Funcionamento. O trabalho continuará em

2018, tendo como meta que todas
as Unimeds operadoras de planos
de saúde estejam com a autorização até o final do ano. Juntamente
com o NIA, a Diretoria Operacional e de Intercâmbio e a Diretoria
de Gestão Organizacional e de
Integração acompanham todas
as modificações de legislação,
impostas pela ANS, realizando a
orientação para sua implantação
em todas as Unimeds, verificando
sua conformidade e suas repercussões nas cooperativas. Com
uma média mensal de três novas
resoluções ou instruções normativas, esse trabalho deve ser
desenvolvido de forma constante
e dinâmica.
Da mesma maneira, em conjunto
com o NIA, e do assessor da Diretoria Administrativa-Financeira,
as Diretorias vêm desenvolvendo
um trabalho de acompanhamento de diversos indicadores de
desempenho das Unimeds:

a) Caderno de Indicadores do
Sistema Unimed-RS;

b) Indicadores da Norma Derivada 11/10 da Unimed do Brasil;

c) Monitoramento Assistencial
da ANS;
d) Índice de Desempenho da Saúde Suplementar. Após realização
da análise dos indicadores, são
geradas informações às Singulares e solicitados dados e ações
corretivas que poderão contar
com o apoio das assessorias da
Unimed/RS - Federação.

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2017

A partir do mês de julho, o acompanhamento dos resultados alcançados pelas Unimeds passou a
ser mensal. As rotinas de videoconferências e devolutivas para
as Singulares foram mantidas.
Os resultados referentes aos 2°
e 4º trimestres são apresentados
nas reuniões das Coordenadorias Regionais. Dependendo dos
resultados, poderão ser realizadas
videoconferências para troca
de informações com Singulares
específicas, ou até uma visita
técnica para ações necessárias
que devam ser tomadas de forma
imediata. Os resultados dos 1° e
3° trimestres são apresentados
em videoconferências com cada
uma das Singulares, permitindo
uma avaliação dos indicadores
de forma mais precisa e a discussão das causas e ações corretivas caso indicadas. Também foi
mantido, nas análises, a revisão
dos Procedimentos Previamente
Acordados (PPAs), já indicando
necessidade de correções e/ou
possibilidade de ofícios gerados
pela ANS a partir de sua leitura.
Além disso, a Assessoria Atuarial
procede a análise da Margem
de Solvência, com a projeção da
necessidade para sua composição
até 2022. No Caderno de Indicadores da ND 11/2010, foram incluídos, na análise complementar, 3
novos indicadores que refletem
a análise da ANS. A partir da observação da evolução dos indicadores, foram realizadas visitas a
três Singulares para análise dos
resultados e planejamento de
ações a serem tomadas, visando à
melhoria de seus resultados.
Desde 2012, as atividades de
Desenvolvimento Humano
passaram a ser coordenadas
pela Diretoria de Gestão Orga-

nizacional e de Integração. O
processo de desenvolvimento
humano dá conta do diagnóstico
de necessidades de capacitação,
estabelecendo planos de ação,
prevendo e dimensionando as
etapas a serem desenvolvidas e os
meios e recursos necessários para
sua execução, acompanhando e
avaliando os resultados, visando
a obter a melhoria da capacitação
e a integração dos profissionais
do Sistema Unimed-RS. Em 2017,
o Calendário de Capacitações foi
desenvolvido, baseado na estruturação das Singulares visando
sua consolidação para o processo
de Acreditação de Operadoras
de Planos de Saúde estabelecido
pela ANS por meio da RN 277.
A partir de julho de 2016, o Núcleo de Informações e Serviços
Contábeis (NISC) passou a ser
coordenado também pela Diretoria de Gestão Organizacional
e de Integração, que centraliza,
dessa forma, os serviços a serem
prestados às Unimeds do Estado. Assim, a responsabilidade da
contabilização das Operadoras
Unimeds Região da Campanha
e Alto Uruguai, bem como das
Prestadoras Unimeds Centro-RS,
Itaqui RS e Alegrete/RS e do Instituto Unimed/RS, é do NISC, que
também realiza visitas periódicas
a essas Singulares de forma a
auxiliar na análise de seus dados
e melhorar seus processos contábeis. Ainda no decorrer de 2017, o
NISC realizou visitas às Unimeds
Erechim, Pelotas/RS, Região da
Fronteira/RS e Vale das Antas, RS,
para atender a demandas operacionais específicas.
A Diretoria de Gestão Organizacional e de Integração esteve envolvida diretamente na formação
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e atuação do Grupo de Estudos de
DRG (Diagnosis Related Group),
que tem coordenação do médico
Aldo Pricladnitzki, da Unimed
Vales do Taquari e Rio Pardo,
e é composto também pelos
três coordenadores de Área do
Sistema Unimed-RS, um representante da Unimed Porto Alegre
e um representante da Unimed
Nordeste RS. Foram realizadas
reuniões e apresentações sobre o
tema em encontros de Singulares,
com a presença das empresas
PWC e IAG Saúde, para detalhamento do assunto e discussão
sobre como o ele pode ser usado
como ferramenta de gestão de
custos assistenciais, bem como de
melhoria na qualidade da assistência. Foi estabelecida a estratégia estadual com a contratação
do DRG Brasil como ferramenta, e
iniciado o treinamento de codificadores para o início do trabalho
de análise de prontuários de alta
codificação.

COMPARTILHAR
BOAS PRÁTICAS
Este processo tem por objetivo
apoiar o desenvolvimento da
Gestão das Filiadas, por meio dos
Comitês Estaduais de Gestão ligados ao Comitê Setorial Unimed,
visando a sugestões de padronização e compartilhamento de
boas práticas e conhecimentos.
Em 2017, o Gestor do Comitê
Setorial Unimed coordenou a
reunião dos Coordenadores de
Comitês Estaduais de Gestão, que
ocorre mensalmente, tendo como
fim o alinhamento das atividades
realizadas em cada Comitê, as
quais estão detalhadas no capítulo “Governança Cooperativa”.
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Também foram organizados, em
2017, o 8º Seminário de Boas Práticas do Sistema Unimed-RS e o
9º Prêmio Excelência em Gestão,

detalhado no capítulo “Engajar
Públicos Estratégicos”. Na mesma
oportunidade desses eventos,
foram reconhecidas as Unimeds

que participaram do Prêmio
Excelência em Gestão da Rede
Prestadora.

Núcleo de Informações
e Serviços Contábeis
O Núcleo de Informações e Serviços Contábeis (NISC) tem hoje
a responsabilidade técnica de
duas Singulares Operadoras de
Planos de Saúde (Unimed Região da Campanha/RS e Unimed
Alto Uruguai/RS), três Singulares
prestadoras de serviços (Unimed
Centro/RS, Unimed Itaqui RS e
Unimed Alegrete/RS) e também
do Instituto Unimed/RS. O NISC
realiza o fechamento mensal da
contabilidade destas empresas,
cálculos de tributos, envio de

obrigações acessórias, bem como
o encaminhamento de relatórios
gerencias mensais para a Diretoria e Gerência. Participa das reuniões dos Conselhos Fiscais das
cooperativas, para apresentação
dos demonstrativos mensais de
resultado e, quando julgado necessário, também se faz presente
nas reuniões com a Diretoria e
Assembleias Gerais.

a essas contabilidades, foram
atendidos diversos chamados de
outras Singulares, para demandas
específicas de cunho operacional.
Podem ser observadas, no gráfico,
as demandas monitoradas por
meio de chamados abertos para o
NISC por meio do Espaço Singular, oriundas daquelas em que
há responsabilidade técnica e
também das demais Singulares
do Sistema Unimed-RS.

No decorrer de 2017, além das
demandas diárias, relacionadas

Abertos x Fechados - 01/01/2017 até 31/12/2017
Total Abertos

60

Total Fechados
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Assessoria Contábil
ASSESSOR DA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA 2017
Atividades desenvolvidas
pela Assessoria Contábil:
• Participação em várias reuniões técnicas (videoconferência)
como suporte técnico contábil no
acompanhamento econômico-financeiro da Norma Derivada nº
11/2010;
• Atuação como coordenador do
Comitê Estadual de Gestão Contábil.
• Participação em diversas reuniões no Conselho Regional de
Contabilidade (CRC/RS) como
representante do segmento coo-

perativas do ramo saúde na função de coordenador da Comissão
de Estudos de Contabilidade de
Cooperativas;

Singular;

• Organização do Seminário de
Contabilidade organizado pelo
CRC/RS e Sescoop/RS, realizado
em agosto 2017.

• 6 Singulares atendidas com visitas técnicas;

Os números da Assessoria
Contábil:
• 86 Atendimentos a consultas via
Sistema de Chamados;
• 28 Relatórios técnicos elaborados com respostas a 154 questões
de pauta das Singulares, incluindo o acompanhamento econômico-financeiro realizado a uma

• 29 Viagens para atendimento de
solicitações;

• 72 Dias úteis presentes na sede
das Singulares, prestando assessoria local;
• 4 Viagens de representações do
Sistema Unimed-RS em eventos
promovidos pela Unimed do
Brasil;
• 2 Pareceres técnicos;
• 4 Orientações técnicas.
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Gestão do Conhecimento Técnico
A Gestão do Conhecimento Técnico é realizada pelo Núcleo de Informação e Assessoria (NIA), destacando-se as ações e atividades listadas abaixo.

GERÊNCIA DO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E ASSESSORIA:

1. acompanhamento das solicitações encaminhadas pelo Sistema Unimed-RS às assessorias e serviços de
apoio, especialmente das 2.523 ocorrências atendidas pelo NIA;

Ocorrências Atendidas pelo NIA em 2017

2.289 encerradas no decorrer do ano
233 em andamento, em 31/12

2. divulgação, às Unimeds, das informações e orientações técnicas de matérias atuariais, jurídicas, regulatórias e outras de ordem técnica, pertinentes ao segmento de atuação do Sistema Unimed-RS;

3. organização do Curso de Atualização em Regulamentação da ANS, em parceria com a Diretoria de Gestão Organizacional e de Integração; e

4. coordenação do Comitê Estadual de Gestão da Rede de Prestadores.
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ASSESSORIA ATUARIAL:

1. responsabilidade atuarial por 23,
dentre as 24 Unimeds Operadoras
de Planos de Saúde do Estado;
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8. suporte atuarial ao programa

15. participação em diversas reu-

de análise dos resultados trimestrais das Singulares, segundo os
parâmetros da Norma Derivada
nº 11/2010;

niões com o órgão regulador, tanto
para análise quanto para debate
de itens relativos à regulamentação ou avaliação de Operadoras;

2. emissão mensal do Certificado 9. análise sobre o impacto de no- 16. análise trimestral da consisAtuarial para cada uma das Operadoras, especificando, analisando e orientando sobre as necessidades e registros dos principais
parâmetros técnico-atuariais,
relativos à Margem de Solvência,
Provisões Técnicas a constituir ou
a reverter, e Ativos Garantidores
Vinculados e Não Vinculados;

3. elaboração e envio à ANS das

vas coberturas do rol, alteração de
valores de intercâmbio ou ajustes
em tabelas referenciais;

tência dos arquivos do Sistema de
Envio de Informações (SIP);

10. análise e orientação na regu-

rente do NIA, no Comitê Estadual
de Gestão da Rede de Prestadores;

larização e atualização da rede de
prestadores, especialmente nas
adequações de produtos;

11. assessoria in loco às OPS ou

Notas Técnicas de Registro de
Produtos (NTRP) e de reavaliação
da tabelas de preços dos produtos ativos e ativos com comercialização suspensa;

por videoconferência, inclusive
com a realização semanal de videoconferência focada na atualização, orientação e aprendizado dos
fundamentos técnico-atuariais e
normativos técnicos da ANS;

4. elaboração de Nota Técnica

12. análise e orientação nos

Atuarial de Provisão Técnica
(NTAP) e de teste de consistência,
quando da revalidação periódica;

cificação específica para novos
contratos com mais de 50 vidas;

processos de reajustes dos planos
individuais e familiares regulamentados, nos níveis ditados pela
ANS, e eventual retroatividade e
divulgação mensal dos índices de
reajuste dos contratos não regulamentados e de prestadores;

6. análise mensal de resulta-

13. avaliação, interpretação

5. elaboração de estudos e pre-

do dos contratos coletivos com
mais de 30 vidas (RN nº 389) e
dos não elegíveis ao POOL (RN
309) e elaboração da memória
de cálculo para disponibilização
na área do contratante (no site de
cada Singular-OPS);

7. análise e cálculo do nível de
reajuste dos contratos coletivos
com menos de 30 vidas (POOL),
conforme RN 309;

e orientação dos normativos
emitidos pela ANS e por instruções técnico-atuariais, frente
aos Princípios e Fundamentos
Atuariais atinentes e objetivos
estabelecidos no planejamento
de cada Operadora;

14. emissão trimestral dos Termos de Responsabilidade Atuarial (TRAs) das Operadoras, com
cálculo das provisões técnicas por
metodologia própria;

17. atuação, em parceria com a Ge-

18. atuação como Coordenador,
no Comitê Estadual de Gestão de
Riscos do Negócio; e

19. participação na realização do
Curso de Atualização da Regulamentação da ANS, promovido
pela Unimed/RS - Federação.

ASSESSORIA DE
COOPERATIVISMO:

1. acompanhamento das reuniões do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, além
de outras, bem como as do NIA;

2. atendimento a demandas
institucionais relativas a desdobramentos decorrentes das
alterações na Constituição Unimed, reforma do Estatuto Social
da Unimed do Brasil, reforma
do Estatuto Social da Unimed/
RS – Federação, regimento para
a Comissão de Acompanhamento Econômico Financeiro
de Filiadas (ND nº 11/2010),
regulamento para o programa de
gestão compartilhada de filiadas;
entendimento / interpretação
de regramento estatutário em
cooperativas; e
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3. atendimento de demandas
específicas do ou no interesse de
federadas, relativas a interpretação / entendimento / elaboração
de disposições estatutárias ou
regimentais sobre capital social,
convocação de assembleia geral,
criação de cargos para gestão e
suprimento em vacância.

ASSESSORIA JURÍDICA
INTERNA:

1. assessoria permanente às Singulares, respondendo às ocorrências por elas abertas;

2. representação da Federação,
na condição de preposto, em
processos judiciais demandados
pelos nossos beneficiários sobre
as coberturas e cláusulas dos
contratos de assistência à saúde,
nas diversas comarcas do Estado
do RS e fora dele, assim como, na
condição de procuradores, recebendo as citações e intimações
de decisões judiciais e liminares
concedidas, juntando a documentação pertinente e dando o
devido encaminhamento;

3. controle e arquivamento das
vias originais dos contratos de
prestação de serviço que a Federação firma com seus prestadores e fornecedores, assim como
dos contratos de assistência à
saúde coletivos;

4. assessoria técnica local às
Singulares que necessitaram

de apoio jurídico em matéria
relativa ao ressarcimento ao SUS,
dentre outras;

5. contratação, treinamento e
implementação do programa
de software RESSUS, para dar
agilidade no tratamento dos
ABIS’s recebidos e no processo
de impugnação do SUS;

6. representação das Singulares
e elaboração de defesa e recurso
administrativo contra a autuação
e aplicação de pena pecuniária
pela ANS em processos sancionadores instaurados pela Diretoria de Fiscalização;

7. monitoramento contínuo às
Notificações de Intermediação
Preliminar (NIPs) demandadas
pelos beneficiários de planos
de saúde da Federação, providenciando o envio da resposta e
elaboração de relatórios e demonstrativos de acompanhamento, com a análise dos indicadores
estratégicos de desempenho previamente estabelecidos (em 2017,
foram recebidas 21 Notificações,
com 16 demandas solucionadas,
4 não procedentes e apenas 1
delas encaminhada para abertura
de processo sancionador, ainda
sob julgamento);

8. assessoria às Singulares no
tratamento e na elaboração da
resposta às NIPs recebidas, quando especialmente solicitado;

9. participação em diversos seminários, workshops e cursos de
capacitação, objetivando o aperfeiçoamento e aprofundamento
de nosso conhecimento sobre a
matéria de regulamentação da
assistência à saúde e direito cooperativo, principalmente;

10. participação em reuniões
e treinamentos com representantes da Agência Nacional de
Saúde Suplementar, sempre
atuando na defesa dos interesses
do Sistema Unimed-RS;

11. participação ativa das discussões havidas no Grupo de
Análise de Reclamações (GAR)
da Federação, na busca de soluções e propostas de melhorias
em alguns processos e operações
dento da Operadora Unimed/RS
- Federação, a partir da identificação da causa- raiz dos problemas e/ou das falhas na prestação
dos serviços de assistência à
saúde contratados;

12. assessoria ao Instituto
Unimed, entidade mantida pela
Federação, na criação de filiais à
entidade matriz e na elaboração
de seus atos normativos internos; e

13. participação na realização do
Curso de Atualização da Regulamentação da ANS, promovido
pela Unimed/RS - Federação.
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ASSESSORIA JURÍDICA
TERCEIRIZADA:

3. tratamento a 27 ações cíveis,
189 ações de saúde suplementar,
10 ações de responsabilidade civil, 28 ações oriundas de procedimento administrativo e 28 ações
tributárias, com destaque para os
temas a seguir alineados.

1. emissão de informações, pareceres, boletins informativos e
orientações de conduta;

2. participação na realização do

a) Regulamentação da Saúde
Suplementar: vitórias definitivas
no Rio Grande do Sul, contra a

Curso de Atualização da Regulamentação da ANS, promovido
pela Unimed/RS - Federação; e
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ANS, na boletagem direta nos
planos coletivos por adesão, sem
necessitar de administradora;
na possibilidade de cartão de
acesso para operadoras (esta já
transitada em julgado); na incolumidade de redações estatutárias ante a iniciativa da ANS.
Seguem essas ações contra os
abusos de poder da ANS (quadro).

PROCESSOS UNIMED RS X ANS ASSUNTO
2009.71.00.034831-0

Resolução Normativa nº 175 (impedimento estatutário de estabelecer restrições ao
exercício profissional de cooperados)

5024420-26.2010.4.04.7100

Resolução Normativa nº 195

5024657-60.2010.404.7100

Resolução Normativa 211 (precificação posterior de alterações na tabela contratual)

5062187-64.2011.404.7100

Instrução Normativa nº 47(alteração das regras de escrituração contábil)

5029003-83.2012.404.7100

Resolução CONSU nº 08/1998 (necessidade de atender requisições de não cooperados)

5060634-45.2012.404.7100

Instrução Normativa Conjunta n° 5 (caucionamento de notificações de informações
preliminares de ressarcimento ao SUS)

5019873-93.2017.4.04.7100

Resolução Normativa nº 419 (notificação acerca do descumprimento das regras
introduzidas na RN 392 pela RN 419)

5040640-55.2017.4.04.7100

IDSS (requer que a ANS considere os depósitos judiciais da autora e filiadas como
pagamento do ressarcimento ao SUS, quando da publicação do IDSS)

b) Assessoramento da Operadora e Representação em Nível
Externo (extracontratual):
b.1) realizadas reuniões na sede
para discutir: processo de auto-exclusão – RN 412; processo de coleta de assinatura de
Declaração de Saúde – RN 162;
portabilidade de carência – RN
186; demitidos e aposentados
– RN 279; contratos da CEEE e
CGTEE; Postal Saúde; ABRAMEI; participação em evento
em Cuiabá/MT (SUEMT),
apresentando o processo de re-

gulação/mediação da Unimed
RS – Federação (maio/2017);
b.2) participação em reuniões
com as Unimeds Rio, Federação do Espírito Santo, Vitória e
Caruaru, apresentando o processo de regulação/mediação
da Unimed/RS – Federação.
c) Tributação: neutralização
das ações relacionadas ao
ISSQN, cobradas da Federação,
no decorrer de 2017; manutenção da regularidade fiscal
da Unimed/RS – Federação e

das Filiadas; consolidação da
defesa relacionada ao local
do pagamento do ISSQN, no
Tribunal de Justiça, envolvendo os escritórios de representação das Filiadas operadoras
de planos de saúde, mantendo-se na sede o recolhimento
(antes da LC 157/16); vitória
substancial nos processos
relacionados com a cobrança
da Taxa de Saúde Suplementar, com levantamento de
valores em favor das Filiadas;
palestras em diversos eventos
organizados pela Unimed/
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RS - Federação, em assuntos
de natureza tributária; decisão
do TRF em processo relacionado ao ressarcimento ao
SUS, afastando a aplicação da
SELIC na cobrança dos valores
em atraso, em face da previsão
contida na Lei dos Planos de
Saúde; sustação de protestos
decorrentes de multas cobradas pela ANS; liberação de alvarás municipais em favor de
Filiadas; decisões do TRF em
processo relacionado ao ressarcimento ao SUS, afastando
o dever do ressarcimento
quando comprovada a ausência de cobertura contratual.
d) Contencioso Judicial na
Área de Saúde Suplementar:
vitórias mantendo a coparticipação em 30% nos contratos da
Caixa de Assistência; vitórias
reconhecendo que contratos
de pós-pagamento por custo
operacional não admitem art.
30 e 31, da Lei 9.656/98; vitória
por decisão que afastou a
pretensão de indenização por
responsabilidade civil decorrente de erro médico; sentença
favorável na ação promovida
por médico que pretendia
indenização pela exclusão
do quadro social da Unimed/
RS - Federação; antecipação
de tutela na ação para obter o
medicamento Fingolimode do
Estado, liberando a operadora
deste ônus; e antecipação de
tutela para cancelar aponte de
título junto ao protesto, na ação
promovida por prestador contra a Unimed/RS - Federação.

SERVIÇO DE APOIO
À REGULAÇÃO (SAR):

1. apoio às Unimeds na solução
de questões junto a ANS, Junta
Comercial e Conselho Regional
de Medicina do Estado do Rio
Grande do Sul (CREMERS);

2. supervisão e auxílio às Unimed no processo de coleta e
conferência de dados do Sistema
MF-DIOPS;

3. envio da agenda de com-

como organização e elaboração
dos relatórios das reuniões do
NIA e Diretoria de Gestão Organizacional e de Integração com Singulares, visando ao cumprimento
da Norma Derivada nº 11/2010;

8. apoio à Diretoria Operacional
e de Intercâmbio nas questões
relacionadas à ANS;

9. apoio às Singulares, in loco;
10. revisão dos relatórios de Pro-

promissos e notícias da ANS às
Unimeds;

cedimentos Previamente Acordados, emitidos pelas Auditorias
Independentes das Unimeds; e

4. orientação e suporte às Uni-

11. participação na realização do

meds para o envio e baixa de
arquivos do Sistema de Informações de Beneficiários (SIB),
com o objetivo de manter atualizado, junto à ANS, o cadastro
de beneficiários;

Curso de Atualização da Regulamentação da ANS, promovido
pela Unimed/RS - Federação, e
colaboração nos treinamentos,
sobre a legislação da ANS, de
novos funcionários da Unimed/
RS - Federação e Singulares.

5. verificação, registro na Junta

SERVIÇO DE APOIO
TECNOLÓGICO À
INFORMAÇÃO (SATI):

Comercial, Industrial e Serviços
do Rio Grande do Sul e envio de
atas de assembleias gerais e de
reuniões do Conselho de Administração à ANS;

6. monitoramento e auxílio no
protocolo e envio de documentos
e arquivos para manutenção do
registro junto ao órgão regulador,
bem como apoio às Unimeds nas
respostas aos ofícios da ANS referentes à autorização de funcionamento (no ano de 2017, a ANS
concedeu autorização de funcionamento a 04 Singulares);

7. envio de arquivos e documentos à Unimed do Brasil, bem

1. manutenção e treinamento
dos aplicativos desenvolvidos
pelo SATI para uso da Unimed/
RS - Federação e disponíveis para
as Singulares do RS;

2. apoio na automação de
atividades internas por meio de
planilhas eletrônicas; e

3. apoio na automação e validação de informações obtidas por
meio de formulários pela Secretaria da Unimed/RS - Federação.
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Gestão da Comunicação Institucional
A gestão da Comunicação Institucional é trabalhada de acordo
com princípios que valorizam a
imagem do Sistema Unimed: um
conjunto de diretrizes visuais e
verbais que traduzem o posicionamento e atributos da marca,
proporcionando sua identificação
e diferenciação em todos os pontos de contato com seus públicos,
num papel de inspirar e orientar
todos aqueles que criam e falam
em nome da marca. Na Unimed
ajudamos você a viver uma vida
mais completa, desfrutando de
momentos de alegria e satisfação. Cuidar é nossa essência e
o que nos move todos os dias.
Cuidamos de pessoas e levamos
este propósito além, valorizando
também o mundo em que elas
vivem. Por isso, hoje vivemos
para cuidar das nossas cooperativas, da sociedade e do planeta e
temos orgulho de fazer tudo isso
de forma sustentável.
O Núcleo de Comunicação e
Marketing (NCM) auxilia na comunicação, tanto do Ente Institucional quanto do Ente Operadora.
No caso Institucional, um dos canais oficiais de comunicação é o
Portal Unimed, no ar desde 2002
e reestruturado em 2017, sob uma
plataforma moderna e que acompanha o movimento de mercado. O conteúdo fica disponível
a todos os usuários, em espaço
aberto, onde é possível encontrar
conteúdos de interesse comum,
bem como informações específicas dos clientes Unimed/RS -

Federação. Outro canal oficial de
divulgação da Federação para o
Sistema Unimed-RS é o informativo mensal denominado Agenda Federativa. Informativo esse
que foi premiado em julho/2017
no Prêmio de Comunicação do
Sistema Unimed, organizado
pela Unimed do Brasil. Além dos
espaços citados acima, também
faz-se uso de mídias contratadas, especialmente rádio e jornal
impresso, além das mídias sociais
Facebook e Twitter, canais pelos
quais são divulgadas ao público
geral informações relativas à
marca Unimed.
No ente Operadora, toda a relação
com as empresas contratantes
é feita pelo Núcleo de Negócios
Corporativos (NNC), sendo que
o Núcleo de Comunicação e
Marketing ingressa como um
facilitador na criação de materiais
que divulguem produtos e serviços da cooperativa.
Os produtos e serviços são disponibilizados para acesso dos
clientes no Portal Unimed (www.
unimedrs.coop.br). Para as empresas contratantes, foi disponibilizada uma plataforma on-line
denominada Canal do Cliente
PJ, uma área restrita específica
com informações do contrato,
reajustes e outros componentes
que atendem às necessidades de
comunicação com esses clientes.
Para os beneficiários, além da
Área do Cliente no Portal Unimed, também está disponível o

Canal do Beneficiário, um ambiente restrito para consultas de
seu extrato de utilização do plano
e de serviços. Em se tratando de
aproximação com as empresas
contratantes, foram realizadas
ações em datas comemorativas,
segundo um calendário anual
preestabelecido, além de tratativas específicas em campanhas
sazonais.

O NÚCLEO DE
COMUNICAÇÃO
E MARKETING
O Núcleo de Comunicação e
Marketing tem participação ativa
na criação e planejamento de
temas relativos à comunicação e
ao marketing para o Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS.
Diretamente ligado à Diretoria
de Inovação e Negócios Corporativos, dentre suas atribuições
está a de auxiliar a Comissão de
Comunicação e Marketing Institucional (CCMI), cujo objetivo é
analisar, debater e sugerir formas
de atuação para a melhoria da
comunicação institucional e de
mercado em veículos de mídia e
projetos específicos, com base em
pareceres técnicos do Núcleo de
Comunicação e Marketing, ampliando e disseminando informações em âmbito estadual.
No decorrer de 2017, foram atendidas mais de 1.200 demandas,
com índice superior a 95% de
satisfação em relação à quali-
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dade dos serviços entregues,
93% de satisfação em relação ao
prazo de atendimento e 94% em
relação à cordialidade e à presteza dos atendentes.
Cabe destacar a efetiva participação em diversos projetos
internos, auxiliando as demais
áreas da Unimed/RS - Federação
em soluções de comunicação,
marketing, publicidade e mídias digitais, com o propósito
de auxiliar e fomentar a realização e entrega de materiais que
atendessem às expectativas das
necessidades atuais.
Em seu processo de criar e estabelecer a comunicação institucional e operacional à cooperativa, o Núcleo de Comunicação
e Marketing baliza todo o seu
processo por:

a) Diretriz Nacional de Comunicação do Sistema Unimed, onde
define que a comunicação deve
ser sempre construída em aderência aos princípios que valorizam a imagem institucional do
Sistema Unimed;
b) Central da Marca Unimed,
que estabelece os atributos, as
diretrizes e plataformas de linguagem da marca Unimed, além
da essência, valores e personalidade. Essas ferramentas para a
gestão da marca (logo, tipografia, fotografia, cores, grafismos,
ilustrações, aplicações, produção
gráfica e web, dentre outros) estão fundamentadas no Manifesto
da Marca e na cultura Unimed
baseada em comprometimento,
cuidado, vocação e saúde;

c) Manual de Redação do Sistema Unimed: guia para a padronização e uniformização da
linguagem do Sistema Unimed.
O princípio básico é estabelecer
uma linguagem simples, direta
e objetiva, de modo a estabelecer uma comunicação correta e
eficiente a todos os públicos de
relacionamento. Trata, portanto,
das regras específicas para o Sistema Unimed, meios de comunicação, estilo, gramática essencial
e demais orientações.
DESTAQUES EM 2017:
- produção e compra conjunta
de materiais para as campanhas
sazonais (Outubro Rosa, Novembro Azul, Semana Farroupilha e
Campanha de Verão), viabilizando a aquisição com menor custo
para todas as Singulares;
- produção e compra conjunta
do Kit 2018, composto de agenda, agenda médica, calendário e
caderno;
- organização de todas as etapas
do Corridas Unimed;
- auxílio na organização e criação de peças gráficas do SUERGS
2017;
- auxílio na elaboração e revisão
da 11ª edição da Revista Pensar
Unimed;
- criação e diagramação de Guias
Médicos para as Unimeds Singulares Prestadoras;
- criação de campanhas internas;
- produção de materiais e informativos para as empresas do
Sistema Cooperativo Empresarial
Unimed-RS;
- auxílio em comunicação e
marketing às Unimeds Singulares

Prestadoras;
- desenvolvimento de projeto
para o estande do Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS
durante Convenção Nacional
Unimed 2017;
- participação no Encontro Nacional Unimed de Comunicação e
Marketing 2017;
- participação na criação e revisão de novas diretrizes de Comunicação e Marketing da Unimed
do Brasil;
- auxílio na organização e criação de peças gráficas de todos
os seminários organizados pela
Unimed/RS - Federação.
Em acompanhamento aos
assuntos direcionados pela
Unimed do Brasil, o Núcleo de
Comunicação e Marketing tem
tido representação na Comissão
Institucional Unimed (CIU), no
Grupo de Mídias Digitais e no
Comitê Nacional de Comunicação. A cada reunião convocada,
é enviada a pauta às Unimeds
do Estado para conhecimento e
análise. Após, é elaborado relatório e enviado às Unimeds do
Estado, visando à disseminação
do conteúdo lá discutido.
Destaque também para organização do Comitê Estadual de
Gestão em Marketing e Negócios, com o intuito de analisar e
desenvolver ações conjuntas na
área de Comunicação, Marketing
e Vendas, contribuindo para o
alinhamento do posicionamento
das Singulares no RS.
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Gestão Operacional e de Intercâmbio
A Diretoria Operacional e de
Intercâmbio atua na constante
atualização das regras que regulam as relações do intercâmbio,
no que diz respeito às atividades
assistenciais e operacionais entre
as Singulares nas suas relações
de intercâmbio, nos aspectos
legais e regulamentares da saúde
suplementar. Faz parte também
das suas atividades a realização
de ações diretas junto ao órgão
regulador (ANS), junto ao Sistema Nacional Unimed e a outras
entidades, com objetivo de promover a melhoria nos processos
de intercâmbio e de gestão do
Sistema Unimed.
Também faz parte das atividades
da Diretoria Operacional e de
Intercâmbio a coordenação do
acompanhamento das atividades
dos temas técnicos desenvolvidos pelo Núcleo de Informação
e Assessoria (NIA), que estão
descritas neste capítulo, no processo Gestão do Conhecimento
Técnico, com o assessoramento
das Singulares.
Ações da Diretoria Operacional e
de Intercâmbio que se destacaram
em 2017 são relatadas a seguir.
O processo de regulação e mediação médica, diante das divergências na indicação de procedimentos, que reduziu drasticamente
o número de ações judiciais envolvendo a assistência médica prestada aos beneficiários,
continuou obtendo os mesmos
resultados de 2016. A Central
de Relacionamento destacou-se e repetiu, pela terceira vez o
primeiro lugar no Prêmio Nacional de Relacionamento Unimed.

Nosso processo de regulação foi
escolhido na Convenção Nacional
para ser apresentado como “case
de sucesso”. Durante o ano, fomos
procurados pelas Unimeds do Estado do Espírito Santo, da Federação Mato Grosso, da Unimed Rio
e da Federação Rio para que essas
pudessem espelhar-se nesse
modelo vencedor, que apresenta
significativos resultados dentro
dos seus objetivos.
Demos prosseguimento ao trabalho de estreitamento da relação do Sistema Unimed-RS com
o Poder Judiciário, por meio da
participação ativa no Comitê Estadual do Judiciário para a Saúde, ligado ao Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), que se reúne
mensalmente e tem promovido
ações inovadoras e de prevenção
nos processos de “judicialização
da saúde”, com resultados positivos amplamente divulgados no
nosso meio. Essa aproximação
com o Judiciário gaúcho trouxe
muitos resultados, pois, diferente do que ocorria num passado
recente, os magistrados têm
ouvido melhor os argumentos
das Operadoras, que têm conseguido, nas suas demandas, trazer
a público toda realidade da sua
atividade, demonstrando a boa fé
de suas condutas.
Esse ano realizamos em Brasília
reuniões junto à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), para questionar
a falta de cumprimento a sua
resolução 02/2016, que trata do
reajuste de preços negativos dos
medicamentos, situação essa
que não foi regulamentada e que
mereceria a mesma celeridade

em função da grande diferença
de preços entre o real valor de
mercado e o valor considerado
limite no CMED. Dessas reuniões
surgiu uma reunião histórica no
Tribunal de Justiça do RS, onde
participaram o MPF, MP/RS, DP/
RS, Corregedoria da Justiça, os
segmentos da saúde suplementar,
Secretaria de Saúde do Estado,
e outras entidades do Comitê
Estadual da Saúde que discutiram, com o secretário da CMED
e representantes da indústria farmacêutica, medidas que possam
evoluir para a solução do problema da falta de balizamento dos
preços dos medicamentos com o
real preço de mercado.
Representando a Unimed/RS
– Federação, participamos de
diversos eventos técnicos na ANS,
onde podemos indicar como
principal meta atingida a nossa
participação na regulamentação
do compartilhamento de riscos,
cuja resolução (RN430) foi editada em novembro/2017. Os dois
aspectos mais importantes dessa
resolução foram a regulamentação dos Fundos de Alto Custo e o
regramento do chamado Intercâmbio Habitual, ambos trazendo
oportunidades de melhorias ao
sistema Unimed-RS.
Coordenação do Colégio Estadual
de Auditores Médicos, com a realização de cinco reuniões no ano,
com pauta voltada para a operacionalização e o aperfeiçoamento
da auditoria médica do Estado.
Além desse objetivo, existe o da
promoção de estudos científicos
realizados pela Câmara Técnica
de Medicina Baseada em Evidências que, em 2017, que apresentou
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17 trabalhos, que estão disponíveis para consulta no Portal
www.unimedrs.coop.br.

abrir mão da utilização da tabela
SIMPRO na relação contratual
com os hospitais e clínicas.

Coordenação, em reuniões mensais, da Comissão do Intercâmbio
Estadual, que atua na discussão
e na melhoria das relações de
intercâmbio, promovendo a
atualização de regras do RAMI,
valores das tabelas de honorários
e outras demandas encaminhadas pelas Singulares.

Nas atividades do Sistema
Unimed Nacional, a diretoria
é responsável pela participação nos estudos operacionais
da Comissão dos Honorários
Médicos, na Comissão de Adequação do Rol de Procedimentos
Unimed, no Colégio Nacional de
Auditores, no Comitê Nacional
de Enfermeiros Auditores, no
Comitê Consultivo, no Comitê do
Intercâmbio Nacional, no Grupo
Permanente de Atendimento e
no Grupo Técnico da TNUMM.

Atuação, junto à Unimed Central
de Serviços - RS, nas atividades técnicas e operacionais que
envolvem questões de interesse
das Unimeds do Estado. Em 2017,
em conjunto com a Unimed do
Brasil, a Unimed Central de Serviços - RS iniciou um processo de
nível nacional, com implantação
da Tabela Unimed de Materiais
Hospitalares. Essa conquista trará um grande avanço para o todo
o Sistema Unimed, que vai poder

Na Operadora da Unimed/RS Federação, registrada na ANS sob
o n° 367087, a Diretoria Operacional e de Intercâmbio desenvolve sua atividade de gestão em
conjunto com os outros diretores
da Unimed/RS - Federação.

Juntamente com as Diretorias de
Inovação e Negócios Corporativos e Administrativo- Financeira,
atua no controle da sinistralidade e na eficiência operacional
dos processos de mediação/
regulação e auditoria retrospectiva, colaborando para a manutenção do equilíbrio financeiro
dos contratos.

CÂMARA DE
COMPENSAÇÃO ESTADUAL
Em 2017 o processo manteve
o atendimento do seu objetivo,
que é de estabelecer condições
para a execução do cruzamento
de valores a pagar e a receber e
para a realização do encontro de
contas entre os DRIs emitidos
pelas Singulares, demonstrando
o saldo, credor ou devedor, estabelecendo prazos e condições
para sua quitação.

Gestão da Inovação
Na revisão do Planejamento Estratégico, realizada em abril de
2017, identificou-se a necessidade da criação de um APP (aplicativo), que viesse a atender a
todas as Singulares e beneficiários dessas, e com isso foi criado
o plano de ação Desenvolver Soluções Digitais, controlado por
meio de indicador % Adesão das
Unimeds nos produtos e serviços
disponibilizados.
Na Unimed/RS - Federação

criou-se um grupo para estudar
e viabilizar este projeto, que contou com a participação de Geison
Tremea, Jonatas Barth, Fernanda
Tremarin, Leandro Souza, Graziela Aragones, Ronísia Padilha e
Luciano Oliveira.
Para desenvolvermos o projeto,
formou-se uma parceria com
a DBServer e TecnoPuc, onde,
por meio do método de design
thinking, o grupo pode identificar
as principais necessidades dos be-

neficiários, médicos e secretárias.
A partir daí, por meio de um
MVP (Mínimo Produto Viável),
foi possível construir o APP,
tornando-o exequível e atendendo as principais necessidades
identificadas.
O APP foi divulgado no SUERGS, e em reuniões de Diretoria,
seguindo o prazo para entrega
a todas as Singulares até o 1º
semestre de 2018.
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Gestão dos Serviços Próprios
Com a coordenação do Gestor
de Serviços Próprios, em 2017, a
Unimed/RS - Federação promoveu o Segundo Ciclo de Avaliação
da Rede de Hospitais Próprios,
aplicando uma metodologia que
engloba vários manuais de boas
práticas e legislação (ONA, RDC
50, ANVISA, COREN, COFEN,
ISO etc). O objetivo do trabalho
é divulgar às Singulares do RS
os indicadores de qualidade e
custo, para criar um ambiente
de transparência em relação ao
desempenho da gestão e aos
preços praticados pelos hospitais próprios. Iniciou, também, o
estudo para implantar o serviço
do Médico Hospitalizar nesses
estabelecimentos.
Nos moldes do Observatório de
Custos da Unimed do Brasil, deu
continuidade ao Grupo de Custos dos Hospitais Próprios, onde
os objetivos são:
• medir a qualidade da assistência, da infraestrutura e das
práticas de gestão dos hospitais
próprios do Sistema Unimed-RS;
• divulgar os indicadores de
custos dos hospitais em conformidade com as fichas técnicas da
Unimed do Brasil;
• identificar e aplicar oportunidades de geração de economia
em conjunto;
• avaliar e aplicar melhorias no
processo de faturamento e co-

brança dos serviços hospitalares.
Em 2017, o Grupo de Custos dos
Hospitais Próprios conduziu as
atividades relacionadas abaixo:

1. deu continuidade na implantação, monitoramento e análise
comparativa entre os hospitais dos indicadores de custos
hospitalares, alinhado com as
fichas técnicas publicadas pela
Unimed do Brasil;

2. deu continuidade na implantação do Ciclo de Avaliação da
Qualidade, utilizando metodologia desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, compreendendo critérios de
indicadores de eficiência assistencial, infraestrutura disponível
e práticas de gestão;

3. deu continuidade na avaliação
e alinhamento da metodologia e
dos critérios de faturamento de
diárias, taxas, materiais e medicamentos, sob o ponto de vista
legal, econômico e financeiro, e
implantação do ranking comparativo de tabelas de diárias, taxas,
materiais e medicamentos;

4. deu continuidade na análise
crítica da proposta de reclassificação hospitalar proposta pela
Comissão Nacional de Rede da
Unimed do Brasil, que inclui, em
2017, os hospitais próprios;

5. deu continuidade na atividade
para geração de economia em

conjunto: medicamentos oncológicos, energia elétrica, enxoval
hospitalar, produtos de higienização e produtos de lavanderia e
sistemas de gestão ERP.
Desde o início de 2017, vem sendo
conduzidas junto dos Hospitais
Próprios algumas adequações,
sendo elas: legislação, CMED3
e migração das margens para
taxas e diárias, com o objetivo de
“quebrar” a cunha inflacionária
do Brasíndice e Simpro. Em 29 de
dezembro de 2017, foi enviado ao
Sistema Unimed a PR 0116/2017
- Circular referente ao cumprimento da lei 5.991/73, Resolução
CMED 03/2009 e orientação
interpretativa 05/2009 por parte
de Hospitais Próprios do RS.
O Projeto Net Leitos tem como
foco administrar a ociosidade
dos leitos e especialidades dos
Hospitais Próprios do Sistema Unimed-RS, auxiliando os
estabelecimentos credenciados
na busca de leitos, mapeando
as dificuldades e priorizando
a ocupação desses locais. Esse
projeto foi entregue em dezembro de 2017. O próximo passo
é, no início de 2018, agendar a
divulgação ao Sistema Unimed
e agendar os treinamentos com
a equipe da Central de Relacionamento e com os Hospitais
Próprios.

66

06

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2017

Para os
Contratantes

68

PARA OS CONTRATANTES

PARA OS
CONTRATANTES
Segmentação
A segmentação do Ente Operadora tem
como abrangência geográfica de venda o
Estado do Rio Grande do Sul. Tem como
clientes-alvo Pessoas Jurídicas, com ca-

racterísticas de comercialização conforme determina o RAMI – Regulamento de
Assistência Médica no Intercâmbio.

Gerenciar a Identificação de
Necessidades e Satisfação
dos Contratantes
G4-DMA

A Pesquisa de Satisfação dos contratantes e beneficiários é realizada por meio
de questionários on-line, estruturado por
blocos de perguntas por setor e um bloco
específico sobre necessidades, realizado no
Portal Unimed com todos os contratantes.
Questões pontuadas igual ou abaixo de
7 devem ser justificadas e são tratadas
como insatisfações.
A análise e tratamento das necessidades dos contratantes e beneficiários são
realizados com base nas informações
recebidas pelo Núcleo de Negócios
Corporativos, o qual se reúne e avalia as
necessidades levantadas e define ações
para tratá-las. A compreensão das neces-

sidades identificadas é realizada pelo próprio Coordenador do Núcleo, com o apoio
da sua equipe, no retorno da pesquisa, e
posteriormente em reuniões setoriais, ou
em visitas aos contratantes.
Além das pesquisas citadas acima, é
aplicada pesquisa aos clientes que veem
solicitar auxílio na sede da Unimed/
RS - Federação. Visa a identificarmos as
possíveis necessidades e satisfações, de
forma presencial.
Também é realizada pesquisa de satisfação,
aplicada pelo Núcleo de Atenção Integral à
Saúde, com os beneficiários que participam
dos Programas de Gerenciamento de Casos
Complexos e de Casos Crônicos. Essa pes-
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G4-PR5

quisa teve, em 2017, seu formato alterado
visando a garantir a participação de todos
os beneficiários da amostra. Passou a ser
feita por telefone e foi realizada entre os
meses de outubro e novembro.
Em 2017, a Pesquisa de Satisfação foi
aprimorada, após a pré-auditoria da RN
277, com melhorias relacionadas à qualidade da pesquisa como, por exemplo,
a validação do retorno da Pesquisa de

Satisfação por meio de amostra, onde
foi feito contato telefônico com 10% dos
beneficiários que responderam, a fim de
verificar a veracidade da resposta. Também foram segregadas as respostas sobre
Rede Credenciada por região geográfica,
bem como iidentificado, além do principal motivo de reclamações, por meio de
um gráfico de Paretto, a segunda causa
de reclamações, a fim de serem tratadas
necessidades e expectativas.

2015

2016

2017

Grau de Satisfação dos Contratantes

8,65

8,60

*

Grau de Satisfação dos Beneficiários

8,26

8,62

*

*Resultado em compilação quando do fechamento do relatório

Na pesquisa de beneficiários que participam dos Programas de Gerenciamento de
Casos Complexos e de Casos Crônicos, as
metas relacionadas à pesquisa de satisfação foram atingidas. A primeira meta
relacionada ao percentual de pesquisas
respondidas sobre o total de beneficiários
da amostra (total de beneficiários ativos
há seis meses ou mais) ficou em 100%.
Ou seja, todos os beneficiários da população-alvo responderam à pesquisa. A meta
relacionada ao indicador satisfação geral
também foi atingida, ficando em 98%,
sendo a meta alterada de 80% para 90%.

Grau de Satisfação dos
beneficiários no programa
de Gerenciamento de
Casos Complexos

Diante do perfil dos beneficiários, que são
todos idosos, entendemos que uma abordagem afetuosa é muito valorizada por
eles. O vínculo afetivo criado entre eles,
suas famílias e a equipe de atendimento é
muito forte e isso facilita a aceitação das
orientações de saúde e a maior adesão ao
programa. Entendemos que a aproximação da equipe, nas reuniões clínicas, gera
maior confiança e sensação de cuidado
integral aos beneficiários. Isso ficou evidenciado nas respostas e nas críticas e/ou
sugestões reveladas pela pesquisa.

2015

2016

2017

100

100

98
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Já a pesquisa de satisfação dos beneficiários em Gerenciamento de Casos Crônicos
foi realizada entre os meses de agosto e setembro. Foram realizados 75 contatos com
sucesso. Ou seja, atingimos a margem de segurança necessária para validação da pesquisa. O indicador percentual de retorno da pesquisa ficou em 100%.
O indicador que mensura a satisfação geral ficou em 97%, acima da meta proposta,
que agora é de 90%. Os resultados, elogios e críticas foram trabalhados na reunião do
Grupo de Trabalho técnico, envolvendo a Unimed Central de Serviços, parceira no
gerenciamento de casos crônicos.

2015
Grau de Satisfação dos
beneficiários no programa
de Gerenciamento de Casos
Crônicos

2016

2017

91

97

Gerenciar Solicitações,
Reclamações e/ou Sugestões
dos Contratantes
G4-DMA

As solicitações, reclamações ou sugestões dos contratantes podem chegar à Federação por meio de contato telefônico, e-mail, site Portal Unimed, videoconferência,
reuniões, pesquisa com Contratantes, contato direto com os setores, Central de Relacionamento e Ouvidoria.
Todas as reclamações dos clientes são devidamente registradas no sistema CRM para
que possam ser tratadas e analisadas, independentemente do canal de atendimento por
onde for recebida. A Central de Relacionamento fica responsável por atender à necessidade e dar retorno aos envolvidos, inclusive com outros setores ou outras Unimeds. A
ocorrência somente é finalizada no CRM (Sistema de Gestão de Relacionamento com o
Cliente) após recebermos esse retorno e repassarmos ao beneficiário. Após essa etapa,
todas as reclamações são analisadas no GAR (Grupo de Análise de Reclamações), que
possui participantes de diferentes setores da Unimed/RS - Federação. O grupo tem por
objetivo identificar oportunidades nos processos, discutindo no grupo cada caso e, se necessário, abrindo ocorrência para tratamento dos setores ofensores (não conformidades,
observações ou oportunidades de melhoria), visando sempre a aprimorar nosso relacionamento com o cliente.
Em 2017 foi realizada a centralização das análises das reclamações de todos os canais
de contato do cliente com a Operadora, no GAR, incluindo as ações judiciais e as respostas às pesquisas de satisfação com pontuações igual ou inferior a 7 (sete), comentários
negativos ou sinalizações de oportunidades de contratantes (PJ) ou beneficiários finais
(PF). Esta ação teve por objetivo consolidar e centralizar num único canal as reflexões e
análises de todas as oportunidades oriundas dos clientes da Operadora.

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2017

G4-PR2

G4-PR4

71

A Unimed/RS - Federação, no ano de 2017, teve o número de reclamações que pode
ser visto no quadro abaixo.

Meses

Reclamações

Janeiro

31

Fevereiro

50

Março

37

Abril

28

Maio

26

Junho

32

Julho

24

Agosto

15

Setembro

24

Outubro

66

Novembro

14

Dezembro

49

Total

396

Analisando todos os produtos e serviços oferecidos pela Unimed/RS - Federação, e sua
conformidade com as regras impostas pelo órgão regulador ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar), assim como leis vigentes, a cooperativa recebeu 88 denúncias em
2017, conforme apresentado na tabela a seguir. Todas elas foram analisadas pela Assessoria Jurídica interna e/ou pela Assessoria Jurídica terceirizada, de acordo com a pertinência de cada caso. Foram levantados dados e fatos com os setores envolvidos, para
embasar as respostas, defesas ou recursos junto aos órgãos competentes.
Para evitar a reincidência, nas situações em que se confirmou falha de processo interno,
o assunto foi tratado com os setores envolvidos, com orientação aos colaboradores e,
quando aplicável, também houve atualização da documentação do processo operacional.
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Em 31 de dezembro de 2017, das 88 denúncias recebidas no ano, 56 estavam em andamento, 32 estavam finalizadas sem penalidade.

Quantidade Órgão

Matéria

Status
04 em andamento

04

Agência Nacional de
Saúde Suplementar
(ANS)

Administrativa (Execução
Fiscal) / Plano de Saúde

23

Agência Nacional de
Saúde Suplementar
(ANS)

Administrativa (Notificação 21 encerradas, sem
de Investigação Preliminar) / penalidade; e
Plano de Saúde
02 em andamento

02

Agência Nacional de
Saúde Suplementar
(ANS)

Administrativa (Processo
Administrativo) / Plano de
Saúde

02 em andamento

51

Poder Judiciário

Judicial / Plano de Saúde

48 em andamento; e
03 encerradas sem
penalidade

06

Poder Judiciário

Administrativa / Plano de
Saúde

06 encerradas sem
penalidade

01

PROCON/RS

Administrativa / Plano de
Saúde

01 encerrada,
sem penalidade

01

Ministério Público /
Defensoria da Justiça

Administrativa / Plano de
Saúde

01 encerrada,
sem penalidade

		

Canais de Relacionamento
G4-26

No ano de 2017, a Central de Relacionamento aprimorou seus processos e passou a
atender, ela própria, as demandas do Twitter, Reclame Aqui a as mensagens do Facebook, e também realizou cadastro no consumidor.gov.
Além disso, o atendimento presencial também passou a contar com uma colaboradora da Central de Relacionamento, 100% dedicada a esta necessidade.
A Unimed/RS - Federação possui diversos canais de atendimento, sendo eles: Central
de Atendimento Telefônico (0800-724-8730) – 24 horas por dia 7 dias por semana,
Chat, E-mail, Fale Conosco, Facebook, Twitter, Atendimento Presencial, FAX, Reclame Aqui, consumidor.gov, Carta e Ouvidoria.

Central de Relacionamento
Em 2017, a Central de Relacionamento teve uma média mensal de 6.574 registros.
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A Central de Relacionamento conquistou, pelo terceiro ano consecutivo o 1º lugar
na Categoria Federação no Prêmio de Nacional de Atendimento. E ainda teve duas
colaboradoras escolhidas como Atendente Nota 10. Uma representando a Federação
e outra representando Unimed Alto Uruguai/RS, para a qual a Central presta serviços
no Projeto Singulares.
Além de atender aos clientes da Unimed/RS - Federação, também atende aos clientes
das singulares que contrataram os serviços da Federação. São elas: Alto Jacuí/RS, Alto
Uruguai/RS, (RS) Erechim, Encosta da Serra/RS, Litoral Sul/RS, Noroeste/RS, Planalto
Central/RS, Região da Campanha/RS, Uruguaiana/RS e Vale das Antas, RS. Além disso, atende também aos beneficiários de Alegrete/RS, Centro-RS e Itaqui RS (Unimeds
Singulares Prestadoras).
A Central de Relacionamento é responsável por receber as mais diversas demandas
dos nossos clientes (tanto pessoa física quanto jurídica), informando, tratando e solucionando as necessidades apresentadas; caso não seja possível a solução na Central
de Relacionamento, direciona a demanda para a área responsável.

Ouvidoria
G4-PR2

A Ouvidoria, como um órgão de atendimento de segunda instância, é responsável
pelo registro de reclamações, esclarecimentos de dúvidas, envio de elogios e de
sugestões, por intermédio de formulário eletrônico disponível no Portal Unimed
(www.unimed.com.br/fale conosco/ouvidoria), além do recebimento dos pedidos de
reanálise de todas as negativas de autorização de cobertura assistencial. O setor de
Ouvidoria está ligado diretamente à alta Direção da Operadora e deve exercer suas
funções com ampla autonomia e imparcialidade. Ao longo de 2017, foram registradas
44 manifestações, sendo apenas 4 reclamações e 36 pedidos de reanálise, todos com
os processos concluídos no prazo regulamentar. Cabe à Ouvidoria, igualmente, com
base em seus registros avaliar, discutir e propor melhorias nos processos internos da
Operadora, atuando sempre com uma visão estratégica para aumentar a satisfação
de seus clientes, a partir de um atendimento rápido e eficaz. Por esta razão, participa
do Grupo de Análise de Reclamações, juntamente com demais setores da Operadora,
para análise de todas as reclamações recebidas, anotando observações, propondo
oportunidades de melhorias e até mesmo o registro de não-conformidades, dependendo do caso, que são monitoradas pelo setor de Gestão da Qualidade. Como parte
integrante do projeto da Central de Relacionamento, a Ouvidoria da Unimed/RS Federação representa o setor de Ouvidoria de 7 Unimeds de menor porte do Estado.
São elas: Alto Jacuí/RS, Alto Uruguai/RS, Missões/RS, Planalto Central/RS, Região da
Campanha/RS, Uruguaiana/RS e Vale das Antas, RS. Atualmente, a Ouvidoria compõe
o Comitê Nacional de Ouvidores organizado pela Unimed do Brasil, estando presente
em todos os encontros e treinamentos anuais. No início do ano, o Ouvidor em exercício recebeu a Certificação em Ouvidoria pela OMD – Soluções para Ouvidorias,
com o reconhecimento da Associação Brasileira de Ouvidores – ABO. Em 2017, a
Ouvidoria participou ativamente do lançamento do Programa Ouvidoria de Excelência, organizado pela Unimed do Brasil, que, a partir de um diagnóstico realizado nas
Ouvidorias das Unimed do País, propôs um programa de excelência de atendimento,
a ser adotado pelas Ouvidorias no próximo ano.
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Produtos disponíveis aos
contratantes
A divulgação dos produtos é alinhada ao perfil do cliente-alvo da Operadora. Nas reuniões
setoriais do NNC ou nas reuniões com o Diretor de Inovação e Negócios Corporativos são
definidas essas formas de divulgação.
G4-4

Os produtos que a Unimed/RS - Federação oferece para os contratantes estão disponíveis
no Portal Unimed (www.unimedrs.coop.br), um dos canais oficiais de comunicação da
instituição, no ar desde 2002. O conteúdo encontra-se em espaço “aberto”, não necessitando de acesso mediante login com usuário e senha. As informações podem ser facilmente
encontradas, bastando apenas um clique, em produtos e serviços, para visualizá-las.

Processos Principais –
Ente Operadora
Os processos principais do Ente Operadora, que compõem a Cadeia de Valor da
Unimed/RS - Federação, apresentada no capítulo Governança Cooperativa, são
detalhados a seguir.

Projetar e Desenvolver
Produtos Federativos
Em 2017, com o suporte por tempo integral da Assessoria Jurídica terceirizada, contratada para também apoiar o NNC, foi possível agilizarmos as adequações dos contratos
da Unimed/RS - Federação e Unimeds Singulares Prestadoras.
Em 2017, com o suporte do GAS (Grupo de Análise da Sinistralidade), que se reúne
mensalmente para análise das carteiras (sinistralidade e margem econômica), e do
NAIS, foi iniciado um trabalho de identificação das empresas com sinistralidade mais
elevada, bem como identificados beneficiários que mais utilizam o plano, considerando valor e frequência. Estas informações são enviadas aos contratantes, na intenção de
serem promovidas ações preventivas, evitando assim tornar conhecido o resultado ao
contratante somente na época de reajuste. Esta ação ajuda muito nas negociações com
os contratantes, uma vez que toda a utilização é demonstrada mensalmente a cada um
desses, deixando de ser “surpresa” na renovação contratual.
A gestão destas ações, dentre outras, tem acompanhado o orçamento realizado da carteira da Operadora, sendo possível trabalhar com projeções futuras e maior segurança
quanto ao resultado econômico.
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Como forma de fidelizar os contratantes, diversas parcerias foram estabelecidas,
como a disponibilização de ambulâncias em eventos promovidos pelos mesmos.
Em 2017, criou-se um grupo de trabalho, o GT de Negócios, que por duas oportunidades reuniu gerentes da área comercial das Singulares para debater temas relacionados a negócios e concorrência. Também realizou um evento, que contou com mais de
150 pessoas, a Convenção Estadual de Vendas. Nesta Convenção, palestrantes apresentaram cases de produtos diferenciados, concorrência e inovação, finalizando com
palestra motivacional de Ciro Bottini.

Operacionalizar
REALIZAR MOVIMENTAÇÃO CADASTRAL
E GERENCIAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS
O Setor de Cadastro da Unimed/RS - Federação está subdividido em alguns processos, todos eles ligados à carteira de clientes da Operadora de planos. Os principais
processos são “Realizar Movimentação Cadastral” e “Gerenciar Informações Cadastrais”. O gráfico a seguir demonstra a evolução da quantidade de beneficiários ativos,
cujas movimentações cadastrais são realizadas.

INDICADOR DE VIDAS ATIVAS EM PLANOS DE PREÇO PREESTABELECIDO
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INDICADOR DE VIDAS ATIVAS EM PLANOS DE PREÇO PÓS-ESTABELECIDO
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Fonte: Qlik Sense
Dentre as atividades realizadas durante
o ano de 2017, houve algumas melhorias
implantadas nos processos:
•

qualificação de dados cadastrais da
rede direta e indireta dos prestadores;

•

reestruturação nas descrições dos
processos de operacionalizar contratos: “Cadastrar Contratante”, “Cadastrar Beneficiários” e “Gerenciar
Informações Cadastrais”;

•

foi realizado um estudo com grupo
focal, com setores envolvidos do Núcleo de Negócios Corporativos, Núcleo
de Informação e Assessoria, Executivo Corporativo e Assessoria Jurídica
Externa, para definições de regras e
processo de gerenciamento de inclusões de beneficiários com doenças
ou lesões preexistentes, por meio das

informações recebidas na declaração
de saúde (essa melhoria refere-se à
Resolução Normativa nº 162);
•

através do grupo focal, com setores
envolvidos, Núcleo de Negócios Corporativos, Central de Relacionamento,
Núcleo de Informação e Assessoria,
Executivo Corporativo e Assessoria
Jurídica Terceirizada, está sendo realizado estudo das regras legais para
definição do processo de inclusões
de beneficiários demitidos e aposentados (essa melhoria refere-se à Lei
9.656/98, em seus artigos 30 e 31);

•

em maio de 2017, passou a vigorar a
Resolução Normativa nº 412, referente
ao cancelamento de plano imediato de
beneficiários; alguns processos foram
alterados para atender a esta resolução.
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Garantir
Rede de
Atendimento
à Saúde
GERENCIAR O
DIMENSIONAMENTO DA REDE
Conforme metodologia e sistemática
adotada desde 2015, com apoio da Unimed Central se Serviços – RS, a Unimed/
RS - Federação consolidou o modelo de
Dimensionamento da Rede, nesse ano
atualizado pela Portaria 1.631 do Ministério da Saúde, aplicando mais uma vez
a tabulação e análise dos dados referentes ao ano de 2016; esta nova aplicação
aprimorou o modelo quando passou a
atribuir informações oriundas dos arquivos de cobrança (PTU A500) circulantes
entre as Unimeds do Sistema Estadual;
também buscamos informações através
de pesquisa junto às Singulares e realizando o cruzamento com os dados estatísticos de busca de rede da Central de
Relacionamento e relatório do Grupo de
Análises de Reclamações (GAR).
Na auditoria externa da RN 277, no que
se refere à Dimensão 3 - Sistemáticas de
Gerenciamento das Ações dos Serviços
de Saúde, obtivemos a nota máxima,
após verificação deste processo.

GERENCIAR A REDE DA
UNIMED/RS - FEDERAÇÃO
Em 2017, a Unimed/RS - Federação
atualizou o processo para credenciamento, manutenção e descredenciamento
de prestadores da sua rede direta, com
destaque para o envio da tabela contratualizada com o prestador, junto das demais
documentações, para que a adequação
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dos contratos ao modelo praticado pela
Unimed Central de Serviços - RS ocorra o
mais breve possível. Manteve o capítulo
do RAMI, que trata sobre qualidade e desempenho da rede de prestadores pessoas
jurídicas no Estado e conduziu a etapa
de autoavaliação do Prêmio Excelência
em Gestão da Rede Prestadora, o qual foi
instituído pelo Comitê Setorial Unimed
em 2016, com o objetivo principal de
estimular as Unimeds do Rio Grande do
Sul à prática da gestão da rede direta de
prestadores, de acordo com a RN 277.

GERIR REEMBOLSOS
Sempre que um beneficiário realiza
algum procedimento de forma particular,
é possível encaminhar a documentação para análise de reembolso. Um dos
fatores determinantes, para que ocorra
algum tipo de ressarcimento, é o contato
prévio com a Central de Relacionamento.
Utilizamos como discurso padrão orientar o beneficiário a não realizar nenhum
tipo de pagamento sem contato prévio
com a Central de Relacionamento. No
entanto, se o pagamento já foi realizado, o beneficiário pode encaminhar os
documentos que comprovam este custo
e solicitar análise. Concluída a análise de
reembolso, o cliente pode ter três tipos
de retorno: Reembolso Total, Reembolso
Parcial, ou Reembolso Negado. Esta análise tem por base a existência de cobranças indevidas de médicos e prestadores,
a análise da disponibilidade da rede
credenciada para realização do procedimento via plano, e também se ocorreu
ou não contato prévio com a Central de
Relacionamento.
Em 2017 criamos o GRER (Grupo de Rede
e Reembolso), que analisa as dificuldades
da rede e, com um grupo que envolve a CR,
o NAF, o NNC, a Unicoopmed e as Unimeds
Singulares Prestadoras, busca soluções
para as principais dificuldades de rede e
apresenta os valores pagos por reembolso.
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ADMINISTRAR REDE INTEGRADA UNIMED-RS
Está em fase de conclusão o projeto estratégico NetLeitos, que busca agilizar a busca
de leitos, com eﬁciência, integrando a rede hospitalar do Estado do Rio Grande do Sul.
Em 2017 identificamos uma oportunidade de melhoria no sistema NetLeitos, que
levou à necessidade de contratar outro fornecedor e reformular a ferramenta, tornando-a mais aderente à identidade da marca, responsiva e com possibilidade de
gerenciamento pelo celular. A nova ferramenta foi entregue em dezembro de 2017.

Regular a Utilização
GERIR REGRAS DE AUTORIZAÇÕES
Nosso sistema está parametrizado para autorizar automaticamente exames, consultas e procedimentos que estejam classificados como “baixo risco” na tabela do ROL
(respeitando a quantidade máxima de cada código), e que não possuam Diretrizes de
Utilização. Os demais códigos, que necessitam de autorização prévia, estão parametrizados para ficarem no status “em estudo”, para que possamos dar o devido encaminhamento (análise administrativa de documentação, auditoria médica, parecer de
médico especialista da Central, perícia médica, entre outros).

GERIR SOLICITAÇÕES DE AUTORIZAÇÕES
Inicialmente analisamos os critérios de elegibilidade do beneficiário, conferimos a documentação enviada conforme regras definidas pelo Colégio de Auditores e damos o
devido tratamento conforme necessidade; todo este processo é realizado com controle
dos prazos específicos de cada situação; para alguns casos, é necessário solicitarmos
documentação complementar.
Em geral, as solicitações de procedimentos que envolvam OPME devem ser solicitadas
via sistema SYS-ON (Alto Custo). Neste caso, a Central RS realiza a verificação cadastral (caso haja qualquer divergência no pedido, o mesmo é devolvido para executora),
realiza orçamentos de OPME, conforme negociações estaduais, e solicita parecer da
auditoria médica, de acordo com a especialidade. Pedidos de autorização para Quimioterapia/Radioterapia também são encaminhados via SYS-ON (Fac Quimio) por meio do
prestador que está cadastrado no sistema. Se o prestador não for cadastrado, o processo
tramita via sistema de Intercâmbio Eletrônico (IE). A Central de Relacionamento fica
responsável por gerenciar as solicitações, cobrando retorno da Unimed Executora via
“IE” ou prestador via “SYS-ON” sempre atentando ao prazo máximo para finalização
do pedido. Para isso, utilizamos uma ferramenta interna do setor, desenvolvida para
gerenciar as autorizações. Cada operador fica responsável por cobrar os retornos e observar os prazos das guias que estão sob sua responsabilidade. Em caso de negativa, o
operador deve realizar contato ativo com o beneficiário para comunicar que a guia não
será autorizada e esclarecer o motivo. Atualmente atendemos cerca de 98% das autorizações dentro do prazo previsto pela Regulamentação.

GERIR MEDIAÇÃO E REGULAÇÃO DE CONFLITOS TÉCNICOS E/OU ÉTICOS
Já é prática da Unimed/RS - Federação não realizar nenhuma negativa técnica, sem
antes realizar a mediação e regulação do caso. Sempre que identificadas divergências
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entre a solicitação do médico assistente e a análise da auditoria médica, o caso vai para
Mediação, que visa a dirimir as divergências e, por fim, garantir que o melhor tratamento médico seja disponibilizado ao beneficiário.
Em 26/08/2017 entrou em vigor a RN 424, que dispõe sobre critérios para a realização
de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos
de assistência à saúde. O processo de junta médica já é prática na Unimed/RS - Federação desde 2014, e poucas alterações foram necessárias, a exemplo da indicação de
quatro profissionais para formar a junta, ao invés de três profissionais, como ocorria
anteriormente, acompanhada da informação de suas qualificações.
A partir do mês de novembro desse ano, passou a fazer parte das Singulares que aderiram
ao projeto da Central de Relacionamento, na regulação médica, a Unimed Noroeste/RS.
Em números, até o momento, tivemos 113 mediações/regulações, que resultaram numa
economia, em OPME, de R$ 459.830,09.
Em 2017, a Unimed/RS - Federação foi benchmarking neste processo para diversas
Unimeds do País, como a Federação do Rio de Janeiro, a Unimed Sul Capixaba, Unimed
Vitória, Unimed Caruaru, Unimed Rio, Unimed Porto Alegre, entre outras.

GERIR HOSPITALIZAÇÕES
Controlamos periodicamente os pacientes internados de longa duração. Dentre as
ações, temos: indicação para acompanhamento do NAIS (pacientes já em alta hospitalar), solicitação de auditoria concorrente (evolução) e análise mais detalhada dos
casos mais críticos, avaliando alternativas.

Gerenciar a Atenção à Saúde
G4-DMA

Desde 2015 o NAIS (Núcleo de Atenção Integral à Saúde) desenvolve ações que visam
a contemplar os itens da RN 277. No total são 51 itens relacionados à Dimensão 5 Programas de Gerenciamento de Doenças e Promoção da Saúde, tratando de ações de
Promoção e Prevenção da Saúde e Gerenciamento de Casos. Algumas ações citadas a
seguir aperfeiçoaram o trabalho já realizado; o mapeamento e elaboração de todos os
processos de trabalho do setor, com o apoio do setor Gestão da Qualidade; contratação
da profissional nutricionista; reuniões clínicas com todos os profissionais da equipe;
vacinação dos beneficiários em Gerenciamento de Casos Complexos, assim como dos
colaboradores da Unimed/RS - Federação e seus familiares, alinhados os processos
com parceiros prestadores de serviços, entre outras ações cujo desfecho foi uma excelente pontuação na pré-auditoria. A conquista da Acreditação (RN 277) foi consequência de um trabalho alinhado às normas da ANS, sempre visando à melhoria da qualidade de vida dos beneficiários, por meio da Atenção Integral à Saúde.

G4-PR1

Por ter em sua origem o cuidado com a saúde, a Unimed/RS - Federação investe em
ações que buscam prevenir e diminuir os riscos à saúde de seus clientes. Por meio de
ações desenvolvidas pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde, coloca à disposição dos
contratantes programas que contribuem para a qualidade de vida de seus empregados.
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Os processos realizados para disponibilizar estes serviços estão descritos a seguir.

CAPTAR BENEFICIÁRIOS PARA
OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO
À SAÚDE
Nesse ano foram enviadas 760 cartas
para captação de possíveis elegíveis.
Esses foram indicados por meio da lista
SCAN, ou seja, lista dos beneficiários
mais onerosos da carteira Unimed/RS
- Federação de 2016, relatório auxílio
farmácia 2017, relatórios de longa internação hospitalar e análise da sinistralidade, além da autoindicação de beneficiários. A Central de Relacionamento
é parceira no processo de captação dos
beneficiários. Foram ativados 93 beneficiários entre as duas modalidades do
programa. Atualmente 39 estão ativos
no Gerenciamento de Casos Complexos
e 203 estão ativos no Gerenciamento de
Casos Crônicos.
Para mensuração da captação dos beneficiários utilizamos dois indicadores. O
primeiro é taxa de adesão ao programa
de Gerenciamento de Casos Crônicos/
Complexos, o último resultado foi de
17,7%, ficando abaixo da meta que é 20%.
Esse indicador tem periodicidade mensal. A principal razão para não termos
atingido a meta dá-se pela dificuldade
de contato com os beneficiários. 41% de
todos os beneficiários possíveis elegíveis foram inativados por essa razão.
Isso reflete no resultado do segundo
indicador, que mensura a taxa de perda
cadastral de casos crônicos/complexos,
sendo o último resultado 33,76%, com
periodicidade mensal. Ações estão sendo
desenvolvidas para melhorar a qualidade
e principalmente garantir a atualização
dos dados cadastrais da carteira Unimed/
RS - Federação.

GERENCIAR CASOS COMPLEXOS
O Programa de Gerenciamento de Casos

Complexos segue contribuindo para a melhoria na pontuação do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) da
Unimed/RS - Federação, sendo aprovado e
monitorado pela ANS, desde 2014. Atualmente 39 beneficiários fazem parte desta
modalidade e recebem visitas mensais de
enfermagem, fisioterapia e nutrição.
Três indicadores são analisados no programa. O primeiro trata-se do Percentual de
Internações dos beneficiários que participam do programa; o valor ficou em 37,70%,
sendo 25% a meta estabelecida. As internações diminuíram em relação ao ano de
2016, mesmo assim permaneceram fora da
meta proposta. Lembrando que a média de
idade dos beneficiários é 82 anos, portanto
são beneficiários em estado de fragilidade.
Muitas internações deram-se por motivos
não sensíveis ao programa.
O segundo indicador trata-se do Percentual de Quedas seguidas de internação
dos beneficiários do programa; o resultado foi de 7,40%, não atingindo a meta estabelecida, 3%. Lembramos que a população é pequena, um caso já representa
um percentual bastante significativo. Em
relação ao último ano analisado, houve
redução no número de quedas seguidas
de internação, de 14,28% (2016) para
7,40% (2017). Entendemos que esse é um
problema muito frequente neste perfil de
beneficiários (idosos fragilizados). Ações
realizadas para buscarmos atingir a meta
no próximo ano: orientações da profissional fisioterapeuta em relação à casa
segura e realização de reuniões clínicas
mensais para passagem dos casos e alinhamento das informações.
O terceiro e último indicador trata-se da
hemoglobina glicosilada dos beneficiários diabéticos do programa de gerenciamento de casos complexos menor ou
igual a 8; esta foi de 100% , sendo a meta
80%, portanto ficando acima da meta. A
periodicidade é semestral.
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Outro viés de análise do programa foi o
estudo econômico-financeiro realizado
em parceria com o Núcleo de Informação
e Assessoria/Assessoria Atuarial. O estudo comparou um grupo controle composto por 84 beneficiários com perfil de
saúde similar ao grupo dos beneficiários
do Programa Gerenciamento de Casos
Complexos, esse composto por 30 beneficiários. A idade média do grupo controle era de 79,34 anos, já a idade média
dos usuários do Programa em Gerenciamento de Casos Complexos foi de 79,78
anos. Este número de usuários é pequeno
e não significativo para eventuais testes
estatísticos que poderão explicar a viabilidade do estudo. Teve como corte os
usuários que participam há pelo menos
12 meses. Na análise quantitativa, fez-se
uma comparação financeira entre os dois
grupos. Para isso, utilizamos como parâmetro o custo per capita.
Os números demonstram que os beneficiários do programa utilizaram, em
média, R$ 2.418,54 em serviços médicos,
ao passo que os usuários do controle
gastaram R$ 1.234,03, isto é, os usuários
do programa gastaram 95,98% a mais em
relação ao grupo controle. Além deste
valor, os usuários do programa também
“gastaram” mais com insumos (material,
medicamentos, internação e diárias),
83,26%, enquanto o grupo controle gastou 72,33% nesses insumos. Foi menor o
custo com procedimentos (honorários
médicos) nos usuários do programa. Ou
seja, não retorna ao Sistema Unimed.
Comparando com os resultados de 2015,
obtivemos 26,96% de economia com
os usuários do programa em relação ao
Grupo controle, e sabendo que não houve alteração significativa no processo e
assistência prestada no programa, reafirmamos a necessidade de analisar outras
variáveis não financeiras para avaliar o
nível de eficiência do programa. Tendo
em vista principalmente o perfil de saúde destes beneficiários, que já possuem
diversas doenças crônicas e pelo menos
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uma delas descompensada, faz-se necessário um tempo maior de análise, de 3 à 5
anos, para conclusões mais assertivas.

GERENCIAR CASOS CRÔNICOS
O Gerenciamento dos Casos Crônicos
acontece por meio da parceria com a
Unimed Central de Serviços - RS. Mensalmente realizamos reuniões do Grupo
de Trabalho para acompanhamento das
atividades realizadas na modalidade
telemonitoramento de enfermagem. Três
são os indicadores analisados no programa. O primeiro é a taxa de beneficiários
do programa que passaram por internação
hospitalar; o resultado foi de 10,73%, sendo
a meta 5%. A periodicidade é anual. Verificamos redução em relação ao ano anterior,
com tendência a atingir a meta em breve.
Muitas internações não eram sensíveis ao
programa, lembrando que a população é
vulnerável por sua condição clínica.
O segundo indicador analisado é a média
de consultas médicas dos beneficiários
ativos no programa; o resultado foi de
11,87%, sendo a meta 5,6%. A periodicidade do indicador é anual. As consultas
aumentaram, sendo uma das causas o
estímulo da equipe em relação à regularidade de acompanhamento médico. Após
estudo da Unimed Central de Serviços
- RS, entendemos que a média ideal de
consultas para esta população, tendo em
vista uma análise conjunta composta por
outras 10 Singulares, deveria ser aumentado; o número médio de consultas neste
ano será 7 para cada beneficiário (2018).
O último indicador é o percentual de
quedas em idosos fragilizados ativos no
programa; o resultado foi de 1,29%, ficando o resultado dentro da meta (38%). A
periodicidade do indicador mensal.
Outro viés de análise do programa foi o
estudo econômico financeiro também
realizado em parceria com o Núcleo de
Informação/Assessoria Atuarial. Os usuários estudados pertencentes ao grupo
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Gerenciamento de Casos Crônicos foram
27, participantes há 1 ano ou mais do
Programa. Eles foram comparados aos 84
beneficiários do grupo controle. Reforçamos que este número de usuários é pequeno e não significativo para eventuais
testes estatísticos que poderão explicar a
viabilidade deste estudo.
Para este grupo, fez-se apenas a análise
quantitativa visando a uma comparação financeira entre os dois grupos. Os usuários
do programa gastaram em média 48,03%
a menos em relação ao grupo controle.
Além deste valor, os usuários do programa
também “gastaram” com mais qualidade,
visto que o custo com insumos (material,
medicamentos, internação e diárias) foi de
47,86%, enquanto o grupo controle gastou
72,33% nestes insumos. Foi maior o custo
com Procedimentos (honorários médicos)
nos usuários do programa, 52,14%, comparando com o grupo controle, 27,67%.
Este foi o primeiro ano da análise com os
beneficiários no Programa Gerenciamento
de Crônicos, por isso não temos dados para
comparar. Ressaltamos a importância de
analisar outras variáveis para verificar a
eficiência do programa.

GERENCIAR A PROMOÇÃO EM
SAÚDE E PREVENÇÃO
DE RISCOS E DOENÇAS
Em relação às atividades de Promoção em
Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças,
o NAIS realizou diversas palestras e ações
de saúde. O tema das palestras foram os
seguintes: Saúde da Mulher, Cuidados
com a Saúde no Inverno, Qualidade de
Vida, Cuidados e Prevenção da Hipertensão arterial e Diabetes, Alimentação
Saudável, Importância da Atividade Física
e Prevenção do Câncer de Próstata.
As ações de saúde foram as seguintes:
aferição de pressão arterial e aplicação
de vacinas. O gesto vacinal contemplou
aproximadamente 400 pessoas, dentre
elas colaboradores e familiares, uma empresa contratante e alguns beneficiários
que participam do programa Gerencia-

mento de Casos Complexos. Totalizamos
mais de 12 ações, atingindo cerca de 800
pessoas. O Núcleo de Negócios Corporativos é parceiro na realização destas
atividades, que foram realizadas em diversas cidades do Brasil, dentre elas São
Paulo, Curitiba e Santa Cruz do Sul.

Processar a
Produção
APURAR A PRODUÇÃO
Uma das responsabilidades do setor
de Faturamento é o processamento de
intercâmbio, que é nossa rede indireta
(custo de clientes da Operadora Federação e de suas Unimeds Singulares
Prestadoras, realizado nas Singulares de
todo o território nacional). Para que este
processo seja realizado, é feita a importação dos arquivos A500, contemplando as
regras da TISS (Troca de Informações em
Saúde Suplementar); dando seguimento
à implantação iniciada em 2016, em 2017
este processo foi otimizado. Realizou-se, então, uma revisão dos problemas
pontuais de arquivos recebidos e parametrizações, assim como foi disponibilizado pelo consultor externo do sistema
de gestão de planos TOTVS, utilizando
o recurso RPW. Este recurso do sistema
faz com que a aplicação seja realizada
diretamente no servidor. Os tempos de
resposta neste caso foram até dez vezes
superiores aos realizados anteriormente. A rede credenciada direta também
teve seus processos otimizados através
da importação via arquivo XML, padrão
TISS. Atualmente, contamos com 45%
dos credenciados hospitalares disponibilizando a produção de forma eletrônica,
o que representa 69,63% da produção
total. Para ambos os processos citados
acima, seguimos a implantação das tabelas precificadas, iniciada em 2016; desta
forma, seguimos qualificando a auditoria
técnica e administrativa, reduzindo o
tempo de processamento das mesmas
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e dando segurança ao processo em sua
completude.
Um dos gargalos da área operacional
sempre foi a conciliação entre o sistema
de gestão de planos TOTVS e a Câmara
de Intercâmbio estadual; por isso, foi desenvolvida internamente pela equipe de
Tecnologia da Informação a unificação
dos processos, de forma transparente ao
usuário responsável. Avanços significativos também foram construídos na área
de Auditoria Administrativa, onde alguns
processos deixaram de ser realizados
manualmente e são geradas através do
sistema de gestão de planos.
Atualmente, a produção da rede direta,
é realizada 65,49% de forma eletrônica, fazendo-se necessária a Auditoria
Administrativa e Técnica (médica e de
enfermagem) e conferências. O objetivo é
aumentar este número, gradativamente,
dando segurança e rapidez ao processo.

FATURAR
Em 2017 foi desenvolvido um alinhamento de regras e conceitos, com o apoio
do setor de Cadastro e Núcleo de Negócios Corporativos. Também aconteceu a
padronização e unificação dos processos
de faturamento dos contratos federativos
e das Unimeds Singulares prestadoras,
dando mais transparência e segurança

aos processos. Esta mudança foi procedida em todos os tipos de carteira, plano
de preço preestabelecido ou plano de
preço pós-estabelecido e intercâmbio,
contemplando necessidades da operadora
Unimed/RS - Federação, assim como a
realidade das Unimeds Singulares Prestadoras Alegrete/RS, Centro/RS e Itaqui RS.
Em 2017 foi desenvolvido material
específico para integração de novo
colaborador; tão logo o setor de Gestão
de Pessoas realiza suas integrações, a
supervisão do setor de Faturamento
desenvolve uma capacitação com o novo
colega, antes mesmo de ele executar as
atividades para as quais foi contratado.
Após este momento, o novo colaborador
faz uma passagem por todas as demais
atividades, seguindo o fluxo de recebimento de informações (documentação,
processamento e auditorias, faturamento, Unimeds Singulares Prestadoras), na
busca de uma visão sistêmica do setor,
conforme mapa mental representado na
figura abaixo. Foram, também, realizadas
reuniões de trabalho, onde se construíram as aberturas das “subequipes” do
Faturamento. Em paralelo a esta ação,
foram sendo construídos os roteiros operacionais (R.O.), que têm como objetivo
principal transformar o conhecimento
tácito das rotinas do dia a dia em ativo
tangível da organização.

MAPA MENTAL DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES SETOR DE FATURAMENTO
Documentação

FATURAMENTO

Parametrização

Auditoria Técnica Médica

Carteiras Federativas
e de Prestadoras

Apoio a Gerências e Diretorias

Auditoria Técnica de Enfermagem

Intercâmbio

Compromissos ANS

Auditoria Administrativa

Rauf

Parametrização

Importação

Processamento

Prestadoras

Faturamento

Rede Direta

Unimed 053 Centro/RS

Rede Indireta

Unimed 273 Itaqui
Unimed 319 Alegrete
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ENGAJAR OS PÚBLICOS
ESTRATÉGICOS
G4-25

As partes interessadas da Unimed/RS- Federação são analisadas na reunião do Núcleo
de Aprendizado e Inovação (NAI) e aprovadas na reunião do Planejamento Estratégico.
Nessas ocasiões, bem como em reuniões setoriais, também são definidas as estratégias
e práticas para engajamento das partes interessadas.

G4-27

A Direção interage com as partes interessadas, identificando suas necessidades
e expectativas, para o engajamento desses públicos, e posteriormente os setores
envolvidos com cada parte interessada definem e acompanham ações para
atendimento das demandas identificadas.

Comemoração da certificação na RN 277 da ANS
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Os públicos de relacionamento identificados pela Unimed/RS- Federação são: força de
trabalho, fornecedores, clientes – filiadas, clientes – contratantes, sócias e sociedade. A
seguir são apresentadas as principais formas de interação com esses.

Força de Trabalho
G4-26

A Diretoria realiza reuniões sistemáticas
com os colaboradores para disseminar o
andamento das estratégias organizacionais, resultados, princípios cooperativistas
e melhorias implementadas na organização, além das reuniões do Núcleo de
Aprendizado e Inovação, realizada quinzenalmente com a participação de lideranças e coordenação do Diretor Administrativo-Financeiro. Também mobiliza
os colaboradores, proporcionando a participação na definição dessas estratégias

e também nos grupos de trabalho, como,
por exemplo, o Time de Auditoria Interna
e Grupo de Análise de Reclamações.
Outro meio de comunicação interna é o
Passando a Limpo, informativo interno
que tem o objetivo de resumir os principais acontecimentos da Unimed/RS- Federação. Após passar por reformulação
em 2017, o Passando a Limpo voltou a ser
elaborado, agora de forma mais dinâmica,
participativa e agregadora.

88

ENGAJAR OS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS

Gerenciar Ingresso, Inclusão
e Desligamento
No ano de 2017 houve uma alteração significativa na forma de
ingresso na cooperativa. Foi contratada empresa terceirizada para
centralização do processo de recrutamento. As vagas solicitadas
pelos setores são encaminhadas
para a empresa, com as devidas
especificações dos cargos a serem
preenchidos. Com a empresa
terceirizada, podemos contar com
especialistas, que terão todo o
tempo dedicado à escolha do melhor colaborador, e a equipe do
Setor de Gestão de Pessoas ainda
pode dedicar seu tempo a realizar
outras atividades importantes
dentro da cooperativa.

O processo de recrutamento dos
jovens aprendizes, no ano de
2017, teve significativas alterações no formato. A divulgação
foi feita pelo Facebook, tendo
um alcance maior para as etapas
seguintes. Foram contratados 18
jovens que hoje estão inseridos
nas áreas da cooperativa.
A disseminação do conceito de
inclusão dos colaboradores teve
em 2017 um trabalho em parceria com o Instituto Unimed/RS.
A palestra/bate papo realizada
em 09/11 com a colaboradora
da Unimed Porto Alegre, Isaura

Gisele de Oliveira, teve objetivo
de propiciar um momento de
discussão para tratar as pluralidades da cooperativa e o respeito
às diferenças.
O processo de desligamento
teve, como uma melhoria, pactos
realizados com os setores envolvidos no momento que ocorre
o desligamento. Esse processo é
muito importante para a cooperativa, por ser a conclusão de um
ciclo. Ele deve ser realizado de
forma ética e responsável, para
preservar os colaboradores.

Administrar Contratos de Trabalho
Em 2017 foi realizada a atualização cadastral dos colaboradores, visando ao atendimento das obrigações
legais do E-social.

Entrega do Código de Conduta durante a Semana do Colaborador
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Gerenciar o Clima
Organizacional
G4-27

No ano de 2017, o acompanhamento
aos planos de ação, oriundos de lacunas
identificadas na pesquisa de clima organizacional, bem como a disseminação do
andamento desses planos foram algumas
das melhorias no processo de gestão do
clima organizacional. O objetivo é mostrar

a efetividade da ferramenta da pesquisa
de clima organizacional, demonstrando a preocupação com a melhoria dos
processos, cuidado dos colaboradores e
evolução do desempenho organizacional,
baseando-se nas necessidades e expectativas apresentadas pelos colaboradores.

Gerenciar a Saúde e o
Bem-Estar do Colaborador
G4-27

Em julho de 2017, o setor de Gestão de
Pessoas em parceria com o NAIS/Unicoopmed, aplicou um questionário (participação de 132 colaboradores) querendo
saber sobre a condição de saúde do colaborador. A partir do resultado foi possível
entender melhor o perfil de saúde do
colaborador e planejar ações de melhoria

da qualidade de vida.
Este acompanhamento é realizado pela
nutricionista e pelo médico do trabalho.
Dentro desta mesma ação, houve a troca
do fornecedor dos lanches oferecidos
nas tardes, que agora são lanches mais
saudáveis.
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Comemorações

Dia dos Pais 2017

Dia da Mulher 2017

Aniversariantes do mês

Ação de Natal 2017

Confraternização de final de ano 2017
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Happy Hour Semana do Colaborador

Ação de Natal 2017

Ação de Páscoa 2017

Semana Farroupilha

Dia das Mães 2017

Quick massage na Semana do Colaborador
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Fornecedores
G4-12
G4-26

*Resultado em
compilação
quando do
fechamento do
relatório

A Unimed/RS- Federação, por meio do
trabalho desenvolvido pelo setor de
Compras, mantém diálogo contínuo e
desenvolve ações específicas para este
público. Os fornecedores têm, à sua disposição, o Manual do Fornecedor (no site
da instituição), documento que apresenta
as Diretrizes Estratégicas da Unimed/RSFederação, bem como capítulo específico
sobre “Relacionamentos Externos Construtivos do Código de Conduta”, contendo
regras de relacionamento externo com
clientes e fornecedores.

O processo de gestão de fornecedores é
centralizado no setor de Compras, que
qualifica, seleciona e avalia os fornecedores. Tem como objetivo obter, em suas
aquisições e contratações, os seguintes
resultados: melhor qualidade, melhor
atendimento, menor custo (sem perda de
qualidade do produto e serviços), preocupação com o meio ambiente e responsabilidade social, e melhor prazo de entrega.
O setor de Compras possui vários indicadores operacionais (conforme tabela seguinte).

Indicador

2015

2016

2017

Grau de Satisfação dos fornecedores

9,60

9,77

9,81

% de fornecedores com o conceito excelente
ou bom

98,85

98,00

*

Índice de fornecedores contratados de acordo
com requisitos definidos

-

96,22

87,92

9,70

10,07

10,96

Índice de economicidade nas negociações – Contratos

-

8,24

6,70

% de acuracidade de estoque

-

-

99,80

Índice de economicidade nas negociações –
Compras

Setor de Compras no Encontro de Fornecedores 2017
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Os principais tipos de fornecedores (considerados pela curva ABC, na classificação A) que
compõem a cadeia de suprimentos são mostrados na tabela abaixo.

Tipo de
fornecedor

Principal fornecedor

Universidades e
escolas de nível
superior

UCPEL e Associação Escola Superior Cursos de extensão, pós- gradude Propaganda
ação e graduação

Assessores e consultores técnicos

De Rose, Veiga, Martins, Marques
Advogados Associados, Neida M. S.
Lima

Fornecedores de
comunicação

Radio Gaúcha, Portal Unimed,
Empresa Jornalística Caldas Júnior,
Publicações, veiculações, propaDebrito Propaganda e CIA Jornalísti- ganda e outros
ca JC Jarros

Fornecedores de
TI (hardware e
software)

TOTVS, Processor, Startech

Sistemas e manutenção de hardware e software

Fornecedores de
energia

CEEE-D

Energia

Fornecedores de
serviços

Sodexo, BSTC, OI, VIVO, ATP, ALBAN,
SPE HOLDING, ECT, S.E.S. Serviços,
Arena POA

Benefícios, Agência de viagens,
Telecomunicação, dentre outros

Sistema
Unimed-RS

Unimed Central de Serviços-RS,
Unicoopmed, Uniair e Instituto
Unimed/RS

Materiais de alto custo, fornecimento de compra conjunta, serviços médicos, responsabilidade
socioambiental, dentre outros

Material/Insumo

Assessoria e consultoria técnica

Encontro Anual de Fornecedores
No dia 20 de abril, a Federação, por
meio do setor de Compras, realizou o
7º Encontro de Fornecedores. O evento
reuniu cerca de 90 pessoas, representando 51 empresas, no Auditório Paulo
Revoredo Camargo (4º andar da sede
da Unimed/RS- Federação). A programação contou com apresentações do
Diretor Administrativo-Financeiro
Gerson Reis, do setor de Compras e do
Instituto Unimed/RS, além de palestra
sobre “Tendências e melhores práticas
na construção de parcerias”, com Carlos
Panitz, da VE3 Consultoria.
G4-27

Na ocasião, também foi apresentada a
nova gerente de Suprimentos da Uni-

med/RS- Federação, Viviane Mentges.
Ao final do encontro, houve a entrega
do já tradicional Troféu Destaque para
os fornecedores que obtiveram 100%
de aproveitamento nas avaliações de
2016. Ao todo, foram 14 contemplados.
A iniciativa reforça os valores e princípios da cooperativa, em especial no que
diz respeito ao comprometimento com a
excelência em gestão, focada em resultados para seus diversos públicos de
relacionamento, dentre eles, fornecedores. Além disso, foi aberto um espaço
para que os fornecedores manifestassem suas necessidades e expectativas,
em relação à Unimed/RS- Federação.
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Clientes – Filiadas
G4-26

A Diretoria Executiva realiza reuniões com as Filiadas, para definir padrões de atuação
em todo o Estado, e o Presidente, Vice-Presidentes e Diretores visitam as Filiadas e
participam das reuniões mensais das Coordenadorias Regionais, quando pertinente.

Presidente
Nilson May
em reunião
da Área 1

9º Prêmio Excelência em Gestão
e 8º Seminário de Boas Práticas
do Sistema Unimed - RS
No dia 17 de novembro, a Unimed/RS- Federação realizou mais uma edição do Prêmio Excelência em Gestão e Seminário de
Boas Práticas, com 117 participantes, obtendo público recorde em seu histórico. O
objetivo do Seminário de Boas Práticas do
Sistema Unimed – RS, em sua 8º edição,
é compartilhar conhecimentos e realizar
trocas de experiências entre as cooperativas, buscando a melhoria contínua da
gestão. As práticas escolhidas buscam
atender aos requisitos da RN 277 – Acreditação de Operadoras de Planos Privados
de Assistência à Saúde, da ANS.

Já o Prêmio Excelência em Gestão, que
chega à sua 9º edição, tem a finalidade de
homenagear as Unimeds que buscaram na
RN 277 e no MEG - Modelo de Excelência
da Gestão do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP), ferramentas
para desenvolver suas potencialidades.
A Unimed/RS- Federação, por meio do
Comitê Setorial Unimed, reconhece, com
entrega de certificados, as Unimeds que
participaram da autovaliação do PGQP
e com a entrega de troféus, aquelas Unimeds que, no ano de 2017, receberam a
certificação pela RN 277 ou receberam
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troféus do PGQP. Neste ano também foram
reconhecidas, com certificado, as Unimeds
que participaram do Prêmio Excelência
em Gestão da Rede Prestadora, lançado no
evento do ano passado.

bem-estar e o cooperativismo. Apresentaram suas práticas ainda as Unimeds Erechim, Porto Alegre, Vale do Caí, Nordeste
e Vales do Taquari e Rio Pardo. Ao todo,
foram compartilhadas 14 práticas.

O Seminário de Boas Práticas começou
com a apresentação sobre “Engajamento”, da Unimed Vale do Sinos, seguida da
participação, entre as apresentações dos
cases, do Grupo Talentos Unimed Vale do
Sinos, composto por 34 colaboradores voluntários que fizeram performances musicais sobre temas que exaltam a saúde, o

A Unimed/RS- Federação tem, em seu
planejamento estratégico, a INOVAÇÃO
como um de seus norteadores de ações e
atividades. E em consonância com esse
tema, o Comitê Setorial Unimed trouxe o
Prof. Leandro Pompermaier, Gerente da
Raiar - Incubadora da PUCRS, para a palestra “Tecnologias, Startups e o Futuro”.

Grupo de Talentos Unimed Vale do Sinos

A programação foi encerrada com a entrega do 9º Prêmio Excelência em Gestão. A
Unimed Central-RS recebeu o reconhecimento pela conquista do Troféu Prata do Prêmio Qualidade RS do PGQP – Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, e apresentou as práticas e resultados da implantação do Modelo de Excelência da Gestão.

Central-RS
foi reconhecida pela
conquista do
troféu prata
do Prêmio
Qualidade
RS

96

ENGAJAR OS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS

O Comitê Setorial Unimed, que faz parte dos 71 comitês ligados à estrutura do PGQP,
recebeu reconhecimento pela conquista do troféu Comitê Destaque do PGQP.

Comitê
Setorial
Unimed foi
reconhecido
pelo PGQP

Foram homenageados, com uma
salva de palmas, os dirigentes e
colaboradores do Sistema Unimed-RS que participaram dos
Comitês Estaduais de Gestão no
ano de 2017.
Também receberam certificados
de homenagem as Unimeds que
participaram do Sistema de Avaliação 2017, por meio da Autoavaliação do PGQP: Região da Fronteira/RS, Vale do Sinos e Uniair.

Em 2016 foi lançado o Prêmio
Excelência em Gestão da Rede
Prestadora, que tem por objetivo estimular as Unimeds do
RS à prática de gestão da rede
direta de prestadores alinhada
aos critérios estabelecidos na
RN 277 – Acreditação de Operadoras. A primeira etapa do
Prêmio foi de Autoavaliação,
visando a auxiliar no diagnóstico do estágio da gestão da
rede direta de prestadores e no

Número de participantes

Nota média na avaliação de satisfação do evento

planejamento de ações para a
melhoria contínua. Em 2017,
foram reconhecidas as Unimeds
que participaram da primeira
edição do prêmio: Alto Jacuí/
RS, Alto Uruguai/RS, Encosta da
Serra, Erechim, Litoral Sul, Missões/RS, Nordeste RS, Noroeste,
Pelotas, Porto Alegre, Uruguaiana/RS, Vale das Antas, Vale do
Caí, Vale do Sinos e VTRP.

2015

2016

2017

55

57

117

2015

2016

2017

8,48

9,07

9,16

Unimeds que participaram da primeira edição do Prêmio Excelência em Gestão da Rede Prestadora
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SUERGS
Com o tema “Inovação como chave para a
sustentabilidade”, a Unimed/RS- Federação realizou, nos dias 28 e 29 de setembro,
Simpósio das Unimeds Gaúchas - SUERGS
2017, no Hotel Sheraton, em Porto Alegre.
O evento contou com 236 participantes,
representantes de todas as Singulares e
Sistema Unimed-RS, atingindo índices de
satisfação de 92,6% e fez parte das comemorações dos 45 anos da cooperativa.
Diferentemente das outras edições, em
2017 o SUERGS não esteve focado em questões operacionais, e sim em ampliar a cultura da inovação em nossas cooperativas.
A palestra-magna, ministrada por Walter
Longo, presidente do Grupo Abril, no primeiro dia de simpósio, abordou o tema da
“Gestão na era pós-digital”. No segundo
dia ficou concentrado o maior número de
palestras. Cláudio Terra, diretor de Inovação e Gestão do Conhecimento do Hospital Albert Einstein, falou sobre “Inovação
em Saúde”. Na sequência, Luiz Eduardo
Serafim, gerente de Marketing Corporativo da 3M do Brasil, tratou da “Gestão
da Inovação e a Cultura Organizacional”.
À tarde, o jornalista e comunicador do
Grupo RBS, Marcos Piangers, provocou a
plateia, falando de “Tendências de mer-

Abertura
do SUERGS
2017 em
Porto Alegre

cado e competitividade”. Por fim, Ricardo Guimarães, presidente-fundador da
Thymus Branding, encerrou as apresentações com o tema “Pessoas – inovação e
cultura”. Ao final de cada painel, as Unimeds VTRP, Vale do Sinos, Porto Alegre,
Erechim e Federação apresentaram seus
cases de inovação.
Em seu encerramento, os presidentes das
filiadas do Sistema Unimed-RS foram
presenteados com um tablet que continha
todo o conteúdo das palestras.
Além de ter o foco em inovação, o evento
também não descuidou de um dos pilares
do trabalho da Federação: a sustentabilidade. A cenografia de palco, o stand do
Sistema Unimed-RS e o jardim vertical do
evento eram ecologicamente corretos. Todas as peças foram construídas no sistema exclusivo eco3d. Após o simpósio, os
materiais foram descartados em entidades recicladoras beneficentes cadastradas,
não gerando lixo e mitigando os danos à
natureza. As plantas disponíveis na entrada da feira puderam ser levadas pelos
participantes. Além disso, 101 crachás dos
participantes foram devolvidos e encaminhados também para a reciclagem.
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Clientes – Contratantes
G4-26

A interação com os Contratantes ocorre
pela visita in loco, no mínimo anualmente, desde 1998, para negociação ou levantamento de necessidades e expectativas.

Atualmente os responsáveis por essas
visitas são o Executivo Corporativo e o
Coordenador de Negócios Corporativos e,
quando necessário, o Diretor de Inovação
e Negócios Corporativos.

Sócias
G4-26

O Presidente convoca Assembleias Gerais
Ordinárias e Extraordinárias, com a representação das Filiadas, anualmente, desde

1972. Além das reuniões descritas, o Presidente visita periodicamente as Filiadas.

Sociedade
G4-26

A Diretoria realiza reuniões com diversos
líderes, órgãos governamentais, políticos,
organizações do Terceiro Setor, PGQP,
entidades de classe, dentre outros, para
levantamento de temas e construção de
ações que possibilitem o desenvolvimen-

to social, levando em consideração os
aspectos econômicos, sociais e ambientais, respeitando os valores, crenças e
diversidade. Realiza, desde 2002, o Café
da Manhã com Política e, bianualmente, o
Fórum Instituto Unimed.

Café com Política
17 de março de 2017
Tema : Disrupção digital nos
negócios de saúde e tendências.
Martha Gabriel – Pensadora Digital

15 de dezembro de 2017
Tema: Compliance e sua relação
com a área da saúde.
Modesto Carvalhosa - Jurista
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Café com Política
O Café com Política da Unimed/RS- Federação é uma das ações realizadas com
o objetivo de debater e refletir sobre as
questões políticas do País e os diversos
temas que envolvem a sociedade brasileira, promovendo maior aproximação
do cooperativismo médico com a classe
política e Poderes Legislativo, Executivo e

Judiciário, nas esferas municipal, estadual
e federal. Busca promover a inserção, integração e interação entre as suas lideranças e a comunidade.
No ano de 2017 foram realizadas duas
edições do Café.

Revista Pensar
A Revista Pensar é uma publicação do
Instituto Unimed/RS, que busca o equilíbrio entre textos e imagens, com um mix
de conteúdo institucional e matérias de
interesse geral como cultura, humor e
saúde, sendo destinada tanto a médicos
cooperados, colaboradores e lideranças
do Sistema Unimed, como aos usuários,

que frequentam os consultórios, e ao público em geral.
No ano de 2017, foi lançada a 11ª edição
com o título “45 anos - do sonho à realidade”, em comemoração aos 45 anos da
Unimed/RS- Federação.
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Governança
Cooperativa
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GOVERNANÇA COOPERATIVA

GOVERNANÇA
COOPERATIVA
Órgãos Federativos
A Federação foi constituída para organizar e apoiar as Unimeds do RS, as quais são
consideradas clientes enquanto utilizam os serviços prestados pelo Ente Institucional
e consideradas sócias no que diz respeito à tomada de decisões estratégicas, tais
como representação na Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho
Fiscal e constituição da Diretoria Executiva, que representam as sócias. A composição
societária é igualitária entre as 29 Filiadas e regida conforme o Estatuto Social da
Federação, respeitando os princípios cooperativistas.
Desde 1972, o processo de tomada de decisões inicia-se na Assembleia Geral (anual).
As principais decisões relativas à gestão organizacional são tomadas nas reuniões da
Diretoria Executiva (semanais, desde 1985) e são apoiadas e/ou referendadas pelos
órgãos federativos. As decisões estratégicas são tomadas no momento da formulação
estratégica na reunião de Planejamento Estratégico (anual, desde 2003), e acompanhadas
nas reuniões da Diretoria Executiva. As principais decisões tomadas são acompanhadas
por meio do controle das pendências registradas nas atas dessas reuniões e assembleias.
A implementação das decisões tomadas nas reuniões da Diretoria Executiva fica a
cargo de cada Diretoria específica, conforme pertinência. É de responsabilidade de
cada diretor repassar aos seus liderados as decisões e encaminhar para implementação.
O acompanhamento das ações, repassadas pela Diretoria Executiva, é realizado pelas
lideranças em reuniões setoriais. A comunicação das decisões tomadas pela Diretoria
ocorre por intermédio de atas, circulares, correspondências, e-mail, agenda federativa,
informativos e/ou reuniões.
G4-34

A composição dos órgãos representativos dos sócios e sua finalidade, conhecidos como
órgãos federativos, são descritos a seguir.

Assembleia Geral
Composta pelos Presidentes das Filiadas ou delegado credenciado, desde que integrante de seu quadro social, tem por finalidade a deliberação sobre a prestação de contas
dos órgãos de administração, relatório de gestão, balanço geral do exercício social, des-
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tinação das sobras ou perdas apuradas, eleição dos
componentes dos órgãos de administração e fiscalização, plano de atividades e orçamento administrativo para o próximo exercício, fixação do valor
a ser pago aos membros da Diretoria Executiva
pelo desempenho de suas funções e das cédulas de
presença a serem pagas ao Conselho de Adminis-

103

tração e Fiscal pelo comparecimento às reuniões,
e quaisquer outros assuntos de interesse social;
também de competência da Assembleia Geral a
reforma do Estatuto Social, fusão, incorporação ou
desmembramento, mudança do objetivo e dissolução da Sociedade e nomeação de liquidantes.

Conselho de Administração
O Conselho de Administração é constituído pelo
Presidente, representando a Diretoria Executiva,
e por Conselheiros, em número de 1 por 2 sócias,
desprezadas as frações. Sua finalidade é traçar
normas para operações e serviços, controlando
resultados.
Composição em 31/12/2017

Flávio da Costa Vieira
Unimed Porto Alegre
Hendley Reschke
Unimed Encosta da Serra/RS
Lourival Araujo Gonçalves
Unimed Uruguaiana/RS

PRESIDENTE:

Luiz Antonio Costaguta Arruda

Nilson Luiz May

Unimed Região da Fronteira/RS

Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo
CONSELHEIROS:

Marcos Christensen
Unimed Fronteira Noroeste/RS

Aldo Pricladnitzki

Paulo Cesar Sehn

Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo

Unimed Vale do Caí/RS

Carlos Castellano Silveira

Paulo Roberto Pante

Unimed Nordeste RS

Unimed Vale das Antas, RS

Cesar Augusto Bellinaso

Raul Francisco Schneider

Unimed Missões/RS

Unimed Alto Uruguai/RS

Ernani Clóvis Bülow

Ronaldo Scherer

Unimed Santa Maria/RS

Unimed Vale do Sinos

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é composto por cooperados
das sócias da Federação, eleitos anualmente pela
Assembleia Geral Ordinária, sendo constituído por
3 membros efetivos e 3 suplentes. Suas finalidades
são: exercer fiscalização sobre as atividades da
Federação; apresentar, à AGO, parecer sobre o
balanço geral e demais demonstrações contábeis

que o acompanham; dar conhecimento à Diretoria
Executiva, da conclusão de seus trabalhos,
denunciando a essa, ao Conselho de Administração
ou à Assembleia Geral as irregularidades
encontradas.
Composição em 31/12/2017
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COORDENADOR:

SUPLENTES:

Fernando Arthur dos Santos

Cláudio Luiz Morsch

Unimed Planalto Central/RS

Unimed Alegrete/RS

EFETIVOS:

Lauro Luiz Hendges

Airton Torres de Lacerda

Unimed Itaqui RS

Unimed Região da Campanha/RS
Atilio Costanzi Filho

Luis Olímpio Jordão
Unimed Pelotas/RS

Unimed Alto da Serra

Diretoria Executiva
A Assembleia Geral elege o Presidente e 2 VicePresidentes a cada 3 anos; os Diretores e Gestores
são indicados pelo Presidente e referendados
pelo Conselho de Administração. Sua finalidade
é planejar as Diretrizes da Unimed/RS, propor aos
órgãos competentes as despesas administrativas,
controlar e ajustar o orçamento administrativo,
contratar e fixar normas para admissão e demissão
dos empregados e prestadores de serviços, fixar
normas de disciplina funcional, gerir os recursos
financeiros indicando estabelecimentos bancários
e financeiros nos quais será depositado e investido
o numerário disponível, contrair obrigações,
transigir, adquirir e alienar bens imóveis, constituir
procuradores, zelar pelo cumprimento das leis do
cooperativismo e pelo atendimento à legislação
trabalhista e fiscal.
Composição em 31/12/2017
PRESIDENTE
Nilson Luiz May
Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo

VICE-PRESIDENTE DE COORDENAÇÃO
DAS RELAÇÕES NACIONAIS
Manoel Luiz Soares Pitrez Filho
Unimed Porto Alegre
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
Gerson Antônio Reis da Silva
Unimed Vale do Caí/RS
DIRETOR DE GESTÃO ORGANIZACIONAL
E DE INTEGRAÇÃO
Jorge Antônio Martines
Unimed Centro/RS
DIRETOR DE INOVAÇÃO E
NEGÓCIOS CORPORATIVOS
Luis Carlos Galleano de Melo
Unimed Vale do Sinos
DIRETOR OPERACIONAL E DE INTERCÂMBIO
Paulo Roberto de Oliveira Webster
Unimed Vale do Caí/RS

VICE-PRESIDENTE DE COORDENAÇÃO
DAS RELAÇÕES ESTADUAIS
Nilso Zaffari
Unimed (RS) Erechim

Comissões e Colégio
São compostos por cooperados das sócias da
Federação, podendo ser de caráter permanente
ou transitório; a Assembleia Geral pode criar
Comissões permanentes e transitórias, e o

Conselho de Administração somente as de caráter
transitório; estatutariamente, é obrigatória a
instituição e operacionalização da Comissão
Técnico-Disciplinar.
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COMISSÃO TÉCNICO-DISCIPLINAR
É de caráter permanente e composta por 7
membros, sendo 4 eleitos e 3 indicados , conforme
regulamento próprio.
O tratamento das questões éticas nos
relacionamentos no Sistema Unimed-RS é
realizado, desde 1987, pela Comissão TécnicoDisciplinar – CTD, órgão ligado diretamente
ao Conselho de Administração, com poder de
aplicar penalidades, atuando como orientadora,
conciliadora e julgadora de dissensos entre as
cooperativas integrantes do Sistema UnimedRS. As reuniões ocorrem mensalmente, com o
acompanhamento direto do Vice-Presidente das
Relações Estaduais, que encaminha os assuntos a
serem tratados nas reuniões e participa de todos os
seus encaminhamentos.
Desde 2001, esta Comissão possui regimento que
estabelece as regras para seu funcionamento.
Em suas ações, a CTD observa critérios técnicos,
operacionais, éticos e jurídicos, consoante os
interesses e regramentos maiores do Sistema
Unimed Nacional, bem como os internos ao Estado
do Rio Grande do Sul.
Composição em 31/12/2017
COORDENADOR
Guilherme Becker Sander
Unimed Porto Alegre
MEMBROS:
Carlos José Mânica
Unimed Alto Jacuí/RS
Dirceu Marílio Martins Filho
Unimed Encosta da Serra/RS
Neori José Gusson
Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo
Philadelpho Manoel Gouveia Filho
Unimed Planalto Central/RS
José Carlos Pereira Bachettini Júnior
Unimed Pelotas/RS
Sérgio Ribeiro Weinmann Filho
Unimed Região da Produção/RS
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COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO
E MARKETING INSTITUCIONAL
Órgão auxiliar, de natureza permanente, é
composta pelos três Coordenadores Regionais,
pelo Vice-Presidente de Coordenação das
Relações Estaduais, pelo Diretor Administrativo
do Instituto Unimed/RS, pelo Diretor de Inovação
e Negócios Corporativos, pelo Assessor Especial
de Comunicação e Relações Institucionais, pela
Assessora de Marketing e Negócios Corporativos
e pelo Coordenador do Núcleo de Comunicação
e Marketing. O Diretor de Inovação e Negócios
Corporativos desempenha as funções de
coordenador da comissão, que tem por objetivo
analisar, debater e sugerir formas de atuação
para a melhoria da comunicação institucional e
de mercado em veículos de mídia, campanhas
e projetos específicos, com base em pareceres
técnicos do Núcleo de Comunicação e Marketing,
para ampliação e disseminação de informações em
âmbito estadual.
Composição em 31/12/2017
COORDENADOR:
Luis Carlos Galleano de Melo
Diretor de Inovação e Negócios Corporativos
MEMBROS:
Nilso Zaffari
Vice-Presidente de Coordenação
das Relações Estaduais
Valter Augusto Heinz
Coordenador da Área 1
Carlos da Silva Faria
Coordenador da Área 2
Vilmar Miro Dürks
Coordenador da Área 3
Alcides Mandelli Stumpf
Diretor Administrativo do Instituto Unimed/RS
Silvio Renato Peter
Assessor Especial de Comunicação
e Relações Institucionais
Leandro Vaz de Souza
Coordenador do Núcleo de Comunicação
e Marketing
Fernanda Tremarin
Assessora de Marketing e Negócios Corporativos
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No decorrer de 2017, com orçamento composto
pela contribuição das Unimeds do Estado, da Unicoopmed, da Uniair, e também da Federação, a Comissão, via Núcleo de Comunicação e Marketing,
realizou uma série de ações para o fortalecimento
institucional da marca Unimed. Com campanhas
permanentes em diferentes canais (rádio, anúncios,
mídias sociais, jornais, eventos, etc) e pelo projeto
Corridas Unimed, viabilizou uma maior aproximação com a sociedade, demonstrando a preocupação da Federação em levar ao público geral
uma experiência positiva, fazendo a nossa parte,
cuidando da saúde de forma integral, encorajando
bons hábitos e cultivando a felicidade que cuidar
de si pode trazer.
MUDE1HÁBITO: planejada a partir do foco do
cliente, a Campanha Nacional Institucional 2017
foi elaborada como um convite ao público para que
suas escolhas favoreçam um estilo de vida saudável, reforçando também a postura do Sistema Unimed de ser próximo, atento e acolhedor quanto às
necessidades dos clientes. Mais que um conceito,
trata-se de um movimento, chamado “Mude1Hábito”. O conceito criado pela agência Heads visou
a encorajar a adoção de práticas mais saudáveis, a
partir de metas possíveis, respeitando o ritmo de
cada indivíduo.
Portanto, a campanha sugere uma iniciativa para
todos, independentemente da dificuldade do objetivo a ser conquistado. Outro detalhe especial diz
respeito às histórias retratadas no filme e enxoval
de peças. Todo o conteúdo é real e os personagens
são pessoas comuns, que buscam mais qualidade
de vida em suas rotinas. Visando a disseminar e
potencializar a ação, foi aplicado o conceito em
todas as peças da Federação e ações conjuntas com
as Unimeds do Estado. Para aproximar o conceito
com a comunidade, foram realizadas ações estaduais, incluindo a compra conjunta de materiais,
centralizadas na Federação, conforme segue.
SEMANA FARROUPILHA: ação com Guri de
Uruguaiana durante a Expoionter 2017, visando a
interagir com o público e alertar para a temperatura
ideal da água do chimarrão, evitando assim doenças
causadas pela alta temperatura da água. Também
vídeo da ação nas mídias digitais e spot de rádio.
Realizada a compra conjunta de erva-mate com
embalagem personalizada para ações locais.
OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL: dispo-

nibiliza a compra conjunta de camisetas e fitas às
Unimeds, visando à conscientização da população
para a saúde da mulher e do homem.
KITS 2018: disponibilizada a compra conjunta de
agendas, cadernos, calendários e agenda médica a
todas Unimeds.
CAMPANHA DE VERÃO: disponibilizada às Unimeds para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro
campanha sobre prevenção, incentivando os gaúchos
a usarem protetor solar - não só no Litoral. Foi criado
um produto fictício denominado “Protchêtor”, utilizando o Guri de Uruguaiana como garoto propaganda, incluindo paródia, spot, blitz no Litoral Norte e Sul,
além de vídeos em mídias sociais.
Alinhada às comemorações de 45 anos da Federação,
cujo tema foi Gestão e Inovação, foram realizados
alguns patrocínios em eventos específicos, como:
- AMCHAM: patrocínio do Seminário da Saúde
AMCHAM, com aplicação de logotipo em três edições do evento, apresentação de vídeo comemorativo aos 45 anos da Federação e distribuição de
materiais promocionais;
- SXSW 2017: patrocínio a Cristiano Fragoso, da
Agência DeBrito, para participação no maior festival de inovação, realizado em Austin, nos Estados
Unidos, onde, durante o evento, fora realizadas
interações ao vivo pelo Facebook e compartilhado
com as Unimeds do Estado, contemplando no retorno com palestras para disseminação do conhecimento para Diretoria, Comitê Estadual de Marketing e disponibilização de materiais;
- Revista Amanhã: patrocínio em quatro edições
do evento Fórum Executivo LIDERAH, que foram
realizados nas empresas Fruki (Lajeado), Randon
(Caxias do Sul), Renner (Porto Alegre) e iMed (Passo Fundo), com o objetivo de promover encontros
com vice-presidentes e diretores de RH das empresas gaúchas, que disseminou as melhores práticas na área de Gestão de Pessoas;
- SUERGS 2017: apoio ao maior evento do Sistema
Unimed-RS, realizado nos dias 28 e 29 de setembro, que abordou o tema “Inovação como chave
para a sustentabilidade”, com o objetivo de avaliar
maneiras de criar novos caminhos que fortaleçam
ainda mais o Sistema Unimed;
- PRÊMIAÇÕES: recebidos reconhecimentos ex-
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ternos pela marca Unimed, nas premiações Top of
Mind, Mérito Lojista, Top Consumidor e Marcas de
Quem Decide;
- Patrocínio ao fotógrafo Leonid Streliaev: patrocínio com sobrecapa e pauta no livro “Rio Grande
do Sul” – edição especial que retrata as belezas
naturais com uma cultura diversificada. Fruto da
colonização por diferentes grupos étnicos, o livro
mostra uma região rica por suas imagens, captadas
pelas lentes do artista e fotógrafo Leonid Streliaev,
que fotografou Érico Veríssimo, o Planalto, a Serra,
o Pampa e, mais do que isso, fotografou a alma de
um povo que, reconhecendo as virtudes de todos
os povos, tem orgulho de dizer que é gaúcho. A
obra tem alto cunho histórico e cultural, mostrando uma viagem pelo nosso Rio Grande do Sul e
suas regiões, aliado à sua terra, sua gente e diferentes manifestações que formaram um Estado.
- Clube de Vantagens: manutenção, pelo segundo ano consecutivo, do programa que vem sendo
utilizado cada vez mais pelas Unimeds do Estado,
no intuito de agregar ainda mais valor ao produto
Unimed. Uma plataforma digital personalizada, de
fácil navegação, construída para comunicar, de forma efetiva, descontos e benefícios on-line em mais
de 50 lojas, com descontos de até 60% em presentes, cosméticos, viagens, moda, eletrodomésticos e
diversos outros produtos. O Clube conta com grandes parceiros como Walmart, Netshoes, Magazine
Luíza, Fast Shop, Saraiva, O Boticário, além de lojas
de venda direta da fábrica como Brastemp, Cônsul,
Electrolux, Sony, Britânia, Philco e Nespresso;
- Corridas Unimed: já em sua 6ª edição, o Circuito Estadual Unimed contou com 15 etapas, nas
mais variadas regiões do Rio Grande do Sul. Para
o evento, a Federação manteve o mesmo fornecedor para montagem e desmontagem dos materiais
das etapas, sendo os mesmos infláveis – pórticos,
backdrop, balão blimp e tendas - e a instalação de
placas de distâncias. Para o kit do atleta (de cada
Singular), foram disponibilizadas 100 camisetas
em material “inteligente”, próprio para a prática de
corrida, e 100 medalhas, ambos os materiais elaborados pelo Núcleo de Comunicação e Marketing
da Federação. Como forma de apoio e incentivo às
Unimeds, todas as etapas foram divulgadas nos canais de comunicação da Federação. A cada ano, as
corridas buscam o estabelecimento de uma relação
próxima e de interatividade da marca com os seus
públicos. Cabe ressaltar também um agradecimen-
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to em especial aos patrocinadores Unicred e Uniair,
que auxiliaram na manutenção do projeto.
MÍDIAS TRABALHADAS EM 2017
Rádio: Rádio Gaúcha - programa Notícia na Hora
Certa (Grupo RBS); Rádio Guaíba - programa Esfera
Pública (Grupo Record); Rádio Continental (Grupo
Pampa); Rádio Band News (Grupo Band).
Mídia impressa: Jornal Correio do Povo (Coluna de
Juremir Machado da Silva); Jornal Correio do Povo
(Caderno de Sábado); Jornal do Comércio (rodapé
página 3, cadernos especiais e anúncios meia página).
Digital: Portal Consumidor RS, Portal Unimed/RS e
mídias digitais da Federação no Facebook e Twitter.

COMISSÃO DO INTERCÂMBIO ESTADUAL
A Comissão de Intercâmbio  tem caráter consultivo, servindo de apoio técnico ao Conselho de
Administração na elaboração, esclarecimento e
monitoramento das normas, regras e diretrizes que
norteiam o relacionamento entre as Singulares associadas ao Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS, consolidando a integração e a harmonia
operacional entre elas.
Composição em 31/12/2017
COORDENADOR:
Paulo Roberto de Oliveira Webster
Diretor Operacional e de Intercâmbio
MEMBROS:
Antônio Telmo Rezende Vieira
Unimed Planalto Médio
Claidir Luis de Paoli
Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo
Clarice dos Santos Mottecy
Unimed Santa Maria/RS
Élcio Marcos Zanardo
Unimed (RS) Erechim
Jorge Moussa
Unimed Região da Campanha/RS
Roberto Bellinaso
Unimed Missões/RS
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COMISSÃO DE VALIDAÇÃO
DE CONTRATOS

Carlos Da Silva Faria
Unimed Litoral Sul/RS

A CVC é composta por 06 membros designados
“permanentes”, quais sejam, os 03 Coordenadores
de Área(s) do Sistema Unimed-RS, 01 representante da Unimed Porto Alegre, o Diretor Administrativo da Unimed/RS, e o Diretor de Inovação e
Negócios Corporativos da Unimed/RS, esse último
na condição de Coordenador.

Vilmar Miro Dürks
Unimed Planalto Central/RS

A CVC tem por finalidade precípua avaliar antecipadamente, antes de ser firmado, todo o contrato
de assistência à saúde, coletivo por adesão ou
empresarial, que tenha previsão de abrigar 400 ou
mais beneficiários, titulares ou dependentes, a fim
de cumprir o disposto no RAMI e na Norma Derivada nº13, da Unimed do Brasil.
Composição em 31/12/2017
COORDENADOR:
Luis Carlos Galleano de Melo
Diretor de Inovação e Negócios Corporativos
MEMBROS:
Gerson Antônio Reis da Silva
Diretor Administrativo-Financeiro

Flávio da Costa Vieira
Unimed Porto Alegre
Em 2017, ocorreram 4 reuniões da CVC, onde estiveram presentes 100% dos integrantes. Nessas
reuniões foram verificados cerca de 17 contratos,
sendo possível direcioná-los às Singulares responsáveis e/ou Federação/RS para comercialização.

COLÉGIO ESTADUAL DE AUDITORES
O Colégio é órgão auxiliar da administração da
UNIMED/RS, com as características de Comissão
Especial Transitória. O Colégio é coordenado pelo
Coordenador da Comissão de Intercâmbio Estadual da UNIMED/RS.
COORDENADOR:
Paulo Roberto de Oliveira Webster
Diretor Operacional e de Intercâmbio
O Colégio é integrado exclusivamente por Auditores Médicos. Cada Federada, UNIMED/RS e UNIMED Central-RS, indica um Auditor na qualidade
de Efetivo e dois como Suplentes.

Valter Augusto Heinz
Unimed Encosta da Serra/RS

Coordenadorias Regionais
Tem como composição 3 membros indicados pelo Presidente e referendados pelo Conselho de Administração, representando cada uma das 3 Coordenadorias. Em sua área geográfica, são as responsáveis pela interiorização e presença permanente da Federação junto às sócias, cabendo-lhes todas as
funções que, no sentido da finalidade do cargo, sejam-lhes solicitadas pelo Presidente e/ou Vice-Presidente de Coordenação das Relações Estaduais.

Coordenador

Áreas

Valter Augusto Heinz
Unimed Encosta da Serra/RS

Área 1 – Região Centro-Leste: Alto da Serra, Encosta da Serra/RS, Nordeste RS, Porto Alegre, Vale das Antas,RS; Vale do Caí/RS, Vale do Sinos, Vales
do Taquari e Rio Pardo e Unimed Central de Serviços-RS

Carlos da Silva Faria
Unimed Litoral Sul/RS

Área 2 – Região Centro-Sudoeste: Alegrete/RS, Região da Campanha/RS,
Centro/RS, Itaqui RS, Litoral Sul/RS, Pelotas/RS, Região da Fronteira/RS,
Santa Maria/RS e Uruguaiana/RS

Vilmar Miro Dürks
Unimed Planalto Central/RS

Área 3 – Região Norte-Noroeste: Alto Jacuí/RS, Alto Uruguai/RS, Planalto Central/RS, (RS) Erechim, Noroeste/RS, Missões/RS, Planalto Médio,
Região da Produção/RS e Fronteira Noroeste/RS
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Comitê Setorial
Unimed

PRESIDENTE:
Jorge Antônio Martines
Unimed Centro/RS

Uma das principais Diretrizes Estratégicas da Federação das Unimeds do Rio Grande do Sul é atender
com qualidade às demandas e necessidades de seus
clientes primordiais, que são as Filiadas gaúchas. A
fim de cumprir de forma adequada esse propósito,
decidiu-se aproveitar a estrutura dos Comitês Estaduais de Gestão, agrupados no Comitê Setorial Unimed (CSU). Esse se constitui hoje num dos principais órgãos consultivos, ocorrendo fóruns de debate
e aprendizado sobre todos os temas relacionados à
gestão das Unimeds, abrangendo praticamente todos os processos de uma Singular.

COORDENADOR GERAL:
Gerson Antônio Reis da Silva
Unimed Vale do Caí/RS
COORDENADOR DE AVALIAÇÃO:
Jorge Guilherme Robinson
Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo
COORDENADOR DE MARKETING:
Alcides Mandelli Stumpf
Unimed (RS) Erechim
GESTOR:
Leandro Oss Zambon
Unimed Noroeste/RS
SECRETÁRIA EXECUTIVA:
Jóice Steinhorst Garcia
Unimed/RS

Composição do CSU em 31/12/2017

Estrutura atual do
Comitê Setorial Unimed
PRESIDÊNCIA

COORDENADORIA
GERAL

COORDENADORIA DE
AVALIAÇÃO

COORDENADORIA DE
CAPACITAÇÃO

COORDENADORIA DE
COMUNICAÇÃO

SECRETARIA
EXECUTIVA

ATENDIMENTO E
AUTORIZAÇÃO - GPA

MARKETING
E NEGÓCIOS

QUALIDADE

SAÚDE OCUPACIONAL

ATENÇÃO INTEGRAL À
SAÚDE - CAS/RS

OPERAÇÕES

SUSTENTABILIDADE

SECRETARIADO

CONTÁBIL

ORGANIZACIONAL

REDE DE PRESTADORES

TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

CONTROLADORIA
E FINANÇAS

PESSOAS

RISCOS DO NEGÓCIO

URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
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O Comitê Setorial Unimed é composto por 16 Comitês Estaduais de Gestão (conforme tabela).

Comitê Estadual de Gestão

Cooperado Responsável

Técnico Responsável

Atendimento e Autorização-GPA

Jorge Martines

Ronísia Padilha

Atenção Integral à Saúde- CAS/RS

José Mirenda

Sara Dall’ Agnol

Contábil

Paulo Webster

Aristeu Santos

Controladoria e Finanças

Gerson Reis

Raphael Hernando

Marketing e Negócios

Luis Carlos de Melo

Leandro Souza

Operações

Jorge Martines

Patrícia Bianchini

Organizacional

Jorge Martines

Aldemar Chagas

Pessoas

Gerson Reis

Rodrigo Lima da Silva

Qualidade

Jorge Martines

Jóice Garcia

Rede de Prestadores

Jorge Martines

Fernanda Costi

Riscos do Negócio

Gerson Reis

José Lumertz

Saúde Ocupacional

Renor Paulo Beltrami

Dr. Leandro Zambon

Secretariado

Gerson Reis

Cláudia Feijó

Sustentabilidade

Alcides Stumpf

Joice Vaz Dias

Tecnologia da Informação

Jorge Martines e Paulo Gonçalves

Graziela Aragonés
e Leandro Schmitz

Urgência e Emergência

Fernando Arthur

Simone Oliveira

COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO DO
ATENDIMENTO E AUTORIZAÇÃO - GPA
Em 2017 foram realizados 04 encontros presenciais, que reuniram mais de 17 Unimeds do Estado,
com uma média de 27 participantes por encontro.
Nos encontros foram abordados assuntos pertinentes ao atendimento, onde houve troca de experiências voltadas à excelência, visando sempre à
satisfação e transparência quanto às informações
para o nosso cliente.
Foi abordado também o processo de autorização e
suas diretrizes, visando a esclarecimentos e alinhamentos quanto à conduta dentro do Estado.
Os principais assuntos abordados foram:
• novo ROL/2018 – apresentados alguns exames/
procedimentos que entrarão no ROL de 2018;
• jeito de Cuidar Unimed: reforçada a importância
do significado sobre a marca Unimed;
• rede CNU – Cooperativas de Salvador, dificuldade
com a rede de atendimento;
• análise sobre a proposta levantada para criarmos

um Evento Estadual Anual de Relacionamento;
• debate sobre a revisão do RAMI, em concordância com a nova versão do MIN (2018);
• disseminados assuntos que entraram em debate
no Workshop de Intercâmbio que aconteceu em
São Paulo;
• presença de convidados para falar de assuntos
pertinentes ao momento, como: trâmites jurídicos e entrada de novas Resoluções Normativas, a
exemplo da RN 424 – Junta Médica, Coparticipação e Franquia (regulamentação ANS); excelência
no atendimento ao cliente, ministrado pelo Marco Eckert, com a apresentação “Porque os sinos
tocam”.

COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO DA
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE- CAS/RS
Em 2017 foram realizados 03 encontros presenciais, além de contribuição para a realização do 4º
Congresso de Atenção Integral à Saúde, promovido
pela Unimed do Brasil, e 02 visitas técnicas em
Singulares que estão desenvolvendo o produto
Atenção Integral à Saúde.
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O primeiro encontro aconteceu através de videoconferência, em março. O objetivo da reunião foi
trabalhar os itens da Dimensão 5, uma das dimensões da RN 277. A segunda reunião aconteceu em
maio de forma presencial. Fez-se uma reunião em
parceria com o Comitê de Comunicação e Marketing. Ana Patrícia Lima, colaboradora do setor de
Marketing da Unimed do Brasil, apresentou as
novidades e atualizações da Campanha Viver Bem,
além da apresentação completa sobre a Campanha
Institucional de 2017, chamada de: #mude1hábito.
Além disso, Cristiano Fragoso, da Agência DeBrito,
expôs sua experiência no SXSW. Carlos Sugnol
atualizou o grupo sobre o convênio da Unimed
Participações com laboratório EMS.
A Unimed/RS- Federação apoiou a Unimed do Brasil no 4º Congresso de Atenção Integral que aconteceu em Gramado nos dias 01 e 02 de junho. O
Congresso trabalhou o tema Prevenção Quaternária na Atenção Primária à Saúde. O evento contou
com a participação de muitas Singulares de todo
Brasil e mais de 300 pessoas.
O último encontro ocorreu em setembro. Nesse
encontro houve a apresentação da Unimed Central de Serviços - RS. Patrícia Osório apresentou os
resultados econômico-financeiros do Programa
Gerenciamento de Crônicos. A seguir, através da
parceria com a Unicoopmed, tivemos a palestra
`Prevenção ao suicídio´, ministrada pelo Ricardo
Nogueira. Essa palestra contou com público externo interessado no tema.
No dia 11 de maio, a equipe Unicoopmed/CAS RS
realizou uma visita técnica à Unimed Planalto
Central/RS. O objetivo foi conhecer o Projeto de
Implantação da Atenção Primária à Saúde (APS)
da cooperativa. Em agosto, o Presidente da
Unicoopmed, José Milton Mirenda, participou
da inauguração do Produto Unimed Pleno na
Unimed Vale dos Sinos.
O CAS/RS, em parceria com Unicoopmed e Faculdade Unimed, está promovendo o 1º curso de Extensão em Atenção Primária à Saúde do Estado. As
aulas iniciaram em julho de 2017 e a previsão para
término é maio de 2018; 34 alunos realizam o curso, provenientes de várias Singulares do Estado.

COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO CONTÁBIL
Em 2017 foram realizadas 02 videoconferências e
01 Seminário.
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Os principais assuntos abordados foram:
• 28/04/2017 (Videoconferência) - Tributação; Intercâmbio - estudo das divergências dos saldos a
receber e a pagar (DIOPS); e Registro contábil dos
eventos (grupo 4121) e Livros Auxiliares (x) TISS;
• 22/09/2017 (Videoconferência) - ISSQN e ITG
2004 do CFC (Alterações na NBC T 10.8 e 10.21
com inclusão do adequado registro do Capital
Social no Patrimônio Líquido das cooperativas);
• 08/12/2017 (Seminário de Contabilidade da Unimed RS 2017) - Provisões, Garantias, Margem
de Solvência e formas de capitalização, compartilhamento de risco; Compartilhamento de
risco (Contabilização do Intercâmbio de forma
continuada ou habitual, constituição de fundos
comuns e oferta conjunta de planos privados de
assistência à saúde) e o impacto do batimento da
TISS (x) DIOPS; Introdução ao Compliance e sua
relação com a Contabilidade e com a operação
de Planos de Saúde; e Legislação Municipal (ISSQN) e Legislação Federal (PIS e COFINS).

COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO EM
CONTROLADORIA E FINANÇAS
Em 2017 foi realizado 01 encontro presencial.
Os principais assuntos abordados foram:
• caderno de indicadores de inadimplência do Estado do Rio Grande do Sul;
• necessidade de construção de políticas e normas;
• workshop de Finanças.

COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO
EM MARKETING E NEGÓCIOS
Em 2017 foi realizado 01 encontro presencial.
Tendo em vista as comemorações de 45 anos da
Federação, foi informado às Unimeds que a atenção seria voltada a projetos internos e algumas distribuições de ações.
Os principais assuntos abordados foram:
• apresentação, por representante da Unimed do
Brasil, da campanha nacional Mude1Hábito, lançada no dia 7 de abril e que foi utilizada por todo
o Sistema Unimed, além dos conceitos do Viver
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Bem e suas diretrizes, assim como o uso desse
nas diferentes situações. As Singulares puderam
tirar dúvidas e trocar experiências em relação ao
projeto;
• informado sobre a disponibilização de campanhas e propostas de ações para o segundo
semestre de 2017, e do kit 2018, composto de caderno, calendário, agenda e agenda médica, para
compra conjunta;
• palestra do publicitário Cristiano Fragoso, diretor
de criação da Agência DeBrito, que falou de sua
experiência no evento SXSW, realizado em Austin, no Texas (EUA), e de como podemos utilizar
algumas ideias para inspirar e criar novas soluções, relacionando sua experiência com o conceito de cooperativismo médico;
• o Carlos Suñol e o Assessor Silvio Peter reforçaram aos participantes sobre a parceria da
Unimed com o laboratório EMS. A novidade é
que outras farmácias, além da Panvel, estarão
disponibilizando o desconto nos medicamentos
genéricos. Além disso, a parceria passará a alcançar outros Estados, além de Rio Grande do Sul e
Santa Catarina;
• campanha de verão: disponibilizada às Unimeds,
para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro,
campanha sobre prevenção, incentivando os
gaúchos a usarem protetor solar - não só no Litoral. Foi criado um produto fictício denominado
“Protchêtor”, utilizando o Guri de Uruguaiana
como garoto propaganda, incluindo paródia, spot,
blitz no Litoral Norte e Sul, além de vídeos em
mídias sociais.

COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO
DAS OPERAÇÕES
Em 2017 foram realizados 02 encontros presenciais
e 02 videoconferências, onde foram abordados
assuntos relacionados às operações de Cadastro,
Contas Médicas e Faturamento de Intercâmbio.
Os principais assuntos abordados foram:
• regras de Intercâmbio Estadual e Nacional;
• troca de experiências entre as Singulares, com a
apresentação de cases de processos;

• mudanças no processo de Cadastro, ocasionadas
pela entrada da RN 412;
• canal do beneficiário;
• desenvolvimento de ações para redução dos
valores represados na ferramenta AJIUS
(faturas expiradas, em reanálise e bloqueadas);
• treinamento da ferramenta de Software
de Pacotes;
• treinamento do Manual de Intercâmbio
Nacional.

COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO
ORGANIZACIONAL
Em 2017 não houve reunião. Com foco nos objetivos do Comitê, que são desenvolver as lideranças,
identificar necessidades das Singulares e definir
como elas podem ser tratadas em nível estadual,
em 2018 o Comitê será reativado, com a abordagem do tema Inovação.

COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO
DE PESSOAS
Em 2017 foram realizadas 09 reuniões presenciais.
Os principais assuntos abordados foram:
• MARÇO > elaboração do Plano de Trabalho para
2017, apresentação do novo Coordenador do Comitê e apresentação da metodologia de trabalho
do grupo da Amcham Brasil;
• ABRIL > apresentação dos assuntos tratados no
Comitê Nacional de Gestão de Pessoas, elaboração do programa para o Seminário de Gestão de
Pessoas e deliberação sobre o perfil de competências;
• MAIO > apresentação do modelo do Seminário
de Gestão de Pessoas, discussão sobre os assuntos relacionados a ergonomia e apresentação do
Guia para Pesquisa Salarial 2017;
• JUNHO > apresentação dos assuntos tratados no
Comitê Nacional de Gestão de Pessoas, discussão
sobre o modelo de trabalho e estrutura organizacional da Unimed do Brasil e definição dos indicadores de nível nacional;

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2017
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• JULHO > e-Social, boas práticas nas Singulares
e apresentação dos assuntos tratados no Comitê
Nacional de Gestão de Pessoas;

• realizada a troca de experiência, com o objetivo
de conhecer as práticas utilizadas nas Unimeds
do Estado, relacionadas aos processos;

• AGOSTO > orientações jurídico-trabalhistas,
revisão do programa do Seminário de Gestão de
Pessoas e Indicadores;

• apresentação de cases de Boas Práticas com foco
em engajamento no SGQ, para possível apresentação no Seminário de Boas Práticas;

• SETEMBRO > competências do Líder Técnico,
boas práticas das Singulares e orientações jurídico trabalhistas em relação a Reforma;

• realização do 9º Prêmio Excelência em Gestão
e 8º Seminário de Boas Práticas do Sistema
Unimed - RS em 17/11/2017.

• OUTUBRO > realização do Seminário de Gestão
de Pessoas, vídeo conferência com todas as Singulares sobre o tema Reforma Trabalhista e discussão sobre o tema Compliance;

COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO DE REDE

• NOVEMBRO > apresentação do GPTW (Great
Place To Work) para o Sistema RS, apresentação
dos assuntos discutidos no Encontro Nacional de
Gestão de Pessoas e apresentação Case da Unimed Central de Serviços - RS com o tema Avaliação de Eficácia.
Principais Realizações:
• I Seminário de Gestão de Pessoas;
• pesquisa Salarial e Benefícios para o Sistema RS
(desde 2014 não era realizado);

Em 2017 foram realizadas 12 videoconferências
e 02 treinamentos presenciais para atualização e
manutenção da Rede Nacional de Prestadores.
Os principais assuntos abordados foram:
• ajustes nos dados cadastrais dos arquivos PTU
A400 e PTU A450 e nos dados cadastrais da rede
assistencial junto à ANS;
• atualizações do Guia Médico;
• atualizações das redes hospitalares direta e indireta junto à ANS;

• participação e representação no Comitê Nacional
de Gestão de Pessoas.

• propostas de alterações para redimensionamento
e substituição da rede hospitalar, com o objetivo
de atualizar as regras que estão na Instrução Normativa / DIPRO nº 46 da ANS;

COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO
DA QUALIDADE

• propostas de alterações para as dimensões que
tratam da rede de prestadores na resolução Normativa nº 277 da ANS;

Em 2017 foram realizados 03 encontros presencias
e 01 videoconferência.
Os principais assuntos abordados foram:
• participação da coordenadora do setor de Gestão
da Qualidade da Unimed/RS no Grupo Técnico
para reestruturação da RN 277 - Acreditação de
OPS na ANS, trazendo informações sobre o andamento dos trabalhos, que iniciaram em 2017 e
tem previsão de término em 2018;
• reunião conjunta com o CEG de Sustentabilidade
para tratar da devolutiva da Unimed do Brasil –
Selo de Governança 2016;
• tratamento das necessidades apontadas na Pesquisa de Satisfação em relação aos Comitês em 2016;

• reclassificação da rede hospitalar em 2018;
• prêmio Excelência em Gestão da Rede Prestadora.

COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO
DOS RISCOS DO NEGÓCIO
Em 2017 foi realizada 01 videoconferência, no mês
de abril. e teve por base repassar todo o documento
denominado ‘Guia para a Estruturação do Processo
de Gestão de Riscos nas UNIMEDs’.
Além disso e dada a evolução de alguns itens
no mercado de assistência à saúde, foram
acompanhados e compartilhados com as
Singulares, via vídeo-atuariais, os temas relativos
ao Compartilhamento de Risco e sobre Fator
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Moderador, cuja regulamentação pela ANS deve
ocorrer para o início de 2018, apresentando algumas possibilidades de rearranjo estrutural.
De forma complementar, foram acompanhados os
temas relativos a:
• orientações para o preenchimento do Questionário de Riscos, enviado pela ANS às Operadoras
(concluído);
• orientações e acompanhamento das ações para
a atualização da rede direta e indireta de prestadores (em andamento);
• elaboração do processo de gestão de riscos do
negócio (em andamento).

COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO
EM SAÚDE OCUPACIONAL
Em 2017 realizou 01 encontro presencial.
Os principais assuntos abordados foram:
• intercâmbio Estadual;
• criação um GT de Saúde Ocupacional para revisar e atualizar o Manual do Intercâmbio de Saúde Ocupacional.

COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO
DO SECRETARIADO
Criado em novembro de 2017, tem como objetivo
unificar condutas e troca de experiências entre o
público do secretariado do Sistema Unimed-RS.
A primeira reunião deste Comitê ocorrerá em 2018.

COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO
DE SUSTENTABILIDADE

los Comitês Estaduais de Gestão da Qualidade e
Sustentabilidade da Federação Unimed/RS, com a
presença especial da equipe de Sustentabilidade da
Unimed do Brasil, com o objetivo de apresentar resultados do Selo de Governança e Sustentabilidade
- Edição 2016  e auxiliar na construção de planos de
ação auxiliando na gestão;
• 04/08/2017- realizada reunião com o propósito
de discutir junto ao comitê o processo de construção de resultados estruturado pelo Instituto
Unimed/RS, objetivando evidenciar os potenciais
temas de sustentabilidade a serem trabalhados
nas Singulares. Para o Instituto Unimed/RS, a
convergência, ou seja, a possibilidade de os resultados fortalecerem os valores (Estrutura) do
Instituto, favorece para que não haja confusão referente ao propósito do Instituto, facilita a transparência, evitando riscos desnecessários, assim
como desperdícios de recursos das Cooperativas
e suas Filiais do Instituto;
• 27/10/2017- realizada visita às dependências
do Instituto do Câncer Infantil, para conhecer
a estrutura e os projetos desenvolvidos.
Apresentada proposta de parceria para
desenvolvimento, no Estado, das campanhas
Tampinha Solidária (apoio a cooperativas de reciclagem) e de implantação do Programa Doador
Fiel (objetiva doação de sangue de forma regular);
• 15/12/2017 – realizado o Seminário de Sustentabilidade e Café com Política – abordado o tema
Compliance e a sua relação com a área da saúde,
com o seguintes palestrantes: Modesto Carvalhosa – Advogado, professor e maior referência nacional em Anticorrupção; Reynaldo Goto – Diretor de
Compliance da Siemens; Rosangela Maria Pereira
Castunda – Diretora Geral A4 Quality Services.

COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Em 2017 foram realizadas 03 reuniões presenciais
e 01 Seminário.

Em 2017 foram realizados 08 encontros presenciais.

Com o objetivo de fomentar um posicionamento
comprometido com a sustentabilidade na estratégia das Unimeds do Estado, o Comitê de Sustentabilidade abordou como principais assuntos:

Os principais assuntos abordados foram:

05/05/2017- realizada reunião em conjunto pe-

• 18/05/2017 - Seminário Executivo sobre Governança de TI - influenciadores da Governança de
TI, modelos de GTI, escritório de governança e
como a GTI assegura os regulatórios;
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• 19/05/2017 – Treinamento sobre Fundamentos
de Governança de TI - dimensões da Governança
de TI, frameworks de Governança Corporativa,
frameworks de Governança de TI, roadmap de
implementação e apresentado andamento do
projeto Prontuário Eletrônico;
• 29 e 30/05/2017 - Formação em Governança de
TI – Sustentabilidade - Governança de TI, gestão
estratégica de TI, processos de sustentabilidade e
sustentabilidade, inovação e relacionamento;
• 12 e 13/06/2017 - Formação em Governança de
TI - gestão de portfólio de serviços, processo de
tomada de decisões, novos serviços, gestão de
projetos, apresentação dos resultados da avaliação da RFP para a escolha de prontuário eletrônico para atenção integral a saúde e para os consultórios médicos, apresentação dos resultados
da avaliação dos fornecedores e próximas etapas
e debate sobre o status do Projeto Portal de Gestão do Atendimento;
• 14/09 e 15/09 - Workshop de TI – gestão de
documentos e processos – ferramentas BPM/
GED/ECM (Sistema Unicred e Unimed), projeto
Governança de TI – Unimed/RS (próximos passos); plataforma mobile (Federação do Paraná),
prontuário médico – Projeto PEP x RES para
consultórios médicos Unimed/RS, portal de
gestão do atendimento – Auditoria Eletrônica e
Compartilhada no Intercâmbio, exames laboratoriais em minutos – Hilab (Grupo Positivo), case
RFID na Saúde (Grupo Valid), certificação digital
de documento e processos (Green Concept), no
paper case de GED/ECM no Norte/Nordeste do
País, gestão de planos de saúde Planejamento
do Produto GPS-TOTVS Roadmap (TOTVS RS),
segurança da Informação (CISCO/OI) e CHATBOT
para Saúde (Tá-Na-Hora).

COMITÊ ESTADUAL DE GESTÃO
EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
No ano de 2017 não houve reuniões do Comitê de
Urgência e Emergência; durante esse período a
coordenação esteve empenhada com os trâmites
para a aprovação da atualização do Regulamento
do SOS, realizada por esse mesmo grupo de trabalho no ano anterior. No mês de novembro, o Regulamento passou a fazer parte do RAMI, no capitulo
XIII, denominado Serviço SOS.
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Utilização de
Informações
Comparativas
A Unimed/RS utiliza referenciais comparativos
para aprimorar sua gestão, seguindo as etapas a
seguir relatadas.
IDENTIFICAÇÃO
A identificação das necessidades de informações
é realizada nas reuniões do Planejamento Estratégico, que ocorrem anualmente, e que são baseadas
no BSC, nos requisitos apontados na ISO 9001, no
Modelo de Excelência em Gestão do PGQP e RN
277 – Acreditação de Operadoras, que orientam as
definições das informações estratégicas. Outros
momentos para esta identificação ocorrem por
parte da Diretoria Executiva e pelas lideranças da
Federação, quando da execução de suas atividades, considerando suas expertises. A identificação
também ocorre nas revisões dos procedimentos e
instruções de trabalho dos processos, momento em
que é realizada reflexão sobre o seu funcionamento e necessidades de informação.
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES
É de responsabilidade do setor de Gestão da Qualidade, que envia anualmente, para as organizações
identificadas como referenciais, uma correspondência contendo formulário- padrão de coleta de informações. Esse formulário contém os indicadores pertinentes e comparáveis, sua fórmula, e os resultados
da Unimed/RS- Federação no último ano.
ANÁLISE
Os referenciais comparativos são analisados, anualmente, nas reuniões de revisão do Planejamento
Estratégico.
CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO
Os critérios para utilização são: a classificação do
indicador (estratégico), possibilidade de ser comparado (integridade e confiabilidade dos resultados) e relevância dos resultados para o controle
dos processos e êxito das estratégias (estratégicos
ou operacionais).
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CRITÉRIO PARA SELEÇÃO DE REFERENCIAIS
PERTINENTES
São consideradas as visitas e os contatos realizados
com outras Federações, para verificar a semelhança de suas atividades com as da Unimed/RS e pertinência de comparação.

Planejamento
Estratégico
No dia 14 de dezembro, diretores e lideranças da
Federação Unimed/RS reuniram-se para a revisão
do Planejamento Estratégico da cooperativa para o

período 2018-2020.
A imersão, realizada no Hotel Deville, em Porto Alegre, contou também com a presença de representantes das demais instituições do Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS. No início da reunião
houve um momento de reflexão sobre as tendências
de inovação trazidas pelo publicitário Arthur Bender, presidente da Key Jump - Inteligência, Estratégia e Branding e autor dos livros ‘Personal Branding’
e ‘Paixão e significado da Marca’.
Na continuidade do dia, foi realizada a análise das
diretrizes estratégicas, da matriz SWOT, do mapa
estratégico, dos objetivos estratégicos, dos planos
de ação e dos indicadores estratégicos.

Lideranças da Unimed/RS se reúnem para rever Planejamento Estratégico
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Mapa Estratégico
Visão Estratégica Institucional (até 2020)

Visão Estratégica Operadora (até 2020)

Ser reconhecida por sua capacidade agregadora
no Sistema Unimed–RS e pela promoção do
desenvolvimento organizacional das Filiadas,
contribuindo para a satisfação dos cooperados.

Ser modelo e suporte em gestão operacional
para o desenvolvimento das Filiadas, buscando
a sustentabilidade do negócio e a satisfação
dos clientes.

Perspectiva Resultados

Institucional

Operadora

Manter o equilíbrio
econômico-financeiro,
garantindo a sustentabilidade do negócio

Aumentar o
resultado
líquido

Otimizar receitas,
despesas operacionais
e custos assistenciais

Perspectiva Clientes

Institucional

Operadora

Disponibilizar
serviços e orientações que atendam as
expectativas das
Filiadas

C

M

Y

CM

MY

CY

Fortalecer alianças
político-institucionais
em prol das Filiadas

Encantar o cliente,
agregando valor aos
serviços prestados
Desenvolver
produtos e
serviços
inovadores

CMY

K

Perspectiva Processos Internos

Otimizar processos
e aprimorar modelos
de gestão com foco
na inovação para o
fortalecimento do
Sistema Unimed

Perspectiva Aprendizado e Inovação

Promover a
cultura da
sustentabilidade
e da inovação

Aperfeiçoar a
gestão de pessoas

Desenvolver ações
para adequar
as estruturas
operacionais
Intensificar o
conhecimento e
a aplicação dos
princípios
cooperativistas
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Para monitorar o cumprimento dos objetivos estratégicos, foram definidos os indicadores estratégicos,
apresentados a seguir.
Indicador

Sentido

2015

2016

2017

Sinistralidade Econômica da Unimed/RS

Menor

79,02%

74,00%

83,34%

Sinistralidade Econômica Geral

Menor

80,45%

72,74%

81,53%

Margem de contribuição líquida

Maior

19,53%

18,50%

14,60%

Margem de Solvência

Maior

161,74%

170,64%

137,27%

Resultado operacional líquido

Maior

5,73%

4,31%

-0,34%

Liquidez Total

Maior

1,19

1,33

1,28

% máximo de Dependência da Contribuição das
Filiadas

Menor

29,29%

28,60%

35,06%

Grau de satisfação das Filiadas (Bloco Diretoria)

Maior

9,13

9,18

*

Grau de satisfação das Filiadas

Maior

8,75

8,74

*

Grau de satisfação dos Beneficiários

Maior

8,26

8,62

*

Grau de satisfação dos Contratantes

Maior

8,65

8,60

*

% de não-conformidades tratadas

Maior

94,57

99,89

% de observações tratadas

Maior

99,00

99,86

% de oportunidades de melhoria tratadas

Maior

99,00

99,87

Pontuação na RN 277

Maior

75,57

92,90 (Nível 1)

Grau de satisfação dos colaboradores

Maior

83

*

% de participação dos colaboradores e dirigentes
nas capacitações relativas à Sustentabilidade

Maior

63,07

64,45

% de absorção do conhecimento em relação a
sustentabilidade

Maior

70

% de efetividade do desenvolvimento da cultura
para a sustentabilidade

Maior

63,07

43,69

*Resultado em compilação quando do fechamento do relatório

Diretrizes
Estratégicas

tivos da Qualidade e Política da Sustentabilidade,
que norteiam os ideais a serem perseguidos. Todas
as ações realizadas estão alinhadas às Diretrizes
Estratégicas e levam em consideração as necessidades das partes interessadas.

As Diretrizes Estratégicas são formadas pelo conjunto de Missão, Negócio, Visão, Valores e Princípios, Política da Qualidade, Escopo do SGQ, Obje-

As Diretrizes Estratégicas da Federação, revisadas
no Planejamento Estratégico realizado em dezembro de 2017, são mostradas a seguir.
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Diretrizes Estratégicas
Negócio
Liderar o desenvolvimento das Filiadas.
Missão
Integrar o Sistema Unimed-RS, promovendo o
aperfeiçoamento da gestão, com representatividade político-institucional.
Visão
Ser reconhecida como referência em gestão
político-institucional e organizacional pelas
Filiadas e pelo Sistema Nacional Unimed.

Valores e Princípios
Ética
Somos transparentes e leais nos relacionamentos com as partes interessadas.
Cooperativismo
Norteamos as ações federativas com
base nos príncipios cooperativistas.
Comprometimento
Somos comprometidos com a excelência em gestão
com foco em resultados para Filiadas, clientes,
colaboradores, prestadores, parceiros e sociedade.

Atualização: dezembro/2017
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Prestação de Contas e Análise do
Desempenho Operacional e
Estratégico pela Direção
A prestação de contas pela Diretoria Executiva é realizada anualmente na Assembleia Geral
Ordinária, que é convocada pelo Presidente, por
deliberação do Conselho de Administração e por
meio de edital publicado em jornal de circulação
estadual, sendo comunicada às sócias por meio
de circular. A Diretoria Executiva e o Conselho de
Administração apresentam: o Relatório da Gestão, onde constam as atividades desenvolvidas
pelas diversas Diretorias; o Balanço Patrimonial,
as Demonstrações de Resultados e todas peças
contábeis de obrigação legal; o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Independente.
Também é submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária a destinação das sobras
líquidas apuradas ou o rateio das perdas, bem
como é realizada a prestação de contas da execução orçamentária e das verbas destinadas para
projetos e programas específicos, bem como dos
resultados do Planejamento Estratégico. Também
durante o exercício, mensalmente, a Diretoria
Executiva submete à apreciação do Conselho de
Administração os resultados econômico-financeiros da Federação, bem como mensalmente o

Conselho Fiscal reúne-se e analisa os resultados e
as atividades desenvolvidas na Federação.
A Análise do Desempenho Estratégico e Operacional contempla a análise do Planejamento Estratégico, que contém também a Análise Crítica
do Sistema de Gestão da Qualidade. Os principais
itens abordados nas reuniões do Planejamento Estratégico são: Análise dos Planos de Ação; Análise
dos Indicadores; revisão do PE; análise das diretrizes estratégicas; resultados de auditorias internas
e externas; reclamações de clientes e pesquisa de
satisfação de clientes; desempenho de processo e
conformidade de produto; situação das ações preventivas e corretivas; acompanhamento das ações
oriundas das reuniões de análises críticas anteriores; alterações que podem afetar o SGQ; recomendações para melhorias e necessidade de provimento de recursos para alcançar as melhorias.
As decisões decorrentes da análise de desempenho da organização são comunicadas nas reuniões
de Diretoria Executiva e sua ata divulgada para as
principais lideranças.

Gerenciar Sistema de Gestão
O Sistema de Gestão da Unimed/RS integra as seguintes ferramentas de Gestão: Planejamento Estratégico, ISO 9001, RN 277 – Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde,
5 Sensos e modelo de gestão, de Governança e
Sustentabilidade, elaborado pela Unimed do Brasil.
A Unimed/RS utiliza essas ferramentas de forma

integrada, sendo uma complementar a outra, para
a sua melhoria na Gestão.
A Unimed/RS – Federação possui gestão por processos, que estão estruturados conforme a Cadeia
de Valor apresentada abaixo e detalhados nos capítulos Para Filiadas e Para Contratantes.
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Em 2017 foram realizadas quatro auditorias de 5S.
A média das notas das auditorias gera um indicador com o desempenho da Federação no Sistema
5S, que teve o resultado de 98,94 nesse ano. Como
forma de reconhecimento às áreas com melhor

desempenho no ano anterior, é entregue o troféu
Destaque 5S.
Em 2017 esse troféu foi entregue aos setores identificados a seguir.

Áreas

Média da pontuação

Central de Relacionamento

100

Gestão da Qualidade

100

Núcleo de Relacionamento com Fornecedores

100

Presidente, Vice-Presidente de Coordenação das Relações Estaduais, Vice-Presidente
de Coordenação das Relações Nacionais, Diretor Administrativo-Financeiro, Diretor
de Inovação e Negócios Corporativos, Diretor Operacional e de Intercâmbio, Assessor
Especial de Comunicação e Relações Corporativas

100

Telefonia e recepção (térreo)

100

No dia 14 de dezembro foi realizada a revisão do
Planejamento Estratégico, conforme detalhado no
item acima (Planejamento Estratégico).
Em 2017 a Federação fez a transição da ISO 9001
versão 2008 para a versão 2015, com auditoria realizada pelo Det Norske Veritas (DNV).

A Unimed/RS, nesse ano, manteve o Selo Prata de
Governança e Sustentabilidade da Unimed do Brasil.
Com o término da implementação da RN 277 –
Acreditação de Operadoras de Planos Privados de
Assistência à Saúde, em 2017 houve a conquista
dessa Acreditação no nível I.
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Em 2017 a Coordenadora do Setor de Gestão da
Qualidade, da Unimed/RS, participou das reuniões
Grupo Técnico formado pela da ANS, para reestruturação da RN 277, que ocorreram nas seguintes
datas: 31/03/2017, 12/05/2017, 23/06/207, 21/07/2017,
07/08/2017, 30/08/2017, 11/09/2017, 25/09/2017.

Abaixo é apresentado o resultado alcançado pela
Unimed/RS na auditoria da Acreditação (considerando o percentual de implantação das questões e o
tempo), em comparação aos diagnósticos realizados
em anos anteriores.

100

92,90

Pré-auditoria
(2017)

Auditoria
(2017)

75,57

80
60

91,54

50,29

49,42

1º diagnóstico
(2013)

2º diagnóstico
(2014)

43,69

40
20
0
3º diagnóstico
(2015)

Na definição do Planejamento Estratégico da
Unimed/RS, um dos objetivos estratégicos é “Aprimorar processos e modelos de Gestão com foco
na inovação para o fortalecimento do Sistema
Unimed”, tendo o setor de Gestão da Qualidade
trabalhado intensamente, em 2017, para apoiar os
diretores, as lideranças e os colaboradores para o
alcance deste objetivo.
Para assegurar o funcionamento do Sistema de
Gestão são realizadas, além das auditorias externas
da ISO 9001 e da RN 277 - Acreditação, as auditorias internas desses modelos de gestão, pelo Time
de Auditoria Interna, com o apoio do setor de Gestão da Qualidade, que elaboram os Planos de Auditoria Interna contemplando todos os requisitos
destas normas.
O Time de Auditoria Interna é formado por colaboradores voluntários dos diversos setores, que se
reúnem mensalmente para preparação das auditorias e estudos teóricos.
Composição do Time de Auditoria Interna em
31/12/2017
Aldemar Chagas de Moraes
Amanda Farias de Moraes
Barbara Klein Soares
Bruna Renata Brauwers da Silva
Caroline Duarte Hermes Pereira

4º diagnóstico
(2016)

Cassiana de Freitas Andrade
Cibele Barden Baier
Déborah Anahi Saldanha Machado
Fernanda Fonseca Reis
Joice Steinhorst Garcia
Lucas Pereira Martins
Magali Azevedo
Marcelo do Nascimento Betiatto
Milene de Zorzi Trindade
Natália Bauer Simão
Rafael Kraus Camargo
Rita Silveira Garibaldi
Tatiana Medeiros de Azevedo
Walmir Peres Gomes Junior
A identificação das necessidades de ações corretivas, ações preventivas e melhorias ocorrem nas
auditorias internas ou externas e também na percepção da execução dos processos e reclamação
de clientes, com a abertura de formulário, com as
informações relacionadas à evidência da constatação e encaminha para o Setor de Gestão da Qualidade, pelo Sistema SA - Módulo de Ocorrências,
que analisa as informações e encaminha ao setor
responsável para tratamento. O setor responsável
identifica a causa e planeja ações para tratamento
das constatações.
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O setor de Gestão da Qualidade monitora o tratamento das ocorrências, por meio dos indicadores
demonstrados a seguir.

Indicador

2015

2016

2017

Percentual de constatações atualizadas

72,5%

85,75%

91,67%

Número de não-conformidades registradas

38

38

68

Número de observações registradas

17

18

32

Número de oportunidades de melhoria registradas

113

74

98

Também são utilizadas como ferramentas de gestão, na busca de lacunas que possam servir para
oportunidades de melhoria, o Programa Integridade e o Balanço Social.
Em 2017 foi elaborada uma metodologia própria
de Gestão por Projetos, com base em estudos realizados pelo Grupo Interno de Trabalho (GTI) de
Projetos, com a seguinte formação: coordenadora
do setor de Gestão da Qualidade, coordenadora da
Central de Relacionamento, o coordenador do Nú-

cleo de Negócios Corporativos, gerente de TI, gerente operacional e executivo corporativo. O principal
objetivo foi padronizar as metodologias já utilizadas,
criando uma orientação para novos projetos, contemplando todas as necessidades dos projetos já
existentes. Essa metodologia contempla: definição
de Projeto; classificação dos Projetos; etapas dos
Projetos; e detalhamento das informações essenciais
para cada etapa dos Projetos, já adotada para os projetos estratégicos. Em 2018, a nova metodologia será
ampliada para projetos operacionais.

Etapas do Projeto
Início

Planejamento

Execução

Controle

Fechamento

Termo de
Abertura

Plano de
Projeto

Cronograma

Relatório de
Projeto
(análises críticas,
verificações e
validações)

Termo de
Encerramento
(com reunião)
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Econômico
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ECONÔMICO

ECONÔMICO
G4-DMA

A Unimed/RS - Federação vem consolidando seus resultados econômicos, alinhados às suas diretrizes, primando pelos
princípios cooperativistas e buscando uma
administração comprometida com a sustentabilidade e com o equilíbrio econômico-financeiro de seu negócio.
O gerenciamento dos aspectos que impactam a sustentabilidade financeira do
negócio se dá por índices de controle de
mercado constantes nas atividades operacionais do Núcleo Administrativo e

G4-EC1

Na tabela abaixo, é possível observar o
desempenho econômico da cooperativa
nos três últimos anos, sendo as principais
fontes de renda: operação de planos de
saúde; prestação de serviços de intercâmbio; e a contribuição social das Singulares
associadas. Houve estabilidade de 2015

As despesas e os custos tiveram aumento superior
a 15%, percentual que ultrapassa o índice de inflação. Em contrapartida, as receitas não alcançaram
o mesmo patamar de crescimento.
Observa-se que, nos pagamentos ao governo, o
aumento se deve principalmente à mudança na
contratualização com alguns prestadores.
No caso dos investimentos na comunidade, esse
aumento se deu em função dos repasses para o
Instituto Unimed/RS, que, em 2017, apresentou um
aumento nas despesas administrativas em função
da criação de suas Filiais e de consultorias externas.
Além disso, houve investimento em alguns projetos,
os principais desenvolvidos no período: Ciclo de Palestras (realizado em algumas Unimeds do Estado),
Café Com Política e Revista Pensar.

Financeiro (NAF) e da Controladoria. Esses
indicadores são acompanhados em reuniões setoriais e monitorados pela diretoria
Administrativo-Financeira, considerando os riscos do negócio. Ao controlar os
dados que compõem a gestão financeira,
internamente, via sistemas específicos,
a Unimed/RS - Federação anualmente
submete suas informações financeiras a
auditoria externa independente, ao seu
Conselho Fiscal, ao seu Conselho de Administração e à Assembleia Geral.

para 2016, considerados anos com resultados atípicos. Em 2017, considerando o
cenário político, social e econômico de
instabilidade, houve elevação dos custos
assistenciais, com consequente dificuldade
na recomposição das receitas nos mesmos
níveis dos custos.

Contabilidade
No ano de 2017, o principal desafio foi a revisão
da parametrização do plano de contas padrão da
ANS. Foi iniciada uma adequação nos processos e
tarefas do setor.

Orçamento
O orçamento para o exercício de 2017 foi elaborado no final de 2016 e aprovado pela Assembleia
Geral ordinária (AGO) de março de 2017. Com a colaboração das áreas da cooperativa, foram previstos as receitas, custos e despesas administrativas. A
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2015

2016

2017

313.977.244,78

370.491.645,94

425.599.321,77

Receitas

287.488.243,83

343.194.597,08

396.483.813,56

Receitas de contribuições sociais

26.489.000,95

27.297.048,86

29.115.508,21

293.109.681,75

351.382.900,92

424.235.588,52

264.003.519,67

313.932.906,44

380.913.777,20

21.852.065,31

26.666.045,06

30.771.824,18

8.200,74

8.367,14

16.017,42

6.994.322,67

10.257.796,25

11.944.977,60

251.573,36

517.786,03

588.992,12

20.867.563,03

19.108.745,02

1.363.733,25

Valor econômico direto gerado

Valor econômico distribuído

Custos operacionais
Salários e benefícios de
empregados
Pagamento para provedores
de capital
Pagamento ao Governo
(imp, tx, multas)
Investimento na comunidade

Valor econômico acumulado

metodologia utilizada é a de Orçamento Base Zero,
e as despesas são orçadas por centros de custos.
O acompanhamento é feito mensalmente, sendo
comparado o realizado com o que foi previsto. São
encaminhados demonstrativos para todas as áreas
e para a diretoria, que presta conta nas reuniões do
Conselho de Administração.

Controladoria
A Controladoria conta com dois funcionários e
desenvolve suas atividades acompanhando e elaborando demonstrativos econômico-financeiros
que servem de suporte para a tomada de decisão
da administração. Elabora os demonstrativos de
resultados das carteiras das Unimeds Centro-RS,
Itaqui RS, Alegrete/RS e Federação e da Carimed.

Analisa diversos processos e identifica situações
que tenham a necessidade de correção ou de
melhorias e gera relatórios para conhecimento e
providências dos responsáveis. Em 2017, foram
emitidos 64 relatórios com constatações e orientações sobre diversas atividades e processos. A
Controladoria age também como apoio às diversas
áreas e diretorias da cooperativa, acompanha e dá
suporte às reuniões do Conselho Fiscal e controla o
Programa de Participação nos Resultados (PPR).

Finanças
Em 2017, houve a manutenção da sustentabilidade
financeira por meio de ações de tesouraria e planejamento financeiro.
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Social
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SOCIAL

SOCIAL
Sociedade
G4-DMA

G4-SO1

A Unimed/RS - Federação desenvolve
seus projetos sociais por meio do Instituto
Unimed/RS, instituição do Terceiro Setor,
que coordena e executa projetos externos
da cooperativa, bem como ações de cunho
social e ambiental para seu público interno. Além disso, o Instituto possui projetos
próprios e assessora as Unimeds do RS,
viabilizando projetos dessas cooperativas

por meio da captação de recursos.
Para definição de estratégias e ações, é
realizada, anualmente, pesquisa de necessidades e expectativas com as instituições
parceiras e com o Comitê Estadual de
Gestão da Sustentabilidade, que conta com
representantes das Unimeds do Estado.

Projetos Sociais da Federação
Unimed/RS
VOLUNTARIADO EMPRESARIAL
O Programa de Voluntariado Empresarial da Unimed/RS foi desenvolvido para
promover a cultura do trabalho voluntário entre os colaboradores da empresa,
mediante realização de atividades que
proporcionem o desenvolvimento das
instituições onde o trabalho é realizado e
das comunidades onde estão inseridas.
Em 2017, o voluntariado por meio do Instituto Unimed/RS mobilizou os colaboradores para proporcionar um final de ano
mais feliz às crianças do Lar de São José
de Porto Alegre, que atende crianças de 0
a 16 anos. Nesse ano, a dinâmica funcionou com desenhos dos alunos de todas

as turmas e idades em caixinhas de papel
higiênico, trazendo o conceito de sustentabilidade, onde constavam os pedidos
de jogos de quebra-cabeças adaptados
por idades, xadrez e damas, que foram
colocados embaixo do pinheiro montado
na recepção da sede. Voluntariamente,
os colaboradores puderam pegar uma ou
mais caixinhas e, posteriormente, entregar as lembranças compradas ao Instituto
Unimed/RS, que realizou a entrega no dia
20 de dezembro, durante a degustação
de um belo buffet de cachorro quente e
diversão, onde brincadeiras como pintura de cabelo e rosto, pula -pula e castelo
inflável fizeram parte das atividades.

NÚMEROS DE 2017
Total de crianças beneficiadas: 147

Total de voluntários: 4

RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2017

Programa
Doador Fiel
O Programa Doador Fiel faz parte
do Voluntariado Empresarial
da Unimed/RS - Federação e
tem como objetivo estimular e
conscientizar os colaboradores e
diretores quanto à importância da
doação de sangue de forma contínua. O incentivo é que as doações
ocorram no Banco de Sangue do
Hospital de Clínicas, instituição
parceira da Unimed/RS - Federa-

ção localizado próximo à sua sede.
O programa conta com um cronograma anual, de acordo com
os intervalos estabelecidos pela
Organização Mundial de Saúde
(OMS), segundo o qual voluntários do sexo masculino doam
quatro vezes ao ano e voluntárias
do sexo feminino até três vezes
ao ano, como também as regras
estabelecidas pelo Ministério
da Saúde. Os “doadores fiéis”
da Unimed/RS - Federação são
organizados de maneira a manter
um fluxo de doações semanal.
No ano de 2017 o Programa

Grupo de doadores voluntários da Federação

Natal no Lar de São José
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foi revitalizado e contou com
diversas ações de mobilização,
trazendo palestras com indicadores, conceito e importância
do voluntariado na sua essência.
Teve também a distribuição
do material da campanha que
fazem parte de um kit oferecido
aos voluntários, que contempla
camiseta, botton, gotinha antistress, boneco Doador Fiel.

NÚMEROS DE 2017
Quantidade de Doadores: 36
Doações realizadas: 70
Vidas prolongadas: 280
Litros coletados: 33,6
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Combate à Corrupção
G4-DMA

A ética é um dos valores da Unimed/RS - Federação, uma vez que a transparência e a
lealdade devem nortear os relacionamentos com as partes interessadas. O tratamento
das questões éticas e relacionadas à corrupção nos relacionamentos externos e internos,
envolvendo os profissionais médicos cooperativados, é realizado pela Comissão Técnico-Disciplinar (CTD), órgão ligado diretamente ao Conselho de Administração, com poder
de aplicar penalidades, atuando como orientadora, conciliadora e julgadora.
As questões que envolvem os colaboradores e as partes interessadas são tratadas pelo
Comitê de Conduta Profissional, órgão ligado diretamente à Diretoria Executiva, e ao
qual compete zelar pela aplicação do Código de Conduta.
Em 2017 foi criado o Comitê Interno de Compliance. Foram realizados os primeiros
encontros para planejar, implementar e fazer com que o Programa de Compliance seja
efetivo e difundido na Unimed/RS – Federação, com benefícios para as Filiadas.

G4-SO5

Não houve registros de casos de corrupção durante o período coberto por este relatório.

Programa Integridade
O Programa Integridade busca alinhar conceitos referentes à promoção de práticas
íntegras, a partir da identificação de iniciativas já realizadas e da definição de planos
de ação para a redução e mitigação da corrupção. É desenvolvido nas seguintes etapas: sensibilização, diagnóstico da cooperativa, priorização dos temas que serão trabalhados, elaboração de planos de ação e avaliação do processo. A Unimed/RS aderiu
ao programa em julho de 2015, sendo que a priorização de ações passou a ser feita
em julho de 2016, e desenvolvimento de planos de ação para melhoria dos processos
internos foram traçados para 2017, tendo nesse ano o foco das ações no lançamento
do novo Código de Conduta.

Não-discriminação
G4-DMA

A Unimed/RS - Federação segue as diretrizes estabelecidas no Código de Conduta
Interno e monitora quaisquer não-conformidades, por meio de denúncias ao Comitê
de Conduta Profissional.

G4-HR3

Durante o período de cobertura do relatório, a Unimed/RS não teve registros ou relatos de casos de discriminação internamente ou no relacionamento com suas partes
interessadas.
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Por não haver esses registros, as ações atuais são consideradas eficazes, tendo como
premissas as orientações do Comitê de Conduta e as informações disseminadas na
cooperativa.
Para reforçar as diretrizes do Código de Conduta, são realizadas reuniões com todas
as lideranças, nas quais é pontuado, de forma muito clara e objetiva, o princípio do
bom relacionamento e do bem-estar entre as pessoas, sendo que a diretoria observa e
acompanha a postura de cada liderança frente a seus liderados por meio de avaliação
de desempenho e denúncias, por exemplo.
Em 29 de julho de 2017, o setor de Gestão de Pessoas, em parceria com o Instituto
Unimed/RS, lançou a versão atualizada do Código de Conduta Unimed, produzida
pela Confederação Nacional (Unimed do Brasil), numa criação conjunta com Federações e Singulares.

Mulheres em Cargos de liderança

2016

2017

41%

41,66%

N° negros na cooperativa

26

31

N° pessoas com deficiência na cooperativa

4

4

Emprego
Benefícios
G4-DMA

Um dos principais atrativos para os colaboradores é o pacote de benefícios da Unimed/RS - Federação, com esta categoria atingindo uma das maiores pontuações na
Pesquisa de Clima. A gestão dos benefícios é realizada pelo setor de Gestão de Pessoas e todos colaboradores com contrato CLT são contemplados.
Para comparação de benefícios com outras Unimeds, a Unimed/RS - Federação participa da pesquisa estadual de salários e benefícios, bem como da pesquisa nacional
do Sistema Unimed. Na comparação em relação à pesquisa estadual, a Federação é
reconhecidamente a cooperativa com melhor pacote de benefícios aos colaboradores
e, nacionalmente, figura entre as principais Federações e grandes Singulares.
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G4-LA2

Na tabela a seguir é possível observar os benefícios que são oferecidos pela Unimed/RS.

Benefícios

CLT

Temporários

Aprendiz

Estagiário

Elegíveis (Diretoria)

Vale-Transporte

X

X

X

X

Vale-Refeição

X

X

X

X

Vale-Alimentação

X

X

X

X

Vale-Refeição Extra

X

X

Assistência Médica

X

X

X

X

X

SOS

X

X

X

X

X

Assistência Odontológica

X

X

X

X

X

Seguro de vida em grupo

X

X

SERIT - Seguro por incapacidade
temporária

X

Auxílio-creche

X

ATS - Adicional por tempo
de serviço

X

Gratiﬁcação extra por 10 anos
de trabalho

X

Folga no dia do aniversário e
presente

X

X

Presente de formatura

X

X

Uniforme

X

X

Auxílio-Educação

X

X

Adiantamento do 13° salário

X

X

Adiantamento de salário

X

X

X

Abono de férias (50%)

X

X

X

Ginástica Laboral

X

X

X

X

X

Lanche da tarde

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
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Em 2017 foi lançada a Cartilha de Benefícios do Setor de Gestão de Pessoas. Esta
cartilha estruturada, onde consegue-se visualizar todos os benefícios oferecidos, tem
como objetivo a valorização por parte do colaborador e a retenção dos talentos, visto
que é um diferencial perante o mercado.

Licença-maternidade
e licença-paternidade
G4-DMA

Na Federação, o controle de afastamento de colaboradores, devido a licenças de
maternidade e paternidade, é realizado pelo setor de Gestão de Pessoas, por meio
de planilha e documentos arquivados pelo mesmo. O afastamento dos colaboradores é visto com naturalidade, sendo realizada, durante o período de afastamento,
contratação de colaborador temporário ou realizada distribuição das atividades até
o retorno do colaborador.

G4-LA3

A tabela a seguir apresenta as taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença-maternidade/paternidade, discriminadas por gênero.

Homens

Mulheres

*Número total de colaboradores com direito a tirar
licença maternidade/paternidade por gênero

98*

148*

Número total de colaboradores que tiraram licença
maternidade/paternidade por gênero

1

4

Número total de colaboradores que retornaram ao
trabalho após tirar uma licença maternidade/paternidade
por gênero

1

2**

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

1

2**

Taxa de retorno ao trabalho e retenção de colaboradores
que tiraram licença maternidade/paternidade por gênero

100%

100%

* Considerando que todos os colaboradores têm acesso a este benefício.
** Duas colaboradoras que tiraram licença em 2017 retornarão ao trabalho em 2018.
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Relações Trabalhistas
Acordo Coletivo
G4-DMA

A Federação possui acordo coletivo e anualmente é formada uma comissão constituída por colaboradores, para condução das negociações do acordo coletivo. Até o
presente momento nunca houve dissídio entre as partes.

G4-LA4

Apesar de não haver um prazo mínimo descrito no acordo relacionado à comunicação
de mudanças operacionais, é adotada como prática o envio da minuta do acordo aos
colaboradores para comunicação de mudanças no mês subsequente ao fechamento.
Uma melhoria realizada em 2017 foi a disponibilização do acordo coletivo, na íntegra, na pasta compartilhada de documentos do Sistema de Gestão da Qualidade, para
consulta e proposta de melhorias por parte dos colaboradores.

Trabalho Infantil
G4-DMA

Todos os fornecedores que possuem contrato com a Unimed/RS – Federação são
considerados críticos e em seu contrato existe a seguinte cláusula:
A CONTRATADA compromete-se a respeitar a legislação atual, que proíbe o trabalho de
Menores em atividades insalubres ou perigosas, responsabilizando-se única e exclusivamente pela ocorrência de qualquer denúncia, incidente, acidente, denúncia-crime, em
decorrência da utilização de Menores na realização do objeto deste Contrato.
Em 2018 a cláusula será ajustada para adequação conforme exigências do E-Social e
demais necessidades da cooperativa.

G4-HR5

Como medida preventiva contra possíveis irregularidades, antes de contratar um fornecedor são realizadas consultas relativas a pendências previdenciárias e de trabalho,
conforme descrito no Manual do Fornecedor, onde existe um destaque para que sejam
cumpridas cláusulas éticas existentes dentro do Código de Conduta da Unimed/RS - Federação, que abrange todas as partes interessadas, bem como colaboradores.
A Unimed/RS - Federação não faz contratação de menores de idade, exceto no programa de aprendizagem, conforme previsão legal.
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Ambiental
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AMBIENTAL

AMBIENTAL
Água e Energia
G4-DMA

O monitoramento do consumo de água e energia é feito pelo controle de conta mensal,
disponibilizada pelas empresas fornecedoras destes insumos, que, na cidade de Porto
Alegre, são o DMAE e a CEEE, respectivamente.

G4-EN3
G4-EN8

Em 2016, a cooperativa expandiu suas operações, passando a atuar em mais um prédio, o
que, por consequência, aumenta a utilização de água e energia; além disso, a cooperativa
vem aumentando a cada ano seu número de colaboradores. Mesmo com o crescimento
da estrutura física e dos colaboradores, observa-se que, em 2017, o consumo de água teve
uma leve redução, comparado ao ano anterior, e o consumo de luz teve um pequeno aumento, considerado pouco significativo frente ao crescimento da cooperativa. Ao avaliar
a medição per capita, é possível observar que houve uma redução no consumo. Isso se
deve a iniciativas ao longo do período, quando foram realizadas algumas ações como:
conscientização - Programa Colaborador Consciente, instalação de novas torneiras e
lâmpadas, bem como troca de modelos de ar condicionado e computadores.
Para melhorias no monitoramento e redução de consumo da água, no ano de 2017 a
Unimed/RS - Federação investiu em um sistema de controle, em parceria com a Empresa
TRC, com o qual é possível gerenciar o processo, através de um sistema de instalação de
software especifico e técnicas de economia de água, possibilitando a identificação de
excessos de consumo, bem como emissão de relatórios mensais para devidos controles.

2015

2016

2017

Consumo total de água

1.936 m3

2.694 m3

2.375 m3

Valor per capita do consumo de água

10.29 m3

12,70m3

9,65 m3

Consumo Total de Energia (Kwh/h)

317.683 Kwh

347.416 Kw/h

350.450 Kw/h

Valor per capita do consumo de energia

1.689,80 Kw

1.638,75

1.424,59

Resíduos
G4-DMA

O controle de resíduos gerados pela Unimed/RS - Federação é realizado pelo Instituto
Unimed/RS, em parceria com os setores responsáveis pela geração dos diferentes resíduos. As destinações são realizadas por parcerias com fornecedores ou cooperativas que
atuam no segmento ambiental. O foco da gestão ambiental atualmente é o controle da
destinação correta dos resíduos gerados na empresa, tendo como desafio alcançar uma
redução do consumo e geração desses, garantindo assim uma ação eficaz no que diz
respeito a esse controle.
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Na tabela abaixo, estão listados os resíduos monitorados desde o início do trabalho. É
possível observar que, ao longo de três anos, ainda não houve uma redução no consumo. Por isso, vem sendo trabalhada a conscientização dos colaboradores, por meio do
Programa Colaborador Consciente. Embora essa redução não tenha sido percebida, cabe
destacar que isso pode estar relacionado ao aumento do número de colaboradores, bem
como das atividades desenvolvidas pela Federação, o que gera um aumento no consumo
e na geração de resíduos, como materiais de expediente etc.
Além dos resíduos gerados na empresa, é disponibilizado um coletor para pilhas, baterias, cartões de PVC e medicamentos vencidos. O objetivo é proporcionar um local para
armazenar esses itens e garantir uma destinação correta dos resíduos. Vale ressaltar
que, além de disponível para o descarte de materiais da empresa e daqueles trazidos
das casas dos colaboradores, o coletor está à disposição dos visitantes e, por isso, é
observado um aumento considerável na arrecadação.
No ano de 2017, a Federação aumentou o número de resíduos controlados, incluindo
em suas atividades a destinação de plásticos e papel, que são coletados por cooperativas locais, que fazem a reciclagem desses materiais.

Quan- Quantidade tidade
Anual Anual
2016
2017

Resíduo

Quantidade
Anual
2015

Perigoso

Pilhas e baterias

67

190

Perigoso

Medicamentos

78l

Perigoso

Computadores

Perigoso

Método de
Disposição

Método Determinado

165

Logística Reversa Reciclagem

Pilhas - acondicionamento e aterro.
Baterias Reciclagem - refino metais
e indústria

240

330

Incineração ou aterros
industriais

Compactação e armazenamento

-

-

1.000

Logística Reversa
e Reciclagem

Reciclagem - Desmanufatura
e reaproveitamento dos materiais

Tonner/cartuchos
das impressoras e
copiadoras

245

80

124

Reutilização/
Reciclagem

Desmanufatura e reaproveitamento
dos materiais

Perigoso

Cabos de cobre

-

-

385

Logística Reversa Reciclagem

Reciclagem

Perigoso

Lâmpadas fluorescentes e eletrônicas

480

0

908

Logística Reversa Reciclagem

Reciclagem e reaproveitamento
de materiais

Perigoso

Óleo (lubrificante/
diesel dos
geradores)

30 l

20 l

20 l

Logística Reversa Reciclagem

Logística Reversa
Óleo lubrificante - rerefino.
Óleo diesel - tratamento de resíduos

Perigoso

Resíduos de saúde
(perfuro cortantes,
algodão e luvas)

15,5 l

22,1 l

15 l

Incineração

Autoclavagem e incineração

Não Perigoso

Carteirinhas/
crachás

35l

400

195l

Reciclagem

Armazenamento local e reciclagem
do material por empresa terceirizada

Não Perigoso

Papel

-

-

178,05
Kg

Reciclagem

Reciclagem

Não Perigoso

Plásticos, papéis,
metais e vidros

-

-

76

Reciclagem

Cooperativas de catadores
e empresas de reciclagem

Não Perigoso

Tecidos (uniformes,
toalhas, bandeiras,
etc)

241 Kg

163

191

Reutilização

Reutilização

Não Perigoso

Banners

0

60

0

Reutilização

Reutilização

Classificação
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No o ano de 2017 a Unimed/RS - Federação, via Instituto Unimed/RS, firmou parceria
com o Banco de Vestuários de Porto Alegre, instituição ligada ao sistema FIERGS, através
dos Bancos Sociais.
Os colaboradores destinam seus uniformes usados ao Instituto Unimed/RS, que faz
uma triagem dos tecidos, retirando a logomarca. As peças são encaminhadas ao Banco
de Vestuários e transformadas em brindes que, ao serem vendidos, têm a renda revertida para apoiar as comunidades locais. Nesse ano alguns uniformes foram transformados em ecobags, adquiridas pela Unimed/RS - Federação e disponibilizadas para
utilização interna.
Acreditamos que, dessa forma, além de dar destinação correta aos resíduos, reutilizando
a matéria-prima, também promovemos a reinserção social e geração de renda nas comunidades beneficiadas pelo projeto.

Programa Colaborador
Consciente
O Programa Colaborador Consciente tem o objetivo de incentivar os colaboradores para
a preservação de recursos naturais, por meio da redução do seu consumo. Durante o ano
de 2017, foram abordados os temas: Dia do Meio Ambiente, Resíduos, Destinação de
papel, além do lançamento das Campanhas Eu Ajudo na Lata e Tampinha Solidária, que
consistem na arrecadação de lacres de latinhas e tampinhas plásticas, respectivamente.
Os lacres são trocados por cadeiras de rodas para doação a instituições parceiras e as
tampinhas são vendidas e o valor revertido para apoiar na construção da Brinquedoteca
do Instituto do Câncer Infantil.

Calculadora de Gases
do Efeito Estufa
É uma ferramenta desenvolvida pela Unimed do Brasil, para auxiliar as cooperativas no controle e desenvolvimento de ações para minimizar a emissão de gases que
contribuem para o aumento da temperatura no planeta, consequentemente influenciando na camada de ozônio. A Unimed/RS - Federação aderiu ao Programa Carbono
Neutro, que utiliza a Calculadora de CO2 e Equivalentes, ferramenta disponibilizada
pela Unimed do Brasil para contabilizar a quantidade de emissão dos gases do efeito
estufa, gerados em suas atividades.
Desde 2013, a ferramenta tem permitido o levantamento das emissões da cooperativa, o que possibilita um controle das emissões e a implantação de ações que minimizem essa produção.
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DEFINIÇÕES

Definições
Agenda Informativa:
é composta de diversas informações referentes ao
Sistema Unimed, como, por exemplo: endereços,
telefones, presidentes de Singulares, etc.
AGO:
Assembléia Geral Ordinária, que ocorre
anualmente.
ANS:
Agência Nacional de Saúde.
APP:
Aplicativo.
BSC:
Balanced Scorecard.

CTD:
Comissão Técnico-Disciplinar da Unimed/RS. É
um órgão da UNIMED/RS, vinculado ao seu Conselho de Administração, que atua como julgador
de dissensos entre as instituições cooperativas
integrantes do Sistema Unimed-RS. Atua, complementarmente, como órgão consultivo da Unimed/
RS - Federação e de suas Filiadas, sendo também
órgão regimentador e educador.
Contratante:
Pessoa Jurídica, cliente do ente Operadora.
Cooperativa de primeiro grau:
cooperativas que se caracterizam pela produção
direta de serviços aos associados. Exemplo: cooperativa médica - produção de trabalho médico.

Caderno de Indicadores:
a partir dos dados registrados na Federação, coletados por meio do Sistema MF-DIOPS, são elaborados índices com o propósito de avaliar a situação
e o desempenho econômico, financeiro e de gestão
das Federadas, condizentes com a condição da
Unimed como cooperativa de serviços médicos e,
também, na condição de operadora de planos de
saúde. Esses índices são apresentados trimestralmente, no Caderno “Indicadores como Ferramenta
de Gestão”.

Cooperativa de segundo grau:
cooperativas Centrais e Federações, que objetivam
organizar, em comum e em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das
filiadas, integrando e orientando suas atividades,
bem como facilitando a utilização recíproca dos
serviços.

CCMI:
Comissão de Comunicação e Marketing Institucional da Unimed/RS.

CVC:
Comissão de Validação de Contratos.

CLT:
Consolidação das Leis Trabalhistas.
Coaching:
metodologia ou processo de orientação de pessoas
ou equipes, muito utilizada em empresas como
uma consistente ferramenta de Gestão e Liderança.
Confederação:
cooperativa de terceiro grau, denominada Unimed
do Brasil, com área de ação em todo o território
nacional e que congrega, de forma exclusiva, as
Federações Interfederativas e Intrafederativas, as
Federações Estaduais e Regionais e as Singulares.

CREMERS:
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio
Grande do Sul.

DAF:
Diretor Administrativo-Financeiro.
DGI:
Diretor de Gestão Organizacional e de
Integração.
Diretrizes Estratégicas:
as Diretrizes Estratégicas são formadas pelo
conjunto da Missão, Negócio, Visão, Valores e
Princípios, política da qualidade, escopo do SGQ e
objetivos da qualidade.
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DMLU:
Departamento Municipal de Limpeza Urbana, que
é responsável pelas coletas domiciliar, seletiva, e
especial, o DMLU recolhe ainda o que é resultado
de descartes inadequados. Também mantém a
pintura de meios-fios, lavagem de monumentos e
logradouros públicos, a limpeza de praias na orla
do Guaíba e garante tanto a zeladoria quanto a
manutenção dos sanitários públicos da cidade.
DO:
Diretoria Operacional e de Intercâmbio.

147

GPA:
Grupo Permanente de Atendimento.
GRI:
Global Reporting Initiative é uma organização
holandesa pioneira em sustentabilidade, que
desenvolveu o relatório de sustentabilidade mais
utilizado no mundo. O objetivo da GRI inclui a
integração da divulgação do desempenho
ambiental, social e de governança das instituições.
GT:
Grupo de Trabalho.

DRE TRIBUTÁRIO:
Demonstrações do Resultado do Exercício, com
foco nas questões tributárias.

IAG:
Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde.

DRG:
Diagnosis Related Group.

JISU:
Jogos de Integração do Sistema Unimed-RS.

DRI:
Demonstrativo de Ressarcimento de Intercâmbio.
É o documento por meio do qual se efetiva a demonstração e a quitação dos valores referentes aos
atendimentos prestados no Intercâmbio.

Intercâmbio:
é o relacionamento normatizado, de qualquer
natureza, existente entre as cooperativas que
compõem o Sistema Unimed. Designa usualmente
o atendimento prestado pelos cooperados de uma
Unimed de Destino a usuários de uma Unimed de
Origem, lotados ou em trânsito pela área de ação
da primeira.

Filiadas:
cooperativas de primeiro grau e a Unimed Central
de Serviços - RS (cooperativa de segundo grau,
sócia da Federação).
FORM/RE:
Formulário para registro.
GAR:
Grupo de Análise de Reclamações.
GAS:
Grupo de Análise da Sinistralidade.
Glosa:
é o valor cobrado pela Unimed que prestou o
serviço e que não foi pago pela Unimed de Origem,
tendo por base efetiva a comprovada divergência
técnica e/ou de prévia autorização.

LNT:
Levantamento de Necessidades de
Treinamento.
LTCAT:
Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho. Este laudo classifica as atividades com
relação à Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial.
MF-DIOPS:
Sistema utilizado para geração do Documento de
Informações Periódicas das
Operadoras de Planos de Saúde.
NAI:
Núcleo de Aprendizado e Inovação, formado pelas
lideranças da Unimed/RS.
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NAIS:
Núcleo de Atenção Integral à Saúde.

PGQP:
Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade.

NBR ISO 9001:
norma internacional que estabelece requisitos para
o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

Plano de Saúde:
é o conjunto das coberturas, restrições, valores e
abrangência geográfica compilados em um instrumento contratual oferecido pelas operadoras aos
usuários/empresas.

ND:
Norma Derivada.
NIA:
Núcleo de Informação e Assessoria.
NISC:
Núcleo de Informações e Serviços Contábeis.
NTAP:
Nota Técnica Atuarial de Provisão Técnica.
NTRP:
Nota Técnica de Registro de Produtos.
ODS:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
OPME:
Órteses, Próteses e Materiais Especiais.
OPS:
Operadora de Plano Privado de Assistência
à Saúde.
OSCIP:
Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público.
PDI:
Plano de Desenvolvimento Individual.
PCMSO:
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Programa de prevenção, rastreamento e
diagnóstico precoce dos agravos à saúde.
PE:
Planejamento Estratégico

PPA:
Procedimento Previamente Acordado.
PPR:
Programa de Participação nos Resultados.
PPRA:
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que
tem como objetivo preservar a saúde e integridade
física dos trabalhadores, identificando riscos ambientais existentes no trabalho.
PR:
Presidente.
PRO:
Procedimento. Processo documentado utilizado no
Sistema de Gestão da Qualidade.
PTU:
Protocolo de Transações Unimed. É um protocolo
padrão para troca de informações eletrônicas entre
Unimeds (desde o envio de arquivos batch até o
Intercâmbio on-line, com a utilização de cartão
magnético, internet ou quaisquer outros meios
atualmente em uso ou que possam vir a ser
utilizados futuramente).
RAMI:
Regulamento da Assistência Médica no Intercâmbio Estadual, que tem a finalidade de estabelecer
normas, regras e diretrizes que norteiam o
relacionamento entre as Singulares associadas
ao Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS,
consolidando a integração e a harmonia
operacional entre elas.
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RD:
Representante da Diretoria no Sistema de
Gestão da Qualidade.
RDE:
Reunião da Diretoria Executiva.
RN:
Resolução Normativa da ANS.
RO:
Roteiro Operacional.
SA (Strategic Adviser):
é o software utilizado para a Gestão Estratégica.
SGQ:
Sistema de Gestão da Qualidade.
Singulares:
cooperativas de primeiro grau.
Sinistralidade:
é a relação entre Indenizações e Despesas atinentes, pela Receita dos Prêmios de competência do
período. Segmenta-se nos enfoques atuarial, econômico e financeiro, respectivamente.
Sócia da Federação:
Filiadas da Federação Unimed/RS.
SWOT:
o termo ‘SWOT’ é uma sigla oriunda do idioma
inglês, e é um acrônimo de Forças (Strengths),
Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades
(Opportunities) e Ameaças (Threats). A Matriz
SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer
análise de cenário (ou análise de ambiente),
sendo usada como base para gestão e
planejamento estratégico.
TNUMM:
Tabela Nacional Unimed de Materiais
e Medicamentos.
TISS:
Troca de Informação em Saúde Suplementar.
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TRF:
Tribunal Regional Federal.
TOTVS:
empresa fornecedora de software.
Unimed-RS:
forma de denominar o Sistema Unimed-RS.
XML:
é a linguagem de marcação escolhida pela ANS
para descrição dos dados das guias TISS que contêm informações sobre saúde. O XML envolve a
codificação de sequências de dados em um arquivo no formato texto, que pode ser lido tanto por
pessoas quanto por máquinas, capaz de descrever
diversos tipos de dados, e seu objetivo principal é
a facilidade de compartilhamento de informações
através da Internet.
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ÍNDICE REMISSIVO

ÍNDICE REMISSIVO
G4-32

Sumário de Conteúdo da GRI para a opção “De acordo – Essencial”

CONTEÚDO PADRÕES GERAIS

PÁGINA

VERIFICAÇÃO
EXTERNA

DESCRIÇÃO

G4-1

5

Não

Declaração da diretoria da Unimed/RS

G4-3

16

Não

Nome da organização

G4-4

44, 72

Não

Principais, produtos e serviços

G4-5

16

Não

Localização da sede da organização

G4-6

16, 35

Não

Abrangência geográfica de atuação

G4-7

16

Não

Natureza de propriedade e forma jurídica

G4-8

16, 18, 32

Não

Mercados em que atua

G4-9

16

Não

Porte da organização

G4-10

20

Não

Total de colaboradores

G4-11

21

Não

Percentual de colaboradores cobertos por
acordos de negociação coletiva

G4-12

90

Não

Cadeia de fornecedores da organização

G4-13

Não houve mudanças significativas ocorridas no
período coberto
pelo relatório

Não

Mudanças significativas ocorridas na organização
e cadeia de fornecedores durante o
período determinado no relatório

G4-14

21

Não

Princípio da precaução

G4-15

27

Não

Relação de cartas, princípios e iniciativas
externas adotadas pela organização

G4-16

39

Não

Participação em associações e organizações
nacionais/internacionais

G4-17

10

Não

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras

G4-18

10

Não

Definição do conteúdo e limites do relatório

G4-19

11

Não

Aspectos materiais identificados

G4-20

13

Não

Limite dos aspectos dentro da organização

G4-21

13

Não

Limite dos aspectos fora da organização

G4-22

13

Não

Reformulações de informações fornecidas
em relatos anteriores e razões

G4-23

13

Não

Alterações significativas em relação a períodos
anteriores em Escopo e Limites do relato

G4-24

85

Não

Lista de stakeholders engajados pela organização

G4-25

84

Não

Identificação e seleção dos stakeholders
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G4-26

43, 70, 85, 90,
92, 96

Não

Abordagem adotada para envolver os
stakeholders e frequência

G4-27

84, 87, 91

Não

Tópicos e preocupações levantadas pelos
stakeholders com medidas adotadas

G4-28

10

Não

Período coberto pelo relatório

G4-29

10

Não

Data do relatório mais recente

G4-30

10

Não

Ciclo de emissão dos relatórios

G4-31

10

Não

Contato na organização sobre o relatório e conteúdo

G4-32

10 , 148

Não

Opção “de acordo” escolhida para relato

G4-33

10

Não

Política e práticas adotadas para verificação
externa do relatório

G4-34

100

Não

Estrutura de governança

G4-56

18

Não

Valores, princípios, declarações e normas
adotadas pela organização

CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS
Informações
sobre a Forma
de Gestão e
Indicadores

Aspectos Materiais
CATEGORIA ECONÔMICA
DESEMPENHO
ECONÔMICO

Omissões

Verificação
Externa

Descrição

PÁGINA

G4-DMA

124

-

Não

-

G4-EC1

124

-

Não

Valor econômico direto
gerado e distribuído

G4-DMA

138

-

Não

-

G4-EN3

138

-

Não

Consumo de energia
dentro da organização

G4-DMA

138

-

Não

-

G4-EN8

138

-

Não

Total de retirada de água
por fonte

G4-DMA

138

-

Não

-

G4-EN23

139

-

Não

Peso total de resíduos,
discriminado por tipo
e método de disposição

G4-DMA

131

-

Não

-

G4-LA2

132

-

Não

Benefícios concedidos a
empregados de tempo integra

G4-DMA

133

-

Não

CATEGORIA AMBIENTAL
ENERGIA

ÁGUA

EFLUENTES
E RESÍDUOS
CATEGORIA SOCIAL

EMPREGO

G4-LA3

133

-

Não

Taxas de retorno ao
trabalho e retenção após
licença-maternidade/
paternidade
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G4-DMA
RELACOES
TRABALHISTAS

NÃO DISCRIMINAÇÃO

TRABALHO INFANTIL

COMUNIDADES
LOCAIS

COMBATE A
CORRUPÇÃO

SAÚDE E SEGURANÇA
DO CLIENTE

ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS

134

G4-LA4

134

G4-DMA

130

G4-HR3

130

G4-DMA

134

G4-HR5

134

G4-DMA

127

-

Não
Não

Notificação sobre mudanças
operacionais e se elas são
especificadas em acordos
de negociação coletiva.

-

Não

-

-

Não

Número total de casos
de discriminação e medidas
corretivas tomadas

Não

Medidas tomadas para contribuir para a efetiva erradicação
do trabalho infantil

Não

-

Não

Percentual de operações com
programas implantados de
engajamento da comunidade,
avaliação de impactos e
desenvolvimento local

-

G4-SO1

128

-

G4-DMA

130

Não

G4-SO5

130

Não

Casos confirmados de corrupção e as medidas tomadas.

G4-DMA

77

Não

-

-

G4-PR1

77

-

Não

Percentual de categorias
de produtos e serviços
significativos para os quais são
avaliados impactos na saúde e
segurança buscando melhorias

G4-DMA

43, 68

-

Não

-

G4-PR2

43, 69,
71

-

Não

Nº total de casos de não
conformidades com
regulamentos e códigos
voluntários relacionados aos
impactos causados por
produtos e serviços na saúde
e segurança durante o ciclo
de vida, por tipo de resultado

G4-DMA

68

-

Não

-

G4-PR4

69

-

Não

Nº total de casos de não conformidade com regulamentos
e códigos voluntários relativos
a informações e rotulagem de
produtos e serviços, discriminados por tipo de resultados

G4-DMA

42, 66

-

Não

-

G4-PR5

42, 67

-

Não

Resultados de pesquisas de
satisfação do cliente
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I.

BALANÇO PATRIMONIAL

1
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II.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

2
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III.

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS (DSP)

3
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IV.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRAGENTES (DRA)

4

158

PEÇAS CONTÁBEIS

UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.
CNPJ 87.158.507/0001-56 • Rua Santa Terezinha, 340 - PORTO ALEGRE - RS
NIRE (JCE) 434 000 034 01 • Registro na ANS 36708 7

V.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

5
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VI.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

6
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VII.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA)

8
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VIII. NOTAS EXPLICATIVAS
1.

CONTEXTO OPERACIONAL

A Unimed/RS – Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul (UNIMED/RS) é uma sociedade cooperativa de segundo
grau, constituída em 25 de junho de 1972, de natureza civil e sem fins lucrativos, sendo registrada como Operadora de Planos de
Saúde (OPS) com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob o número 367087. A entidade é regida pela Lei n°
5.764, de 16 de dezembro de 1971, que regulamenta o sistema cooperativista no País. A sociedade conta com uma estrutura
operacional para atendimento aos seus usuários de planos de assistência à saúde por intermédio de 28 cooperativas Singulares de 1º
grau e 01 (uma) cooperativa de 2º grau, todas sócias. É controladora da UNIAIR Administração Participações e Serviços Médicos de
Urgência Ltda.

2.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A UNIMED/RS atua como entidade institucional e como operadora de planos de saúde e, como tal, comercializa planos de saúde,
firmando, em nome das filiadas sócias, contratos com pessoas jurídicas e pessoas físicas, nas modalidades de preço preestabelecido,
preço pós-estabelecido e prestação de serviço, visando ao desenvolvimento e à melhoria da condição socioeconômica de suas
associadas, divulgando e promovendo a educação cooperativista no Sistema Unimed - RS.

3.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras (DFs) foram elaboradas segundo as normas contábeis brasileiras, observando as peculiaridades da Lei
5.764/71 (Lei das Cooperativas) da legislação comercial e tributária, assim como à regulamentação da ANS, que padroniza o plano de
contas para as Operadoras de Planos de Saúde, através da Resolução RN 314/12 e alterações da RN 322/13 e da RN 390/15 e de
acordo com a lei 11.638/07, lei 11.941/09 e Resolução 1.185/09 com alterações da resolução 1.273/10 do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC). O Conselho Federal de Contabilidade editou a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) nº10.21, que estabelece
normas de registros e apresentação das Demonstrações Financeiras das Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde, de aplicação
obrigatória a partir de janeiro de 2003, sendo que, para o cumprimento dessa norma, a Unimed/RS elaborou a Demonstração de
Sobras e Perdas (DSP).
As Demonstrações Financeiras Individuais encontram-se apresentadas em moeda corrente nacional, denominada de Real, tendo sido
autorizada sua elaboração pelo presidente e pela diretoria administrativa da Unimed/RS em 22 de fevereiro de 2017.
A sistemática de cálculo da depreciação dos bens do imobilizado se dá conforme as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de
Contabilidade – Normas Técnicas Gerais (NBC TG) nº 27, aprovada pela resolução 1.177/09 do Conselho Federal de Contabilidade,
aplicável aos exercícios encerrados a partir de janeiro de 2009, sobre os imóveis, e, a partir de 2014, sobre todos os bens do Ativo
Imobilizado, considerando o prazo de vida útil e o valor residual.

4.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela cooperativa na elaboração das Demonstrações Financeiras estão descritas a seguir.

4.1.

REGIME DE ESCRITURAÇÃO

A Unimed/RS adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento
das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

4.2.

ESTOQUES

Os estoques para consumo existentes em 31/12/2017 e 31/12/2016 foram avaliados pelo custo médio até a data do balanço.

4.3.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão demonstradas ao custo de aplicação acrescida dos rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2017, seguindo a apropriação
pró-rata das taxas contratadas.
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4.4.

CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida da conta de
resultado - Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde para os Planos de Saúde da Operadora e os valores
cobrados cuja cobertura ultrapasse o mês da emissão são contabilizados na forma de pró-rata dia, nos termos da RN 314/12 e
alterações da RN 322/13 e da RN 390/15 da ANS em contrapartida de conta de Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha –
PPCNG que são transferidas para a conta de resultado somente ao final do período de cobertura. Já as Receitas Operacionais de
Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora, no que se refere aos serviços médicos e hospitalares
prestados a particulares e a outras Operadoras de Planos Médico-Hospitalares, são registradas pelo regime de competência, no qual
as receitas são reconhecidas no mês em que são conhecidos os custos correspondentes.

4.5.

PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS

As provisões sobre os valores a Receber de Planos de Saúde da Operadora foram constituídas, com base nas normas da ANS e em
conformidade com a RN 314/12 e alterações da RN 322/13 e da RN 390/15, considerando a totalidade do crédito por contrato nos
casos de uma parcela vencida há mais de 60 dias, para os planos individuais/familiares, e mais de 90 dias, nos demais planos
coletivos, cujo saldo em 31/12/2017 é de R$ 350.116,09 (em 2016 R$ 650.380,58).
As provisões para outros créditos não relacionados com planos de saúde da operadora foram constituídas, com base nas mesmas
normas da ANS, considerando a totalidade do crédito por cliente nos casos de uma parcela vencida há mais de 90 dias, cujo saldo em
31/12/2017 é de R$ 14.520.166,65 (em 2016 R$ 19.234.062,63).
O valor total em 31/12/2017 de R$ 14.870.282,74 (2016 – 19.884.443,21) está representado no quadro a seguir:

4.6.

DESPESAS ANTECIPADAS

As despesas e dispêndios antecipados foram registrados no Ativo, apropriadas mensalmente, pelo regime de competência, cujo saldo
em 31/12/2017 é de R$ 1.079.085,81 (em 2016 R$ 396.803,62).

4.7.

INVESTIMENTOS

Os investimentos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, sendo que, na UNIAIR Administração Participações e
Serviços Médicos de Urgência Ltda. e UNIAIR Táxi Aéreo Ltda., foram avaliados pelo método de equivalência patrimonial, resultando
numa perda líquida de R$ 2.597.007,86 (em 2016 R$ 957.775,48).

4.8.

IMOBILIZADO

O imobilizado a ser mantido e utilizado na consecução de suas finalidades é revisto para se identificar evidências de perdas não
recuperáveis ou, ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser
recuperável. Quando esse for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda.
Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos. O custo das principais renovações é
incluído no valor contábil do ativo no momento em que for provável que os benefícios econômicos futuros que ultrapassarem o
padrão de desempenho inicialmente avaliado para o ativo existente fluirão para a operadora. As principais renovações são
depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado.
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4.9.

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

As depreciações e amortizações foram calculadas pela vida útil restante do bem, de conformidade com a NBC TG 27, aprovado pela
resolução do CFC 1.177/09, resultando num encargo total neste exercício de R$ 966.317,30, sendo de depreciação o valor de R$
844.701,86 e de amortização o valor de R$ 121.615,44 (em 2016 R$ 829.507,32, 717.506,55 e 112.000,77 respectivamente).

4.10.

INTANGÍVEL

No ativo intangível, estão classificados os direitos de uso de sistemas corporativos e aplicativos contabilizados pelo custo de
aquisição e amortização em 20% a.a.
Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares são reconhecidos como despesas na medida em que são
incorridos. Os gastos diretamente associados a softwares identificáveis e únicos, controlados pela cooperativa e que, provavelmente,
gerarão benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis.

4.11.

PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

As provisões técnicas foram calculadas até a data do fechamento do balanço de conformidade com a RN 290/12, alterada pela RN
390 de 2 de dezembro de 2015 e alterações da RN 274/11 da ANS.
A entidade possui contabilizadas, conforme demonstrado nos quadros das Notas Explicativas nº 16 e 17, as seguintes Provisões: a)
Provisão para Remissão constituída R$ 795.890,91 (em 2016 R$ 812.049,63); b) Provisão para Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros
Prestadores de Serviços Assistenciais R$ 11.411.044,92 (em 2016 R$ 8.941.799,55); e c) Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e
Não Avisados – PEONA, calculada por Nota Técnica Atuarial (NTA) no valor de R$ 18.508.510,11 (em 2016 R$ 15.183.930,68).

4.12.

PROVISÃO PARA EVENTOS A LIQUIDAR

Foram registrados, com base na data do conhecimento das faturas e notas fiscais dos prestadores de serviços efetivamente recebidas
até 31/12/2017, em contrapartida às contas de resultado de eventos indenizáveis líquidos, em conformidade com a RN 314/12 e
alterações da RN 322/13.

4.13.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

São registrados pelo valor principal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até o último dia do mês base, com aplicação
do ajuste a valor presente no caso de encargos prefixados.

4.14.

ARRENDAMENTO MERCANTIL

Os contratos de arrendamento mercantil, que transferem substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do
bem objeto do referido contrato, foram registrados no imobilizado em contrapartida de financiamentos pelo montante igual ao valor
justo do bem arrendado ou, se inferior, ao valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento.

4.15.

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

São calculados com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente, levando-se à tributação os valores provenientes de atos
cooperativos auxiliares e não cooperativos, conforme Demonstrativo de Sobras e Perdas que faz parte das Demonstrações Contábeis e
o divulgado na Nota Explicativa nº 24.

4.16.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos auferidos ou incorridos.

4.17.

ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

As provisões constituídas foram baseadas no conceito estabelecido na NBC TG 25, aprovado pela Resolução 1.180/09 do CFC, que
define provisão como sendo um passivo de prazo ou de valor incertos e também como uma obrigação presente da entidade, derivada
de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios
econômicos.
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Ativos contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a administração possui total controle da situação de um
evento futuro certo, que apesar de não ocorrido, dependa apenas dela; ou, ainda, quando há garantias reais ou decisões judiciais
favoráveis sobre as quais não cabem mais recursos e desde que seja possível determinar, com um mínimo de razoabilidade, o
momento do seu recebimento, caracterizando o ganho como praticamente certo.
Passivos contingentes: são constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com
processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais, sempre que a perda possa ocasionar uma saída de recursos
para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos sejam mensuráveis com suficiente segurança.
Depósitos judiciais: os depósitos judiciais são mantidos no ativo sem a dedução das correspondentes provisões para contingências,
em razão de o plano de contas padrão da ANS não contemplar essa reclassificação.

4.18.

FÉRIAS A PAGAR

Os direitos adquiridos relativos a férias e seus encargos sociais foram provisionados juntamente com as obrigações sociais e
trabalhistas, cujo montante é de R$ 2.380.399,46 (em 2016 R$ 2.072.621,28).

4.19.

VALOR RECUPERÁVEL DOS ATIVOS

Em consonância com a NBC TG 01 do Conselho Federal de Contabilidade aprovada pela Resolução 1.292/10 do Conselho Federal de
Contabilidade, a Unimed/RS realizou trabalho para a identificação de possíveis ativos não recuperáveis, e não foi identificada
qualquer situação que requeresse ajuste.

4.20.

ATIVIDADES COMPREENDIDAS COMO ATO COOPERATIVO PRINCIPAL (ACP) E ATO COOPERATIVO
AUXILIAR (ACA) E ATO NÃO COOPERATIVOS (AÑC)

Os Atos Cooperativos Principais referem-se às operações com as cooperativas filiadas, por meio do sistema denominado de
intercâmbio entre cooperativas, realizadas pelos seus cooperados e serviços próprios. Os Atos Cooperativos Auxiliares referem-se às
operações com meios credenciados diretos da cooperativa, para execução de serviços auxiliares não supridos pelos das associadas. Os
Atos Não Cooperativos referem-se às operações exclusivamente geradas por não cooperados.

4.21.

CRITÉRIOS DE ALOCAÇÃO DOS ATOS COOPERATIVOS (ACP E ACA) E ATOS NÃO COOPERATIVOS
(AÑC)

a) A apuração do resultado dos Atos Cooperativos e Não Cooperativos visa a atender ao artigo n 87 da Lei n 5.764/71 e à
legislação tributária, sendo que os resultados dos Atos Não Cooperativos, acrescidos do resultado do Ato Cooperativo Auxiliar,
serão levados para a conta do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), estes apurados no DRE Fiscal, o qual
possibilita apurar a Base de Cálculo para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e o Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ).
b) O cálculo da proporcionalidade dos Atos foi definido tomando-se como base os valores contabilizados a esses títulos, em relação
aos custos, representando 85,65% para o ACP e 10,08% para o ACA e 4,27% para o AÑC, respectivamente, conforme prevê Parecer
Normativo 73/75 da Receita Federal do Brasil (em 2016, a proporcionalidade foi de 91,261%, 3,999% e 4,740% respectivamente).
c) Os custos dos produtos comercializados pela Unimed estão contabilizados em separado, conforme prevê o Parecer Normativo
38/80 da Receita Federal do Brasil, de acordo com a definição dada na letra “a” acima em Ato Cooperativo Principal, Ato
Cooperativo Auxiliar e Ato Não Cooperativo.
d) Para efeito de determinação do resultado tributável, com vistas a atender à legislação fiscal, as receitas de cada produto foram
rateadas levando em conta o percentual individual auferido nos custos para ACP, ACA e AÑC.
e) Já as demais receitas e custos não identificados por atos e as despesas operacionais indiretas foram rateadas pela aplicação do
percentual geral informado na letra “b” acima e ajustadas no LALUR às despesas indedutíveis e o resultado financeiro, este
tributado em 100%, conforme determina a legislação fiscal.

5.

DISPONÍVEL

O valor do Disponível compreende os valores no caixa da operadora e em depósitos bancários (bancos conta movimento) conforme
quadro descritivo a seguir:
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6.

APLICAÇÕES

As aplicações dividem-se em garantidoras de provisões técnicas e livres, sendo a primeira em favor da ANS nos termos da Resolução
Normativa (RN) nº 159 de julho de 2007 e alterações posteriores.
As aplicações garantidoras de provisões técnicas aos fundos dedicados à saúde servem como lastro para as provisões instituídas pela
ANS conforme mencionado no parágrafo anterior.
As aplicações financeiras são representadas por títulos de renda fixa privada e compõem-se de:

7.

CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE PLANO DE SAÚDE

As operações com planos de saúde e de prestação de serviços estão subdivididas nas seguintes rubricas:
A)

OPERAÇÕES DE PLANOS DE SAÚDE
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

31/12/2016

7.617.593,14

5.585.098,30

Contraprestação pecuniária/prêmio a receber

7.967.709,23

6.235.478,88

Individual
Coletivo

(-) Provisão para perdas sobre créditos
Individual
Coletivo

Cobertura assistencial preço pós-estabelecido
Contraprestação pecuniária/prêmio a receber
Coletivo

Participação dos beneficiários em eventos/sinistros indenizados
Participação dos beneficiários em eventos/sinistros indenizados

TOTAIS

B)

31/12/2017

Cobertura assistencial preço preestabelecido

838.034,16

635.948,40

7.129.675,07

5.599.530,48

(350.116,09)

(650.380,58)

(255.088,98)

(206.768,28)

(95.027,11)

(443.612,30)

2.659.248,73

1.654.696,46

2.659.248,73

1.654.696,46

2.659.248,73

1.654.696,46

1.352.672,79
1.352.672,79
11.629.514,66

-

7.239.794,76

OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contas a receber – Câmara de compensação: refere-se a créditos a receber, das Filiadas, referente à câmara de compensação cujo
vencimento dos créditos é no mês seguinte ao fechamento.
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Outros créditos operacionais de prestação de serviços: refere-se a créditos a receber de prestação de serviços não relacionados com
planos de saúde, de glosas refaturadas e de glosas a analisar.

8.

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

Os créditos tributários referem-se aos valores de retenções na fonte realizados pelos contratantes e às retenções na fonte de
aplicações financeiras, bem como das antecipações de imposto de renda e da contribuição social, discriminadas no quadro a seguir:

9.

BENS E TÍTULOS A RECEBER

Os bens e títulos a receber estão subdivididos nas seguintes rubricas:

a) O saldo desta conta está composto de valores dos estoques de produtos do almoxarifado, material de expediente e material de
manutenção e limpeza.
b) O saldo desta conta está composto pelo imóvel adquirido da empresa Senergisul – Sindicatos dos Eletricitários do Rio Grande do
Sul, por meio da ação de cobrança conforme processo 001/1.13.0041030-3 e, conforme decisão da diretoria, está disponível para
venda. Com a finalidade de agilizar as negociações, foi contratada nova empresa corretora de negócios imobiliários. O valor
contabilizado levou em conta o saldo a receber no referido processo. Foi aplicado o teste de impairment, segundo o qual se
constatou que o valor registrado não está superior ao valor de mercado.
c) O saldo desta conta era composto pelos valores a receber referentes às operações com cartão de crédito.
d) O saldo desta conta está composto de adiantamento de salários, férias e 13º a funcionários.
e) O saldo desta conta está composto de adiantamentos de funcionários para viagens e adiantamentos a fornecedores.
f) O saldo desta conta está composto de outros créditos a funcionários, do fundo de alto custo e do adiantamento para futuro
aumento de capital – Unimed Participações.

10.

DESPESAS ANTECIPADAS

No quadro a seguir, estão demonstrados os valores de despesas antecipadas.

Despesas administrativas: compostas dos valores de IPTU e IPVA.
Outras despesas administrativas: compostas pelas assinaturas de jornais e revistas, garantias estendidas, informativos fiscais e
licenças de software.
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11.

CONTA CORRENTE DE COOPERADAS

No quadro a seguir, estão demonstrados os valores relativos à conta corrente com cooperadas:
CONTA CORRENTE DE COOPERADAS
Créditos a receber de cooperadas - RS
Créditos a receber faturas a vencer
Créditos a receber de cooperadas NDs Créditos a receber de cooperadas DRs Créditos a receber de cooperadas FAs Créditos a receber de cooperadas RBs (-) PPSC conta corrente cooperadas
(-) Créditos a receber

Notas de Débitos - Encontro de contas
Câmara de Compensação RS
Câmara de Compensação Mercosul
Reembolsos

TOTAIS

12.

31/12/2017

31/12/2016

2.130.582,70
5.819,86
2.715.240,19
13.094.500,96
48.319,18
687.714,58
(1.036.854,60)

8.438,65
6.163.186,41
12.658.397,16
8.977,54
238.272,84
(5.635,06)
-

17.645.322,87

19.071.637,54

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO – VALORES E BENS

No exercício de 2017, os depósitos judiciais foram corrigidos pela taxa Selic, com base na data dos seus referidos depósitos
históricos. As provisões de contrapartidas, constantes no passivo não circulante, sofreram igual correção.

Outros créditos a receber: valores a receber de cooperativas Singulares referentes às parcelas de longo prazo transferidos para o
Ativo Não Circulante.
Depósitos processos: referentes ao processo da beneficiária Sandra Regina Vargas, envolvendo Hospital Divina Providência, no qual a
Unimed/RS teve decisão favorável, permitindo execução dos valores a receber. Considerando o tempo de tramitação do processo,
este valor está provisionado como crédito de liquidação duvidosa.

13.

INVESTIMENTOS

Segue, apresentado abaixo. o quadro analítico dos investimentos e os esclarecimentos sobre o tipo de empresa investida:
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a) Investimentos em duas empresas avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Na UNIAIR Administração Participações e
Serviços Médicos de Urgência Ltda. e na UNIAIR Taxi Aéreo Ltda., sendo a primeira com uma participação de 99,92% do seu capital
total e participação de 1,34% no capital da segunda.
b) Demais investimentos em empresas do Sistema Unimed, cooperativas de crédito e ações CRT.
b.1) Investimentos nas operadoras de planos de saúde Unimed do Brasil e Central Nacional Unimed.
b.2) Investimentos em empresas do Sistema Unimed como: Portal Unimed, Unimed Mercosul, Unimed Participações, Unimed Central
de Serviços Auxiliares e Unimed Seguradora. Investimentos na cooperativa de crédito Sicredi, na cooperativa de crédito Unicred e
ações CRT.

14.

IMOBILIZADO

A)

QUADRO RESUMO DOS SALDOS:

CONTAS DO ATIVO IMOBILIZADO

Edifícios não hospitalares

TAXAS
(%)

RESIDUAL 2016

AQUISIÇÕES
BAIXAS

DEPRECIAÇÃO
ACUMULADA

RESIDUAL

1,41%

3.330.410,69

40.377,00

(929.944,36)

2.440.843,33

2.535.059,29

-

5.598.452,75

5.598.452,75

5.598.452,75

Terrenos

-

-

Instalações não hospitalares

10,0%

146.225,06

13.257,20

(146.672,78)

12.809,48

Máquinas e equipamentos não hospitalares

10,0%

517.965,68

53.062,24

(138.153,01)

432.874,91

435.466,07

-

Equipamentos de informática não hospitalares

20,0%

3.612.513,67

235.718,23

(2.719.595,14)

1.128.636,76

1.392.517,09

Móveis e utensílios não hospitalares

10,0%

1.359.582,88

123.888,59

(976.941,40)

506.530,07

470.430,03

Veículos não hospitalares

20,0%

518.477,00

(201.044,23)

317.432,77

384.053,44

Imobilizações em curso
TOTAIS

B)

2017
VALOR
ORIGINAL

-

-

775.084,48

192.302,67

15.858.712,21

658.605,93

(5.112.350,92)

967.387,15

775.084,48

11.404.967,22

11.591.063,15

QUADRO RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES:
2017

2016
CONTAS DO ATIVO IMOBILIZADO

RESIDUAL

AQUISIÇÕES

DEPRECIAÇÃO

Edifícios não hospitalares

2.535.059,29

40.377,00

(134.592,96)

Terrenos

5.598.452,75

Instalações não hospitalares
Máquinas e equipamentos não hospitalares
Equipamentos de informática não hospitalares

-

-

-

RESIDUAL
2.440.843,33
5.598.452,75

13.257,20

(447,72)

12.809,48

435.466,07

53.062,24

(55.653,40)

432.874,91

1.392.517,09

235.718,23

(499.598,56)

1.128.636,76

Móveis e utensílios não hospitalares

470.430,03

123.888,59

(87.788,55)

506.530,07

Veículos não hospitalares

384.053,44

Imobilizações em curso

775.084,48

192.302,67

11.591.063,15

658.605,93

TOTAIS

-

(66.620,67)
(844.701,86)

317.432,77
967.387,15
11.404.967,22

O ativo imobilizado está com o custo corrigido até 31/12/1995, deduzido das depreciações calculadas segundo as regras
estabelecidas na NBC TG 27, referente à depreciação dos bens do imobilizado, aprovada pela Resolução 1.177/99 do Conselho
Federal de Contabilidade, sendo consideradas estimativas de vida útil e valor residual recuperável.

15.

INTANGÍVEL

Compõem o intangível os softwares utilizados pela Unimed/RS em sua gestão, bem como as devidas amortizações
acumuladas.
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A)

QUADRO RESUMO DOS SALDOS:
2017
CONTAS DO ATIVO INTANGÍVEL

Softwares

TAXAS
(%)

20%

TOTAIS

B)

VALOR
ORIGINAL

AQUISIÇÕES
BAIXAS

AMORTIZAÇÃO
ACUMULADA

RESIDUAL

RESIDUAL 2016

1.870.350,40

90.640,52

(1.640.852,70)

320.138,22

351.113,14

1.870.350,40

90.640,52

(1.640.852,70)

320.138,22

351.113,14

QUADRO RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES:
2016

2017

CONTAS DO ATIVO INTANGÍVEL
RESIDUAL

AQUISIÇÕES

AMORTIZAÇÃO

RESIDUAL

Intangível

351.113,14

90.640,52

(121.615,44)

320.138,22

TOTAIS

351.113,14

90.640,52

(121.615,44)

320.138,22

16.

PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

A)

QUADRO COM A COMPOSIÇÃO DAS PROVISÕES:

a) As provisões de prêmios e contraprestações compõem-se de valores relativos à Provisão para Contraprestação Não Ganha,
incluída pelo novo plano de contas da ANS, RNs nº 314 e nº 322, que registra os valores emitidos de faturamento, mas que ainda
não se iniciou o período de cobertura (antigo Faturamento Antecipado) sem saldo em 2017 e 2016 e da Provisão para Remissão
parcela de curto prazo.
b) A Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o Sistema Único de Saúde (SUS) compõe o saldo constituído de valores da ABI
(%hc) - Aviso de Beneficiários Identificados Percentual Histórico de Cobrança e mais os valores das Guias de Recolhimento da
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União (GRUs) emitidas.
c) A Provisão para Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais se refere a contas apresentadas
pelos prestadores.
d) A Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) foi constituída de acordo com Nota Técnica
Atuarial (NTA).

17.

GARANTIAS FINANCEIRAS – RESOLUÇÃO ANS Nº 209/09

17.1.

PROVISÕES TÉCNICAS

As Provisões Técnicas têm fundamentos atuariais e visam a assegurar, à Operadora de Planos de Saúde (OPS), o devido registro dos
compromissos futuros existentes na data de fechamento. Esses compromissos decorrem de dois (2) tipos básicos: a) de Riscos; e b)
de Eventos. Nas OPS, essas provisões estão reguladas pela RN 209/2009, RN 393/2015 e suas atualizações.
Esta análise foi conduzida de acordo com as boas práticas atuariais, por meio de revisão, análise e testes de consistências, bem como
com a regulamentação vigente estipulada pela ANS.
A Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganha – PPCNG é uma provisão de risco e não exige especificação de AG – Ativo
Garantidor, e, no final do ano de 2017, não possuía saldo (em 2016 R$ 0,00).
A Provisão de Remissão (PREM) tem por objetivo registrar a estimativa dos custos assistenciais mensais futuros, segundo o prazo
remanescente de cobertura ainda a decorrer, para cada beneficiário dependente do respectivo beneficiário titular falecido,
conforme as características do plano vigente. O somatório dos custos estimados atinge o montante de R$ 795.890,91 (em 2016 R$
812.049,63). Deste montante, R$ 325.139,68 está registrado no Passivo Circulante (2016 R$ 313.934,61) e R$ 470.751,23 no Passivo
Não Circulante (2016 R$ 498.115,02).
Os Ativos Garantidores estão vinculados à ANS, através do Fundo Dedicado à Saúde (FDS) conforme demonstrado na Nota Explicativa
nº 17.2.
A operadora possui Nota Técnica
075/2005/DIR.ADJ/DIOPE/ANS/MS.

Atuarial

da

Provisão

de

Remissão

aprovada

junto

à

ANS,

conforme

Ofício

Já as provisões de eventos tem um maior rigor, inclusive segundo o perfil e porte da operadora, cujas especificações são:
A)

A PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS – PEONA

A PEONA tem como objetivo estimar o montante dos eventos já corridos, porém ainda não informados (avisados)
administrativamente, independentemente do motivo.
Opção 1: cálculo por NTA:
A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) é uma provisão estimada atuarialmente, por Nota Técnica Atuarial da
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (NTA-PEONA), aprovada junto à ANS, conforme Ofício nº
2221/2014/GGAME(GEHAE)/DIOPE/ANS, para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham sido
registrados contabilmente pela operadora. O valor (montante) da PEONA na data-base de 31/12/2017 é de R$ 18.508.510,11 (em
2016 R$ 15.183.930,68).
GGAME: Gerência-Geral de Acompanhamento das Operadoras e Mercado.
GEHAE: Gerência de Habilitação, Atuária e Estudos de Mercado.
DIOPE: Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras.

B)

PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS A LIQUIDAR

A Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar (PESL) tem como objetivo registrar o valor líquido e retido apurado para atender os custos
assistenciais dos eventos (sinistros) formalmente informados. O montante representa a soma dos valores a pagar, sendo apenas
segmentados em 60 dias entre o aviso e a data de pagamento para determinar os respectivos Ativos Garantidores (AG), em Livres e
garantidoras de provisões técnicas respectivamente. O valor total da provisão é de R$ 13.225.119,98 (em 2016 R$ 9.471.553,74),
sendo, deste valor, R$ 1.814.075,06 de PESL para o SUS (2016 R$ 529.754,19) e R$ 2.922.105,62 de eventos relativos às contas com
mais de 60 dias decorridos desde a data do respectivo aviso (em 2016 R$ 149.141,89).
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17.2.

ATIVOS GARANTIDORES

Os Ativos Garantidores são disponibilidades, títulos, valores mobiliários e/ou imóveis registrados no ativo (Balanço Patrimonial) da
operadora, com o objetivo de lastrear o total das provisões técnicas, ou seja, todas as operadoras deverão ter ativos garantidores
para lastrear estas provisões, nos níveis exigidos, conforme especificados no item “A” anterior, observando os níveis de vinculação.
Nos termos da RN nº 159/2007, 227/2010 e 393/15 da ANS, a operadora constitui garantias financeiras no montante de R$
57.612.334,90, na data de encerramento do balanço (Em 2016 R$ 47.773.815,97), sendo vinculado à ANS, através do FDS, valor de R$
33.734.425,49 (em 2016 R$ 20.819.484,49). Em 2017, não foram considerados os depósitos em conta corrente como ativo garantidor,
assim como não foi considerado em 2016, conforme demonstrado na tabela abaixo:

A operadora tem registrado, como depósitos judiciais referentes a eventos /sinistros a liquidar, o montante de R$ 743.398,46 (em
2016 R$ 118.052,26), que, de acordo com a RN nº 227/2010 da ANS, pode ser deduzido da necessidade de Ativos Garantidores.
Assim, fica demonstrado que a operadora tem Ativos Garantidores em níveis suficientes para lastrear as respectivas necessidades.

17.3.

MARGEM DE SOLVÊNCIA

A Margem de Solvência representa a capacidade técnica e financeira líquida da operadora, segundo o volume de riscos assumidos e
retidos. Consiste no patrimônio necessário para fazer frente às oscilações dos negócios assumidos. Ela corresponde à suficiência do
Patrimônio Líquido ou Patrimônio Social Ajustado por efeitos econômicos, na forma da regulamentação vigente.
A RN 313/12 estabeleceu regramento (escalonamento), tomando por base o mínimo de 63,14 % (sessenta e três vírgula quatorze por
cento) do valor da margem de solvência calculada em 31/12/2017, tendo como prazo limite de adequação plena dezembro de 2022,
observando escalonamento gradual. A Margem de Solvência calculada atende aos critérios estabelecidos pela ANS, perfazendo
montante de R$ 42.711.847,76 (Em 2016 R$ 35.266.921,10), que, frente ao Patrimônio Líquido Ajustado de R$ 57.284.472,69 (em
2016 R$ 69.055.504,32), corresponde a aproximadamente 134,12% (cento e trinta e quatro vírgula doze por cento), estando assim em
nível superior ao exigido.
Constata-se que OPS Unimed/RS - Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul Ltda., com registro na ANS de nº 36708-7
atende aos requisitos técnicos e normativos, relativo ao seu equilíbrio atuarial, que indica a capacidade de honrar seus compromissos
atuais e futuros.

18.

DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADA COM PLANOS DE
SAÚDE DA OPERADORA

A seguir, consta o quadro com a distribuição dos débitos com operações de assistência à saúde não relacionada com planos de saúde
da operadora:
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19.

TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

A seguir, consta o quadro com a distribuição dos tributos e encargos sociais a recolher calculados sobre o faturamento ou sobre a
folha de pagamento. Neste grupo, também estão os tributos e contribuições retidas na fonte a recolher:

20.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR

A composição analítica do quadro abaixo apresenta, por instituição financeira, os valores de curto e longo prazo dos empréstimos e
financiamentos:

21.

DÉBITOS DIVERSOS – FUNCIONÁRIOS, FORNECEDORES E CONTA CORRENTES
COOPERADAS

A)

CURTO PRAZO

Incluem-se, neste quadro, os valores de compromissos com pessoal próprio da operadora, com fornecedores e outros débitos a pagar:
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B)

CONTA CORRENTE DE COOPERADOS

Incluem-se, neste quadro, os valores de compromissos a pagar com cooperadas:

C)

LONGO PRAZO

Incluem-se aqui os valores de débitos diversos de longo prazo:

22.

PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A composição das provisões do Passivo Não Circulante está composta pela conta Provisões para Ações Judiciais. Estão divulgados, no
quadro mais abaixo, os valores das contingências por prognósticos:

A)

CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS

As contingências acima citadas referem-se a provisões suportadas, em parte, por depósitos judiciais a partir de ações impetradas
pela Unimed/RS, que discute a incidência de PIS, COFINS, INSS e ISSQN, cujo montante dos depósitos constam da Nota Explicativa nº
12 no valor de R$ 12.133.187,51 (em 2016 R$ 9.808.313,21). A cooperativa não pode garantir que os resultados desses processos lhe
serão favoráveis. Dessa forma, tem mantido um valor provisionado superior ao prognóstico de perda provável indicado pela assessoria
jurídica.
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B)

CONTINGÊNCIAS CÍVEIS

As contingências decorrentes de processos cíveis que se reconhece existirem nesta data estão com defesa nos autos, sendo
acompanhadas pela assessoria jurídica, estando constituídas conforme prognóstico de perda provável.
C)

CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS

As contingências decorrentes de processos trabalhistas também estão com defesa nos autos e acompanhadas pela assessoria jurídica,
estando constituídas conforme prognóstico de perda provável.

23.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

23.1.

CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da Unimed/RS em 31/12/2017 é composto por 29 sócias, no valor de R$ 8.468.062,92 (em 2016 R$ 8.468.062,92),
representado por quotas-partes subscritas, é ilimitado quanto ao máximo e variará conforme o número de quotas-partes subscritas.
Abaixo está demonstrada a composição do Capital Social na data do balanço:
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23.2.

RESERVAS

As reservas regulamentadas por lei e estatuto da Unimed/RS estão assim compostas na data do balanço de 31/12/2017:
A)

FUNDO DE RESERVA OU RESERVA LEGAL

É indivisível entre as sócias, sendo constituída com, no mínimo, 10% (dez por cento) das sobras do ato cooperativo do exercício e
eventuais destinações assembleares. Tem a finalidade de reparar eventuais perdas da Unimed/RS.
B)

RESERVA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EDUCACIONAL E SOCIAL (RATES)

Também é indivisível entre as sócias, tendo a finalidade de cobrir gastos com assistência técnica, educacional e social das sócias e
colaboradores. É constituída por, no mínimo, 5% (cinco por cento) das sobras do ato cooperativo apuradas no exercício e pelo
resultado dos atos cooperativos auxiliares e não cooperativos (tributáveis).
C)

OUTROS FUNDOS E RESERVAS DE SOBRAS

A Reserva para Contingência e Capital de Giro foi aprovada pela Assembleia Geral Ordinária (AGO) de março/2014, para fazer frente
a eventuais contingências fiscais, trabalhistas, previdenciárias, cíveis e/ou de sinistralidade.

23.3.

SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS

O valor do resultado apurado no exercício de 2017 teve a seguinte destinação:

A destinação aos fundos legais, 10% para o Fundo de Reserva e 5% para a RATES, foi calculada sobre o valor do resultado do Ato
Cooperativo Principal, ajustado à reversão da RATES, correspondente ao valor das despesas de assistência técnica educacional e
social, resultando uma sobra líquida à disposição da AGO de R$ 3.756.943,30 (em 2016 R$ 14.913.440,02).
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24.

PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO

Os critérios para apuração de atos cooperativos estão elencados no item (a) desta Nota Explicativa:
a) Apuração de Atos Cooperativos, Auxiliares e Não Cooperativos
a1)

ATOS COOPERATIVOS
Os Atos Cooperativos Principais referem-se às operações exclusivamente com os associados do Sistema Unimed. Os Atos
Cooperativos Auxiliares referem-se às operações com meios credenciados, para execução de serviços auxiliares ao trabalho
médico cooperado, e os Atos Não Cooperativos referem-se às operações com não cooperados.
A Unimed/RS, para fins de apuração de IRPJ e CSLL, considera os Atos Cooperativos Auxiliares como Atos Não Cooperativos.
A apuração do resultado dos atos cooperativos e não cooperativos, visa a atender o artigo n 87 da Lei n 5.764/71 e à
legislação tributária, onde os resultados dos atos não cooperativos serão levados para a conta do RATES, permitindo ainda a
apuração da Contribuição Social e Imposto de Renda.

a2)

CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E SEGREGAÇÃO DOS ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS
Sobre a Receita de Contraprestações Emitidas de Assistência Médico-Hospitalar: primeiramente calculou-se a
proporcionalidade dos Atos Cooperativos e Não Cooperativos sobre os Eventos Indenizáveis Líquidos, sendo o resultado
desta equação aplicado às Receitas de Contraprestações Emitidas de Assistência Médico-Hospitalar.
Sobre as Despesas e Custos Indiretos: primeiramente calculou-se a proporcionalidade dos Atos Cooperativos e Não
Cooperativos sobre a totalidade das Receitas da Unimed/RS, sendo o resultado desta equação aplicado as Despesas e
Custos Indiretos, conforme Demonstrativo de Sobras ou Perdas.

25.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Caracteriza-se como instrumento financeiro qualquer contrato que dá origem a um ativo financeiro em uma entidade e a um passivo
financeiro ou instrumento de patrimônio em outra entidade.
Valor de mercado dos instrumentos financeiros:

24

178

PEÇAS CONTÁBEIS

UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.
CNPJ 87.158.507/0001-56 • Rua Santa Terezinha, 340 - PORTO ALEGRE - RS
NIRE (JCE) 434 000 034 01 • Registro na ANS 36708 7
Tendo presentes os conceitos e definições, a administração procedeu à análise dos instrumentos financeiros que compõem o ativo e o
passivo e concluiu que o valor justo das disponibilidades, os saldos a receber de clientes e os passivos circulantes aproximam-se do
saldo contábil, em razão de o vencimento de parte significativa desses saldos ocorrerem em data próxima a do balanço. Os saldos a
receber de cooperados e dos empréstimos e financiamentos são atualizados monetariamente com base em índices de inflação e juros
variáveis em virtude das condições de mercado e, portanto, também próximos do valor justo.
Risco de Crédito ou de Concentração:
Os instrumentos financeiros que potencialmente poderiam sujeitar a Unimed/RS a risco de crédito ou de concentração referem-se a
saldos de aplicações financeiras no Banco Santander, relativo ao fundo garantidor de saúde, exigido pela ANS, no montante, em
31/12/2017 de R$ 20.986.779,79, representando 62,21% das aplicações Garantidoras de provisões técnicas e 36,43% das aplicações
totais (em 2016 R$ 9.660.562,27, representando 46,4% e 20,22%). Esta aplicação é referente a ativos vinculados à ANS, inexistindo
risco de concentração. Temos ainda as aplicações no banco Unicred Porto Alegre, no montante, em 31/12/2017 em R$
15.308.945,91, representando 26,57% das aplicações totais (em 2016 R$ 17.112.708,70, representando 35,82%).

26.

COBERTURA DE SEGUROS

A Unimed/RS adota uma política de seguros, que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados
por montantes considerados suficientes pela administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação
de seus consultores de seguros. A cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de 2017, é assim demonstrada:

27.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) foi elaborada conforme definido pela RN nº 344/13 da ANS – Modelos de Publicação, pelo
método Direto, e feita a demonstração pelo método Indireto com a Reconciliação do Lucro Líquido obtido das atividades
operacionais de acordo com a NBC TG 03 aprovada pela resolução 1.296/10 do Conselho Federal de Contabilidade. Estas
demonstrações fazem parte das peças contábeis.

28.

BALANÇO SOCIAL

As informações de natureza social e ambiental, identificadas como balanço social, não fazem parte das demonstrações financeiras e
serão auditadas.

29.

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

A cooperativa efetuou despesas de benefícios a empregados no exercício de 2017, conforme quadro abaixo:
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BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS

31/12/2016

Seguro de vida e SERIT

324.702,58

Assistência médica e odontológica

201.534,43

59.829,16

72.067,44

145.011,66

Cursos e treinamentos
Uniformes

285.083,86

165.146,65

231.616,40

3.026.187,48

2.602.094,82

Lanches

145.747,80

102.713,48

Vale transporte

294.869,08

210.814,08

Outros benefícios a funcionários

263.988,35

24.115,76

Auxílio creche

189.419,78

113.263,20

Programa de alimentação ao trabalhador

Equipamentos de proteção individual
Formação profissional
TOTAL

30.

31/12/2017

3.901,89

8.738,50

239.686,32

260.367,45

4.927.251,80

4.043.648,37

UTILIZAÇÃO DA VERBA DA RATES

A entidade desenvolveu, no ano de 2017, programas para os quais os gastos tiveram a cobertura da RATES conforme previsto na
legislação. Estes recursos foram cobertos com o montante existente de saldo desta reserva conforme estabelece o estatuto social. A
seguir, está demonstrado o quanto foi utilizado da verba da RATES em 2017:

31.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA)

Embora não seja obrigatória a elaboração do DVA, foi elaborada esta demonstração, para fins de divulgação das importâncias com as
respectivas geração e distribuição das riquezas no exercício e fazem parte das Demonstrações Contábeis.

32.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e a de elaboração das Demonstrações Financeiras
(22/02/2018) que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

33.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Considerando que a Unimed/RS Federação é uma operadora de médio porte (menos de 100.000 beneficiários) e observando o item
10.31.1 do anexo da RN 390/2015, não foram elaboradas as Demonstrações Consolidadas com as demonstrações da sua controlada
UNIAIR Administração Participações e Serviços Médicos de Urgência Ltda., da qual detém 99,92% de participação.
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Em observância ao item 8.3 do anexo da RN 390/2015, a Unimed/RS Federação mantém, à disposição da ANS, o relatório da auditoria
independente emitido em 26/01/2018 e as peças contábeis da empresa controlada UNIAIR Administração Participações e Serviços
Médicos de Urgência Ltda., referente à data base 31/12/2017.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2017.
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos
Administradores e cooperados da
UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RGS LTDA.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS DO RGS LTDA., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo um resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS DO RGS LTDA. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às cooperativas e às entidades supervisionadas
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, autarquia sob o regime especial vinculada ao
Ministério da Saúde.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RGS
LTDA., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Demonstrações financeiras consolidadas
Conforme divulgado na nota explicativa no 33, a operadora possui menos de 100.000 usuários e,
com base no item 10.31.1 do Capitulo I das Normas Gerais da RN 418/2016 de 26 de dezembro de
2016 da Agencia Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não elaborou e nem divulgou
demonstrações consolidadas com sua controlada Uniair Adm. Participações e Serviços Médicos de
Urgência Ltda.. (CPC 36 – Apresentação de Demonstrações Financeiras Consolidadas) mantendo, à
disposição da ANS, o relatório da auditoria independente e as peças contábeis da empresa
controlada UNIAIR Administração Participações e Serviços Médicos de Urgência Ltda. na data base
31 de dezembro de 2017. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
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Outros Assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de
2017, elaborada sob a responsabilidade da administração da operadora e apresentada como
informação suplementar para fins de IFRS foi submetida a procedimentos de auditoria executados
em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da operadora. Para a formação de
nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e seu conteúdo estão de
acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor
Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente
elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento
Técnico, e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior
As demonstrações financeiras da UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RGS
LTDA., para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, foram por nós examinadas, conforme
relatório emitido em 03 de março de 2017, contendo opinião sem modificação sobre essas
demonstrações financeiras e ênfase quanto a não elaboração e divulgação das demonstrações
consolidadas.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RGS LTDA. é
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração. e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às cooperativas e
às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, autarquia sob o
regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade da UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RGS LTDA. continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser
que a administração pretenda liquidar a UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
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DO RGS LTDA. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da UNIMED/RS- FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO
RGS LTDA. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro,
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS DO RGS LTDA...
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RGS
LTDA... Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
ou condições futuras podem levar a UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO
RGS LTDA. a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
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Balanço Social Anual das Cooperativas

1- Dados Unimed
Razão Social: UNIMED/RS

22/08/1973

Data de fundação:
Tempo de existência:

Ramo de atividade:

☑ Saúde
87158507000156

CNPJ:

44 anos

☐ Local

Atuação da cooperativa:

Responsável preenchimento formulário : Jaime Luiz Becker

☑ Regional

☐ Nacional

(51 ) 32011393

Telefone para contato:

jaime.becker@unimedrs.coop.br
E-mail responsável:

claudio.freitas@unimedrs.coop.br
tatiana.avila@institutounimedrs.org.br

Tipo de Unimed:

971

Federação operadora interfederativa Federação/Confederação:

Selecione os recursos próprios (filiais) conforme critério contábil, consolidados neste relatório:
Quantidade Hospital:

0

Quantidade Farmácia:

0

Quantidade Pronto atendimento:

0

Quantidade Laboratório:

0

Quantidade Posto de Coleta:

0

Quantidade Centro de diagnóstico:

0

Quantidade Ótica:
Outros (Descrever e informar quantidade):

0
0

Total de Beneficiários:

64891

Este ano o Balanço Social da Unimed terá relatório de
auditoria independente?

Sim, Rosito & Filomena Auditores Independentes

2 - Indicadores de Corpo Funcional

2017

Cooperado(a)s Cooperadas Empregado
/ Sócios
PJ
s(as)

2016

N° Total

Cooperado(a)s /
Empregados(as
Cooperadas PJ
Sócios
)

2.1 - No de pessoas na Unimed (em 31/12)

0

29

247

276

0

2.2 - N° de admissões durante o período

0

0

72

72

0

2.3 - Nº de saídas e demissões durante o período

0

0

37

37

0

1,87

N° Total

29

212

241

0

47

47

0

27

27

1,87

1,56

1,56

2

2

3

3

1

1

0

0

2.6 - N° de Aprendizes

24

24

9

9

2.7 - N° de trabalhadores terceirizados

0

0

0

0

2.8 - N° de trabalhadores com contrato temporário

0

0

0

0

2.4 - Índice de rotatividade por substituição (turnover)
2.5 - N° de estagiários no período
2.5.1 - N° de estagiários efetivados no período

2.9 - N° de homens que trabalham na Unimed

0

98

98

0

87

87

2.10 - N° de mulheres que trabalham na Unimed

0

149

149

0

125

125

2.11 - N° de branco(a)s que trabalham na Unimed

0

199

199

0

183

183

2.12 - N° de negro(a)s que trabalham na Unimed

0

48

48

0

29

29

2.13 - N° de indígenas que trabalham na Unimed

0

0

0

0

0

0

2.14 - Nº de pessoas com deficiência

0

4

4

0

3

2.15 - N° total de membros do Conselho de Administração

0

14

14

0

14

14

2.15.1 - N° total de mulheres no Conselho de Administração

0

0

0

0

1

1

2.15.2 - N° total de negros e indígenas no Conselho de Administração

0

1

1

0

0

0

0

6

6

0

6

6

2.16.1 - N° total de mulheres no Conselho Fiscal

0

0

0

0

0

0

2.16.2 - N° total de negros e indígenas no Conselho Fiscal

0

1

1

0

0

0

0

7

7

0

7

7

2.17.1 - N° total de mulheres na Diretoria Executiva

0

0

0

0

0

0

2.17.2 - N° total de negros e indígenas no Diretoria Executiva

0

0

0

0

0

0

2.18 - Nº de homens cooperados em função administrativas e/ou na diretoria

0

7

7

0

0

0

2.19 - N° de mulheres cooperadas em funções administrativas e/ou diretoria

0

0

0

0

0

0

2.20 - N° de negro(a)s indígenas cooperados em funções administrativas e/ou diretoria

0

0

0

0

0

2.16 - N° total de membros do Conselho Fiscal

2.17 - N° total de membros da Diretoria Executiva

2.21 - Faixa etária dos colaboradores

247

247

3

0
212

212

2.21.1 - Até 18 anos

24

24

9

9

2.21.2 - De 19 a 24 anos

10

10

11

11

2.21.3 - De 25 a 29 anos

32

32

32

32

2.21.4 - De 30 a 45 anos

130

130

107

107

2.21.5 - De 46 a 59 anos

43

43

43

43

2.21.6 - A partir de 60 anos

8

8

10

10

245

245

209

209

2.22.1 - Gestão

25

25

22

22

2.22.2 - Técnico

7

7

32

32

183

183

124

124

2.22 - N° de pessoas nas categorias profissionais de trabalho

2.22.3 - Operacional
2.22.4 - Apoio
2.23 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por gênero
2.23.1- Remuneração média Gestão
2.23.1.1 - Remuneração média de Homens
2.23.1.2 - Remuneração média de Mulheres

30

30

31

31

3.475,07

3.475,07

5.018,92

5.018,92

9.979,44

9.979,44

9.716,82

9.716,82

11.986,48

11.986,48

11.286,92

11.286,92

7.972,39

7.972,39

7.448,89

7.448,89

11.980,01

11.980,01

6.938,44

6.938,44

2.23.2.1 - Remuneração média de Homens

14.704,85

14.704,85

8.522,92

8.522,92

2.23.2.2 - Remuneração média de Mulheres

9.255,16

9.255,16

4.901,25

4.901,25

3.617,87

3.617,87

2.522,85

2.522,85

4.449,45

4.449,45

2.881,14

2.881,14

2.23.2- Remuneração média Técnico

2.23.3 - Remuneração média Operacional
2.23.3.1 - Remuneração média de Homens

2.22.1 - Gestão

25

25

22

2.22.2 - Técnico

7

7

32

32

183

183

124

124

2.22.3 - Operacional
2.22.4 - Apoio
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2.23.1- Remuneração média Gestão

2.23.1.1 - Remuneração média de Homens
2.23.1.2 - Remuneração média de Mulheres

22

30

30

31

31

3.475,07

3.475,07

5.018,92

5.018,92

9.979,44

9.979,44

9.716,82

9.716,82

11.986,48

11.986,48

11.286,92

11.286,92

7.972,39

7.972,39

7.448,89

7.448,89

11.980,01

11.980,01

6.938,44

6.938,44

2.23.2.1 - Remuneração média de Homens

14.704,85

14.704,85

8.522,92

8.522,92

2.23.2.2 - Remuneração média de Mulheres

9.255,16

9.255,16

4.901,25

4.901,25

3.617,87

3.617,87

2.522,85

2.522,85

2.23.3.1 - Remuneração média de Homens

4.449,45

4.449,45

2.881,14

2.881,14

2.23.3.2 - Remuneração média de Mulheres

2.786,28

2.786,28

2.352,23

2.352,23

2.053,04

2.053,04

1.378,77

1.378,77

2.23.4.1 - Remuneração média de Homens

2.436,17

2.436,17

1.372,51

1.372,51

2.23.4.2 - Remuneração média de Mulheres

1.669,91

1.669,91

1.385,46

1.385,46

4.439,65

4.439,65

2.934,51

2.934,51

8.008,96

8.008,96

4.118,22

4.118,22

2.24.1.1 - Gestão

9.660,58

9.660,58

9.716,82

9.716,82

2.24.1.2 - Técnico

13.926,32

13.926,32

6.899,19

6.899,19

2.24.1.3 - Operacional

3.865,32

3.865,32

2.667,19

2.667,19

2.24.1.4 - Apoio

4.583,61

4.583,61

1.391,96

1.391,96

1.741,06

1.741,06

1.750,79

1.750,79

2.24.2.1 - Gestão

0,00

0,00

0,00

0,00

2.24.2.2 - Técnico

0,00

0,00

8.155,16

8.155,16

2.24.2.3 - Operacional

2.126,33

2.126,33

1.725,14

1.725,14

2.24.2.4 - Apoio

1.355,79

1.355,79

1.093,33

1.093,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2.24.3.1 - Gestão

0,00

0,00

0,00

0,00

2.24.3.2 - Técnico

0,00

0,00

0,00

0,00

2.24.3.3 - Operacional

0,00

0,00

0,00

0,00

2.24.3.4 - Apoio

0,00

0,00

0,00

0,00

2.25 - % de negros na trajetória de gestão (chefias)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.26 - % de indígenas na trajetória de gestão (chefias)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.27 - % de mulheres na trajetória de gestão (chefias)

32,00

32,00

9,00

9,00

247

247

212

212

2.28.1 - Não alfabetizados

0

0

0

0

2.28.2 - Ensino fundamental incompleto

8

8

0

0

2.28.3 - Ensino fundamental completo

28

28

23

23

2.28.4 - Ensino médio completo

100

100

94

94

2.28.5 - Ensino técnico completo

0

0

3

3

2.28.6 - Ensino superior completo

76

76

74

74

2.28.7 - Pós-graduação Lato Sensu (especialização, MBA) completo

30

30

16

16

2.28.8 - Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) completo

5

5

2

2

2.28.9 - Pós-doutorado

0

0

0

0

39

39

44

44

2.29.1 - Educação básica (N° de beneficiados)

0

0

0

0

2.29.2 - Ensino Médio (N° de beneficiados)

3

3

11

11

2.29.3 - Ensino Superior (N° de beneficiados)

36

36

33

33

0

0

0

0

2.30.1 - N° de acidente de trajeto

0

0

0

0

2.30.2 - N° de acidentes na atividade fim

0

0

0

0

2.23.2- Remuneração média Técnico

2.23.3 - Remuneração média Operacional

2.23.4 - Remuneração média Apoio

2.24 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por raça
2.24.1- Remuneração média dos brancos

2.24.2 - Remuneração média dos negros

2.24.3 - Remuneração média dos indígenas

2.28 - N° de colaboradores por Escolaridade

2.29 - A cooperativa estimula a educação básica, ensino médio e superior(supletivo ou
regular) dos(as) trabalhadores(as)?

2.30 - N° total de acidentes de trabalho

2.31 - Existem medidas concretas em relação à saúde e segurança no ambiente de trabalho

☐
☐
☑
☑
☐
☐

Não
Organização de comissões
Sim, fornecendo
equipamento
Sim,
realizando campanhas

e
capacitações
Sim,
programas de medicina
preventiva
Outras:

☐
☐
☑
☑
☐
☐

Não
Organização de comissões
Sim, fornecendo equipamento
Sim, realizando campanhas e
capacitações
Sim,
programas de medicina
preventiva
Outras:
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2017

2016

3.1 - Valor (R$ mil) da maior produção repassada ao(à)
cooperado(a)

0,00

0,00

3.2 - Valor (R$ mil) da menor produção repassada ao(à)
cooperado(a)

0,00

0,00

3.5 - Valor (R$ mil) do maior remuneração paga ao(à)
empregado(a)

22.490,66

21.419,68

3.6 - Valor (R$ mil) do menor remuneração paga ao(à)
empregado(a)

514,00

3.3 - Valor (R$ mil) da maior remuneração paga ao(à)
administrador(a)
3.4 - Valor (R$ mil) da menor remuneração paga ao(à)
administrador(a)

3.7 - Destino das sobras

3.8 - Fundos existentes

☐
☐
☑
☐

Aumento de capital
Distribuição entre os cooperados(as)/cooperativas/sócios
Fundos
Não foram distribuídos sobras no período

☑ Fundo para educação(RATES/FATES)
☑ Reserva legal
☑ Outros: Reserva Imobilização, Reserva Contingência e Capital de
Giro

3.9 - % Frequência média nas assembleias pelos(as)
cooperados(as)/cooperativas/sócios ocorridas no período

3.10 - Assuntos/Pauta submetidos à assembleia

3.11 - Outros órgãos sociais existentes na Unimed

3.12 - Renovação dos cargos diretivos (conselho), no
período

3.13 - Os 3 Critérios principais para admissão de novo(s)
cooperados(as)/cooperativas/sócios

3.14 - Espaços de representação do cooperativismo em que
a Unimed atua

3.15 - A Unimed apoia a organização de outros
empreendimentos de outras cooperativas

3.16 - Principal fonte de crédito

3.17 - A participação de cooperado(a)s/cooperativas/sócios
no planejamento da Unimed

3.18 - A Unimed costuma consultar o(a)s
cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s para solução de
problemas e/ou na hora de buscar soluções

3.19 - A Unimed possui Conselho Consultivo com membros
não cooperados, subordinado ao Conselho de
Administração
3.20 - A Unimed tem previsão para segregar Conselho de
Administração e Diretoria, com cooperado(a)s diferentes nas
Presidências: do Conselho e da Diretoria

3.21 - A gestão de risco da Unimed leva em consideração,
os seguintes riscos:

514,00

☐
☐
☑
☐

Aumento de capital
Distribuição entre os cooperados(as)/cooperativas/sócios
Fundos
Não foram distribuídos sobras no período

☑ Fundo para educação(RATES/FATES)
☑ Reserva legal
☑ Outros: Reserva imobilização, Reserva contingência e Capital de giro

77,24

☐
☑
☑
☐
☐
☐
☑
☐

Admissão, eliminação e exclusão de
cooperados(as)/cooperativas/sócios
Destino
das sobras ou perdas

☐
☑
☑
☑
☐
☐

Comitê Educativo

◉
○
○
○
○
☐
☐
☐
☐
☐
☑

Investimentos
Liquidação
Novos produtos/serviços
Pagamento de credores
Reforma Estatuto
Outros

Comitê de auditoria e riscos
Conselho técnico
Medicina preventiva
Conselho de especialidades
Outros
1/3
2/3
Sem renovação
Total
Outros
Conhecimento sobre cooperativismo
Critério Técnico
Experiência - prática
Reside na área de atuação
Demanda por especialidade
Outros: Sejam cooperativas Sistema Unimed no Estado do R.G.do
Sul

93,00

☐
☑
☑
☐
☑
☐
☐
☐

Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as)/cooperativas/sócios

☑
☐
☑
☑
☐
☐

Comitê educativo

○
○
◉
○
○
☐
☐
☐
☐
☐
☑

Destino das sobras ou perdas
Investimentos
Liquidação
Novos produtos/serviços
Pagamento de credores
Reforma Estatuto
Outros

Comitê de auditoria e riscos
Conselho técnico
Medicina preventiva
Conselho de especialidades
Outros
1/3
2/3
Sem renovação
Total
Outros
Conhecimento sobre cooperativismo
Critério Técnico
Experiência - prática
Reside na área de atuação
Demanda por especialidade
Outros: Sejam cooperativas Sistema Unimed no Estado do R.G.do Sul

☐

ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo

☐

ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo

☑

OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras

☑

OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras

☑

OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado

☑

OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado

☑

SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

☑
☑
☑
☑
☐

Central Nacional UNIMED/Federação

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☐
☑
☑
☐
☐
○
○
◉
○
○
○
○
○
○
○

SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo
Central Nacional UNIMED/Federação
Confederação UNIMED
Fundação UNIMED
Instituto UNIMED
Outro: OCERGS
Não
Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos
Sim, oferecendo assessoria
Contratando serviços e parcerias
Outros apoios
Bancos / Financeiras
BNDES
Cooperados / Cooperativas (sócios)
Fornecedores diversos
Governo
Intercâmbio
Unicred
Outras cooperativas de crédito
Rede credenciada
Outros

☐
☑
☑
☑

Não ocorre

☐
☐

Não

☑
◉
○
○
◉
○
☑
☑
☑
☐
☑
☑
☑
☐
☑
☐

Sim, por meio da aprovação em assembléia
Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc)
Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho

Sim, periodicamente com data definida
Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma
solução
Não
Não, mas pretende implantar em 20
Sim
Não
Sim, em 20
Crédito
Financeiro
Estratégico
Cambial
Fiscal
Trabalhista
Reputacional
Comunitário
Operacional
Ambiental

☐
☑
☐
☐
☐
○
○
◉
○
○
○
○
○
○
○

Confederação UNIMED
Fundação UNIMED
Instituto UNIMED
Outro
Não
Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos
Sim, oferecendo assessoria
Contratando serviços e parcerias
Outros apoios
Bancos / Financeiras
BNDES
Cooperados / Cooperativas (sócios)
Fornecedores diversos
Governo
Intercâmbio
Unicred
Outras cooperativas de crédito
Rede credenciada
Outros

☐
☑
☐
☑

Não ocorre

☐
☐

Não

☑

Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma solução

◉
○
○

Não

◉
○

Não

☑
☑
☑
☐
☑
☑
☑
☐
☑
☐

Crédito

Sim, por meio da aprovação em assembléia
Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc)
Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho

Sim, periodicamente com data definida

Não, mas pretende implantar em 20
Sim

Sim, em 20

Financeiro
Estratégico
Cambial
Fiscal
Trabalhista
Reputacional
Comunitário
Operacional
Ambiental

3.18 - A Unimed costuma consultar o(a)s
cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s para solução de
problemas e/ou na hora de buscar soluções
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3.19 - A Unimed possui Conselho Consultivo com membros
não cooperados, subordinado ao Conselho de
Administração
3.20 - A Unimed tem previsão para segregar Conselho de
Administração e Diretoria, com cooperado(a)s diferentes nas
Presidências: do Conselho e da Diretoria

3.21 - A gestão de risco da Unimed leva em consideração,
os seguintes riscos:

3.22 - A Unimed tem partes relacionadas

3.23 - A Unimed tem Código de Conduta implantado

3.24 - Em caso positivo, existe um canal de denúncias
relativo ao Código de Conduta?
3.25 - A Unimed tem um comitê para tratar de
denúncias/questões relativas ao Código de Conduta

☑
◉
○
○
◉
○
☑
☑
☑
☐
☑
☑
☑
☐
☑
☐
○
○
◉
○
◉

Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma
solução
Não

BALANÇO SOCIAL
Sim
Não, mas pretende implantar em 20

Não
Sim, em 20
Crédito
Estratégico
Cambial
Fiscal
Trabalhista
Reputacional
Comunitário
Operacional
Ambiental
Não
Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto
Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em
conjunto
Sim

○
◉

Não

◉
○
○

Não

◉
○

Não

○
○
◉
○
◉

Não

Não

Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma solução

○
◉

Sim, Quais: O próprio Comitê de Conduta

○
◉

Sim

3.26 - Número de casos de discriminação? Em caso positivo
descrever as medidas tomadas em Nota Explicativa

Não, mas pretende implantar em 20
Sim

Sim, em 20

☑
☑
☑
☐
☑
☑
☑
☐
☑
☐

Financeiro

○
◉

☑

Crédito
Financeiro
Estratégico
Cambial
Fiscal
Trabalhista
Reputacional
Comunitário
Operacional
Ambiental
Não
Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto
Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto
Não
Sim
Não
Sim, Quais: o próprio Comitê de Conduta é o canal de denúncias
Não
Sim

0

4 - Indicadores econômicos (em R$)
4.1 - Ingressos e Receitas Brutas
4.2 - Ingressos/Receitas Repassadas
4.3 - Receitas sobre aplicações financeiras

0

2017

2016

415.578.204,46

370.705.369,41

0,00

0,00

7.031.838,11

5.942.717,97

4.4 - Total das dívidas

107.721.789,44

86.842.834,88

4.5 - Patrimônio da Unimed

177.863.460,60

155.620.772,79

4.6 - Patrimônio de terceiros

0,00

0,00

4.7 - Impostos e contribuições

11.863.590,93

10.099.934,05

4.8 - Remuneração dos(as)
cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s
4.9 - Sobras ou perdas do exercício - não inclui benefícios

0,00

0,00

3.756.943,30

14.913.440,02

4.10 - Valor de capital para ingresso na Unimed

31.154,00

31.154,00

23.739.102,52

24.674.275,82

4.11.1 -- Diretores e Conselheiros

8.679.460,24

9.902.405,87

4.11.2 -- Empregados

4.11 - Custo Total de Pessoal: Remuneração + Benefícios

14.912.720,44

14.631.220,79

4.11.3 -- Jovens Aprendizes

128.685,91

51.093,60

4.11.4 -- Estagiários

18.235,93

89.555,56

4.11.5 -- Trabalhadores terceirizados

0,00

0,00

4.11.6 -- Trabalhadores com contrato temporário

0,00

0,00

0,00

0,00

4.12 - INSS retido sobre produção
cooperados/cooperativas/sócios
4.13 - IR retido sobre produção
cooperados/cooperativas/sócios
4.14 - Fundos

0,00

0,00

1.502.167,03

5.644.356,18

4.15 - Atendimento de intercâmbio prestado por outras
Unimeds

22.607.440,43

129.687.506,50

4.16 - Venda para outras Cooperativas, exceto Unimed

0,00

4.17 - Onde é possível visualizar as demonstrações
contábeis

☐
☐
☐
☐
☑

Não disponibiliza
No website da unimed
Publicado no jornal da área de atuação
Impresso, Digitalizado, e/ou disponibilizado aos diversos públicos
Impresso, Digitalizado, e/ou apresentado aos cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s

☐
☐
☐
☐
☑

0,00
Não disponibiliza
No website da unimed
Publicado no jornal da área de atuação
Impresso, Digitalizado, e/ou disponibilizado aos diversos públicos
Impresso, Digitalizado, e/ou apresentado aos
cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s
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2017
5 - Indicadores sociais internos

2016

Cooperado(a)s / Sócios

Cooperadas PJ

Empregado(
a)s / Outros

N° Total

Cooperado(a)s / Sócios

Cooperadas PJ

Empregado(a)s /
Outros

N° Total

0,00

0

3.026.187,48

3.026.187,48

0,00

0,00

2.706.019,32

2.706.019,32

5.1 - Investimentos em alimentação
5.2 - Investimentos em eventos

0

0

678.050,08

678.050,08

0,00

0,00

0,00

5.3 - Investimentos em saúde

0,00

0

250.707,78

250.707,78

0,00

0,00

59.829,16

59.829,16

5.4 - Investimentos em transporte

0,00

0

294.869,08

294.869,08

0,00

0,00

210.814,08

210.814,08

5.5 - Investimentos em segurança no trabalho

0,00

0

3.901,89

3.901,89

0,00

0,00

8.738,50

8.738,50

5.6 - Investimentos em cultura e/ou lazer

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

239.686,32

239.686,32

260.367,45

260.367,45

239.686,32

239.686,32

260.367,45

260.367,45

0,00

0,00

5.6.1 -- nº de beneficiado(a)s
5.7 - Investimentos em educação/alfabetização, ensino
fundamental,
médiopróprios
ou superior
5.7.1 -- Aportes
5.7.2 -- Aportes dos parceiros

0,00

5.7.3 -- nº de beneficiado(a)s
5.8 - Investimentos em capacitação profissional

0,00

0

0,00

44

44

72.067,44

72.067,44

0,00

213

213

0

5.562,00

5.562,00
0,00

0,00

31

31

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.8.1 -- nº de beneficiado(a)s

0

5.8.2 -- nº de horas de treinamento/pessoa

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

189.419,78

189.419,78

0,00

0,00

113.263,20

113.263,20

5.9 - Investimentos de capacitação em gestão cooperativa
5.9.1 -- nº de beneficiado(a)s
5.10 - Investimentos em creche ou auxilio creche
5.10.1 -- nº de beneficiado(a)s
5.11 - Investimentos em seguro de vida
5.11.1 -- nº de beneficiado(a)s
5.12 - Investimentos em previdência privada
5.12.1 -- nº de beneficiado(a)s
5.13 - Investimentos em participações nos resultados

0

0,00

0

36

36

0

0

28

28

0

324.702,58

324.702,58

0,00

0,00

285.083,86

285.083,86

0

0

246

246

0

0

212

212

0,00

0

415.429,31

415.429,31

0,00

0,00

417.977,94

417.977,94

0

0

0,00

9

9

0

0

7

7

137.350,13

137.350,13

0,00

0,00

143.996,19

143.996,19

0,00

0,00

0,00

5.13.2 -- % Retido
5.15 - Investimentos em cursos para o desenvolvimento pessoal
5.15.1 -- nº de beneficiado(a)s

0,00

0,00

5.13.1 -- % Distribuído
5.14 - Investimentos em bonificações

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

67.895,05

67.895,05

0,00

0,00

145.011,66

145.011,66

0

219

219

0

0

212

212

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

24.115,76

24.115,76

0

0

767

767

0

0

490

490

0,00

0

5.700.266,92

5.700.266,92

0,00

0,00

4.375.217,12

4.375.217,12

5.17 - Total de horas de treinamento para cooperado(a)s e
empregado(a)s em políticas e procedimentos relativos a aspectos
de direitos humanos

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.18 - Total de horas de treinamento para cooperado(a)s e
empregado(a)s em políticas e procedimentos anticorrupção

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

3

3

3

3

3

3

3

5.16 - Outros
Total de beneficiados
Total dos investimentos internos

0

0,00

5.19 - Número total de ações trabalhistas movidas por
empregados
5.19.1 -- Julgados procedentes
5.19.2 -- Julgados improcedentes
5.20 - Valor total (R$ mil) de indenizações trabalhistas pagas no
período por determinação da justiça
5.20.1 -- Valor pago (R$ mil)
5.20.2 -- Valor restituído (R$ mil)

6 - Indicadores sociais externos
6.1 - Investimento em eventos
6.1.1 -- nº de público alvo
6.1.2 -- nº de eventos

0

0

0

0

484.760,72

484.760,72

9.608,00

9.608,00

484.760,72

484.760,72

9.608,00

9.608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2016

90.000,00

32.000,00

1300

237

5

2

6.2 - Investimentos em programas e/ou projetos ambientais

0,00

0,00

6.3 - Investimento em campanhas de mobilização e
conscientização socioambiental

0,00

0,00

6.4 - Investimento em voluntariado

10.000,00

5.450,00

6.4.1 -- nº de voluntários (cooperados e empregados)

38

20

6.4.2 -- nº de entidades beneficiadas

7

1

0,00

0,00

6.5.1 -- nº de pessoas beneficiadas

0

0

6.5.2 -- nº de entidades beneficiadas

0

0

0,00

0,00

6.6.1 -- nº de pessoas beneficiadas

0

0

6.6.2 -- nº de entidades beneficiadas

0

0

0,00

0,00

6.7.1 -- nº de pessoas beneficiadas

0

0

6.7.2 -- nº de entidades beneficiadas

0

0

0,00

10.000,00

6.8.1 -- nº de pessoas beneficiadas

0

500

6.8.2 -- nº de entidades beneficiadas

0

1

6.9 - Investimentos em Cultura e/ou Lazer

235.000,00

250.000,00

6.9.1 -- nº de pessoas beneficiadas

16000

17000

0

0

6.10 - Gastos com ações sociais/filantropia (financeiras,
produtos e/ou serviços)/ajudas humanitárias

0,00

0,00

6.10.1 -- nº de pessoas beneficiadas diretamente

0

0

6.10.2 -- nº de pessoas beneficiadas indiretamente

0

0

6.10.3 -- nº de entidades beneficiadas

0

0

745.476,04

124.973,02

16000

17500

6.5 - Investimentos em Saúde

6.6 - Investimentos em Educação / alfabetização

6.7 - Investimentos em capacitação profissional

6.8 - Investimentos em Esportes

6.9.2 -- nº de entidades beneficiadas

6.11 - Outros
Total pessoas beneficiadas
Total entidades beneficiadas
Total dos investimentos sociais externos

7

2

1.080.476,04

422.423,02
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7 - Outras Informações

2017

☑
☐
☐
☐

Direção

☐
☑
☑
☐

Direção

☑
☑
☐
☐

Direção

☑
☐
☐
☐

Direção

7.5 - Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação
coletiva e à representação interna dos empregados, na
Cooperativa/Federação-Central/Seguradora

☐
☐
☑

Não se envolve

7.6 - Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos
e de sustentabilidade social, ambiental e econômico adotados
pela Cooperativa/Federação-Central/Seguradora

☐
☐
☑

Não são considerados

7.7 - Quanto à participação de empregados em programas de
trabalho voluntário, na Cooperativa/FederaçãoCentral/Seguradora

☐
☑
☐

Não se envolve

7.1 - A previdência privada contempla

7.2 - A participação nas sobras ou resultados contempla

7.3 - Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela
Cooperativa/ Federação-Central/Seguradora foram definidos
por:

7.4 - Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de
trabalho foram definidos por

2016

☑
☐
☐
☐

Cooperados/Cooperati
vas/Sócios
Empregados
Não possui

Cooperados/Cooperati
vas/Sócios
Empregados
Neste período não
houve distribuição
Gerência
Empregados
Cooperados/Cooperati
vas/Sócios
Gerência
Empregados
Cooperados/Cooperati
vas/Sócios
Incentiva e segue a
OIT
Segue as normas da
OIT

São exigidos
São sugeridos

Organiza e incentiva
Apoia

7.8 - Número Total de demandas (reclamação, consulta,
denúncia, sugestão)
7.8.1 - Na cooperativa/Federação-Central/Seguradora

Direção
Cooperados/Co
operativas/Sóci
Empregados
Não possui

☐
☑
☑
☐

Direção

☐
☐
☐
☑

Direção

☑
☑
☑
☐

Direção

☐
☐
☑

Não se envolve

☐
☐
☑

Não são
considerados
São exigidos

☐
☑
☐

Não se envolve

Cooperados/Co
operativas/Sóci
Empregados
Neste período
não houve
Gerência
Empregados
Cooperados/Co
operativas/Sóci
Gerência
Empregados
Cooperados/Co
operativas/Sóci
Incentiva e
segue
Segue aasOIT

normas da OIT

São sugeridos

Organiza e
incentiva
Apoia

79813

76726

76327

76263

7.8.2 - Na ANS

37

18

7.8.3 - No Procon

1

12

7.8.4 - No Judiciário
7.8.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil
7.8.6 - No site Reclame Aqui

64

11

3373

418

11

4

7.9 - Número de demandas (reclamação, consulta, denúncia,
sugestão) com respostas conclusivas

76486

76545

7.9.1 - Na Cooperativa/Federação-Central/Seguradora

73242

76084

7.9.2 - Na ANS

21

18

7.9.3 - No Procon

1

12

7.9.4 - No Judiciário

12

11

3201

416

9

4

7.365,00

0,00

818.551.398,56

221.623.103,34

7.9.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil
7.9.6 - No site Reclame Aqui
7.10 - Valor total de indenizações pagas no período por
determinação de órgãos de defesa do consumidor e/ou justiça
7.11 - Total do valor gastos com fornecedores
7.11.1 - % do valor gasto com fornecedores locais

20,00

95,95

7.12 - Compras de "serviços e/ou bens" de outras cooperativas

296.341.298,52

187.922.346,95

7.13 - Valor adicionado a distribuir (em R$ mil) - vide DVA

48.451.746,67

7.13.1 - Distribuição do valor adicionado
7.13.1.1 -- Governos
7.13.1.2 -- Cooperados/Federação-Central/Seguradora

57.830.628,27
%

11.863.590,93

24,49

%
10.099.934,05

17,46

0,00

0,00

0,00

0,00

7.13.1.3 -- Empregados/Diretores/Conselheiros

29.774.422,45

61,45

26.674.275,82

46,12

7.13.1.4 -- Remuneração de capital de terceiros

474.146,92

0,98

76.199,18

0,13
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7.13.1.5 -- Sociedade

1.080.476,04

2,23

422.423,02

0,73

0,00

0,00

0,00

0,00

7.13.1.7 -- Constituição de reservas e fundos

1.502.167,03

3,10

5.644.356,18

9,76

7.13.1.8 -- A disposição da AGO e Outros

3.756.943,30

7,75

14.913.440,02

25,79

7.13.1.6 -- Juros sobre capital próprio

8 - Indicadores Ambientais

2017

8.1 -- Valor (R$ mil) Total do Passivo Ambiental
8.2 - Recursos Financeiros Aportados em Meio Ambiente

2016

0,00

0,00

2.402,62

5.186,09

8.2.1 -- Educação e treinamento ambiental

0,00

0,00

2.402,62

5.186,09

8.2.3 -- Certificação externa do sistema de gestão ambiental

0,00

0,00

8.2.4 -- Pesquisa e desenvolvimento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.2 -- Serviços externos de gestão ambiental

8.2.5 -- Despesas extras com a adoção de tecnologia mais
limpas
8.2.6 -- Despesas extras com compras 'verdes'
8.2.7 -- Outros custos de gestão ambiental
8.3 - A Unimed controla a emissão e equivalentes de CO2 dos
GEE (Gases de Efeito Estufa)

○
◉

0,00
Não
Sim

Se sim, Quantidade de emissões e equivalentes de CO2 dos
GEE (tCO2e)

○
◉

0,00
Não
Sim

50,79

48,60

8.3.1 -- Escopo 1 (tCO2e)

19,08

20,73

8.3.2 -- Escopo 2 (tCO2e)

31,71

27,87

8.3.3 -- Escopo 3 (tCO2e)

0,00

0,00

350.450,00

347.416,00

8.4 - Consumo de energia dentro da organização (KWh)
8.5 - Consumo de água dentro da organização (m³)

8.5.1 - Fontes de retirada de água

2.375,00

☑
☐
☐

Concessionária
pública
Poços artesianos
Outros:

8.6 - Material utilizado em peso (Kg)
8.6.1 -- Papel(Kg)

2.694,00

☑ Concessionária
pública
☐ Poços
Outros:
☐ artesianos

178,00

0,00

178,00

0,00

8.6.2 -- Copos Plásticos (Kg)

0,00

0,00

113,00

22,00

8.7.1 -- Resíduos infectante/perfurocortante (Kg)

15,00

22,00

8.7.2 -- Resíduos recicláveis (Kg)

98,00

0,00

8.7.3 -- Resíduos para descontaminação (Kg)

0,00

0,00

8.7 - Resíduos Segregados

8.7.4 -- Resíduos orgânicos (Kg)

8.8 - Destinação dos resíduos segregados

0,00

☑
☐
☐
☐
☐

Empresa
terceirizada
Organismo

governamental
Recicladora
Empresas de
adubos
Outros:

0,00

☑
☐
☐
☐
☐

Empresa
terceirizada
Organismo

governamental
Recicladora
Empresas de
adubos
Outros:
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Demonstração do Valor Adicionado
(A) Geração da riqueza

2017

a) Ingressos e receitas

2016
415.578.204,46

370.705.369,41

a1) Contraprestações emitidas líquidas

208.549.807,92

181.709.279,51

a2) Outros ingressos e receitas operacionais

206.737.208,14

196.093.485,88

291.188,40

-7.097.395,98

-16.158,71

164.057,54

a3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição

0
b) Variação das provisões técnicas
b1) Provisão de remissão

-16.158,71

b2) Outras

164.057,54

0,00

0,00

c) Receita líquida operacional

415.594.363,17

370.541.311,87

d) Eventos, dispêndios, despesas operacionais e sinistros

335.391.855,50

285.567.050,67

163.898.251,94

134.471.180,11

d1) Eventos indenizáveis líquidos
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados

3.324.579,46

-1.324.866,54

168.169.024,10

152.420.737,10

e) Insumos adquiridos de terceiros

46.373.632,93

37.873.042,14

e1) Despesas de comercialização

432.972,04

d3) Outros dispêndios / Despesas operacionais

e2) Variação das despesas de comercialização diferidas
e3) Despesas com serviços de terceiros
e4) Materiais,energia e outras despesas administrativas

144.943,72

0,00

0,00

6.633.345,10

5.343.383,78

36.012.658,65

29.315.348,85

e5) Despesas Financeiras

1.532.539,52

1.371.252,35

e6) Despesas patrimoniais

0,00

e7) Perda / Recuperação de valores ativos
f) Valor adicionado bruto
g) Depreciação, Amortização e Exaustão

0,00

1.762.117,62

1.698.113,44

33.828.874,74

47.101.219,06

966.220,35

829.458,56

h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade

32.862.654,39

46.271.760,50

i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência

15.589.092,28

11.558.867,77

7.031.838,11

5.942.717,97

i1) Receitas financeiras
i2) Resultado de equivalência patrimonial

-2.597.007,86

-957.775,48

i3) Outras

11.154.262,03

6.573.925,28

48.451.746,67

57.830.628,27

(I) Valor adicionado total a distribuir

(B) Distribuição da riqueza
a) Remuneração do trabalho
a1) Cooperados / cooperativas / sócios

2017

2016
29.774.422,45

26.674.275,82

0,00

0,00

a1.1) Produção (consultas e honorários)

0,00

0,00

a1.2) Benefícios

0,00

0,00

29.774.422,45

26.674.275,82

22.368.997,09

20.897.686,79

a2.2) Benefícios

5.694.612,14

4.624.789,30

a.2.3) F.G.T.S

1.573.463,09

a2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados
a2.1) Salários, 13º, Férias, etc.

a.2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados
b) Remuneração do governo - Impostos/Taxas/Contribuições
b1) Federais
b1.1) Previdência Social
b2) Estaduais
b3) Municipais
c) Contribuição para Sociedade
d) Remuneração de capitais de terceiros
d1) Juros
d2) Aluguéis

d3) Outras (royalties, direitos autorais, entre outros)
e) Remuneração de capitais próprios
e1) Juros sobre capital próprio

1.007.803,54

137.350,13

143.996,19

11.863.590,93

10.099.934,05

6.368.036,90

4.870.036,13

4.885.487,09

4.543.016,61

14.267,93

13.247,38

595.799,01

673.633,93

1.080.476,04

422.423,02

474.146,92

76.199,18

16.017,42

8.367,14

458.129,50

67.832,04

0,00

0,00

5.259.110,33

20.557.796,20

0,00

0,00

e2) Constituição de reservas e fundos

1.502.167,03

5.644.356,18

e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO

3.756.943,30

14.913.440,02

48.451.746,67

57.830.628,27

(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)

Notas
Notas Explicativas
Explicativas -- Indicadores
Indicadores de
de Corpo
Corpo Funcional
Funcional -- Cooperado(a)s
Cooperado(a)s // Sócios
Sócios
Notas
Notas Explicativas
Explicativas -- Indicadores
Indicadores de
de Corpo
Corpo Funcional
Funcional -- Cooperadas
Cooperadas PJ
PJ
Notas
Notas Explicativas
Explicativas -- Indicadores
Indicadores Organização
Organização ee Gestão
Gestão
Notas
Notas Explicativas
Explicativas -- Indicadores
Indicadores Econômicos
Econômicos
Notas
Notas Explicativas
Explicativas -- Indicadores
Indicadores Sociais
Sociais Internos
Internos
Notas
Notas Explicativas
Explicativas -- Indicadores
Indicadores Sociais
Sociais Externos
Externos

No
No ano
ano de
de 2017
2017 consideramos
consideramos todos
todos os
os investimentos
investimentos em
em projetos
projetos sociais
sociais por
por meio
meio do
do Instituto
Instituto Unimed/RS,
Unimed/RS, que
que articula
articula ações
ações educativas;
educativas; oo que
que chegou
chegou ao
ao total
total informado
informado no
no referido
referido campo
campo ee contemplou
contemplou um
um total
total de
de 17.727
17.727 pessoas
pessoas beneficiadas.
beneficiadas. Este
Este valor
valor se
se justifica
justifica na
na manutenção
manutenção geral
geral do
do Instituto
Instituto , incluindo consultoria em contabilidade do 3º setor e assessoria em Gestão da Sustentabilidade.
Ações
AçõesSociais
Sociais -- Programa
Programa Doador
Doador Fiel
Fiel ee Ação
Ação Pontual
Pontual de
de Natal
Natal -- Análise
Análise do
do projeto
projeto em
em 12
12 meses.
meses. Métrica
Métrica de
de acompanhamento:
acompanhamento: trimestral
trimestral por
por meio
meio de
de comprovantes
comprovantes de
de doação
doação de
de sangue
sangue 36
36 doadores,
doadores, 70
70 doações
doações realizadas,
realizadas, 280
280 pessoas
pessoas beneficiadas.
beneficiadas. Ação
Ação Pontual
Pontual de
de Natal
Natal -- 44 voluntários,
voluntários, 147
147 crianças beneficiadas. Os projetos Culturais como Café com Política e Seminário de
Sustentabilidade,
Sustentabilidade, foram
foram eventos
eventos tratando
tratando de
de temas
temas relacionados
relacionados aa economia,
economia, ética
ética ee responsabilidade
responsabilidade social
social relevantes
relevantes aa sociedade
sociedade -- 100
100 pessoas
pessoas beneficiadas.
beneficiadas. Realizados
Realizados em
em janeiro
janeiro aa dezembro
dezembro de
de 2017.
2017. Revista
Revista pensar
pensar -- 11 edição
edição em
em 2017
2017 distribuída
distribuída para
para 16.000
16.000 médicos
médicos cooperados
cooperados ee partes
partes interessadas
interessadas da Unimed/RS. Ciclo de Palestras com Martha Gabriel tratando sobre o tema
"NeuroBusiness:
"NeuroBusiness: aa neurociência
neurociência para
para alavancar
alavancar negócios",
negócios", oo evento
evento pautou
pautou para
para aa sociedade
sociedade este
este importante
importante tema
tema ee beneficiou
beneficiou 1200
1200 pessoas
pessoas no
no Estado
Estado do
do Rio
Rio Grande
Grande Sul.
Sul.

Notas
Notas Explicativas
Explicativas -- Outras
Outras Informações
Informações

Notas
Notas Explicativas
Explicativas -- Indicadores
Indicadores Ambientais
Ambientais
Notas
Notas Explicativas
Explicativas -- Demonstração
Demonstração Valor
Valor Adicionado
Adicionado

Notas
Notas Explicativas
Explicativas
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UNIMED/RS – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO
RIO GRANDE DO SUL LTDA.
Relatório da Administração – Exercício de 2017
A UNIMED/RS – Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul Ltda
é uma cooperativa de 2º grau, organizada como líder do Sistema Cooperativo
Empresarial Unimed no Estado do Rio Grande do Sul, do qual fazem parte
também: a Unimed Central de Serviços – RS; a UNIAIR Administração,
Participações e Serviços Médicos de Urgência; o Instituto Unimed; e a Unicoopmed
- Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos do Rio Grande do Sul, bem como as
27 cooperativas médicas de primeiro grau, sendo 23 dessas Operadoras de Planos
de Saúde.
Uma instituição com sólida base econômica e financeira, com propósitos claros no
sentido de atuar como Operadora de Planos de Saúde, e como instituição de
representação e defesa dos interesses do Sistema Cooperativo Empresarial
Unimed-RS.
Sua Visão Permanente é: “Ser reconhecida como referência em gestão políticoinstitucional e organizacional pelas Filiadas e pelo Sistema Nacional Unimed”.
Sua Missão é: “Integrar o Sistema Unimed-RS promovendo o aperfeiçoamento da
gestão, com representatividade político-institucional”.
Seus valores e princípios são: a ética, o cooperativismo, o comprometimento e a
sustentabilidade.
Está estruturada em prédio próprio, com cerca de 1.600 m², o qual atende às
atividades administrativas, contando com um anfiteatro e diversas salas de
reuniões, onde são realizados os eventos organizados em benefício do Sistema
Estadual Unimed.
No decorrer do Exercício Social de 2017, desenvolveram-se atividades de
coordenação das ações do Sistema Cooperativo Empresarial Unimed no Estado, e
de representação das sócias junto aos organismos nacionais do Sistema Unimed,
em especial junto à Unimed do Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas
Médicas, e junto ao Fórum Nacional UNIMED. Também atuou na representação
das Federadas perante entidades de Direito Público ou Privado.
Busca a integração, orientação e normatização das Federadas, no intuito de
organizar, em escala maior, os serviços econômicos e assistenciais de interesse
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geral, além da coordenação das relações de intercâmbio de serviços entre as
cooperativas Unimed do RS, sempre com a visão de buscar a harmonia que
permita o fiel cumprimento das obrigações sociais, empresariais e legais de cada
uma. Também com base em dados coletados junto a cada cooperativa Unimed do
Estado, mantém o acompanhamento do desempenho das mesmas por meio de
indicadores econômicos de clientes e mercado, de pessoas e de processos
principais das Operadoras do Sistema Unimed, sendo gerados Cadernos de
Indicadores, os quais são enviados às Singulares para análise e encaminhamento
de ações corretivas, quando necessárias.
Em cumprimento à RN 322, de 27 de março de 2013, apresenta o Relatório da
Administração, de acordo com os itens solicitados, como segue.


Política de destinação de lucros / superávits / sobras.
A política adotada pela Unimed/RS, e consolidada nos últimos anos com o pleno
aval de suas sócias, é a destinação dos resultados para reservas que são
utilizadas na modernização da estrutura e no aprimoramento dos serviços
prestados para as Filiadas, o que representa dizer que o retorno das sobras para
as sócias da Unimed/RS dá-se pela prestação de serviços, sendo os principais a
representação e defesa institucional, o desenvolvimento e treinamento de
dirigentes, funcionários e assessorias nas áreas contábil, jurídica, atuarial,
cooperativista, administrativa e de gestão. Também busca a formação de reservas
para a manutenção da margem de solvência já constituída.



Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram
influência no desempenho da sociedade e/ou no resultado do exercício.
A Unimed/RS é uma empresa certificada em todos os processos pelo Sistema de
Gestão da Qualidade, em conformidade com os requisitos da NBR ISO 9001, que
foi obtida em 2004 e é mantida deste então. Em 2017 fez a transição da ISO
9001:2008 para a versão 2015.
O Sistema Unimed-RS foi reconhecido, pela 30ª vez, com o Troféu Mérito Lojista
- categoria Serviço-assistência médica. A Federação Unimed/RS, representando
as Filiadas de todo o Estado, participou da cerimônia de entrega, realizada na noite
de 7 de dezembro, no Centro de Eventos Plaza São Rafael, em Porto Alegre. O
Mérito Lojista é uma iniciativa da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do
Rio Grande do Sul (FCDL-RS) que reconhece empresas e personalidades que se
destacaram na relação com o varejo, destacou, em 2017, 27 instituições.
Pela 24ª vez, a Unimed está entre as invictas do Top of Mind na categoria Plano
de Saúde. Na pesquisa promovida pela revista Amanhã, a cooperativa atingiu a
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marca de 55,6% de lembrança entre os entrevistados, ficando bem à frente do
segundo colocado, o Sistema Único de Saúde (SUS), com 11,4%. O Top of Mind As Marcas do Rio Grande, iniciativa pioneira no Brasil, e realizada há 27 anos pelo
Grupo Amanhã. A cerimônia de premiação ocorreu na Sogipa, em Porto Alegre, na
noite de 22 de junho.
Em solenidade realizada dia 7 de março, no Centro de Eventos do Hotel Plaza São
Rafael, em Porto Alegre, A Federação Unimed/RS recebeu o certificado de
reconhecimento “Marcas de Quem Decide”, mantendo a liderança absoluta no
segmento de Planos de Saúde pelo 19º ano consecutivo, ou seja, desde que a
pesquisa foi lançada pelo Jornal do Comércio em parceria com a Qualidata. O
estudo deste ano aponta novo crescimento da Unimed no Estado, tanto na
Lembrança (66,8%) quando no quesito de Preferência com 61,3%, recebendo por
isso o conceito de “marca dominante” - quando o nome de um produto ou serviço
alcança índices iguais ou maiores que a soma de todos os demais citados em seu
setor.
O Sistema Unimed-RS foi reconhecido, pela 30ª vez, com o Troféu Mérito Lojista
- categoria Serviço-assistência médica. A Federação Unimed/RS, representando
as Filiadas de todo o Estado, participou da cerimônia de entrega, realizada na noite
de 7 de dezembro, no Centro de Eventos Plaza São Rafael, em Porto Alegre. O
Mérito Lojista é uma iniciativa da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do
Rio Grande do Sul (FCDL-RS) que reconhece empresas e personalidades que se
destacaram na relação com o varejo, destacou, em 2017, 27 instituições.
Em cerimônia realizada no dia 30 de novembro, no Teatro Dante Barone da
Assembléia Legislativa do RS, em Porto Alegre, foi entregue o Prêmio
Responsabilidade Social 2017, que reconhece organizações que investem na
cultura da responsabilidade social no RS. O tema norteador da edição foi a
“Equidade de gênero”, no sentido de estimular ações e projetos para enfrentar o
machismo, a violência de gênero e as desigualdades. A Federação Unimed/RS foi
reconhecida pela 17ª vez.
Pelo terceiro ano consecutivo, a Federação Unimed/RS conquistou o 1º lugar da
sua categoria – Prestadoras de Serviço – no Prêmio Nacional Unimed de Relacionamento com o Cliente.
Uma realização da Central Nacional Unimed, a iniciativa reconhece as Unimeds
que melhor atendem seus beneficiários. Quesitos como atendimento presencial,
cordialidade e tecnologia foram analisados pela consultoria GFK. A cerimônia de
premiação foi realizada no dia 21 de setembro, em São Paulo, durante o Encontro
Nacional Unimed de Relacionamento com o Cliente.
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Ao longo do ano, o trabalho foi fortemente direcionado para a manutenção do
equilíbrio econômico e financeiro, e na busca de novos negócios, bem como na
manutenção dos clientes existentes. O Núcleo de Negócios Corporativos da
instituição atuou com sucesso na busca de novos clientes, gerando um
faturamento de R$ 208.549.807,92, o que representou um crescimento de 14,77%
nas Contraprestações Líquidas, em relação ao faturamento do exercício de 2016.
Também na busca do aprimoramento dos processos, foi aplicada pesquisa de
satisfação de contratantes e pesquisa de satisfação de beneficiários, utilizando os
requisitos da Acreditação (Resolução Normativa nº 277/2011 da ANS).


Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto.
No decorrer deste exercício não houve alterações neste aspecto, sendo mantida a
mesma situação.



Perspectivas e planos da administração para o(s) exercício(s) seguintes.
Realizada em 2017 a revisão do Planejamento Estratégico (2018-2020), com a
definição dos objetivos estratégicos para 2018 a 2020. São eles: Manter o
equilíbrio econômico-financeiro, garantindo a sustentabilidade do negócio;
Aumentar o resultado líquido; Otimizar receitas, despesas operacionais e custos
assistenciais; Disponibilizar serviços e orientações que atendam às expectativas
das Filiadas; Encantar o cliente, agregando valor aos serviços prestados;
Desenvolver produtos e serviços inovadores; Fortalecer alianças políticoinstitucionais em prol da Filiadas; Otimizar processos e aprimorar modelos de
gestão com foco na inovação para o fortalecimento do Sistema Unimed;
Aperfeiçoar a gestão das pessoas; Promover a cultura da sustentabilidade e da
inovação; Desenvolver ações para adequar as estruturas operacionais; e
Intensificar o conhecimento e a aplicação dos princípios cooperativistas. Todos
esses objetivos possuem metas para serem seguidas a curto, médio e longo prazo.
Por entender tratar-se de uma excelente ferramenta de gestão para aprimoramento
dos processos e controles internos, em 2013 iniciou-se a implementação da RN
277 – Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde, com
o objetivo de certificar a qualidade assistencial da operadora, de acordo com
avaliação feita por entidades de acreditação homologadas pela ANS. Em
dezembro de 2017 atingiu este objetivo, tendo a seguinte conclusão da equipe
avaliadora da empresa A4Quality Serviçes: “A liderança da operadora demonstrou
grande comprometimento com o seu sistema de gestão e envolvimento no
Programa de Acreditação, assim como todas as equipes. Como pontos fortes,
destacamos os processos de Mediação e Dimensionamento da Rede e o Sistema
de Gestão da Qualidade. Considerando que a avaliação foi realizada na íntegra,
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em todos os 147 itens da RN 277 da ANS, em todos os processos e planos
oferecidos pela operadora a todos os seus beneficiários, e ainda considerando a
pontuação total (92,90) que essa alcançou, não obtendo pontuação menor de 70
para nenhuma dimensão, a equipe avaliadora concluiu que a operadora está apta
a ser acreditada no Nível I, segundo o Programa de Acreditação de OPS
estabelecido pela RN 277 da ANS.”


Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e
origem dos recursos alocados, inclusive aqueles voltados aos programas de
promoção e prevenção à saúde.
Objetivando a orientação e estímulo no desenvolvimento de Projetos de Promoção
e Prevenção à Saúde, investiu-se R$ 185.496,01 exclusivamente no programa de
Gerenciamento de Casos Complexos e Crônicos, estruturado de acordo com a RN
264, conforme o Formulário de cadastramento de informações nº 11501, aprovado
em 20/06/2014 pela DIPRO. Investiu-se em pessoal especializado, bem como se
manteve o investimento no software de gerenciamento em Medicina Preventiva,
que além de suprirem as necessidades da Operadora estão ajudando as Unimed
do RS nos seus projetos próprios. Neste programa foram abordados 1.792
beneficiários. Atualmente estão ativos 42 beneficiários em visita domiciliar e 208
beneficiários em telemonitoramento. Desenvolvidas ações junto às empresas
contratantes sobre saúde da mulher, cuidados com a saúde no inverno, qualidade
de vida, cuidados e prevenção da pressão arterial e diabete, alimentação saudável,
ação de saúde com verificação de TA, importância da atividade física, dentre
outros. Realizadas também as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. No
total foram 12 eventos realizados, atingindo 900 pessoas.
Com um investimento de R$ 790.774,41, manteve-se a estrutura funcional da área
de Desenvolvimento Humano, bem como o custeio dos eventos desenvolvidos em
benefício das cooperativas Filiadas. No exercício de 2017 ocorreram 45 eventos de
aprendizado, os quais tiveram 1.955 participantes.
No trabalho com foco no desenvolvimento da gestão das Filiadas, a Unimed/RS
coordena 16 Comitês Estaduais de Gestão, os quais têm como objetivo o
desenvolvimento e aperfeiçoamento da força de trabalho nas mais diferentes áreas
(Atenção Integral à Saúde, Pessoas, Qualidade, Operações, Organizacional,
Controladoria e Finanças, Contábil, Tecnologia da Informação, Atendimento - GPA,
Rede de Prestadores, Marketing e negócios corporativos, Sustentabilidade, Riscos
do Negócio, Saúde Ocupacional, Urgência e Emergência). Em 2017, foram
investidos R$ 253.425,00 no desenvolvimento destes trabalhos.



Resumo dos acordos de acionistas.
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A Cooperativa segue seu Estatuto Social e a Lei das Cooperativas (Lei 5764-71).


Declaração sobre a capacidade financeira e a intenção de manter, até o
vencimento, os títulos e valores mobiliários classificados na categoria
mantidos até o vencimento.
A Cooperativa Unimed/RS – Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande
do Sul Ltda. declara que tem capacidade e intenção de manter os títulos e valores
mobiliários, suficientes para manter suas obrigações. Dispõe dos valores aplicados
nos fundos dedicados ao setor de saúde suplementar.



Emissão de Debêntures.
Não aplicável às Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde.



Investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas
(mencionar as modificações ocorridas durante o exercício).
Sociedade Controlada com Equivalência
Patrimonial
Uniair Adm Partic Serv Médicos Urgência

Capital em
31.12.16
R$ 9.586.921,86

Equivalência
Patrimonial
R$ (2.581.105,35)

Capital em
31.12.17
R$ 7.005.816,51

Sociedades Coligadas
Unimed Mercosul
Unimed Central de Serviços Auxiliares

Capital em
Sobras
31.12.16
Capitalizadas/Ajustes
R$ 878.051,19
R$ 12.638,56
R$ 2.687.680,04
R$ 0,00

Capital em
31.12.17
R$ 890.689,75
R$2.687.680,04

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2018.

Dr. Nilson Luiz May
Presidente
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VISÃO
Ser a maior empresa de transporte aeromédico
nacional e de táxi aéreo na região sul até 2018.

MISSÃO
Aliar serviços diferenciados com agilidade
e segurança de forma inovadora.

VALORES
1 - Comprometimento com o cliente
2 - Ética
3 - Segurança
4 - Valorização das pessoas
5 - Atualização tecnológica
6 - Transparência de gestão
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Mensagem da presidência

ANO DE SUPERAÇÃO
E CRESCIMENTO NA UNIAIR
Realizamos, em dezembro, a última reunião de nosso atuante conselho em 2017, precedida da revisão
do planejamento estratégico, com a participação das
diversas equipes da empresa que, com seu trabalho
e dedicação, garantem a eficiência e o cumprimento
das metas estabelecidas e revisadas mensalmente.
Na oportunidade, foi feita uma avaliação do ano,
como temos feito nos últimos anos. A convergência
dos comentários pode ser resumida em dois eixos
básicos: em um ano marcado pela competitividade
no setor aéreo (em todo o mundo e especialmente
no Brasil), a Uniair demonstrou grande capacidade
de superação para se manter competitiva no setor
aeroviário, muito sacrificado nesse momento da
economia brasileira.
Para obter esse desempenho, atuou no mercado
com suas habituais características: comprometimento, amadurecimento e resiliência, adaptando-se às mudanças e aos desafios, fortalecendo ainda
mais sua marca e seu posicionamento, inserindo-se com presença efetiva nas relações com os
agentes do mercado.

gonhas e no Heliporto Heli-Rio no Rio de Janeiro/RJ.
Em operação 24 horas por dia, prestando transporte aeromédico de urgência e realizando voos
executivos e serviços de táxi aéreo, com bandeira
própria, a Uniair está presente hoje em diversos
Estados nos quais mantém sólidos convênios operacionais com as Federações do Paraná, São Paulo,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.
Estamos ainda em adiantada negociação com a
Federação de Santa Catarina.
Esse desempenho da Uniair, que comemorou 20
anos de existência, tem como principal âncora
institucional o respaldo e o apoio do presidente da
Federação das Unimeds do Rio Grande do Sul, Nilson Luiz May, representando o Sistema Cooperativo
Empresarial Unimed-RS, bem como do Conselho
Gestor/Fiscal e dos colaboradores da Uniair.
Agradecemos e esperamos continuar com o apoio e
a confiança de todos.

Os resultados vieram, e fechamos o ano com equilíbrio financeiro, com todos os compromissos saudados, apesar do aumento do custo, com o patrimônio
consolidado e com notável aumento na carteira, hoje
superando os 3,6 milhões de clientes, graças aos novos contratos firmados com a Unimed Porto Alegre e
com a Federação Unimed do Rio de Janeiro.
Dessa forma, a Uniair reafirma sua liderança no segmento, como a maior empresa de transporte aeromédico do Sul do Brasil e única no Sistema Unimed com
frota própria – composta de quatro aviões King Air
e dois helicópteros Esquilo, com hangar próprio no
Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no Aeroporto Governador José Richa em Londrina/PR, bases
operacionais em São Paulo/SP no aeroporto de Con-

Mauricio Alberto Goldbaum
Diretor Presidente
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NÚMERO DE COLABORADORES
Uniair Serviços Aéreos
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Administração

Administrativa

17

18

19

18

18

19

Operacional

22

24

24

22

23

23

Táxi Aéreo

Operacional

19

19

22

22

28

28

Totais

58

61

65

62

69

70

EVOLUÇÃO DE CLIENTES E RECEITAS
Referência

N° de Usuários

Receita em R$

Dez/2006

429.950

369.070,40

Dez/2007

697.648

559.512,70

Dez/2008

746.356

611.279,50

Dez/2009

767.404

713.278,09

Dez/2010

1.226.181

887.180,17

Dez/2011

1.581.245

1.117.100,97

Dez/2012

1.690.149

1.197.429,47

Dez/2013

1.841.397

1.333.875,75

Dez/2014

2.651.206

1.580.313,99

Dez/2015

2.932.543

1.769.921,22

Dez/2016

2.735.037

1.710.277,56

Dez/2017

3.321.844

1.818.236,52

SERVIÇOS REALIZADOS
Tipo

2013

2014

2015

2016

2017

RAM Particular

214

217

188

173

176

RAM Usuários

822

963

1048

1080

1037

Voo Executivo

301

337

257

327

590

Unimed Aeromédica

88

150

153

161

97

Receita Particular/
Executivo/Unimed
Aeromédica (R$)

9.437.126,70

11.757.785,88

9.770.827,43

10.328.980,46

11.158.884,32

206

UNIAIR

CUSTO COM MANUTENÇÃO DE AERONAVES
Exercício 2017

Exercício 2016

Exercício 2015

PR-WNF

R$ 287.034,24

224.386,25

R$ 114.384,13

PR-URG

R$ 162.766,23

62.720,76

R$ 130.802,90

PR-URS

R$ 1.676.278,72

318.800,79

R$ 654.740,62

PR-UNI

R$ 1.941.717,36

930.318,88

R$ 496.062,74

PT-WZC

R$ 1.007.496,73

667.727,13

R$ 280.031,66

PT-HZY

R$ 366.391,23

490724,91

R$ 460.583,86

TOTAL:

R$ 5.441.684,51

2.694.678,50

R$2.136.605,80

OPERAÇÕES AÉREAS: TOTAIS GERAIS EM 2016
Aeronaves
Operações 2017

Uniair

AS350B2

AS350B2

C90SE

C90GTI

C90B

B200GT

PT-HZY

PR-URG

PT-WZC

PR-URS

PR-WNF

PR-UNI

3

7

Remoções Unimed RS
Remoções Unimed PR

10

2

Remoções Unimed MS

1

3

Remoções Unimed MT

10

9

Remoções Unimed MG

Totais
26

4

16
4

3

22
94

1

Remoções Unimed BA
Remoções Unimed CN

Prefixo

16

94

Remoções Unimed SP

Modelos

2

2

4

21

3

28

4

5

10

85

190

1

5

Remoções Particulares

4

13

43

45

Executivos

27

188

40

40

148

117

560

Manutenção

17

17

9

1

3

2

49

Traslado

18

9

32

32

11

19

121

Treinamento

1

1

4

7

1

6

10

1

22

1

Check ANAC

2

Evento

1

21

Total de Voos

161

253

161

160

164

265

1164

Total de horas voadas

276,6

254,5

455,2

515,6

305,4

629,7

2427

Total de pousos

416

846

351

350

321

567

2851

Total de kilometros

61.471

56.560

181.392

238.722

124.432

373.185

1.035.762

TOTAL GERAL DOS VOOS: 1.164 VOOS = 2.427 H = 2.851 POUSOS = 1.035.762 KM VOADOS
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BALANÇO CONSOLIDADO DAS EMPRESAS
EMPRESAS UNIAIR
DRE - CONSOLIDADO (COMPARATIVO 2017 X 2016) - DEZEMBRO
Demonstração do Resultado

2017

2016

Consolidado

Consolidado

Receita Faturada de Serviços

33.587.453,96

31.629.608,25

6,19

Deduções da Receita

(1.801.204,48)

(1.672.382,01)

7,70

RECEITA LÍQUIDA

31.786.249,48

29.957.226,24

6,11

Custo dos Serviços Vendidos

(27.332.368,11)

(25.243.917,47)

8,27

4.453.881,37

4.713.308,77

(5,50)

(5.228.214,24)

(4.623.290,40)

13,08

(774.332,88)

90.018,37

(960,19)

(1.981.995,45)

(1.700.511,65)

16,55

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

94.633,13

621.798,62

(84,78)

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

(2.661.695,20)

(988.694,66)

(169,21)

-

(25.745,21)

(100,00)

(2.661.695,20)

(1.014.439,87)

(162,38)

62.620,80

55.874,52

12,07

(2.599.074,40)

(958.565,35)

(171,14)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
Despesas Operacionais
RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO

Imposto (IR CSLL)
RESULTADO DO PERÍODO
RESULTADO DO AAP
RESULTADO ABRANGENTE

%
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Palavra do Presidente
Ao encerrar o exercício de 2017 deparamo-nos satisfatoriamente com o
crescimento financeiro da cooperativa
e também de novos cooperados, atingindo todas as expectativas de metas para
o período. Sendo nossa principal ação o
atendimento às necessidades do Sistema Unimed-RS, entendemos que nossos
propósitos estão sendo atingidos, estabelecendo uma relação de apoio constante para o preenchimento de vagas em
plantões, auditorias e eventualmente em
especialidades médicas. Assim como em
capacitações médicas e Atenção Integral
à Saúde. Continuamos com a busca ativa
de médicos para atuarem junto às Unimeds, criando um mecanismo de atendimento à RN 259, que determina que a
consulta com especialistas deva cumprir
prazos pré-fixados. Tais vantagens qualificam a UNICOOPMED como uma nova
solução para as cooperadas e Singulares
do Sistema Unimed-RS. Atualmente
contamos com 24 Unimeds aderentes
aos nossos serviços. Em 2014 passamos
a realizar diversos cursos de capacitação
na área médica. E em 2015 a Atenção
Integral à Saude também passou a fazer
parte da Unicoopmed, com representação
nacional no CAS da Unimed do Brasil,
e fomentando o crescimento do CAS/
RS. É com muito orgulho que informamos que atingimos o valor máximo por
unanimidade na pesquisa de satisfação
aplicada junto aos tomadores de serviço

da Unicoopmed. A Unicoopmed também
está junto com a Unimed/RS - Federação
na Acreditação, auxiliando na elaboração da Dimensão 5. que trata dos casos
crônicos e complexos. Esperamos que as
futuras adesões continuem num processo
constante para o crescimento e de ajuste
satisfatório para todos os envolvidos. Que
no ano de 2018 possamos agregar novas
alternativas e oportunidades, sempre em
consonância com o Sistema Unimed-RS.

José Milton Cunha Mirenda
Presidente da UNICOOPMED
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Nossa História
SÓCIOS FUNDADORES:
No dia 15 de setembro de 2006
teve início a COOPSAÚDE – Sociedade Cooperativa de Serviços
Médicos do Rio Grande do Sul.
Seu objetivo inicial era atuar no
mercado como uma operadora
de Planos de Saúde. Em 20 de
março de 2011, com a mudança
de objetivo, passou chamar-se
COOPMED - Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos
do Rio Grande do Sul, e em 18
de Setembro de 2013 passou
a chamar-se UNICOOPMED.
Mantendo seu foco de Coope-

rativa Médica, filiada à Unimed/
RS - Federação, com o intuito
de atender as necessidades e
solicitações das Unimeds na área
de plantões médicos, auditorias e
especialidades médicas, capacitações e cursos para médicos
cooperados da UNICOOPMED
e do Sistema Unimed-RS, e
Atenção Integral à Saúde, com
participação no CAS/RS E CAS/
Brasil, tornando-se assim uma
referência em novas soluções
para o cooperativismo médico.

SISTEMA
COOPERATIVO
EMPRESARIAL
UNIMED - RS

Central de
Serviços - RS

Atualmente a Unicoopmed conta com 9 colaboradores,
sendo 4 contratados pela Unicoopmed e 5 cedidos
pela Unimed/RS - Federação.

28

SÓCIOS ATUAIS:

927

A UNICOOPMED teve, em sua
fundação 28 sócios cooperados.
Após o reinício de suas atividades no ano de 2011, e com a mudança de seu objeto social, realizou varias ações para o aumento
do número do quadro de sócios.
Em 18 de setembro de 2013 passou a chamar-se UNICOOPMED,
chegando ao quadro atual de 927
médicos cooperados.

Em 16 de Outubro de 2013
passou a fazer parte do Selo do
Sistema Cooperativo Empresarial Unimed–RS, representação
esta que é referência para todo
Sistema Unimed Nacional.
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DIRETORIA
José Milton Cunha Mirenda
Presidente
Gerson Reis da Silva
Vice- Presidente
Paulo Roberto de Oliveira Webster
Superintendente

CENÁRIO ATUAL - TOMADORES DE SERVIÇO

Unimed
Alto da Serra

Unimed
Alto Uruguai/RS

Unimed
Central de Serviços - RS

Unimed
Centro/RS

Unimed
Encosta da Serra/RS

Unimed
(RS) Erechim

Unimed/RS
Federação

Unimed
Fronteira Noroeste/RS

Unimed
Itaqui RS

Unimed
Litoral Sul/RS

Unimed
Missões/RS

Unimed
Nordeste RS

Unimed
Noroeste/RS

Unimed
Pelotas/RS

Uniair

Unimed
Planalto Central/RS

Unimed
Região da Campanha/RS

Unimed
Região da Produção/RS

Unimed
Santa Maria/RS

Unimed
Uruguaiana/RS

Unimed
Vale do Sinos

Unimed
Vale do Caí/RS

SAMU Bagé

UPA Bagé

Unimed
Vale das Antas, RS
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Diretrizes Estratégicas
Desde a sua fundação, a UNICOOPMED preocupa-se com a profissionalização da sua Gestão
e utiliza ferramentas de Gestão para otimizar e melhorar continuamente seus processos.
Em 2011 foram definidas suas diretrizes estratégicas, aprovadas no Conselho de Administração
e revisadas em 28 de Setembro de 2017, como segue.

NEGÓCIO
Suprir as necessidades das Unimeds
de profissionais médicos, capacitações
e Atenção Integral à Saúde.

MISSÃO
Oferecer soluções para suprir as necessidades de
profissionais médicos, suas capacitações e Atenção
Integral à Saúde às Singulares.

VISÃO
Ser a cooperativa reconhecida pelo Sistema Unimed
por sua vocação e eficiência em fornecer serviços
médicos de qualidade.

VALORES E PRINCÍPIOS
Comprometimento
Somos comprometidos com o atendimento às
necessidades das singulares e cooperados.
Ética
Primamos pela lealdade nos relacionamentos
com as partes interessadas.
Cooperativismo
Norteamos nossas ações com base
nos princípios cooperativistas.
Sustentabilidade
Buscamos perenidade econômico-financeira do negócio,
com responsabilidade socioambiental.
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BENEFÍCIOS ADMINISTRATIVOS
A Unicoopmed oferece vantagens administrativas,
como a diminuição de tributos, por ser Ato Cooperativo a sua principal ação no Sistema Unimed.
Possibilita e agiliza o ingresso de novos cooperados,
servindo como porta de entrada ao Sistema Unimed. No ano de 2014 passou a oferecer cursos na
área médica, possibilitando o desenvolvimento de
médicos e profissionais da área da saúde. E no ano
de 2015 a Atenção Integral à Saúde passou a fazer
parte do escopo da Unicoopmed, sendo agora um
núcleo de importância para o crescimento e desenvolvimento de novas frentes para a Unicoopmed.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS
- Agilidade no ingresso de médicos
- Avaliação do profissional visando a seu futuro
ingresso na Unimed
- Possibilita a substituição do estágio probatório
- Complementa o quadro funcional para as
UNIMEDs participantes

BENEFÍCIOS PARA O COOPERADO
A Unicoopmed buscando o bem-estar e a tranquilidade de seus cooperados, oferece, aos mesmos
e a seus familiares, duas modalidades de Plano
de Saúde de abrangência nacional. O Nacional
Delta Ouro, que é individual, o Nacional Prata, que
é coletivo. Os serviços de assistência médica são
prestados pelo Sistema Unimed. Esta é mais uma
ação em prol do cooperativismo.
Plano de Saúde Nacional
DELTA OURO (Privativo)
Plano de Saúde Nacional
DELTA PRATA (Semi – Privativo)

REMUNERAÇÃO
A remuneração dos cooperados da UNICOOPMED
é definida pela UNIMED solicitante.

MAPEAMENTO DO PROCESSO
Em 2017 foi aperfeiçoado o Mapeamento do
Processo, buscando uma maior operacionalidade,
sendo avaliado e atualizado todos os anos, durante
o Planejamento Estratégico da Unicoopmed.
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Fluxograma Unicoopmed
AGO UNICOOPMED

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA

CTD

COMITÊ EDUCATIVO

GERÊNCIA
ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO

NÚCLEO DE CADASTRO

NÚCLEO DE
CAPACITAÇÕES

NÚCLEO
CONTÁBIL/FINANCEIRO

NÚCLEO DE ATENÇÃO
INTEGRAL À SAÚDE
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Mapa Estratégico
Em 28 de Setembro de 2017 foi elaborado e atualizado o Mapa Estratégico da UNICOOPMED,
com Visão até 2020.

Visão Estratégica 2018/2020: Ser referência em soluções de serviços em assistência médica para o Sistema Unimed.

PERSPECTIVA FINANCEIRA
Gerar economia para
as coirmãs Unimeds

Manter autonomia
econômica/financeira

Remunerar
adequadamente o
cooperado

PERSPECTIVA CLIENTES

Fornecer soluções e projetos para o
Sistema Unimed do ato médico e de
Atenção Integral à Saúde

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Aprimorar os processos
das capacitações
em saúde

Aprimorar e alinhar
processos de atenção
integral à saúde ao
Sistema Unimed Nacional

Gerar trabalho médico
cooperativado

Alinhar os processos da
Unicoopmed com os
processos federativos e
suas associadas

PERSPECTIVA APRENDIZADO E INOVAÇÃO

Capacitar continuamente os
colaboradores e cooperados

Buscar boas práticas para
adequar, melhorar e inovar
os processos
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Núcleo de Atenção Integral à Saúde
A Unicoopmed atende à Unimed Federação RS
através do Núcleo de Atenção Integral à Saúde
(NAIS) nas atividades de promoção à saúde, prevenção de riscos e doenças, e Gerenciamento de
Casos. No ano de 2017 foram realizadas 12 ações de
saúde, em empresas contratantes, contemplando
cerca de 800 beneficiários. Uma das ações mais
importantes foi a realização do ato vacinal contra
o vírus Influenza, cuja população atingida ficou em
400 beneficiários.

Em relação aos programas, o ano fechou com aumento significativo de beneficiários ativos; 39 estão na modalidade de casos complexos, recebendo
visitas, e 203 são crônicos em telemonitoramento.
O NAIS também é responsável pelo programa de
PROMOPREV, cadastrado na ANS desde 2014,
enviando anualmente o formulário de monitoramento e assim contribuindo na pontuação do IDSS
da Unimed/RS - Federação.

Capacitações
REALIZADAS NA UNIMED/RS - FEDERAÇÃO

REALIZADAS IN COMPANY

A Unicoopmed tem como meta para 2018 continuar sua parceria de apoio e cooperação com as
Filiadas do Sistema Unimed-RS. Ter uma maior

atuação no CAS/RS e CAS/Brasil. Sempre buscando
a satisfação do cooperado das Unimeds participantes e das partes interessadas.
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