#Relatório de
Sustentabilidade

Sejam
bem-vindos!
Este é o nosso Relatório de Sustentabilidade 2019. Aqui você conhecerá
um pouco da essência, ações e resultados da Unimed Alto Vale.
Qualquer dúvida, mande para nós!
Nosso canal para dúvidas sobre o relatório é o e-mail

“Você não pode
mudar o vento,
mas pode ajustar
as velas do barco
para chegar
onde quer”

sustentabilidade@unimedaltovale.coop.br

- Confúcio (Filósofo)
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Mensagem da
Diretoria
Em 30 de novembro de 1994 foi o

rio incerto, constatou-se o valor de

por uma Unimed ainda mais próxima,

primeiro passo de uma longa ca-

termos uma cooperativa sólida e bem

humana e eficiente; Ampliamos o

minhada que marca uma disruptiva

cuidada que realiza grandes entregas

horário de atendimento da Unidade

transformação para o cenário de

a seus cooperados, colaboradores,

de Atendimento Médico Pediátrico

saúde no Alto Vale do Itajaí. Despren-

beneficiários e para a sociedade.

disponível na Unidade Assistencial

dimento, dedicação e muito trabalho

Um 2019 marcado pela comemo-

Unimed e aprovamos a ampliação do

fizeram da União de Médicos do Alto

ração dos 25 anos, pensando em

Centro de Diagnóstico por Imagem

Vale do Itajaí a cooperativa sólida e

todos os públicos principalmente no

na Unidade Assistencial no valor de

sustentável cujos resultados se colhe

cliente, nos cooperados e colabora-

10 milhões de reais, com previsão de

ao longo destes 25 anos de atuação

dores, um momento de valorizar e

conclusão em 2021.

regional.

aproximar as pessoas envolvidas no
sucesso da cooperativa.

solidar nossa gestão de qualidade

Este Relatório de Gestão é um regis-

GRI 102-14

Em 2020 trabalharemos para con-

tro desta trajetória, pois documenta,

O nosso compromisso é estar cada

e executar os projetos aprovados

o desempenho da cooperativa em

vez mais presente e disponível para

trazendo mais resultado em saúde ao

2019, os frutos das escolhas que tem

os nossos clientes, oferecendo o

nosso cliente, mais proximidade nos

sido feitas pela união de seus mé-

melhor cuidado e orientando sobre o

relacionamentos com fornecedores,

dicos cooperados. Os últimos anos

acesso aos serviços. Em 2019 refor-

rede prestadora e ações para a socie-

foram desafiadores e em um cená-

çamos nosso jeito de cuidar, marcado

dade e meio ambiente.
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Perfil da Organização
Fundada em 30 de novembro de

Prefeito Eugênio Schneider, Bairro

1994, a Unimed Alto Vale Coope-

Eugênio Schneider, Nº 123, na ci-

rativa de Trabalho Médico, é uma

dade de Rio do Sul, Santa Catarina.

sociedade de pessoas de natureza

A cooperativa lidera o mercado de

civil, cujo objetivo social é congre-

assistência à saúde em sua área de

gar os sócios para o exercício de

abrangência e está presente nos 28

suas atividades econômicas.

munícipios do Alto Vale do Itajaí.

Em 2019 a Unimed Alto Vale com-

A Unimed comercializa planos de

pletou 25 anos no mercado e sem-

saúde em caráter estadual e nacio-

pre na busca por excelência nos

nal, com opções de plano enfer-

seus serviços prestados. Empresa

maria ou apartamento e também

de porte pequeno, com sua sede

oferece serviços em suas Unidades

administrativa localizada na Rua

Assistenciais.

GRI 102-1 | 102-2 | 102-3 | 102-4 | 102-5 | 102-6 | 102-7

Como cooperativa, a Unimed Alto
Vale tem na sua essência os 7
Princípios do Cooperativismo
1

Adesão livre e voluntária

2

Gestão democrática

3

Participação econômica dos sócios

4

Autonomia e independência

5

Educação, formação e informação

6

Intercooperação

7

Interesse pela comunidade

UNIMED ALTO VALE
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Missão
Unir os médicos da região do Alto Vale do Itajaí, dentro dos princípios do cooperativismo, valorizando o
trabalho médico e garantindo boas condições para o
exercício de suas atividades profissionais, promovendo
soluções com qualidade aos seus clientes.

Visão
Ser reconhecida como uma empresa sólida e sustentável,
de excelência em assistência em saúde.

Valores
Compromisso com o cliente, ética, equidade com todos
os públicos, fortalecer os princípios do cooperativismo.

Propósito
Cuidar das pessoas para longevidade com qualidade.

GRI 102-16
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GRI 102-12

O que nos torna diferentes

Serviços próprios

Ambulatório Unimed 24h

Centro Oncológico

O Ambulatório Unimed 24h é um

Ambulatório para pequenos pro-

Especialmente desenvolvido para

ambiente exclusivo, com equipa-

cedimentos localizado na Unidade

atuar de forma ativa no tratamento

mentos de alta tecnologia para

Assistencial (anexa à sede adminis-

de pacientes oncológicos, o centro

acolher e tratar pacientes em casos

trativa). Espaço destinado para reti-

possui uma estrutura avançada e

de urgência e emergência no Hos-

rada de pontos, curativos, aplicação

conta com médicos, enfermeiros,

pital Regional Alto Vale. O espaço,

de medicações injetáveis e imu-

farmacêuticos, nutricionistas e psi-

projetado para garantir conforto e

nobiológicos. Necessário realizar

cólogos que, através de um atendi-

agilidade ao cliente Unimed, tem

agendamento prévio nos canais:

mento humanizado, garantem uma

atendimento 24h e profissionais
especializados prontos para dar toda
a atenção que a sua saúde merece.

GRI 102-10 | 103-2

Unidade Assistencial

Telefone (47) 3531-3373 ou
WhatsApp (47) 99654-0255.

assistência de qualidade, visando o
bem-estar e atenção aos pacientes
em tratamento quimioterápico.
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O que nos torna diferentes

Serviços próprios

Espaço Viver Bem

Centro Médico Unimed - Pediatria

O Espaço Viver Bem é um ambiente

A comodidade que você procura

Pensando na segurança e confor-

diferenciado, com uma ampla acade-

para realizar o seu exame de ultras-

to do seu filho, criamos o Centro

mia e uma equipe de profissionais,

som. Oferecemos os serviços de

Médico Unimed – Pediatria*, com

que inclui médicos, fisioterapeutas,

ultrassonografia geral, obstétrica,

atendimentos clínicos pediátri-

enfermeiros, psicólogos, nutricionis-

venosa e arterial, mamas, morfoló-

cos. Serviço exclusivo para cliente

tas e educadores físicos, para pro-

gica 4D e elastografia. Necessário

Unimed e Particulares, situado na

mover a saúde através de atividades

realizar agendamento prévio.

nossa Unidade Assistencial (anexa

físicas e auxiliar na recuperação e
reabilitação dos pacientes, oferecendo mais qualidade de vida.

GRI 102-10 | 103-2

Ultrassonografia

Telefone (47) 3531-3370 ou
WhatsApp (47) 98496-1312

à sede da Unimed Alto Vale).
* Consultar horários de atendimentos.
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O que nos torna diferentes

Nossas soluções

Ouvidoria

Unimed Fone

Agendamento de Consultas e Exames

Compartilhe suas experiências. Um

Curta os melhores momentos da

Pensando na comodidade e acesso

canal de comunicação para registros

vida sem preocupações. Com o Uni-

a rede credenciada, o agendamento

de elogios, sugestões, denúncias

med Fone, você tem uma equipe de

de consultas e exames da Unimed

e reclamações de forma imparcial,

médicos de plantão disponível para

Alto Vale está ainda mais próximo e

buscando as melhores alternativas

tirar suas dúvidas e dar orientações

humano para cuidar de você. Ligue

para atender e entender suas neces-

a qualquer momento do dia. Basta

0800.024.0505 ou acesse o site

sidades de maneira ágil e efetiva.

um telefonema para entrar em

www.unimedaltovale.coop.br

contato direto com um de nossos
profissionais, quando e onde tiver.
Toque para acessar o site
da Ouvidoria
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Governança
e ética

Assembleia Geral
É a reunião de todos os médicos
cooperados, órgão máximo da
cooperativa, instância de maior decisão. É por Assembleia Geral que
a vontade social se manifesta. Para
deliberar sobre temas relevantes
da cooperativa, os cooperados se
reúnem em AGO (Assembleia Geral
Ordinária), obrigatoriamente uma
vez por ano e em AGE (Assembleia

Conselho de Administração

56% dos cooperados
estiveram presentes e
participaram das decisões
da AGO em 2019 e 53% na
AGE realizada em maio para
aprovação da ampliação
do Centro de diagnóstico
por imagem na Unidade
Assistencial.

É o poder executivo da cooperativa,
encarregado de cumprir os objetivos sociais na forma do estatuto
e deliberações das Assembleias.
O Conselho de Administração é
formado pela Diretoria Executiva e
seis conselheiros vogais, todos médicos cooperados.

Geral Extraordinária) sempre que
necessário.

GRI 102-17

UNIMED ALTO VALE
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Conselho Fiscal

Câmara Técnica

Compete a este grupo de médicos

É um órgão consultivo da Unimed

cooperados fiscalizar negócios da

Alto Vale, que tem como finalida-

cooperativa. O Conselho Fiscal da

de principal assessorar a Diretoria

Unimed Alto Vale é constituído

Executiva e Conselho de Admi-

por três membros efetivos e três

nistração da Unimed, através de

membros suplentes, eleitos para

estudos e pareceres tecnicamente

mandato de um ano.

fundamentados sobre assuntos
que exijam conhecimentos específicos das diversas áreas de atuação,
visando o aprimoramento do exercício profissional médico.

GRI 102-17
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Conhecendo

Nossa governança
Em março de 2018, na Assembleia Geral Ordinária, ocorreu a eleição dos
novos membros do Conselho de Administração e Diretoria, com mandatos
de 2018 a 2021. Os membros do Conselho Fiscal da Unimed Alto Vale são
eleitos na Assembleia Geral Ordinária anualmente.

Dr. Rogério Urdapilleta Rodrigues
Presidente

Dra. Simone C. Padilha Stadnick
Vice-presidente

Dr. Ivan Carlos Becker
Superintendente

GRI 102-17

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Câmara técnica

Ademir Kaiser

André Marques Vieira

Bruno Hafemann Moser

Clayton Luiz Maciel Guimarães

Ângelo de Faveri

Camila Tonet

Jose Hamilton Moreira Ferro

Camila Tonet

Ercides Pfiffer

Klaus Peplau

Barbara Janke Preto

Leonardo Claudino Ribeiro

Janine Alassia Drebes

Nilo Rafael Batista da Silva

Roberto Carlos Sedrez

UNIMED ALTO VALE
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Conhecendo nosso
organograma

ORGANOGRAMA
Assembleia Geral

Conselho Fiscal

Conselho de Administração

Diretoria

Organização Quadro Social

Assessoria Jurídica

Ouvidoria

Mercado

Administrativo Financeiro

Cadastro

Estratégia Corporativa e
Sustentabilidade

Comercial

Financeiro e Faturamento

Comunicação e
Marketing

Gestão de pessoas

Relacionamento com o
Cooperado e Secretaria
Instituto Unimed

Serviços de Apoio

Auditoria Médica

TI

Operações

Núcleo de Atenção à Saúde

Ambulatórios

Autorização e
Atendimento
Auditoria de
Enfermagem

Centro de
Diagnóstico Unimed
Contas Médicas
Oncologia

Suprimentos

Relacionamento
com a Rede

GRI 102-10 | 102-17
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Programa de
Valorização do
Cooperado
Criado em 2006, o Programa de Valorização dos Cooperados visa estimular a participação dos cooperados junto à cooperativa, promovendo a qualidade de vida e valorização do cooperado participativo. Anualmente os cooperados são avaliados e
pontuados de acordo com os critérios definidos pelo programa, que são:

Gestão
cooperativista

O programa investiu no ano de 2019 o valor de
R$400.000,00 para os cooperados, valor que é
destinado aos classificados da edição anterior
para pagamentos de anuidade do Conselho Regional de Medicina, despesas em congressos, incen-

Promoção a
saúde

Formação
científica

A classificação é subdividida pelas categorias
Ouro, Prata ou Bronze, a porcentagem do ano de
2019 em cada categoria ficou:
4%
4%

9%

29%

tivo a qualidade de vida remuneradas, anuidade
das sociedades médicas, e desconto no plano de
assistência médica.
Além dos benefícios do Programa de Valorização do Cooperado a Unimed oferece:
Plano de Assistência ao Cooperado, Serit (Seguro de renda por incapacidade temporária) e Seguro de vida em grupo.

GRI 102-43 | 102-44
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Ações com os
cooperados
No ano de 2019, foram desenvolvidas ações, com o objetivo de engajar o cooperado,
desenvolver, apresentar os resultados da cooperativa e de obter a sua participação nas
decisões importantes da cooperativa.

Integração novo cooperado

Pesquisa de Satisfação com o cooperado

A integração tem como objetivo

Para mensurar as entregas realizadas aos

aproximar o novo cooperado à coo-

nossos cooperados, foi realizado em 2019 a 2ª

perativa. A Unimed Alto Vale realizou

edição bienal da Pesquisa de Satisfação com o

treinamento disseminando os princi-

Cooperado. A satisfação geral com a operadora

pais assuntos, princípios, ferramentas

foi considerada Ótima/Boa para 83% dos 97

e processos utilizados.

médicos que responderam à pesquisa.

Programa Saúde do Cooperado
Como operadora de saúde, a Unimed se
preocupa também com a saúde de seus
cooperados buscando detectar precocemente qualquer problema de saúde,
para isso é realizado, no mês de aniversário de cada médico a solicitação de

Em 2019, 68%
dos médicos
cooperados
participaram do
programa.

exames periódicos de rotina.

GRI 102-43 | 102-44

UNIMED ALTO VALE

Relatório de Sustentabilidade 2019

18

Compromisso
com a ética
Nós apoiamos e executamos práticas corporativas alinhadas aos valores e princípios. Estamos presentes em
grupos externos com o foco em comum, a Unimed participa dos núcleos de Cooperativas, Gestão de Pessoas,
Inovação e Saúde da Associação Empresarial de Rio do Sul (ACIRS). Além dessas participações em prol de um
desafio em comum, contamos com códigos e políticas que norteiam os valores e condutas aqui defendidos.

Código de conduta
É um documento formal que fornece diretrizes para nos ajudar a manter padrões de comportamentos éticos
elevados em nosso trabalho. Os temas abordados por eles são as nossas condutas pessoais, nossas condutas no local de trabalho, nossas condutas nas relações comerciais, nossas condutas em relação a públicos de
relacionamento externos, nossas condutas em relação à sustentabilidade e gestão ética.
Toque para fazer o download
do Código de Conduta

Política de Sustentabilidade
A Política Estadual de Sustentabilidade, criada pelo comitê estadual de sustentabilidade, tem o objetivo de
direcionar a Unimed Alto Vale para uma relação sustentável, priorizando critérios que contemplem as perspectivas de seus públicos. Uma gestão voltada para o equilíbrio entre o econômico, social e ambiental.
Toque para fazer o download
da Política de Sustentabilidade

GRI 102-11 | 102-13 | 102-16 | 102-42 | 102-43 | 102-44
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Privacidade e segurança
das informações
A privacidade e a segurança das informações de clientes, cooperados, prestadores, fornecedores e colaboradores seguem as diretrizes estabelecidas no código de conduta da Unimed Alto Vale e também seguem uma rotina
interna com processos definidos e implementados.

A Unimed mantém a estrutura de segurança da informação da seguinte maneira:

Backup

Firewall

Antivírus

Cópia de segurança de caráter

Máquina implementada para proteger

Ferramenta utilizada em todas os com-

preventivo, feita por meio de

preventivamente a entrada de solicitação,

putadores para proteger contra inva-

armazenamento externo. Esse

consulta, extração e envio de dados para

sões de software que podem danificar e

sistema já passou por estudo

a Unimed Alto Vale. Seu software está

captar informações. O software utilizado

para melhoria que foi aprova-

constantemente atualizado conforme

atualmente é o Bitdefender que está na

do e será implementado com

novas versões disponibilizadas impedin-

lista dos primeiros melhores antivírus do

a finalização da ampliação

do assim a possibilidade de brechas para

mundo. É atualizado constantemente, e

do Centro de Diagnóstico por

invasores, e suas regras possuem manu-

suas análises são também atualizadas

Imagem da Unimed Alto Vale

tenção constante. Em 2019 a máquina que

diariamente em site específico e dispo-

na Unidade Assistencial.

comporta o firewall foi atualizada para

nibilizadas para os analistas do setor de

melhorar seu desempenho.

TI verificarem e tomarem as medidas
cabíveis conforme constatações

GRI 103-2 | 416-1
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No ano de 2019 foram realizados diversos
investimentos para aprimorar as soluções
em tecnologia da informação que somados
ultrapassaram R$ 110.000,00.
•

Aquisição de novo disco no servidor de arquivos.

•

Melhoria na velocidade de nossos 2 links de 20mb para 100mb.

•

Instalação de sistema robô para atendimento whatsapp.

•

Aquisição de nova central telefônica com novas ferramentas para
gerenciamento e com sistema de gravação de ligações.

•

Atualização de máquina do Firewall.

•

Melhoria nos computadores do setor de TI

Em 2019 não houveram
registros de queixas e
reclamações de clientes
com relação à violação de
privacidade e à perda de
dados dos clientes.

Os Canais de recebimento de registros são:

Ouvidoria
Unimed

GRI 102-10 | 103-2 | 416-1 | 416-2 | 418-1

Toque para acessar o site
da Ouvidoria

Ou através do telefone

0800.024.0505

UNIMED ALTO VALE
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Nossa
equipe
UNIMED ALTO VALE
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Em 2019, terminamos o ano com 71 colaboradores, sendo
64 funcionários CLT, 05 estagiários e 02 Jovens aprendizes.
Aumento de 6% comparado com o ano de 2018.*

rio
isté

Colaboradores por gênero

59
Mulheres

Min

12
Homens

d

lho
aba
o Tr

o
preg
e Em

LHO
ABA
E TR
D
A
IAL
E
TEIR
SOC
CAR
CIA
N
Ê
VID
PRE

*Sendo os colaboradores e jovens aprendizes abrangidos por acordos de negociação coletiva

GRI 102-8 | 102-10 | 102-41 | 404-2
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Colaboradores por escolaridade

Colaboradores por função

Ensino fundamental incompleto

1

Sede administrativa

33

Ensino fundamental completo

2

Unidade Assistencial

22

Ensino médio completo

18

Ambulatório

16

Ensino técnico completo

10

Ensino superior completo

14

Pós graduação Latu Sensu

26

Colaboradores por Faixa etária
Até 18 anos

14

De 19 a 24 anos

14

De 25 a 29 anos

15

De 30 a 45 anos

33

De 46 a 59 anos

8

A partir de 60 anos

0

Colaboradores por Local
Operacional

27

Técnico

26

Gestão

7

Apoio

4

Estagiário

5

Jovem aprendiz

2

GRI 102-8 | 102-41 | 404-2 | 404-3
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Treinamentos
Sabe-se que a maior força de uma empresa são os colaboradores. A Unimed Alto Vale é
reconhecida por ter uma equipe de excelência e para mantermos isso ao longo do ano
foram realizados vários treinamentos, cursos e participações em eventos externos.

Investimento em treinamentos de
desenvolvimento pessoal e profissional:

R$ 140.000,00
*Aumento de 61% em relação a 2018.

Horas treinadas:

3.057 horas,
equivalentes
a 43,07 por
colaborador.
GRI 102-10 | 102-43
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Entre os treinamentos, cursos e
participações em eventos, destacam-se:
Semana do Colaborador

Encontro Nacional da Marca, Gestão e Desenvolvimento

A semana do colaborador visa a capacitação, o cuidado com

A Unimed do Brasil realizou a 2ª edição desse encontro

a saúde, descontração e integração entre os colaboradores.

que buscou a valorização e o aprimoramento das ações de

Tivemos a realização de exames periódicos com os colabora-

inteligência de mercado, governança cooperativa, reputa-

dores e o tema de 2019 foi Gestão do Tempo.

ção da marca, qualificação dos processos e o compartilhamento de boas práticas na busca pela melhoria contínua.

Saber Mais
O Saber Mais é um espaço onde são repassadas as informações importantes da cooperativa para todos os colaboradores.
Em 2019 foram 07 encontros realizados.

Treinamento das Competências
Dois dias dedicados ao desenvolvimento pessoal com os
temas: Inteligência emocional e Motivação e trabalho.

SUESC 2019
Evento realizado pela Unimed do Estado de Santa Catarina,

Unimed Summit 2019

visa atualizar e desenvolver profissionais e diretorias das

Evento focado em vendas, com objetivo de capacitar as

Unimed’s. O evento realizado em abril de 2019 no Costão do

equipes de marketing e comerciais e criar estratégias co-

Santinho teve como objetivo promover debates e discutir o

merciais para o ano de 2019.

planejamento e mudanças necessárias à Cooperativa frente
aos principais desafios da Área de Saúde.

Treinamentos

GRI 102-43 | 102-44 | 103-2
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Entre os treinamentos, cursos e
participações em eventos, destacam-se:
RD Summit 2019

Jeito de Cuidar Unimed

A equipe de marketing esteve presente no maior

Capacitação voltada para a experiência da jornada do cliente,

evento de marketing digital da América Latina.

oferecendo a ele empatia, carinho, respeito e humanidade.

CONCARH 2019
A equipe de marketing esteve presente no maior
evento de marketing digital da América Latina.

Desenvolvimento de Liderança
Capacitação para os diretores e gestores com profissional
coaching da área, buscando o aperfeiçoamento, o autoconhecimento e a profissionalização dos gestores conhecendo
novas ferramentas e técnicas.

Congresso e feiras
Ao longo de 2019 os colaboradores participaram de

Programa Qualifica

vários congressos e feiras nacionais como: Congresso

Programa iniciado em agosto de 2018 com previsão de

de Gestão em Saúde (São Paulo), Congresso em On-

término em agosto de 2020 que consiste na consultoria

cologia Clínica (Rio de Janeiro), Feira Hospitalar (São

presencial combinada com aulas on line para implantação

Paulo), Seminário Financeiro (São Paulo), Expogestão

do Sistema de Gestão da Qualidade nas operadoras de

(Joinville), todos esses na busca das novidades em

saúde. Em 2019 aconteceram 04 consultorias presenciais,

soluções em saúde.

correspondendo a 60% de implantação do programa.

Treinamentos

GRI 102-43 | 102-44 | 103-2
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Pesquisa de Clima
Organizacional
A pesquisa de clima organizacional é realizada bianualmente, e em 2019 teve sua 4ª
edição. Com o objetivo de mensurar o grau de satisfação da nossa força de trabalho, os
colaboradores, é possível detectar falhas e possibilidades de melhorias.
Em 2019 obtivemos ótimos resultados em nossa pesquisa:

87,3% dos colaboradores
estão muito satisfeitos
ou satisfeitos com a
empresa.
O compilado das respostas trouxe várias ações de
melhorias, muitas já implantadas na estrutura física,
na comunicação e na identificação das necessidades
de treinamentos e capacitações.

GRI 103-2
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Reconhecimentos
e Premiações
*Referentes aos trabalhos realizados em 2018

Gerente Destaque Estadual
(Federação Unimed SC)

Selo Prata Cliente Mais Intercâmbio
(Federação Unimed SC)

Selo Ouro Programa Operacional Intercambio +
(Federação SC)

1º Lugar Destaque de Vendas Pessoa Física
(Federação Unimed SC)

1º Lugar Destaque de Vendas Pessoa Jurídica
(Federação Unimed SC)

Selo Ouro de Governança e Sustentabilidade
(Unimed Brasil)

GRI 102-43 | 103-2
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0

Benefícios para os colaboradores
da Unimed Alto Vale

GRI 102-44 | 401-2

•

Vale Alimentação

•

Plano de Saúde

•

Plano odontológico

•

SERIT – Seguro de Renda por Incapacidade Temporária

•

Seguro de Vida em grupo

•

Auxílio Estudante

•

Auxílio Creche (filhos de 0 a 07 anos)

•

Auxílio Educação (filhos de 7 a 14 anos)

•

Uniforme

•

Ginástica Laboral

•

Academia

•

Programa de Gratificação Variável

•

Banco de Horas

•

Plano de Carreiras

•

Avaliação de desempenho

Acidentes
de trabalho:
De trajeto:00
Na atividade fim: 00

UNIMED ALTO VALE
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Nossos
números

IDSS
A avaliação de desempenho das operadoras é realizada através do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS),

calculado a partir de indicadores definidos pela própria Agência
Nacional de Saúde. É uma avaliação retroativa, referente ao ano

anterior ao da divulgação, isto é, os resultados que estão sendo
apresentados são relativos à avaliação do ano-base 2018. O

IDSS varia de zero a um (0 a 1) e cada operadora recebe uma
nota que a enquadrará em uma faixa de avaliação por ordem
crescente de desempenho:

UNIMED ALTO VALE
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Dimensões do IDSS
A Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu quatro dimensões para avaliação do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS).

Veja abaixo quais são elas:
Qualidade em atenção à saúde
Avaliação do conjunto de ações em saúde que contribuem para o atendimento

Veja abaixo nosso IDSS
ano base 2018.

das necessidades de saúde dos beneficiários, com ênfase nas ações de promoção, prevenção e assistência à saúde prestada.
Garantia de acesso
Condições relacionadas à rede assistencial que possibilitam a garantia de
acesso, abrangendo a oferta de rede de prestadores.

0,7421

Sustentabilidade no mercado
Monitoramento da sustentabilidade da operadora, considerando seu equilíbrio
econômico-financeiro, passando pela satisfação do beneficiário e compromissos com prestadores.
Gestão de processos e regulação
Entre outros indicadores, essa dimensão afere o cumprimento das obrigações
técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS.
Fonte: ANS

UNIMED ALTO VALE
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13.007

167 09

Clientes

Médicos
Cooperados

9,92% maior que 2018

Médicos
Credenciados

(154 ativos e 13 inativos)

Atendimentos nos recursos próprios

92

Ouvidorias
Atendidas

GRI 103-2

1352

Agendamentos
Realizados
*Consultas e agendamentos realizados pela Central
de Agendamentos Unimed

3.467
1.058
4.593
15.837
1.797

Ambulatório Unidade Assistencial
Centro Oncológico
Ultrassom
Ambulatório HRAV
Pediatria

UNIMED ALTO VALE
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Rede de
Prestadores
A Unimed mantém uma ampla rede de prestadores em
todo o Alto Vale para bem atender nossos clientes.

14 Hospitais
68 Clínicas
20 Laboratórios
07 Terapeutas
Fonoaudiólogos e Nutricionistas

18%

Ao todo, em 2019
aumentamos em 18% a
quantidade de prestadores
credenciados.

GRI 102-10 | 103-2 | 404-1
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Cadeia de
fornecedores
A Unimed Alto Vale instituiu em 2019 uma nova
metodologia para seleção e avaliação de seus
fornecedores críticos, caracterizados inicialmente
pelos fornecedores de medicamentos e insumos
consumidos em sua Unidade Assistencial. Para
a seleção desses fornecedores são analisados
todos os documentos comprobatórios de responsabilidade, integridade e atendimento as exigências legais.

Os fornecedores selecionados
de 2019 tiveram também seu
desempenho avaliado baseados em
uma lista de itens que abrangem
questões administrativas de logística
e qualidade das mercadorias.
Na primeira etapa de avaliação, trinta fornecedores de medicamentos e insumos foram avaliados,
todos tiveram a avaliação dentro dos padrões de
qualidade esperado.

GRI 102-9 | 103-2 | 302-4
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Saúde e
Segurança dos clientes
Ações preventivas
O Núcleo de Atenção à Saúde através da sua equipe multidisciplinar tem o intuito
de estimular a prevenção de doenças e promover à saúde dos beneficiários, o setor
desenvolve ações e programas voltados aos vários públicos da cooperativa.

Saúde do Adulto | Programa Mais Saúde
O Programa consiste na oferta e acompanhamento dos pacientes através de atividade física
realizada em academia própria da Unimed para pacientes cardiopatas, dislipidêmicos e com
problemas vasculares e metabólicos. Foram acompanhados 141 beneficiários no ano de 2019.

Saúde do Adulto |Saúde da Mulher
Neste programa as beneficiárias de 40 a 69 anos, que não realizaram mamografia nos últimos 12 meses, são abordadas e convidadas a fazer o exame sem coparticipação.
A beneficiária tem sua mamografia agendada pelo Núcleo de Atenção à Saúde e autoriza a
retirada do exame pela equipe que avalia o laudo do exame e nos casos de alterações são
feitas as intervenções necessárias. No ano de 2019, 167 beneficiárias realizaram o exame de
mamografia através do programa.

GRI 102-43 | 102-44 | 103-2
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Saúde e
Segurança dos clientes
Ações preventivas
Saúde do Adulto | Monitoramento de casos
As beneficiárias identificadas no Programa Saúde da Mulher que tiveram alterações mamográficas foram
tele monitoradas. O objetivo do programa foi desenvolver o acolhimento e a proximidade com a beneficiária, que esteve num momento delicado. Neste ano três mulheres foram acompanhadas.

Saúde do Adulto | Na Medida
Com encontros realizados uma vez na semana e com duração de 4 meses, o programa oferece
orientações de saúde e é acompanhado por nutricionista e psicóloga. Para critério de inclusão
no programa o participante precisa ter IMC (Índice de Massa Corporal) ≥ 30. Em 2019, 51 beneficiários participaram do programa.

Saúde do Idoso | Acompanhamento Funcional e Cognitivo
Orientações em saúde e prática de exercícios físicos. Prevenção e promoção da capacidade funcional, cognitiva e social do
idoso para um envelhecer saudável. Em 2019 foram realizados
encontros de grupos com duração de 4 meses, onde foram
acompanhados 15 idosos com idade ≥ 60 anos.

GRI 102-43 | 102-44 | 103-2
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Saúde e
Segurança dos clientes
Ações preventivas
Saúde do Adulto | Gerenciamento da ansiedade
Orientação multiprofissional para pacientes maiores de 18 anos que sofrem de ansiedade. As atividades
acontecem através de práticas Mindfulness (Atenção Plena), técnica que atua especialmente no campo
da saúde física e mental. As intervenções acontecem no sentido de desenvolver posturas de enfrentamento à ansiedade, trabalhando, conscientemente, uma adaptação mais versátil e eficiente. O grupo
acontece durante 8 encontros e em 2019, contamos com a participação de 49 clientes.
Saúde do Idoso | Prevenção Secundária de Fraturas
Consulta e tratamento medicamentoso aos beneficiários Unimed Alto Vale com idade maior ou igual a 55
anos com histórico de fratura osteoporótica (fratura por queda da própria altura / baixo impacto) buscando
prevenir dessa forma que novas fraturas venham a ocorrer nesses beneficiários. Os beneficiários realizam até
04 consultas anuais com profissional ortopedista, em contamos com a participação de 55 clientes.
Saúde do Adulto | Prevenção de Lesões Ortopédicas
O programa consiste na realização de atividades físicas na academia da Unimed para atender beneficiários diagnosticados com lesões ortopédicas, buscando a melhoria das patologias dos clientes
buscando mais qualidade de vida e minimizar a possibilidade de intervenções cirúrgicas. O grupo
atendido em 2019 contou com a participação de 115 clientes.
Saiba mais entrando em contato:

Núcleo de Atenção à Saúde (47) 3531-3356 / (47) 99109-1811
GRI 102-43 | 102-44 | 103-2
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Sociedade
e Meio
Ambiente
UNIMED ALTO VALE
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Compromisso com a
Sociedade e Meio Ambiente
Uma das prioridades da Unimed é equilibrar os pilares da sustentabilidade (econômico, social e ambiental) e manter um bom relacionamento
com todos os seus públicos de relacionamentos. Para isso a Unimed Alto Vale desenvolve várias atividades e programas com olhar sustentável.

Circuito de Corridas Unimed – Etapa Rio do Sul
Desenvolvido pela Unimed Federação SC, o Circuito de Corridas Unimed chegou em 2019 a
sua 7ª edição, trazendo qualidade de vida e mudanças nos hábitos das pessoas. O Circuito
conta com trajetos de 5km e 10km, para toda a comunidade, do iniciante ao corredor profis-

MUDE1
HÁBITO

sional. No ano de 2019, foram 500 corredores participantes entre comunidade e clientes.

MUDE1
HÁBITO

MUDE1
HÁBITO

MUDE1
HÁBITO

Palestra incentivando a adoção de hábitos saudáveis

MUDE1
HÁBITO

MUDE1
HÁBITO

MUDE1
HÁBITO

Palestra ministrada por Alexandre Espindola, com objetivo de tirar o time de um possível estado
de inércia (ou acomodação). Onde foram apresentadas ferramentas para fazer novas escolhas
e mudar hábitos. Estimular atitudes sustentáveis e responsáveis. Contamos com um público
de 266 pessoas com arrecadação de 302 quilos de alimentos que foram doados para o Lar de
Idosos Recanto do Sossego em Braço do Trombudo e para o Abrigo Mão Amiga de Ituporanga.

Logística Reversa de Cartões
Há cerca de 10 anos pensando em garantir a correta disposição dos cartões Unimed fornecidos aos clientes, a singular do Alto Vale efetuou a
troca das carteirinhas que antes eram fabricadas com um material de reciclagem desconhecida por outras de PVC, e hoje dispõe na sede administrativa, nos serviços próprios e empresas contratantes, um coletor de carteirinhas vencidas que são destinadas a reciclagem e transformadas em novas carteirinhas. Em 2019 foram encaminhadas 4637 carteirinhas para reciclagem um aumento de 85,48% comparado a 2018.

GRI 102-43 | 102-44 | 103-2

UNIMED ALTO VALE

Relatório de Sustentabilidade 2019

41

Compromisso com a
Sociedade e Meio Ambiente
Programa Carbono Neutro
Lançado em 2011, o programa tem como finalidade reduzir o aumento excessivo dos gases de
efeito estufa. A ferramenta utilizada é a Calculadora de CO2e - baseada no Greenhouse Gás
Protocol, ela permite identificar os problemas, e traz uma quantidade de mudas de árvores
necessárias para redução desse impacto. A quantidade de mudas necessárias para neutralizar
as emissões de 2019 foi de 210 mudas, que serão plantadas no ano de 2020.

Campanha Eu ajudo Na Lata
Desenvolvida pela Unimed do Brasil a campanha tem como foco a promoção do cuidado reunindo colaboradores, cooperados e a comunidade em prol de um bem comum: a
mobilidade. Nesse cenário de união, a arrecadação e doação de lacres se convertem em
materiais de acessibilidade. No ano de 2019, foram 136kg de lacres doados, resultando
na doação de uma cadeira de rodas para o Hospital Bom Jesus.

Mais Saúde na Comunidade
Este programa consiste na realização de palestras com informações, orientações e assistência em saúde. As palestras são ministradas por equipe multidisciplinar (médicos, enfermeiros, educadores físicos,
psicólogos, fisioterapeutas) em escolas, empresas e entidades dos municípios do Alto Vale. Em 2019
foram realizadas 26 palestras, onde os temas mais trabalhados foram: Ansiedade; Atividade Física;
Doenças de Próstata; Ergonomia no trabalho; Prevenção de Doenças cardíacas e Qualidade de Vida.

GRI 102-43 | 102-44 | 103-2 | 301-2 | 301-3
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Compromisso com a
Sociedade e Meio Ambiente
Mini Gentilezas
A Unimed é parceira em um projeto desenvolvido pela ONG Argilando em 2016, que, visa recolher itens de
higiene pessoal e os repassa para pessoas em situação de rua. As urnas coletoras dessas doações estão localizadas na Sede administrativa e nas demais unidades de serviços próprios da Unimed e no ano de 2019, foram
arrecadados e doados 818 itens diretamente ao Centro POP - Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua de Rio do Sul.

Seminário Saúde da Criança
Em parceria com a Prefeitura de Rio do Sul e Secretaria
da Educação, aconteceu o Seminário Saúde da Criança,
seu objetivo foi de capacitar professores da Educação
infantil da rede municipal de ensino sobre aspectos e
cuidados relacionados à saúde. Em 2019, 300 professores e auxiliares foram capacitados.

GRI 102-43 | 102-44 | 103-2
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Compromisso com a
Sociedade e Meio Ambiente
Consumo de água
Em 2018 o consumo de água foi de 651m³ e em 2019 1.036m³. Esse aumento ocorreu devido um vazamento expressivo em uma unidade consumidora da Unimed. Após a detecção do problema o mesmo foi solucionado e adotado conscientização junto aos colaboradores para observar possíveis vazamentos diminuindo o gasto desnecessário.

Reciclagem de Lixo
A Unimed se preocupa em dar uma destinação correta ao lixo produzido em nossas Unidades,
dessa forma são adotados algumas práticas para destinação desse material.

Papelão reciclável
Vendido a uma empresa local que processa a reciclagem do mesmo.

Papel reciclável sensível
(Considerado sensível todo documento que contenha dados da operadora e/ou de beneficiários):
Encaminhados para uma fábrica de papel situada no Alto Vale que processa o papel em tanques
de desmanche. Em 2019 foram reciclado 826 quilos de papel.

Lixo infectado
Contratado empresa terceirizada para recolhimento desse material. Em 2019 foram produzidos
714 quilos de lixo infectado.

Lixo comum
Coletado pelo serviço da cidade.

GRI 102-10 | 102-44 | 103-2 | 301-2 | 301-3
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Compromisso com a
Sociedade e Meio Ambiente
Consumo de Energia
Em 2018 tivemos um consumo energético de 97.764 Kwh, em 2019 esse consumo foi de 112.208 Kwh,
essa variação de 12,85% se deve ao maior número de atendimentos realizados na Unidade Assistencial
(ultrassom, pediatria, oncologia) que aumentou em mais de 140% no mesmo período. Com esse expressivo aumento, no ano de 2019 foi aprovado a instalação de placas de energia fotovoltaicas no espaço em
ampliação do Centro de diagnóstico por imagem na Unidade Assistencial (finalização da obra prevista
para 2021), isso vai gerar uma economia no consumo de energia elétrica e ampliar o consumo de energia
limpa.

GRI 102-10 | 102-44 | 103-2 | 302-1
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Instituto Unimed
Constituído em 21 de agosto de 2013, inicialmente como Instituto Brasil de Responsabilidade Social, representou um marco para o Sistema Unimed no que diz respeito aos investimentos sociais e
ambientais. O Instituto foi criado com o objetivo de intensificar os investimentos em projetos para
comunidade, sem comprometer o equilíbrio econômico das cooperativas.

As ações realizadas pelo Instituto Unimed - Filial Alto Vale são:
Viver Bem na Escola
O Programa busca proporcionar aos estudantes aprendizagens significativas, que ultrapassem os
muros da escola e sejam incorporadas na rotina familiar, por meio de uma postura investigativa e
curiosa frente aos fatos, desafiando-os a construir conceitos sobre qualidade de vida e a refletir sobre a importância de suas escolhas para uma vida mais longa, saudável e feliz. Foram 625 crianças
atendidas com o projeto no ano de 2019 no colégio João Custódio da Luz.

Esporte Comunitário (Captação do Imposto de Renda)
Tem como finalidade promover atividades esportivas para crianças e adolescentes, visando à saúde, o bem estar e o exercício da cidadania. Em 2018
realizamos a captação de recursos junto aos cooperados da Unimed (R$
6.050,00) que foram investidos no projeto Esporte Comunitário - Tênis de
Mesa no ano de 2019, atendendo 630 crianças nas escolas: João Custódio
da Luz, CEPLAS e Associação de Tênis de Mesa de Rio do Sul – ATEMERS.

No ano de 2019 foi realizada nova captação de IR entre
os cooperados (R$ 12.130,00) para o desenvolvimento
dos projetos em 2020.
GRI 102-43 | 102-44
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Instituto Unimed
As ações realizadas pelo Instituto Unimed - Filial Alto Vale são:
Curso de Gestantes 2019
Atendendo em média 220 casais em 2019, o Curso de Gestante teve
sua 1ª edição desenvolvida exclusivamente pela Instituto Unimed com
o apoio da Unimed Alto Vale. O programa ofereceu orientação aos pais
sobre assuntos relacionados ao período gestacional e os primeiros anos
da criança. Cada edição do curso é composta por 06 módulos com os
esclarecimentos dos seguintes temas: Aspectos Emocionais da Gestação; Pré-Natal e Modificações na Gestação; Aspectos Nutricionais
na Gestação; Anestesias Obstétricas; Tipos de Parto; Odontologia na
Gestação e para o Bebê; O Benefício da Atividade Física na Gestação e
Aleitamento Materno.

GRI 102-43 | 102-44
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Nossos
públicos de
relacionamento
Clientes
Comunidades do entorno
Cooperados
Força de Trabalho
Fornecedores
Governo e Sociedade
Meio Ambiente

GRI 102-40
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Dados
Econômicos
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Desempenho Econômico
Financeiro em 2019
A Unimed Alto Vale é uma empresa transparente, neste capítulo demonstraremos nossos dados
financeiros e econômicos de maior relevância, os demais podem ser acessados clicando no link
disponibilizado no final da página. Apesar de um cenário econômico instável, a cooperativa se
mostrou firme frente aos desafios. Os resultados foram:
Faturamento anual

Capital Social

Sinistralidade

48,7 milhões
em 2018
63,8 milhões
em 2019

6,9 milhões
em 2018
7,5 milhões
em 2019

82,1%
em 2018
82,3%
em 2019

Resultado Operacional

Imobilizado

979 mil
em 2018
2.978 mil
em 2019

6,3 milhões
em 2018
6,2 milhões
em 2019

Balanço
Social
GRI 102-10 | 102-45 | 103-2 | 201-1 | 203-1 | 103-2

Toque para acessar o
Balanço Social
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Sobre
este
relatório
Metodologia
e Materialidade

UNIMED ALTO VALE

Relatório de Sustentabilidade 2019

51

Metodologia e
Materialidade
Com o objetivo de reforçar seu com-

nidos por pesquisa de materialidade,

a cargo da diretoria executiva e das

promisso com uma gestão transpa-

abordando temas de todas as esferas

gerências. Para demonstrar e vali-

rente e voltada para a sustentabili-

(desempenho em governança, econô-

dar os investimentos, utilizou-se o

dade do negócio, a Unimed Alto Vale

mico, social e ambiental).

Balanço Social (padrão desenvolvido

desenvolve o seu relatório de gestão

pelo Instituto Brasileiro de Análises

e sustentabilidade desde o ano de

Esta edição do relatório compreen-

Econômicas – IBASE) e Demonstra-

2018 dentro da metodologia GRI –

de o período de 1 de janeiro a 31 de

ções Financeiras, ambas auditadas

Global Reporting Initiative.

dezembro de 2019

pela empresa Actus Auditores.

A versão das diretrizes GRI utilizada

A responsabilidade pela aprovação

Para mais informações ou dúvidas

foi a Standard e “esse relatório foi

final do relato de sustentabilidade e

sobre o conteúdo do relatório, enca-

preparado de acordo com o Padrão

a garantia de que todos os aspectos

minhe e-mail para sustentabilida-

GRI: opção Essencial”, metodologia

materiais relevantes sobre a gestão

de@unimedaltovale.coop.br.

focada nos aspectos principais, defi-

sejam abordados na publicação ficam
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Materialidade
A Unimed Alto Vale realizou a pesquisa de materialidade entre novembro e dezembro de 2018 e a mesma materialidade foi replicada
para o ano de 2019. As etapas foram:

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Avaliação dos indicadores

Definição do público-alvo

Definição dos itens materiais

A equipe responsável pelo planejamen-

O público foi definido conforme o que consta

Com base nas notas dadas aos

to estratégico analisou os itens da GRI,

na política estadual de sustentabilidade da

indicadores GRI, pelo grupo res-

cada membro avaliou dando uma nota

Unimed, que são:

ponsável pelo planejamento, foram

de 1 a 10 para cada item. A intenção era
de selecionar os mais importantes na
visão da cooperativa, dentre esses 77
itens, os melhores avaliados foram para
pesquisa com os públicos internos e
externos, para definir os 7 itens matérias que constariam no relatório.

Colaboradores
Cooperados
Clientes

selecionados 19 itens.
O público definido avaliou
os itens de 1 a 5.

Governo, meio ambiente e sociedade
Comunidades do entorno
Fornecedores

Etapa 4

Etapa 5

Priorização

Validação

Com as respostas do público e do grupo

Os itens materiais foram analisados pelo

responsável pelo planejamento estra-

setor de sustentabilidade e após encami-

tégico, foi construída a matriz de ma-

nhados para validação dos coordenado-

terialidade que possibilitou a escolha e

res e direção da Unimed Alto Vale.

priorização de sete temas considerados
materiais para a gestão da sustentabilidade na Unimed Alto Vale.
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Resultado da Materialidade
A pesquisa foi aplicada com os públicos através da ferramenta disponibilizada pelo Google formulários. Abaixo constam as notas, da
equipe estratégica da Unimed e do público de relacionamento, dos 19 itens melhores avaliados.
Indicador

Média Stakeholders

Unimed (PE)

Nota total

Material

Estratégias para redução da emissão de gases de efeito estufa

3,85

3,6

3,725

Não Material

Consumo de energia dentro da organização e estratégias para redução

4,15

4,6

4,375

Material

Gestão de resíduos e reciclagem de materiais

4,433333333

4,4

4,416666667

Material

Operações avaliadas quanto aos riscos relacionados à corrupção

4,3

3,6

3,95

Não Material

Dados referentes ao desempenho econômico direto

3,9

4,6

4,25

Material

Investimento em infraestrutura e serviços oferecidos

4,2

4,9

4,55

Material

Proporção de gastos com fornecedores locais

3,6

3,4

3,5

Não Material

Operações de engajamento/envolvimento da comunidade local, avaliações de impacto e
programas de desenvolvimentos

3,85

3,9

3,875

Não Material

Informações sobre produtos e serviços oferecidos

3,883333333

4,4

4,141666667

Não Material

Aspectos relevantes da saúde e segurança no trabalho

4

4,3

4,15

Não Material

Aspectos que garantam a privacidade do cliente

4,3

4,4

4,35

Material

Aspectos relevantes a saúde e segurança do cliente

4,25

4,9

4,575

Material

Novas contratações de empregados e rotatividade

3,4

3,4

3,4

Não Material

Benefícios para empregados

3,95

3,9

3,925

Não Material

Investimentos em treinamentos e desenvolvimentos

4,2

4,4

4,3

Material

Média de horas de treinamento por ano, por empregado

3,683333333

4,4

4,041666667

Não Material

Casos de Não conformidade relativos à impactos na saúde e segurança na categoria de
produtos e serviços

3,716666667

3,4

3,558333333

Não Material

Impactos econômicos indiretos

3,7

3,9

3,8

Não Material

Operações com impactos negativos significativos, reais ou potenciais, nas comunidades
locais

3,633333333

3,4

3,516666667

Não Material

Extraímos da nossa Matriz de Materialidade os 7 temas materiais prioritários para este relatório, assim como realizamos a análise de
cada. Os temas são: Consumo de energia dentro da organização e estratégias para redução; Gestão de resíduos e reciclagem de materiais; Dados referentes ao desempenho econômico direto; Investimento em infraestrutura e serviços oferecidos; Aspectos que garantam
a privacidade do cliente; Aspectos relevantes a saúde e segurança do cliente; Investimentos em treinamentos e desenvolvimentos
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Galeria de
fotos
UNIMED ALTO VALE

Relatório de Sustentabilidade 2019

55

Galeria
de fotos

AGO

Café dos Aniversariantes

Corrida Unimed

Dia da Qualidade

Dia das Crianças

Dia do Trabalhador

Inteligência Emocional

Motivação e Trabalho Significativo
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Galeria
de fotos

Mude 1 Hábito

NAS

NAS

Outubro Rosa

Programa Qualifica

Saúde do Colaborador

Somos Coop

Workshop Motivação e Trabalho Significativo
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Sumário de
Conteúdo GRI
Relatório de
Sustentabilidade

Disclosure

Disclosure Gerais
102-1 - Nome da Organização

6

Não há

102-2 - Atividades, marcas, produtos e serviços

6

Não há

102-3 - Localização da sede

6

Não há

102-4 - Localização das operações

6

Não há

102-5 - Propriedade e forma jurídica

6

Não há

102-6 - Mercados atendidos

6

Não há

102-7 - Porte da organização

6

Não há

23, 24

Não há

36

Não há

09, 10, 16, 21, 23, 25, 35, 44, 45, 50

Não há

19

Não há

102-12 - Iniciativas externas

8

Não há

102-13 - Participação em associações

19

Não há

102-9 - Cadeia de fornecedores
102-10 - Mudanças significativas na organização e em sua cadeia
102-11 - Princípio ou abordagem da precaução

102-14 - Declaração do decisor mais graduado da organização

5

Não há

7 e 19

Não há

13, 14, 15 e 16

Não há

48

Não há

102-41 - Profissionais abrangidos por acordos de negociação
coletiva

23 e 24

Não há

102-42 - Base para a identificação e seleção de partes interessadas para engajamento

19 e 53

Não há

102-16 - Mecanismos de aconselhamento e preocupações éticas
102-17 - Estrutura de governança
102-40 - Lista de partes interessadas

102-43 - Abordagem para o engajamento das partes interessadas
102-44 - Principais tópicos e preocupações levantadas
102-45 - Entidades incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas

GRI 102-55

Omissão

Páginas

102-8 - Informações sobre empregados e outros trabalhadores

GRI 102: Disclosure Gerais

Local

17,18, 19, 25, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46 e 47

Não há

17,18, 19, 26, 27, 30, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47

Não há

50

Não há
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Sumário de
Conteúdo GRI
Relatório de
Sustentabilidade

Disclosure

Disclosure Gerais

GRI 102: Disclosure Gerais

Omissão

Páginas
102-46 - Definição do conteúdo do relatório e limite dos tópicos

53

Não há

102-47 - Lista de tópicos materiais

54

Não há

102-48 - Reformulação de informações

52

Não há

102-49 - Alterações em escopo e limites

52

Não há

102-50 - Período coberto pelo relatório

52

Não há

102-51 - Data do último relatório

52

Não há

102-52 - Cliclo de emissão de relatórios

52

Não há

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

52

Não há

102-54 - Declaração de elaboração do relatório de conformidade
com Standards GRI

52

Não há

58, 59, 60

Não há

52

Não há

102-55 - Sumário de conteúdo GRI
102-56 - Verificação externa

GRI 102-55

Local

UNIMED ALTO VALE

Relatório de Sustentabilidade 2019

59

Sumário de
Conteúdo GRI
Relatório de
Sustentabilidade

Disclosure

Local

Omissão

Tópicos materiais
Disclosure Gerais

Páginas

103-1 - Explicação do tópico material e seus limites
GRI 103: Forma de gestão

54

Não há

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

09, 10, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 e
50

Não há

103-3 - Avaliação da forma de gestão

Até 2019, não houve avaliação externa ou com outra metodologia da
forma de gestão

Não há

GRI 201: Desempenho econômico e
financeiro

201-1 - Valor econômico direto gerado e distribuído

50

Não há

GRI 203: Impactor Econômicos
Indiretos

203-1 - Investimentos em Infraestrutura e serviços

50

Não há

301-2 - Materiais provenientes de reciclagem

42 e 44

Não há

301-3 - Produtos e seus materiais de embalagem recuperados

GRI 301: Materiais
GRI 302: Energia

GRI 401: Emprego

GRI 404: Treinamento e Educação

42 e 44

Não há

302-1 - Consumo de energia dentro da organização

45

Não há

302-4 - Cadeia de fornecedores

36

Não há

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

30

Não há

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

35

Não há

23 e 24

Não há

24

Não há

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

20 e 21

Não há

416-2 - Casos de não conformidade relativos a impactos a saúde
e segurança de categorias de produtos e serviços

21

Não há

418-1 - Queixas comprovadas relativas a violações da privacidade
e perda de dados do cliente

21

Não há

404-2 - Programas para o desenvolvimento dos empregados e de
assistência para a transição de carreira
404-3 - Empregados que recebem regularmente avaliações de
desempenho e de desenvolvimento de carreira

GRI 416: Saúde e Segurança do
Cliente

GRI 418: Privacidade do cliente

GRI 102-55
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Unimed Alto Vale Cooperativa de Trabalho Médico
Rua Prefeito Eugênio Schneider, 123, Eugênio Schneider, Rio do Sul (SC), 89167-900

0800.024.0505
www.unimedaltovale.coop.br
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