Relatório da Administração

Submetemos à apreciação de V.S.as as Demonstrações Financeiras da Unimed Guarapuava
Cooperativa de Trabalho Médico, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020, observadas as disposições estabelecidas, pela Agência Nacional de Saúde (ANS) no
anexo I da RNº 435/2018 e legislação Societária. Acompanhadas das respectivas Notas
Explicativas e do Parecer do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes.
A cooperativa finalizou o exercicio com 248 cooperados e 111 prestadores credenciados, além
dos 2 recursos próprios, clinica de oncologia e o CAS – Centro de Atenção a Saúde.
A Cooperativa apresentou um resultado líquido positivo (sobras) de R$ 6.651.822,24 que será
levado à Assembleia Geral Ordinária, que delibera sobre sua destinação de acordo com o artigo
86 § 1º do Estatuto Social.
Os ativos totais cresceram 31%, e os recursos financeiros totalizaram 66% dos Ativos,
apresentando uma melhoria na liquidez comparado ao exercício anterior.
A seguir, os principais projetos e ações que influenciaram no desempenho do exercício de
2020:
- O índice de sinistralidade, sem PEONA reduziu para 80,56%, impactado pelas ações
de combate à pandemia da Covid-19, como cancelamentos de cirurgias eletivas, restrições de
mobilidade urbana, fechamento de consultórios e clínicas, os custos assistenciais reduziram
8% em relação ao ano anterior.
A carteira de clientes apresentou no saldo um crescimento de 0,57%, e o crescimento
das receitas com mensalidade em pré pagamento foi de 8%, em função do congelamento dos
reajustes anuais e por faixa etária, conforme Comunicado número 85 de 31de agosto de 2020.
A Unimed Guarapuava terá eleições da administração da cooperativa, ficando as perspectivas
e planos da administração a decisão da nova diretoria executiva.
Como um dos valores da Unimed Guarapuava é cuidado com as pessoas, durante 2020 a
cooperativa desenvolveu alguns investimentos em:

Promoção à Saúde:
- Investimento em campanhas de saúde como: Outubro Rosa; Novembro Azul, aos
colaboradores foi disponibilizado imunização contra gripe, ajuda de custo mensalidade em
academia, benefício de coparticipação específico, EPIs no combate a Covid-19, totalizando
custo a cooperativa de R$ 18.382,29.
- Investimento em promoção a saúde da carteira de clientes com ações de
acompanhamentos de beneficiários elegíveis com objetivo de maior estabilidade cínica dos
gerenciados com autocontrole e mudança para o comportamento preventivo, valor R$
113.770,92.
Capital Humano:
- Investimento em treinamentos com os colaboradores sendo o objetivo capacitação e
aprimoramento dos conhecimentos e habilidades para melhor resultado dos processos
internos da cooperativa, como: Compliance, controladoria, orçamento atualização em OPME,
PDI, LGPD, ouvidoria, totalizando R$ 11.555,12.
- Responsabilidade Social:
A cooperativa investiu em projetos de responsabilidade social no exercício com objetivo
de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e para a preservação do meio
ambiente, sendo as seguintes ações:
- Doação de 59 consultas a crianças matriculadas na APAE de Guarapuava. Custo R$
6.670,99.
- Incentivo a educação infantil do Ensino Fundamental com doação de kits de materiais
escolares à colaboradores que recebam entre 1 a 3 salários mínimos e os filhos tenham idade
de 5 a 10 anos. Custo R$ 1.569,95.
- Projeto Descarte Consciente de Medicamentos com a coleta de 69,3kg com
Custo R$ 475,40.
- Projeto de plantio de árvores para minimizar efeitos dos gases emitidos pela
Cooperativa. Custo R$ 2.395,00.
- Projeto UNIECO com objetivo de promover a sustentabilidade no descarte consciente
de óleo vegetal; mais de 370 kg de lacres de latas onde foi possível comprar 2 cadeiras de
rodas que foram doadas para Instituições Assistenciais da área de ação da Cooperativa; caixas

de leite, o qual após o tratamento oportunizou o revestimento de 4 casas em 2020, sendo o
total do investimento para criação do container de arrecadação, R$ 30.300,00.

Agradecemos todos os nossos cooperados pela confiança no trabalho desta Diretoria e aos
colaboradores pelo comprometimento durante um ano desafiador.
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