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Os 7 Princípios do Cooperativismo (Unimed Brasil)
1º Princípio: Adesão livre e voluntária ou Princípio da livre adesão.
“As cooperativas são associações de pessoas com interesses e objetivos comuns, são
organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar seus serviços e a assumir
responsabilidades como associados, sem discriminações raciais, políticas, religiosas e de
sexo.”

2º Princípio: Gestão democrática pelos cooperados.
“As cooperativas são organizações democráticas, controladas pelos seus associados, que
participam ativamente na formação de suas políticas e na tomada de decisões. Os dirigentes
(homens e mulheres), eleitos como representantes dos outros membros, são responsáveis
perante estes. Nas cooperativas de primeiro grau, os associados têm igual direito de voto (um
associado, um voto). As cooperativas de grau superior (federações e confederações) são,
também, organizadas de maneira democrática, porém nessas, assim como nas centrais com
exceção das que exerçam atividade de crédito, podem optar pelo critério da
proporcionalidade."

3º Princípio: Participação econômica dos cooperados.
“Os cooperados contribuem equitativamente para o capital de suas cooperativas e o controlam
democraticamente. Pelo menos parte desse capital é propriedade comum da cooperativa. Os
associados recebem uma remuneração ao capital subscrito, quando estabelecido nos
estatutos. Os excedentes são destinados a estes e outros objetivos: desenvolvimento de suas
cooperativas às vezes por meio da criação de reservas, e parte das quais será indivisível; aos
associados, distribuídos na proporção de suas transações com a cooperativa; apoio a outras
atividades aprovadas pelos associados.”

4º Princípio: Autonomia e independência.
“As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua, geridas pelos seus membros.
Se ﬁrmarem acordos com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou se
recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições que assegurem o controle
democrático pelos seus associados e se mantenham a autonomia das cooperativas”.

5º Princípo: Educação, formação e informação.
“As cooperativas devem promover a educação e formação dos seus associados, representantes
eleitos e dos trabalhadores, de forma que possam contribuir eﬁcazmente para o
desenvolvimento das mesmas. Devem, ainda, promover a educação e informação do público
em geral, particularmente, dos jovens e dos lideres de opinião, sobre a natureza e as vantagens
da cooperação.”

6ºPrincípo: Intercooperação.
“As cooperativas servem de forma mais eﬁcaz aos seus membros e dão mais força ao
movimento cooperativo, trabalhando em conjunto com suas coirmãs, por intermédio das
estruturas cooperativistas locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais.”

7º Princípio: Interesse pela comunidade.
“As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado de suas comunidades, por
meio de políticas aprovadas pelos seus associados.”
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« Em meio a um cenário adverso,
estamos diariamente buscando
manter a sustentabilidade da
Cooperativa e o reconhecimento
regional e nacional como uma
das maiores operadoras de
planos de saúde do país.»
Dr. Silvio Garcia Cardoso
Diretor-Presidente

É tentador começar este texto de abertura com
alguma variação do consagrado enunciado “ao ﬁm
do primeiro ano de nossa gestão”, seguida de
algum complemento que descreva sumariamente
o trabalho. Mas, recuperando outro jargão
conhecido, usado com frequência para se referir a
panoramas de continuidade, é melhor dizer que
2015 não terminou. À exceção da alienação
compulsória da carteira de clientes da Unimed
Paulistana, determinada pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) no início de setembro
passado, os desaﬁos do ano corrente serão
semelhantes, para não escrever idênticos, aos
observados e enfrentados no ano do exercício
objeto deste relatório.
Justiﬁcar resultados diferentes dos desejados por
meio da crise econômica e política pela qual o País
atravessa é tão recorrente quanto necessário.
Bastam três indicadores de 2015 para escancarar
as diﬁculdades:
PIB (IBGE): -3,8%
Inﬂação (IPCA): 10,67%
Desemprego (Pnad/IBGE): 8,5%
As consequências dos desajustes
macroeconômicos são óbvias. Num ciclo vicioso,
estagnação e recessão alimentam e são
alimentadas por queda de investimentos e falta de
conﬁança. Esse movimento afeta produção e
renda. O desemprego é mais um efeito.
Nessas condições, é possível veriﬁcar duas
implicações sobre os planos de saúde coletivos
empresariais: o número de vidas (titulares e
dependentes) cai e as empresas buscam
renovações sem reajuste. Só que, em tempos
desfavoráveis, a sin istralidade tende ao
incremento, ou seja, os custos assistenciais
aumentam. E como os planos individuais têm valor
médio mais elevado do que os planos
empresariais, resta evidente a quase
impossibilidade de recuperar vidas à carteira de
clientes cobrando preço maior de pessoas que
agora não estão mais ocupadas.

Ao quadro econômico desalentador e à alta taxa de
sinistralidade, junta-se a concorrência predatória, que
pode ser deﬁnida como a atuação de um player que,
c o m m o d e l o d e a d m i n i s t r a ç ã o d i fe re n t e d o
cooperativismo e oferecendo qualidade estrutural
inferior, consegue disponibilizar ticket médio inferior
ao nosso na tentativa de conquistar os mesmos
consumidores, de modo que não se pode falar em
diferenciação de classe. No modelo de administração da
concorrência, o médico, muitas vezes com condições
insatisfatórias de emprego, gera dividendos para os
acionistas. No cooperativismo, há dois destinos
possíveis para as sobras: a divisão ou o investimento na
melhoria das estruturas e processos para os
cooperados, funcionários e pacientes.
Além desse cenário adverso, e da já mencionada
falência da Unimed Paulistana, que, en passant,
prejudicou a imagem da Unimed e atrapalhou nossos
resultados de outubro, novembro e dezembro, uma vez
que as singulares realizam – realizavam, no caso –
serviços entre si, existem, entre os desaﬁos estruturais
e os conjunturais, outros reptos: (1) a inﬂação da
medicina, que, por abranger aspectos tecnológicos, é
sempre superior aos índices médios, o que eleva nossos
custos assistenciais; (2) as exigências da ANS; (3) a
judicialização da saúde, cujo processo, na maioria das
vezes, começa com descuidos nossos ao solicitar
procedimentos que não constam do rol da ANS – e os
juízes, naturalmente, embasam-se nas prescrições
médicas; e (4) epidemia de dengue e o agravamentos do
fenômeno devido às demais moléstias transmitidas
pelo vetor infectado – a zika, com possível associação ao
aumento de casos de microcefalia, entrou na pauta da
saúde em 2015 e deve permanecer em 2016.
Quanto aos desaﬁos externos, há pouco por onde
podemos agir. Os internos demandam atitude e
comportamento adequado de todos nós, os donos da
Unimed Araraquara.
Não obstante às melhorias já realizadas, e por
entendermos que os avanços devem ser buscados
ininterruptamente, contratamos a Deloitte, marca
global com padronização própria sob a qual atuam
ﬁrmas independentes, que realizou amplo trabalho de
consultoria para levantar e avaliar a estrutura
organizacional da Cooperativa e, na sequência, validar
oportunidades de melhoria dos processos de negócios.
Dessa pesquisa, resultaram 109 oportunidades de
melhorias na operadora (em 11 áreas) e 153 no Hospital
São Paulo (em 16 áreas). Dessas 262 ações deﬁnidas,
33% já foram implementadas, 24% estão sendo
implementadas e 43% serão ﬁnalizadas ainda em 2016.

Em decorrência da complexidade dos problemas
expostos, em que não agir seria desastroso já em
curto prazo, vieram as medidas drásticas em
setembro: (1) redução linear de 7% nos valores de
produção médica (repasse aos cooperados),
cargos médicos, pró-labore da diretoria e cédulas
de presença; (2) regulação de OPME - maior rigor e
profundidade nas análises da auditoria; (3) veto ao
referenciamento de pacientes para fora da área de
cobertura quando o serviço recomendado estiver
devidamente cadastrado e habilitado dentro da
Cooperativa; e (4) proibição da liberação de
consultas, exames e procedimentos pelo serviço
telefônico 0800 e/ou chat.
Apesar do resultado positivo em 2015, da ordem
de R$ 2,242 milhões (antes das destinações legais,
fundos de reserva e juros de capital), a orientação
do Conselho de Administração é clara: buscar a
sustentabilidade da Cooperativa, visão que
norteou a decisão de adotar as medidas drásticas.
É mais racional equilibrar as contas e aumentar o
caixa a retomar o nível de remuneração anterior, o
que deve acontecer ainda no primeiro semestre de
2016.
Mas o mês de setembro trouxe também a grande
notícia do ano passado: a Unimed Araraquara
apresentou a segunda melhor nota do país para
operadoras de planos de saúde com mais de 100
mil beneﬁciários. O resultado, com dados de 2014,
relativos à gestão anterior, é calculado e divulgado
pela ANS em setembro.
E, ﬁnalmente, outra iniciativa que julgo positiva é a
valorização da comunicação interna direcionada
ao cooperado, que pode receber informações
referentes ao negócio por e-mail ou acessá-las do
celular, pelo aplicativo Unicoop Araraquara – que
ainda permite ao cooperado consultar sua
produção médica e a Tabela TUSS, além de fazer
solicitações diretamente do telefone ao
Departamento de Relacionamento com o
Cooperado. Em alguns casos, as informações são
distribuídas também por circulares.
O compartilhamento de informações é um dos
principais pilares para a eﬁciência das gestões
contemporâneas. Vamos ao Relatório de Gestão.
Muito obrigado.
Silvio Garcia Cardoso
Diretor-Presidente da Unimed Araraquara
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«Oferecer excelência em promoção
assistência à saúde com humanização
qualidade de vida, fortalecer a Cooperativa
proporcionar condições dignas de trabalho
crescimento proﬁssional»
Missão - Unimed de Araraquara

e
e
e
e

IDENTIDADE
ORGANIZACIONAL

Missão

Oferecer excelência em promoção e assistência à
saúde com humanização e qualidade de vida,
fortalecer a Cooperativa e proporcionar condições
dignas de trabalho e crescimento proﬁssional.

Ser reconhecida nacionalmente até 2017 como
uma das singulares mais humanas, eﬁcientes e de
mais alto grau de satisfação dos cooperados,
clientes e colaboradores.

Visão

Valores
1 - Ética:
Correção e justiça nas ações e decisões,
respeitando os direitos e reconhecendo os
deveres de todos.

6 - União:
Minimização do interesse pessoal para que o
coletivo balize o individual.

2 - Transparência:
Oferecimento de completa visão dos projetos,
ações e resultados da organização para os
cooperados.

7 - Educação:
Estímulo e contribuição à busca de
conhecimento proﬁssional e de consciência
cooperativista.

3 - Comprometimento:
Compromisso engajado e efetivo de gerar e
alavancar ações conjuntas para o bem comum da
organização.

8 - Gestão Proﬁssional:
Modernidade e eﬁcácia administrativa, com
base em pessoas, métodos e processos
criteriosos e foco na qualidade.

4 - Competência:
Capacidade de estabelecer critérios, adotar
atitudes e empreender ações de excelência que
gerem e potencializem resultados positivos.

9 - Humanização:
Atendimento com carinho e disposição
acolhedora, respeitando o cliente em todas as
instâncias do relacionamento.

5 - Comunicação:
Transmissão ágil e eﬁcaz de informações
precisas, segundo a especialidade das áreas.

10 - Responsabilidade Social e Ambiental:
Atuação digna e sustentável junto à
comunidade na busca de uma sociedade
fraterna e solidária.
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«Ser reconhecida nacionalmente até 2017
como uma das singulares mais humanas,
eﬁcientes e de mais alto grau de satisfação
dos cooperados, clientes e colaboradores»
Visão - Unimed de Araraquara

DIRETORIA

Diretoria Executiva

Vogais

Dr. Silvio Garcia Cardoso
Diretor-Presidente

Dr. Cervantes Correa Cardozo Junior

Dr. Luís Roberto de Moura Neves
Diretor Administrativo-Financeiro
Dr. Luiz Tsuha Junior
Diretor de Promoção e Assistência à Saúde

Dr. Daniel Barcellos Felício
Dr. Fernando Pereira Lima Scabello
Dr. Fernando Prata Magalhães
Dr. João Orávio de Freitas Jr.

Dr. Renato Chediek
Diretor de Mercado

Dr. Luiz Carlos Delphino

Dr. Antonio Carlos Durante
Diretor-Hospitalar

Dr. Mario Sergio Trevisan

Conselho Fiscal
Efetivos

Suplentes

Dr. Alexandre Gonçalves Ângelo
Dr. Altamiro Mendonça
Dr. Ricardo Antonio Lauand

Dr. Fernando Linares
Dr. Fernando Paganelli
Dr. José Rildo Fernandes de Oliveira Filho

Conselho Técnico
Dr. Bruno Piva Junior
Dr. Farid Jacob Abi Rached
Dr. Guilherme Focchi Haddad
Dr. José Geraldo Bonfá
Dr. Marcus Vinícius Platzer do Amaral
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«2015 foi o ano de estruturar processos e
controles. Estamos em meio a implementações
de melhorias, mantendo sempre as regras e
preceitos da nossa Cooperativa»
Dr. Silvio Garcia Cardoso
Diretor-Presidente

GESTÃO
ESTRATÉGICA
Dr. Silvio Garcia Cardoso
Diretor-Presidente

Em 2015 mantivemos nosso foco na gestão
proﬁssional e na utilização dos sistemas de
informações de forma a garantir as melhores
decisões, lembrando que em anos anteriores
desenvolvemos ferramentas de análise de dados
que auxiliam hoje a Cooperativa nas decisões
táticas e estratégicas, e com isso garantimos os
investimentos efetuados.
Nesse período, conseguimos estruturar ainda
mais nossos processos e manter as certiﬁcações
que já tínhamos, como acreditação hospitalar,
selo de governança corporativa para Unimed e
Selos de sustentabilidade para a Unimed e
também Hospital São Paulo.
Em 2015, além de consolidarmos o nosso
planejamento estratégico, iniciamos um
trabalho de consultoria com o objetivo de

43%

23%

Desse trabalho foram identiﬁcadas 109
oportunidades de melhoria para a Operadora
e mais 153 itens no Hospital São Paulo, e
todas elas foram avaliadas e estão em
implementação, garantindo assim a
constante melhoria de nossos processos e
controles.
O principal ponto desse projeto foi a validação
de que todos os nossos processos e ações
estão adequados e que a melhoria constante
faz parte de uma gestão eﬁciente e sempre
preocupada com a sustentabilidade do
negócio.
Oportunidades de Melhorias
Hospital São Paulo - 153 ações

Oportunidades de Melhorias
Operadora - 109 ações

24%

identiﬁcar e validar as oportunidades de
melhoria em nossos principais processos de
negócio.

Ações não iniciadas *
Ações em andamento
Ações concluídas

*As ações não iniciadas serão ﬁnalizadas em 2016.

Além desse importante trabalho, deﬁnimos no início do ano de 2016 o
código de conduta da Unimed de Araraquara, que tem por objetivo formalizar
e nortear a todos os “atores” da cadeia de produção sobre as regras e
preceitos de nossa Cooperativa.
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Tecnologia da Informação
Durante o ano de 2015, a equipe de Tecnologia da Informação manteve o objetivo de garantir a
disponibilidade de todos os sistemas e reduzir o “Down Time” (tempo de sistema fora do ar).

Atualmente temos os 12 sites da Unimed interligados, aproximadamente 11 servidores, 500
microcomputadores e mais de 700 usuários, o que nos garante a segurança e a informatização em
todos os processos de negócio.
Para garantir a integridade dos dados e a disponibilidade de informações, nosso sistema de BI
(inteligência nos negócios) continua evoluindo constantemente e propicia aos gestores e diretores
maior segurança nas decisões.
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Prontuário Eletrônico Paciente sistema
Com o objetivo de garantir a evolução dos sistemas e
TASY;
de forma a atender a todas as demandas legais e de
 Troca de aproximadamente 20% das
negócios, importantes melhorias foram realizadas:
estações de trabalho do parque de
equipamentos de TI, evolução tecnológica.
 Renegociação do Contrato de Outsourcing de
Impressão com a troca de 120 equipamentos da
marca Lexmark para todas as unidades da Para que todos os sistemas sejam mantidos e
que todas as melhorias sejam implementadas,
Cooperativa;
 Treinamento e reciclagem dos colaboradores de a equipe de TI atendeu nesse período um
número signiﬁcativo de solicitações:
Provimento à Saúde no sistema GPS TOTVS;
 Treinamento e reciclagem dos colaboradores do
Faturamento HSP – Sistema TASY;
Evolução do Número de Atendimentos na T.I.
 Implementações no sistema TASY – Gestão
Hospitalar: SAE UTI Adulto, Adequações de
8.911
formulários e novos processos exigidos pela ONA;
7.674
 Aquisição do banco de dados SQL Server para
7.017
ampliação de recursos, segurança e ganho de
performance nos acessos ao Sistema Autolac –
Laboratório;
 Aquisição de Novos Equipamentos GED –
Digitalização de Prontuários SAME;
 Renovação e atualização do sistema jurídico
LAWYER com novos recursos e controles ao setor;
2013
2014
2015
 Renovação e atualização do antivírus KASPERKY
com aumento de segurança e gerenciamento;
Escritório da Qualidade /
 Implementação do ORACLE RAC – banco de Núcleo de Segurança do Paciente
dados para alta disponibilidade do sistema TASY;
Desde 2012 temos em nossa Cooperativa o
 Implementação do Sistema de Cadastro Online
Escritório
de Qualidade, e em 2015 ﬁzemos
oferecido aos clientes de PJ para o RH da empresa;
uma alteração na sua estrutura e criamos no
 D esenvolvimento interno do Sistema de
hospital
o núcleo de segurança do paciente.
Notiﬁcação – Núcleo de Segurança Paciente
utilizado no HSP;
Com isso, foi possível garantir a formalização e
 D e s e n v o l v i m e n t o i n t e r n o d o Po r t a l d o
o
acompanhamento mensal dos indicadores de
Colaborador – com acesso ao demonstrativo
q u ali d a d e , n ã o s o m e nte ﬁ n a n ce i ro s e
(hollerit e avaliação de desempenho);
estratégicos,
como também os indicadores
 Desenvolvimento interno no site unimedara para
acesso aos nossos clientes do DMED – para assistenciais.
Declaração de Imposto de Renda;
Com um trabalho especíﬁco e com foco em
 Mudança de tecnologia e novos recursos no
gestão
dos processos, mantivemos o principal
sistema jurídico da intranet para pedido dos
objetivo, o de garantir a busca contínua pela
setores;
melhoria
da qualidade.
 Implementação e inovações no aplicativo ao
cooperado para dispositivos móveis;
 BI – Criação de novas visões e informações
gerenciais da cooperativa apoiando os gestores e
diretores para tomada de decisões;
 Painel de Chamadas no PAPE e U.E. HSP para
gerenciamento de ﬁlas de pacientes e indicador
para controle de tempo do atendimento e
triagem;
 Reforma f ísica da U.E. HSP com novos
equipamentos de TI e disponibilização de
treinamento e acompanhamento do PEP –
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Ações do “Escritório da Qualidade e Núcleo de Segurança do Paciente”









Atualização dos processos e instruções com base nas novas exigências do Manual Brasileiro de
Acreditação (Versão 2014);
Auditorias internas e avaliação das áreas com base no Manual Brasileiro de Acreditação – ONA;
Recertiﬁcação do Hospital São Paulo - Acreditação Hospitalar;
Garantia da consolidação dos dados para as pesquisas de qualidade e certiﬁcações;
Apoio às áreas na deﬁnição, elaboração e atualização de procedimentos, instruções e ﬂuxos;
Disseminação das ferramentas da Qualidade;
Assessoria na elaboração e implementação de políticas e diretrizes;
Levantamento e monitoramento dos indicadores para os programas de qualidade.

Relacionamento com a ANS e Jurídico
Em 2015 integramos os departamentos de relacionamento com a ANS e Jurídico num só
departamento e com isso conquistamos agilidade nos processos e melhoria na resolutividade das
demandas.
Esse novo departamento tem por objetivo, além de garantir o envio de todas as obrigações dentro dos
prazos, também assegurar a assertividade dos indicadores.
Além disso, todas as demandas jurídicas são tratadas por essa equipe que tem grande interação com
outros setores da empresa, mantendo seu foco tanto na esfera administrativa quanto na judicial
isoladas e/ou em conjunto com os escritórios de apoio. O departamento elaborou defesas junto aos
órgãos governamentais, bem como pareceres para todos os setores da Cooperativa.
Um importante indicador dessa área é o próprio IDSS (Índice de Desempenho da Saúde Suplementar)
que em 2015 foi classiﬁcado como o segundo maior índice do país em comparação com todas as
grandes operadoras (aquelas que têm mais de 100 mil beneﬁciários).

IDSS
0,9111
0,7649
0,625
0,5476

Solicitações ao departamento jurídico
565
525
435
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

312

2012

14

2013

2014

2015

Recursos Humanos
Com o objetivo de reter os melhores talentos e oferecer diferenciais importantes ao nosso quadro de
colaboradores, mantivemos iniciativas que buscam motivar nossos proﬁssionais em seu trabalho
diário como:











Ginástica Laboral;
Humanização - apoio psicológico;
Coral Unimed;
Eventos/brindes: Aniversariantes, Dia dos Pais e das Mães e Natal;
Bolsa de estudos;
Revitalização de área de convivência;
Programa peso saudável (acompanhamento nutricionista e médico do trabalho);
Incremento no valor do vale alimentação de 20%, acima da inﬂação;
Curso de aperfeiçoamento para liderança;
Avaliação de desempenho em todos os níveis.

Com o apoio da área de Recursos Humanos, foi possível manter um turn-over de funcionários dentro
dos padrões de mercado, como também um bom índice de absenteísmo.
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Ouvidoria

O departamento de Ouvidoria da Unimed de Araraquara amadureceu muito nos últimos anos
e tem sido um motivador de melhorias de qualidade.
Através de análises mensais, são propostas melhorias ao que tange o atendimento e a
percepção de nossos clientes.

Espécie da
Manifestação

Manifestação
por Diretoria

UNILAB – Laboratório de Análises Clínicas

Nosso laboratório próprio já é considerado um dos melhores da região, tanto pelo seu
atendimento como pela qualidade técnica de nossos resultados.
Sempre preocupado com a qualidade no atendimento e nas análises,
o Unilab (Posto de coleta e laboratório de análises clínicas do
Hospital São Paulo) manteve pelo sétimo ano consecutivo o selo de
qualidade do PNCQ.
No ﬁnal de 2015 o posto de coleta foi ampliado pela terceira vez, com a inclusão de mais três
postos para coleta de exames e maior espaço para a recepção, com o objetivo de diminuir o
tempo de espera dos clientes.
Atendimentos
69.914

75.381

Exames Realizados
336.510

61.154

16

2012

384.069 417.120

76.189

277.154

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

Marketing

Divulgação da Marca Unimed

Em 2015 as ações de marketing e comunicação
foram direcionadas a manter a exposição e o
fortalecimento da marca Unimed.

13.643
13.212

Através de divulgação em diversos veículos de mídia
local e ações que promoveram a marca, conseguimos
manter a Unimed em evidência nas cidades de nossa
área de atuação.
Nos últimos três anos, foram quase 40 mil
exposições na mídia falada, escrita, televisiva, sejam
por publicidade, propaganda, assessoria de imprensa
e patrocínios, consolidando desta forma a marca
Unimed na mente das pessoas, seja referente a
planos de saúde ou prestação de serviços médicohospitalares, diagnóstico e prevenção. Porém,
reduzimos a quantidade de investimento para
manter os custos dentro do nosso orçamento.

12.423

2013

2014

2015

A Unimed Araraquara, além de veicular
campanha de vendas, institucionais da marca,
preventivas e de cunho social, criadas seja pela
Unimed do Brasil, Federação Intrafederativa
Nordeste Paulista, criou também campanhas
próprias que divulgaram a marca Unimed, seus
valores e serviços.

Comunicação - Anúncios

Campanha:
Dia das mães
Campanha: Dia Mundial da Saúde

Matérias Publicadas

Campanha:
Dia das Mães

Revista
Casa do Médico

Portal
Unimed
FESP
Tribuna Araraquara

Revista Unimed FESP

TV Cultura Paulista
Radar - Unimed do Brasil
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Padronização da Marca
Dando continuidade ao trabalho de padronização da marca Unimed em conformidade com as
diretrizes da Unimed do Brasil, referente ao novo Brand da Marca, a Unimed de Araraquara vem
adequando toda a sua comunicação conforme as diretrizes da marca.

UNIDADE DE EMERGÊNCIA

Araraquara

REGISTRO DO PLANO
405.795/99-3

Plano Perfil Empresarial - Coletiva
Contrato de Atendimento
Médico Ambulatorial
e Hospitalar com Obstetrícia

Impressos em Geral
Hospital São Paulo
Termo de Responsabilidade

Papelaria

Araraquara

Sinalizações

PRONTO ATENDIMENTO
PEDIÁTRICO

Araraquara

Nesta data, a meu pedido, retiro-me da Maternidade ou do Hospital São Paulo
sem ALTA MÉDICA e autorização da ADMINISTRAÇÃO do/a mesmo/a.

danos que esa minha atitude possa provocar, inclusive sobre minha saúde.

Assumindo inteira responsabilidade, assino
Data______/______/20_____.

Paciente:

Doc. Identidade:

Ass.:

Nº

Reponsável:

Testemunhas
Ass.:___________________________________
Cód. 51816

Ass.:___________________________________
abr1202

Patrocínio
A Cooperativa Unimed de Araraquara, através da divulgação da sua marca e da prestação de serviços,
esteve presente em várias ações voltadas ao interesse da comunidade:
- Momento Mulher;
- 6ª Corrida e Caminhada Graciano;
- 6ª Corrida Health Club - Dia da Mulher;
- 10ª Corrida Fisk Saúde em Dia;
- 21ª Corrida e Caminhada da Amizade Matão;
- 20ª TANABATA MATSURI;
- Camp. Mini Campo Associação Justiça Araraquara;
- Encenação Paixão de Cristo;
- Evento beneﬁcente LACCA;

- Expoﬂor Matão-Banco Cadeira de Rodas;
- Heineken Cidadania;
- Passeio Ciclístico de Matão;
- Prova Ciclismo Anesio Argenton;
- Feira da Bondade APAE Araraquara;
- Projeto Pomar – JBT;
- Campeonato AMODAB;
- World Ginastrada;
- Agenda Araraquara.

Semana Movimente-se

Momento Mulher
6ª Corrida Graciano

A Unimed também apoiou em 2015 inúmeras outras
ações e eventos de cunho social, visando à
construção da cidadania e de uma sociedade mais
humana e solidária.

Agenda
Araraquara

- 12º Verão Univida;
- Semana Movimente-se;
- Campanha do Agasalho – parceria com o Fundo
Social de Solidariedade;
- Mosaico na Estrada – SESCOOP;
- Ação Outubro Rosa;
- Ação Novembro Azul;
- Dia do Brincar.
Mosaico
na Estrada

12º Verão Univida
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Patrocínios e Marketing Esportivo
Os investimentos em marketing esportivo foram mantidos em 2015, com o propósito de valorizar o
esporte tanto local quanto nas cidades de nossa área de atuação, mantendo desta forma a sua
política de patrocínio ao esporte através de equipes, atletas e eventos que promovam a propagação
do esporte como meio de inclusão, saúde e prevenção.
Futebol Masculino

Futebol Feminino

Equipe da Ferroviária foi
a Campeã da Série A2
do Campeonato
Paulista, obtendo o
acesso à Série A1.

A equipe de Futebol
Feminino da Ferroviária
foi Campeã da Copa
Libertadores da América;
Jogos Regionais e ViceCampeã da Copa do
Brasil.

Vôlei Feminino

Basquete Masculino

A Equipe de Voleibol
Feminino participou da
Superliga e esteve em
destaque na mídia local,
regional e nacional, além
de ser campeã dos Jogos
Regionais e Jogos
Universitários.
A Equipe de Basquete
Masculina foi vicecampeã na Liga
Regional / Copa Revelar
e 3ª colocada nos jogos
Regionais de Barretos.

Coral Unimed
Durante todo o ano o Coral Unimed aprimorou as técnicas do canto e aumentou o seu repertório.
Através da participação de cerca de 35 integrantes entre funcionários, cooperados, familiares e
convidados, o Coral Unimed apresentou-se em eventos convidados com a regência do Maestro
Moacyr Carlos Junior. Apresentações:
- Hospital São Paulo em datas festivas como Dia das Mães dos Pais e Natal;
- OPMED - Congresso Nacional de OPME do Sistema Unimed – Ribeirão Preto – SP;
- Lançamento Livro – Homenagem à Manuel Moreno – Teatro Municipal;
- Clube Araraquarense AGO Sicredi - Araraquara - SP;
- Dia do Brincar da ABBRI – Associação Brasileira de Brinquedotecas – na Livraria Monteiro Lobato –
São Paulo - Capital.
Dia do Brincar
São Paulo - SP

OPMED
Ribeirão
Preto

Responsabilidade Social
A Responsabilidade Social é um dos valores da Unimed de Araraquara. As ações de responsabilidade
garantiram à Cooperativa a continuidade pelo décimo ano consecutivo do Selo de Sustentabilidade
(Responsabilidade Social), concedido pela Unimed do Brasil às singulares do sistema Unimed que
desenvolvem ou apoiam ações e programas de responsabilidade socioambiental. As nossas ações
corporativas em responsabilidade social, além de fazerem parte do planejamento estratégico,
garantiram a inserção da nossa imagem na comunidade como uma empresa socialmente responsável.
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«O desaﬁo é sempre manter a rentabilidade
dos contratos atuais, frente ao avanço das
coberturas impostas pela agência reguladora»
Dr. Renato Chediek
Diretor de Mercado

GESTÃO
DE MERCADO
Dr. Renato Chediek
Diretor de Mercado

O ano de 2015 foi pautado para a área de Mercado
como um desaﬁo para buscar novos clientes com
melhor rentabilidade e também para aumentar a
rentabilidade dos atuais contratos existentes em
nossa carteira. Porém, a diﬁculdade que a
economia do país vem enfrentando também
trouxe reﬂexo para o nosso negócio, como
aumento no índice de demissões nas empresas
clientes de nossa operadora e consequentemente
a diminuição de nossa carteira de clientes.
Continuamos com nosso foco de mudança do
perﬁl dos contratos antigos para implantação de
coparticipações, que vem colaborando para trazer
um equilíbrio de utilização dos contratos frente ao
avanço das coberturas impostas pela agência
reguladora.
A área de Mercado realizou também todas as
adequações necessárias de acordo com as
mudanças na legislação atual de planos de saúde,
impostas pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS.



Incorporação de coparticipação nos
contratos de assistência à saúde, com o
objetivo de buscar um melhor controle na
utilização dos beneﬁciários e aumentar a
margem de sobra dos mesmos.

A Unimed Araraquara conta hoje com 108.430
beneﬁciários diretos e aproximadamente 3.799
beneﬁciários através do intercâmbio do
Sistema Unimed, repassados diretamente para
a operadora. A diﬁculdade econômica do país
neste ano de 2015 trouxe impacto de redução
no número absoluto de beneﬁciários na
carteira.
A projeção para o ﬁnal de 2016 é de redução da
carteira, como consequência da diﬁculdade
econômica que nossas empresas clientes estão
enfrentando.

Quantidade de beneﬁcários
120.419

Ao longo do último ano, foram realizadas ações na
direção de alcançar as metas orçamentárias, com
destaque para as relacionadas a seguir:
Atualização das Notas Técnicas de todos os
produtos comercializados, individuais e
coletivos, e consequente adequação das
tabelas de preços, para suportar o aumento de
cobertura determinado pela ANS e para
aumentar a margem de contribuição do plano,
visando a melhorar a remuneração dos
médicos;
 Campanha de vendas para captação de clientes
de plano pessoa física e empresariais para
pequenas e médias empresas;
 Elaboração das notas técnicas dos produtos
empresariais destinados aos contratos
coletivos regulamentados, com o objetivo de
cumprir o disposto da Resolução Normativa
304, da ANS.

109.208 108.430



2013

Quantidade de
Beneﬁciários
Pessoa Jurídica

2014

2015

Quantidade de
Beneﬁciários
Pessoa Física
26.797

96.846

24.104

85.104

2013

2014

81.633

23.573

2015

2013

2014

2015
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Novos beneﬁciários
No ano de 2015 a área de vendas manteve o foco
principalmente no produto participativo, o que
proporcionou o incremento de novos contratos
coletivos. Destacam-se algumas das principais
empresas conquistadas para carteira:
Hyundai Rotem, Avelar Couto Construtora, CPFL
A t e n d e , O x i m a q , A r g a s o l , R C L Ve í c u l o s
Alternativos, Gutierre Produtos Odontológicos,
Fungota, entre outras.

A cada ano de execução deste planejamento de
mudança do perﬁl da carteira, tem-se superado
em mais de 20% a receita com coparticipação.
Logicamente, o principal fator de resultado da
implantação das coparticipações é poder
contar com o auxílio que ela proporciona no
controle de sinistralidade de todos os
contratos da Cooperativa, e gerar uma receita
extra para compor a margem de sobra nos
contratos.
Orçamento 2015
Coparticipação
14.908.688

Vendas 2015
5.341

Total
2.211

Pessoa Física

12.977.889

3.130

Pessoa Jurídica

Evolução dos contratos de pessoas jurídicas com
Coparticipação
Como nos anos anteriores, a área de Mercado
seguiu o planejamento de buscar melhores
condições comerciais e contratuais para a
Cooperativa, com a implantação de coparticipação
nos contratos existentes, concomitantemente à
venda focada neste tipo de contrato.
Também buscamos nas negociações de reajustes,
aumentar os valores de coparticipações nos
contratos que possuíam este fator de regulação,
porém com valores muito baixos. Com isso,
continuou-se mudando o portfólio dos produtos
para o plano coparticipativo, acarretando mais um
ano recorde na receita com coparticipações.
Receita com Coparticipação
14.908.688

9.772.371

2013

2014

Real

Número de Contratos Pessoa Jurídica com
Coparticipação
Coparticipativo

Geral

1.106
1.006

926

856
653

2013

706

2014

2015

Além do trabalho constante nas negociações
para instituição de coparticipações nos
contratos empresariais existentes, o foco em
2015 continuou sendo o posicionamento de
carteira. A área de Mercado buscou aumentar a
carteira de pequenos e médios contratos com o
intuito de tirar a Cooperativa da dependência
dos grandes contratos.

11.903.590
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Orçado

2015

% de Contratos

% de beneﬁciários

Vale ressaltar que a Cooperativa possuiu atualmente 64% dos beneﬁciários de contratos empresarias
concentrados nos grandes contratos corporativos, mas esse número já foi maior do que 80%. Isso
demonstra o resultado da pulverização da carteira.

Valor médio por beneﬁciário
A busca pela melhoria da margem de contribuição dos contratos trouxe reﬂexos tanto nas vendas
novas como no valor médio da Cooperativa. Ações de revisão da tabela de preço e de negociações,
principalmente nos contrato deﬁcitários, fez com que o valor médio aumentasse.
Valor Médio de Venda

Valor Médio da Cooperativa
227,74

171,44

187,63

201,80
175,88

153,68

2013

2014

2015
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«Buscamos a qualidade nos processos
operacionais de todos os cooperados,
clínicas, hospitais credenciados e recursos
próprios»
Dr. Luiz Tsuha Junior
Diretor de Promoção e Assistência à Saúde

GESTÃO
DE PROMOÇÃO E
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Dr. Luiz Tsuha Junior
Diretor de Promoção e Assistência à Saúde

A área de Promoção e assistência à Saúde tem por objetivo garantir total apoio aos processos
operacionais de todos os cooperados, clínicas e hospitais credenciados e recursos próprios, deﬁnindo e
garantindo assim todos os processos necessários à correta prestação de serviços e deﬁnição dos
pagamentos médicos e de rede.
Em 2015 mantivemos a grande utilização do sistema WAC, o que agiliza as autorizações e estabelece
regras que facilitam o processamento das contas de forma automatizada e segura.

Relacionamento Institucional
Desde janeiro de 2013, para atender a RN 259, a Unimed de Araraquara oferece aos clientes o serviço de
apoio ao agendamento de consultas, que garante o atendimento dentro do prazo legal com médico da
especialidade que o cliente necessita.
Em 2015, a Cooperativa passou a enviar correspondência aos clientes informando sobre a importância
de notiﬁcar o consultório quando não puder comparecer à consulta. Este projeto visa à conscientização
do cliente a não faltar em consultas.
No mesmo período, o índice de utilização do WAC continua em crescimento. Os prestadores têm
utilizado o sistema para facilitar a autorização de guias e exames, ultrapassando, assim, a meta de 80%
de utilização mensal, como demonstrado no gráﬁco a seguir:

WAC - Autorizador Eletrônico
Meta > 80%
101,00%

99,71% 99,77%

99,77%

99,00%
97,00%
95,00%
93,00%
90,80%

91,00%
89,00%

88,23% 88,56%

87,90%
87,25%

88,29% 88,35%

88,00% 88,32%

87,00%
85,00%

%Utilização
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Pronto Atendimento 24 horas de Matão
O Pronto Atendimento 24 horas de Matão tem atuado no
direcionamento correto das internações, nos atendimentos de
consultas e na realização de procedimentos. Também é realizado o
acompanhamento dos programas Em Casa, Aplicações,
Antibioticoterapias e Fisioterapia Domiciliar.

Atendimentos - Pronto Atendimento 24h - Matão

Consultas

Procedimentos

20.996
18.870
16.587

Em 2015, foram realizados mais de 20 mil consultas e mais de 7 mil
procedimentos (Imobilizações, curativos, aplicações, soroterapias,
antibioticoterapias, ECG, retiradas de pontos e gessos, htg e
colesterol, aerosol, suturas, utilização de ambulância, sondagens e
ﬂeets, veriﬁcação de PA, ﬁsioterapia domiciliar em casa), gerando
diminuição nos custos.

17.901
15.566

7.564

2013

2014

2015

Univida
A Medicina Preventiva oferece os serviços de Atendimento em Grupos, Atenção Domiciliar e
Telemonitoramento.
Atendimentos em Grupos (Araraquara)
Oferecendo programas de Reeducação Alimentar, Apoio
Psicológico (Grupo Terapêutico), Atividade Física, Oﬁcinas de
Diabetes, Hipertensão e Obesidade Infantil, Grupo de Reﬂuxo,
Obesidade Mórbida Pré e Pós-Operatório, Projeto Vida Nova
Gestante e Reabilitação em Coluna, a medicina preventiva
atua na melhor qualidade de vida do cliente.

Atendimentos Medicina Preventiva
35.812
30.508

Através de uma avaliação inicial para coleta de dados clínicos,
são realizados exames periódicos, como medição de peso,
altura, circunferência abdominal e quadril, glicemia capilar e
colesterol capilar e após este estudo o cliente é direcionado
aos programas que mais se enquadra no seu diagnóstico.

30.378
2013

2015

2014

Telemonitoramento - Call Center
O Programa de Telemonitoramento realiza um acompanhamento através de assistência telefônica
no acompanhamento de clientes crônicos em patologias como Diabetes, Hipertensão Arterial e outras
de caráter Cardiovasculares.

ĒǾŃÕNŊÔ ŃÕǾÖØĪ ŃÓŃÔ ÖÕŊǾÖŐŁÔ ŃÕǾÖ
Ē ŐŁŐŁŎŒŁŐŁ ĄĆBCĊ

29.770

21.033

ĆÆ
ĊBB
ĆÆ
BBB
CÆ
ĊBB

ĆÆ
ĆDĈ

ĆÆ
BDC

CÆ
ĐDĎ

CÆ
ĊĎĎ

CÆ
ÇDČ

CÆ
ÇCÇ
CÆ
ČĈČ

CÆ
ĎDČ

CÆ
ĎĐĆ

CÆ
ĎCD

CÆ
ČĊĐ

CÆ
ĈĊD

CÆ
BBB
2014

2015

ĊBB
B
JUL
ABR
NOV
DEZ
SET
AGO
FEV
JUN
JAN
MAR
MAI
OUT
BCǼCĊ
BĆǼCĊ
BĈǼCĊ
BČǼCĊ
BĊǼCĊ
BÇǼCĊ
BDǼCĊ
BĎǼCĊ
BĐǼCĊ
CBǼCĊ
CCǼCĊ
CĆǼCĊ
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Atenção Domiciliar

Projeto Vida Nova Gestante

O Programa de Gerenciamento de Casos Complexos
abrange: uma prática assistencial com qualidade;
custo adequado e estímulo à promoção, prevenção e
recuperação da saúde, através de ações direcionadas
à população de condições crônicas e necessidades
clínicas aumentadas.

O projeto Vida Nova Gestante teve início em
1998 ministrado pelo Em Casa do Hospital
São Paulo permanecendo até 2002, quando
passou a ser administrado pela Medicina
Preventiva no Univida. Até a presente data
foram realizadas 187 turmas, que oferece às
gestantes um acompanhamento através de
reeducação alimentar, atividades físicas,
apoio psicológico, aulas teóricas, apoio à
Amamentação e orientações às futuras
mamães. Em 2015 foram realizadas 15
turmas, beneﬁciando 245 gestantes.

Através de uma equipe multiproﬁssional, é
realizado o acompanhamento de clientes em
condições de fragilidade ou pré-fragilidade e com
histórico de grande utilização dos serviços médicos,
portadores ou não de incapacidade funcional e/ou
com morbidades que justiﬁquem a necessidade de
acompanhamento domiciliar, já que existe a
presença de risco elevado de diminuição da
capacidade funcional, queda, hospitalização,
institucionalização e óbito precoce.
Atendimentos (Média / Mês / Ano)

875

Núcleo de Terapias
O núcleo tem por objetivo o cumprimento da
RN 167/2008, que determina o atendimento
individual de psicologia, nutrição,
fonoaudiologia e terapia ocupacional, nas
cidades de Araraquara, Matão e Taquaritinga,
atingindo os seguintes números no triênio:
Núcleo de Terapias - Atendimentos
15.278

371

14.586

326
13.641

2013

2014

2015
2013

Fisioterapia

2014

2015

Em 2015, a Clínica de Fisioterapia atendeu mais de 15 mil beneﬁciários. Foram mais de 130 mil sessões
e mais de 290 mil atividades realizadas.
O cliente passa no início por uma avaliação clínica e análise dos exames apresentados. Em seguida, é
traçado um plano de tratamento especíﬁco para cada caso, alcançando, assim, um ótimo resultado. A
Clínica oferece diversos recursos terapêuticos, como Eletroterapia, Termofototerapia e Cinesioterapia.
A equipe é formada por nove ﬁsioterapeutas especializados em ﬁsioterapia ortopédica.
Sessões

Atendimentos

101.535

6.129
4.705

4.643

Atividades
53.315

40.978

40.727
97.286
96.399

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015
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GESTÃO
DE PROMOÇÃO E
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Dr. Antonio Carlos Durante
Auditoria Médica
O departamento de auditoria médica em 2015 mudou o foco de atuação e passou a estar muito mais
presente nos recursos próprios e na rede credenciada, de forma a garantir a melhor utilização possível
dos recursos, bem como gerenciar os custos referentes à liberação e autorização dos procedimentos.
Nesse período conseguimos uma importante redução no custo da utilização de Órteses, Próteses e
Materiais Especiais.
Evolução Custo OPME
Pré Pagamento

CO + Intercâmbio

Total

12.375.183,09
10.702.401,48

10.064.880,50
8.677.394,68
6.022.471,18
4.896.787,92
3.780.606,76

4.042.409,32

2013

2012

7.182.884,80

7.002.697,74

5.192.298,29
3.699.703,74

2014

2015

Contas Médicas
Dando continuidade ao trabalho efetuado nos últimos anos, o departamento de contas médicas
responde por todo o processamento das contas recebidas tanto dos recursos próprios como da rede
credenciada e cooperados.
Em 2015 foi ﬁnalizada a implantação do padrão TISS 3.0, que garante à singular a padronização do
recebimento de arquivos e atende a legislação vigente.
Relacionamento com a Rede Credenciada
A equipe de relacionamento é responsável por toda a negociação e avaliação da rede credenciada e
também pela avaliação técnica das clínicas e hospitais credenciados.
O processo de contratualização da rede assistencial é sempre efetuado de acordo com exigências e
normas da ANS.
Em parceria com outras áreas da operadora, em 2015 foram revisados e implementados uma série de
“pacotes” (materiais, medicamentos e taxas) por especialidade, visando à redução das glosas,
principalmente no intercâmbio e junto às empresas de custo operacional e auto gestão.
Quantidade de recursos, atualmente existentes, em nossa Rede Assistencial :
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Hospitais

5

Clínicas Contratadas

45

Clínicas de Cooperados

88

Laboratório de Análises Clínicas

18

Laboratório de Anatomia Patológico

2

Cooperados

453

GESTÃO
DE PROMOÇÃO E
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Dr. Silvio Garcia Cardoso
Intercâmbio
Em 2015 a área de intercâmbio passou por grandes
transformações para que pudesse melhorar os
resultados ﬁnanceiros. A principal medida foi a saída
deste departamento da diretoria de promoção e
assistência à saúde, passando a ﬁcar na
responsabilidade direta do Dr. Silvio Garcia Cardoso,
diretor-presidente de nossa Cooperativa desde
outubro de 2015.
Diversas ações foram tomadas para reestruturar a
área e transformá-la em mais uma unidade de
negócio para nossa empresa, a qual representa 34%
do nosso faturamento. A primeira ação foi a dispensa
do coordenador de intercambio no 2º semestre de
2015 e a vinda do gestor de mercado para assumir
também esta nova estrutura que estaria focada no
resultado.
Outra ação importante foi a reorganização do próprio
departamento com a deﬁnição clara dos processos

de contas a pagar e a receber e da participação
efetiva das auditorias de enfermagem e
médica. Atualmente a área de auditoria
disponibiliza um auditor médico e uma
enfermeira auditora exclusiva para a área de
intercâmbio, além do apoio da auditoria do
Hospital São Paulo e departamento de Contas
Médicas.
Com esse novo modelo de gestão, os
processos de análises foram intensiﬁcados e
com isso prazos menores foram deﬁnidos,
antecipando os processos de análises das
faturas dentro dos prazos deﬁnidos no
Manual de Intercâmbio Nacional, trazendo
melhorias nos resultados. Para isso foram
realizados diversos treinamentos e reuniões
com todos os envolvidos no processo para
realinhamento das diretrizes e prazos para
gestão do resultado.

Dr. Luís Roberto de Moura Neves
Atendimento ao Cliente
Como nos anos anteriores, o departamento de
atendimento ao Cliente manteve o foco na
valorização dos clientes tanto local como de
intercâmbio, além de cumprir durante todo o ano de
2015 integralmente as normas e leis impostas pela
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Atendimentos em 2015
231.177
197.696

Através da consolidação do Portal Eletrônico e com a
utilização desse serviço na maioria das Unimeds, a
comunicação entre as singulares do Intercâmbio
Eletrônico proporcionou ao cliente um atendimento
mais rápido e eﬁciente e maior segurança para todas
as singulares.
Foram mais de 500 mil atendimentos em 2015.

51.856
17.716
Araraquara

0800

Matão

Taquaritinga

23.495
Américo
Brasiliense
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«Depois de implementar melhorias na
estrutura física e modernizar equipamentos
do Hospital São Paulo, seguimos dando ênfase
à segurança do paciente, do cliente e do
próprio cooperado»
Dr. Antonio Carlos Durante
Diretor-Hospitalar

GESTÃO
HOSPITALAR

Dr. Antonio Carlos Durante
Diretor-Hospitalar
Hospital São Paulo
A gestão do Hospital São Paulo no ano de 2015 foi
pautada pela busca da melhoria contínua com
ênfase nos processos de segurança do paciente, do
cliente e do próprio médico.


Durante o último período, o Hospital São Paulo
manteve sua conduta e pautou-se na evolução
tecnológica, modernidade de seus processos,
treinamento da equipe técnica e administrativa,
humanização no atendimento e principalmente
nas questões referentes à segurança do paciente e
com isso em 2015 conquistou a “RE
CERTIFICAÇÃO DA ACREDITAÇÃO (ONA)” pelo
segundo período consecutivo, lembrando que em
dezembro de 2015 o Hospital foi reavaliado e não
somente manteve o padrão de qualidade como
conseguiu uma melhoria considerável em muitos
processos.










Nesse período, foram implementadas importantes
melhorias tanto em sua estrutura física, como na
modernização e manutenção dos equipamentos, e
principalmente nos processos de gerenciamento
de risco.
Dentre as diversas ações realizadas nesse período,
destacam-se:











Ampliação do Espaço e novos ﬂuxos na Unidade
de Emergência;
Reforma Geral da UTI Adulto;
Reforma da UTI Pediátrica;
Criação da sala PPP;
Reforma completa e modernização de nossa
Central de Materiais e Esterilização, com selo
de qualidade comprovada;
Manutenção do sistema de coleta seletiva o
que garantiu ao hospital o SELO UNIMED DE
HOSPITAL SUSTENTÁVEL;
Implantação da sistematização que assegura a
rastreabilidade dos insumos;
Implantação de metodologia que assegura a






eﬁcácia da terapêutica programada com
relação ao resultado esperado. (Ficha de
Avaliação de Feridas e Avaliação
Fisioterápica – Alta Precoce);
Troca de todos os monitores de
multiparamêtros da SRPA;
Presença da enfermeira de OPME no centro
cirúrgico;
Revisão e implantação da nova ﬁcha de
cirurgia segura;
Intensiﬁcação a não utilização de adornos;
Implementação de contratos de trabalho
com as áreas;
Implementação e gerenciamento do
acionamento dos códigos amarelo e azul;
Implantação das Notiﬁcações de Incidentes
informatizada (SNI) e intensiﬁcada a cultura
de notiﬁcação;
Avaliação de Risco Assistencial
informatizada e ampliada (broncoaspiração,
risco farmacológico, risco nutricional, risco
psicológico, lesão de pele);
Gerenciamento do Protocolo de Queda,
Identiﬁcação do Paciente e UPP (indicador
de processo e de resultado);
Plano Terapêutico e Plano de Alta;
Gerenciamento do TRR.

Sala Parto
Humanizado

Ampliação
UTI Adulto
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Unidade de Emergência
Central de
Materiais e
esterlização

O Hospital São Paulo em números:

37.319

Cirurgias Realizadas

Nº Internações

Nº Diárias
39.485

41.403
12.043

33.791

13.237

13.266

11.702

11.576

2014

2015

10.444

10.838
8.992

2012

2013

2014

2012

2015

2014

2015

2012

2013

Atendimentos de Emergência

Total de Partos
1.818

2013

146.186

1.804

147.447

1.726

141.989

136.658

1.589

2012
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2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

Oncologia
Seguindo planos de ampliação e bem-estar de seus beneﬁciários, a Unimed de Araraquara inaugurou
novas instalações para a Oncologia, onde clientes recebem atendimento integral com consulta médica
e sessões de quimioterapia. O novo prédio, localizado próximo ao Hospital São Paulo, foi totalmente
reformado para oferecer maior conforto na assistência humanizada.

Consultas de Quimioterapia
3.761
3.582

3.357
3.282

Sala de Aplicação

2012

2013

2014

2015

Unidade Móvel Educacional Covidien - UMEC
No mês de junho de 2015 o Hospital São Paulo, em parceria com a Metronic – líder mundial em
tecnologia médica e terapias, trouxe para Araraquara a Unidade Móvel Educacional Covidien (UMEC),
que oferece treinamento gratuito em técnicas de cirurgia minimamente invasiva.
Cerca de 120 pessoas entre médicos, funcionários e estudantes passaram pelos treinamentos e
conheceram a unidade móvel, num total de aproximadamente 124 horas de treinamentos.

Qualidade Comprovada
O Hospital São Paulo manteve o reconhecimento de importantes entidades certiﬁcadoras pelo alto
nível dos processos hospitalares:

ONA
Hospital Acreditado Certiﬁcado
em 2013, e com manutenção e
conﬁrmação da certiﬁcação em
2014 e Re Certiﬁcação em 2015.

PNCQ e Controlab
Certiﬁcação atestando a
qualidade do laboratório
de análises clínicas
desde 2009.
Unimed do Brasil
Selo de Sustentabilidade Hospitalar
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«Proporcionamos trabalho ao médico
cooperado e honramos os compromissos
assumidos com a rede credenciada e as
despesas inerentes às suas operações»

Dr. Luís Roberto de Moura Neves
Diretor Administrativo-Financeiro

GESTÃO
ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA

Dr. Luís Roberto de Moura Neves
Diretor Administrativo-Financeiro
No ano de 2015 a Unimed de Araraquara manteve a curva de aumento de seu faturamento,
ultrapassando a casa dos R$ 250 milhões, o que proporcionou à Cooperativa atingir seu objetivo social,
que é proporcionar trabalho ao médico cooperado e honrar os compromissos assumidos com a rede
credenciada e as despesas inerentes às suas operações:
Faturamento Anual Líquido (R$ - mil)
250.334

*

227.346
205.737

2013

2014

2015

*Receita de Prestação de Serviços composta pelo
I nte rcâ m b i o , A u to G e stã o e Ate n d i m e nto s
Particulares dos recursos próprios.

As despesas vêm sendo o desaﬁo da administração das operadoras de planos de saúde em todo
país, em nossa Cooperativa a curva de crescimento está acima da receita, impulsionado
principalmente pelas despesas assistenciais:

Despesas Totais (R$ - mil)
224.172

Evolução % - Faturamento x Despesas
Faturamento

248.092

11,7%

200.625
9,0%

2013

2014

Despesas

10,7%

10,5%

10,1%

2013 x 2014

2014 x 2015

8,5%

2015
2012 x 2013
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Em 2015 a distribuição destas despesas demonstrou que as despesas assistenciais somadas à
prestação de serviços em saúde respondem por mais de 84% de todo o gasto da Cooperativa:

Já em relação ao faturamento, as despesas assistenciais e de prestação de serviços comprometem 84,7%
de tudo o que é faturado pela Cooperativa, conforme destacado a seguir:

A distribuição das despesas assistenciais foi assim representada nos últimos 3(três) anos:
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Em relação às despesas administrativas, a Unimed de Araraquara as vem mantendo controladas dentro
dos padrões estabelecidos pela Unimed do Brasil, a partir da Norma Derivativa n° 11, que é de no
máximo 12%. A seguir está a distribuição das despesas administrativas em relação ao faturamento:
Participação da Despesa
Administrativa no Faturamento
11,2%

10,1%
9,9%

2013
2014
2015
Quanto às exigências da ANS para a adequação dos ativos garantidores, baseadas na RN 159, a
Cooperativa conseguiu cumprir integralmente o exigido.

Já no ﬂuxo ﬁnanceiro a manutenção da medida de aplicar recursos no curtíssimo prazo, rendeu à
Cooperativa em 2015 mais de R$ 320,7 mil, já descontado o imposto de renda. Ainda na busca por
melhores taxas de remuneração das aplicações, alteramos, com autorização da ANS, o fundo de
aplicações das garantias ﬁnanceiras das provisões técnicas junto ao Banco Santander, proporcionando
maior rendimento.
O ﬂuxo ﬁnanceiro representado pelo saldo em caixa mais as aplicações deduzidas dos saldos em
aberto dos empréstimos bancários ﬁcam assim demonstrados:
Fluxo Financeiro - (R$ - Mil)
8.332
7.156

2013

6.548

2014

2015
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No âmbito tributário a Unimed de Araraquara protocolou em 04/05/2015 ação para revisão do
parcelamento tributário junto a Receita Federal, da qual pleitea-se a redução dos valores ora
parcelados em detrimento das alterações trazidas a lei 9.718 pela lei 12.873 que dá nova interpretação
a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS. A Cooperativa mantém provisionado
contabilmente cerca de R$ 5,9 milhões para cobrir demais processos de origem trabalhista, tributária e
cível. Além disso há R$ 7,8 milhões que a assessoria jurídica avalia que os resultados dos processos
poderão ter uma possível saída de recursos, mas que ainda não é necessário o provisionamento ou
reserva contábil.
Em agosto de 2013 foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a criação do Fundo de Equilíbrio
do Patrimônio para garantir o cumprimento das exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar
referente aos Recursos Próprios Mínimos. Esta exigência da ANS prevê que até o ﬁnal de 2022 a
Unimed de Araraquara tenha recursos suﬁcientes para garantir suas operações reﬂetidas em um
Patrimônio Mínimo Ajustado.
Na simulação feita pela Cooperativa, baseada em dezembro de 2015, o total a ser constituído até o ﬁnal
do prazo estipulado na legislação era de R$ 44 milhões, e a Cooperativa já havia constituído R$ 23,3
milhões. Na mesma assembleia também foi constituído o Fundo para garantia de amortização de
ativos de cooperados da IN 20 e IN 39, que garantirá a amortização dos ativos na mesma proporção dos
pagamentos das obrigações legais que originaram tais valores a receber dos cooperados.
Ponto de destaque ocorrido no ano de 2015 foi a liquidação da Unimed Paulistana, que além dos efeitos
negativos para a imagem de todo o sistema Unimed também trouxe a necessidade de reconhecimento
de perdas pelo não recebimento de atendimentos feitos na rede da Unimed de Araraquara na ordem de
R$ 800 mil.
Apesar da crise em que mergulhou a economia de nosso país, a Unimed ainda conseguiu investir na
melhoria de suas instalações, modernização das instalações do Hospital São Paulo, aquisições de
novas participações societárias em outras operadoras e empresas ligadas ao sistema cooperativista e
licenças de softwares. O total investido em 2015 foi de R$ 3,6 milhões.
A situação econômica da Cooperativa teve ligeira queda, interrompida pelos cortes realizados a partir
de outubro/2015, que consistiram na redução em 7% do valor unitário de consultas, CH de
procedimentos e exames, plantões, remuneração de diretores e conselheiros, controle de autorizações
e maior rigor na auditoria médica. Abaixo são demonstrados os gráﬁcos que medem a liquidez
corrente, capital circulante líquido e sinistralidade.
O indicador de liquidez corrente demonstra quantos reais a Cooperativa tem para honrar cada real de
obrigações de curto prazo.

Liquidez Corrente
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1,13

1,11

2013

2014

1,06

2015

O capital circulante líquido mede a diferença entre o Ativo Circulante (bens e direitos a realizar em
curto prazo) e o Passivo Circulante (obrigações a pagar de curto prazo).

Capital Circulante Líquido
3.527

3.549

1.756

2013

2014

2015

A sinistralidade, por sua vez, mede o comprometimento da receita dos contratos próprios em relação ao
custo de assistência à saúde:

Sinistralidade

81,2%
80,4%
79,6%

2013

2014

2015
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«Ao longo de 2015, a área desenvolveu
atividades para aperfeiçoar e manter o bom
relacionamento com os médicos cooperados»
Dr. Renato Chediek
Diretor Relacionamento Médico Cooperado

RELACIONAMENTO
COM O MÉDICO
COOPERADO

Dr. Renato Chediek
Diretor Relacionamento Médico Cooperado
Relacionamento com o médico Cooperado



Telefonia celular: 939 linhas ativas, com
tarifas reduzidas, das operadoras Claro
(650) e Vivo (289) utilizadas pelos
médicos cooperados;



Encontros com secretárias: Palestra de
reciclagem e motivação para as secretárias
dos médicos cooperados contou com 150
participações, cujo tema foi "Atendimento
Humanizado";

Ao longo de 2015, a área desenvolveu atividades
para aperfeiçoar e manter bom relacionamento com
os médicos cooperados:


Admissão/demissão de cooperados: 11 médicos
admitidos e 04 médicos desligados;



Participação em congressos: 68 médicos
cooperados foram beneﬁciados com ajuda de
custo;



Aplicação de Treinamentos
personalizados para novas secretárias;

Assessoria Jurídica: consultas preventivas em
número ilimitado e acompanhamento de
processos judiciais;



Aplicativo para o celular - UNICOOP:
Agilidade nas solicitações ao
departamento, consulta a tabela TUSS,
envio de notícias e visualização da
produção médica;





I nte r n et : b a n d a l a r g a d a Co o p e r a t i v a é
disponibilizada nos consultórios;



Ouvidoria: médico disponível para ouvir as
sugestões, reclamações e elogios dos médicos
cooperados e clientes;



Plano de Saúde: disponível para médicos
cooperados, dependentes e secretárias;



Sala do cooperado: 10.319 atendimentos
exclusivos e 3.124 visitas a sala do cooperado,
instalada na Cooperativa;



Correspondências enviadas: Foram
encaminhados aos cooperados: 5173 e-mails, e
recebidos 7809 e-mails, enviadas 41 circulares,
219 memorandos e 166 correspondências;



Seguro por incapacidade temporária: disponível
em casos de afastamento do trabalho por doença;



Seguro Unimed Assistencial: seguro para
médicos cooperados e dependentes legais em
viagens internacionais no limite de 30.000 euros;



Uniclube: Continuidade do cartão
exclusivo de descontos aos médicos
cooperados.
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
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RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES
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PARECER DO
CONSELHO FISCAL
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Dr. Luis Roberto de Moura Neves
Diretor Técnico
CRM-SP 26445

Rua Carlos Gomes, 1943 - Centro - Araraquara - SP
(16) 3303 1500 SAC.: 0800 11 32 44

