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RELACIONAMENTO COM O MÉDICO COOPERADO

Terminamos mais um ano de gestão à frente da Unimed de Araraquara, com nosso balanço fechando no
azul, como convém a qualquer empresa com boas praticas de gestão, e com uma sobra ao redor de um por
cento do faturamento global no ano de 2013, o que praticamente é uma constante dentre as cooperativas
do Sistema Unimed. Sabíamos que seria um ano difícil, uma vez que foi o ano do retorno ao sistema de
pagamento convencional, o Fee For Service, que voltou a vigorar em janeiro de 2013, e realmente a
readaptação acabou por gerar alterações significativas nos fluxos da produção médica e do custo
assistencial.
No entanto, algumas coisas nos preocupam neste novo período que se inicia - a escalada de sinistralidade
dos grandes contratos, o novo rol da ANS, que trouxe a obrigatoriedade de fornecimento de
quimioterápicos orais, além de outros 28 novos procedimentos e 50 novos exames, e, por último, mas não
menos preocupante, o descompromisso de parte do corpo de cooperados com o seu próprio negócio,
uma vez que todos os 437 médicos são os donos da cooperativa.
Em relação aos grandes contratos, acima de 4 mil clientes, recente reunião de planejamento estratégico,
que congregou os conselhos desta Unimed em fevereiro passado, deliberou pela busca de alternativas para
a gestão de tais contratos, a exemplo do que outras grandes Unimeds já fizeram. Trata-se de ofertar uma
rede dirigida que permita fazer a gestão mais enxuta dos custos assistenciais e administrativos, se
necessário com atendimento em unidades de rede dirigida e com atendimento primário antes do
encaminhamento ao especialista. Há contratos que beiram 100 por cento de sinistralidade, e sobre eles há
que haver uma ação efetiva de controle dos custos assistenciais, para que se mantenha a qualidade no
atendimento sem sacrificar-se o resultado dos contratos que se mantêm equilibrados. Nos últimos meses
chegamos a ter nosso Hospital São Paulo, recentemente ampliado em 54 leitos, com lotação máxima, o que
se previa acontecer só em alguns anos.
Quanto ao segundo problema, mais uma vez a ANS joga para as operadoras de planos de saúde obrigações
de cobertura antes supridas pelo Estado, como por exemplo o fornecimento de medicamentos
quimioterápicos orais em regime ambulatorial – somente neste item (fornecimento de quimioterápicos
orais) estima-se um custo anual extra de um milhão de reais, além de coberturas específicas para 29
doenças genéticas que passam a ter cobertura obrigatória. Estudo atuarial mostra que o novo Rol que
passou a vigorar a partir de janeiro de 2014 deve produzir um aumento entre 3,876% e 4,651% nos índices
de sinistralidade das operadoras de plano de saúde, e sem a contrapartida da autorização para aumento
compensatório nas mensalidades dos planos.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Vemos com muita apreensão a saída de alguns cooperados antigos do nosso quadro societário, e, não menos
preocupante, temos percebido a falta de envolvimento de grande parte dos cooperados com os rumos da
cooperativa. Em AGE que se realizou no dia 26 de agosto de 2013 para a deliberação para a criação de dois
importantes fundos da cooperativa, tivemos a presença de 11 (onze) cooperados, só um cooperado acima do
numero mínimo de dez para a assembleia acontecer. Outro fato relevante é a dificuldade crescente para
agendamento de consultas nas clínicas, gerando queixas à Ouvidoria da Unimed, quando não notificações por
parte da ANS , que podem gerar multas vultosas à cooperativa. Em face desta tendência, estamos finalizando o
centro de especialidades médicas a ser implantado nas dependências alugadas à Associação dos Fornecedores
de Cana, na Vila Xavier, para onde também serão transferidos vários setores administrativos da Unimed, que
praticamente não se acomodam mais no prédio da Rua Carlos Gomes.
Por fim, apesar de todas as dificuldades, continuamos com a certeza de estar fazendo uma gestão transparente e
ética, e esperamos poder contar com todos para que nossa Unimed continue sendo uma empresa sólida,
respeitada, e líder em seu segmento na nossa região.
Saudações cooperativistas.

Dr. Luís Roberto de Moura Neves
Diretor-Presidente da Unimed de Araraquara

Dr. Luís Roberto de Moura Neves
Diretor-Presidente
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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.

VISÃO
Ser reconhecida nacionalmente até 2016 como uma das singulares mais humanas, eficientes e de mais alto
grau de satisfação dos cooperados, clientes e colaboradores.

VALORES
1 - ÉTICA:

6 - UNIÃO:

Correção e justiça nas ações e decisões, respeitando
os direitos e reconhecendo os deveres de todos.

Minimização do interesse pessoal para que o
coletivo balize o individual.

2 - TRANSPARÊNCIA:

7 - EDUCAÇÃO:

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

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.
4 - COMPETÊNCIA:
Capacidade de estabelecer critérios, adotar atitudes
e empreender ações de excelência que gerem e
potencializem resultados positivos.
5 - COMUNICAÇÃO:
Transmissão ágil e eficaz de informações precisas,
segundo a especialidade das áreas.

8 - GESTÃO PROFISSIONAL:
Modernidade e eficácia administrativa, com base
em pessoas, métodos e processos criteriosos, e foco
na qualidade.
9 - HUMANIZAÇÃO:
Atendimento com carinho e disposição acolhedora,
respeitando o cliente em todas as instâncias do
relacionamento.
10 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL:
Atuação digna e sustentável junto à comunidade, na
busca de uma sociedade fraterna e solidária.
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DIRETORIA
DIRETORIA EXECUTIVA
Dir. Presidente: Dr. Luís Roberto de Moura Neves
Dir. Administrativo Financeiro: Dr. Silvio Garcia Cardoso
Dir. de Mercado: Dr. Luiz Tsuha Junior
Dir. de Promoção e Assistência à Saúde: Dr. José Aluizio Guedes Paschoal
Dir. Hospitalar: Dr. Antonio Carlos Durante

VOGAIS
Dr. Adalberto Milani Gonçalves
Dr. Antonio Alves Ferreira
Dr. Fernando Cláudio Bortolotti Bazzoli
Dr. Luiz Carlos Delphino
Dr. Marcus Vinicius Platzer do Amaral
Dr. Renato Chediek
Dr. Sérgio Delort

CONSELHO TÉCNICO
Dr. José Manoel Bombarda
Dr. José Geraldo Bonfá
Dr. José Cândido Monteiro da Silva Machado
Dr. José Antonio Bastia Neves
Dr. Bruno Piva Junior

CONSELHO FISCAL
Efetivos
Dr. William Pio Martins
Dr. Eduardo Henrique Bonini
Dr. Vamberto Raphael Vicente
Suplentes
Dr. Fernando Paganelli
Dr. Jorge Hage Zbeidi
Dr. Carlos Eduardo Galeazzi
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GESTÃO ESTRATÉGICA
O ano de 2013 foi marcado pela consolidação dos
conceitos de qualidade e pela redefinição dos
procedimentos e instruções de trabalho da Unimed
de Araraquara.
A área de qualidade revalidou todos os
procedimentos hospitalares e iniciou os trabalhos
para a certificação de qualidade da operadora.
A área de tecnologia e o centro de informações,
além de garantir a evolução dos sistemas, introduziu
o BI (Inteligência Empresarial, ou Business
Inteligence), que é um método que visa ajudar as
empresas a tomar decisões mediante dados e
informações recolhidas pelos diversos sistemas de
informação. Com essa nova ferramenta pôde-se
transformar dados guardados em sistemas em
informação qualitativa, essencial para a tomada de
decisão.
Com o apoio das áreas de Recursos Humanos,
Jurídico, Marketing e Relacionamento com a ANS
também foi garantido o atendimento a todas as
demandas e necessidades das demais áreas da
empresa.

5 – Estudo referente a possível saída da Hemodiálise
do Cana Sol.
6 – Estudo para ocupação do Cana Sol (Centro de
Referência, Oncologia, Hemodiálise, Endoscopia).
7 – Manutenção da política de certificação em
qualidade (ONA, PNCQ, Acreditação da Operadora,
etc.).
8 – Avaliação da proposta para projeto de
engajamento do cooperado.
9 – Estudo de viabilidade para implantação de um
produto de rede dirigida.
10 – Solicitação à Prefeitura Municipal do
cumprimento do acordo do ISSQN com a
Cooperativa, com aprovação na Câmara de
Vereadores de uma lei definindo as bases de
contribuição.
11 – Manutenção do provisionamento contábil do
ISSQN apenas para a autuação já recebida
(Nov/2010).

A área de gestão estratégica reuniu, no início de
2014, a diretoria e os conselhos para a quarta
reunião bianual de planejamento estratégico, que
aconteceu nos dias 14 e 15 de fevereiro, quando
foram definidos 18 encaminhamentos e ações para
os próximos dois anos:
1 – Alteração da visão para 2016.
2 – Estudo para manter com subsídios o plano de
saúde dos ex-cooperados acima de 65 anos.
3 – Avaliação da criação (ou reativação) de
departamentos de especialidades na Unimed.
4 – Manutenção das negociações de inadimplência
e ações de contenção de sinistralidade,
compartilhando com o Conselho de Administração
a responsa bi l idade dos cont ratos com
inadimplência recorrente, e a elevada sinistralidade.

Dr. Luís Roberto de Moura Neves
Diretor-Presidente
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12 – Revisão da classificação jurídica do risco de autuação relativa ao ISSQN, considerando-se o recurso
próprio.
13 – Elaboração do projeto de viabilidade para construção de hospital, pronto-atendimento e unidades
administrativas em Matão.
14 – Reestruturação geral da Auditoria, com implantação de protocolos.
15 – Definição do projeto para ampliação do Centro Cirúrgico do Hospital São Paulo.
16 – Estudo de Reestruturação do plantão médico no Hospital São Paulo.
17 – Estudo para ampliação e ou redimensionamento do Pronto-Atendimento do Hospital São Paulo (adulto
e infantil).
18 – Mudança dos setores administrativos da Unimed para novo local (Av. 13 de Maio).

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Em 2013 o diferencial foi a implantação do sistema de Businees Inteligence (BI).
O sistema de BI é uma tecnologia que permite às empresas transformar dados guardados nos seus sistemas
computacionais em informações padronizadas e de fácil acesso para todos os tomadores de decisão.
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BI - Página Inicial

GESTÃO ESTRATÉGICA
Após integrarem-se todos os servidores da Unimed de Araraquara, a performance dos sistemas melhorou e
manteve-se a disponibilidade dos aplicativos para toda a Cooperativa.
ATUAL REDE DE COMPUTADORES DA UNIMED DE ARARAQUARA

Com o objetivo de garantir a evolução dos sistemas e de forma a atender a todas as demandas legais e de
negócios, implantaram-se no ano de 2013 várias melhorias, como:
• Virtualização e substituição de servidores do Banco de Dados, garantindo com isso maior
escalabilidade e performance melhor.
• Definição de contrato de manutenção dos servidores em caso de falhas, com solução em
até 6 horas após abertura do chamado (Sistema WAC, CHAT usado pela secretária,
atendimento Operadora para pacientes e Uniline).
• Renovação dos servidores de aplicativos (maior desempenho e escalabilidade).
• Implementação da redundância de serviços essenciais, como Terminal Server e WAC,
gerando maior disponibilidade de acesso aos sistemas computacionais.
• Novo protocolo de recuperação de falhas, com menor tempo de recuperação dos
servidores.
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• Reestruturação de rede de computadores do PAPE e Laboratório, garantindo maior
segurança e disponibilidade para o acesso aos sistemas.
Ainda em 2013, a equipe de tecnologia da informação manteve todos os sistemas disponíveis e integrados,
como indicado na imagem a seguir.

TOPOLOGIA SISTEMAS - UNIMED - FEVEREIRO 2014

Além dos projetos, a equipe de Tecnologia da Informação atendeu mais de 7 mil solicitações de diferentes
áreas da cooperativa.

SOLICITAÇÕES ATENDIDAS
7.017
5.352

5.580

2011

2012

3.870

2010

13

2013

GESTÃO ESTRATÉGICA
A equipe de Tecnologia da Informação efetivou um novo projeto de responsabilidade socioambiental.
Desde novembro de 2013, toda a sucata eletrônica gerada pela Unimed de Araraquara é descartada a uma
empresa especializada em gerenciamento e reciclagem desse material, evitando que esse resíduo
contamine o meio ambiente. Já foram descartadas mais de três toneladas de lixo eletrônico.

ESCRITÓRIO DA QUALIDADE
Com o objetivo de auxiliar todos os setores da Cooperativa e do Hospital São Paulo quanto a ações,
conceitos e ferramentas da qualidade, e visando à correção e melhoria de processos e à otimização dos
serviços prestados, o escritório da qualidade, em 2013, revisou e auditou todos os procedimentos e
instruções do HSP e iniciou as avaliações dos processos da operadora de forma a garantir a manutenção da
ONA para o Hospital São Paulo e o início do processo de acreditação da operadora.
Abaixo listam-se as principais ações do “Escritório da Qualidade”:
• Atualização dos processos e instruções com base nas novas exigências do Manual
Brasileiro de Acreditação (Versão 2014).
• Auditorias internas no HSP e avaliação das áreas com base no Manual Brasileiro de
Acreditação – ONA.
• Preparação das áreas para a manutenção da acreditação hospitalar.
• 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 do Programa Qualiss (ANS).
O setor também concluiu, em 2013, mais de 300 ações referentes à melhoria da qualidade e revisou
aproximadamente 400 procedimentos.
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JURÍDICO
Manteve-se o relacionamento de interface tanto na esfera administrativa quanto na judicial, isoladas e/ou
em conjunto com os escritórios de apoio.
Manteve-se tanto a esfera administrativa quanto a 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.
O departamento jurídico também conseguiu, com a elaboração cuidadosa de respostas, diminuir o número
de reclamações nos PROCONs de Araraquara e região, bem como obteve êxito de 100% no arquivamento
das demandas CIPs (Cartas de Informações Preliminares) do referido órgão governamental, evitando que as
referidas CIPs se tornassem processos administrativos e/ou judiciais. Nesse mesmo sentido, o departamento
jurídico atuou em parceria com o CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) da
comarca de Taquaritinga-SP, evitando em 100% que as demandas se tornassem processos judiciais.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS
565
458

435
306

233

2009

2010

2011

2012

2013

RELACIONAMENTO COM A ANS
Em 2013, o departamento de Relacionamento com a ANS, além de garantir o envio de todas as obrigações
dentro dos prazos, cumpriu as demais exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar. As principais
ações do departamento no ano estão relacionadas a seguir:
• Monitoramento assistencial trimestral/2013 - A Unimed de Araraquara mantém o status
verde, não apresentando indícios de risco assistencial.
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GESTÃO ESTRATÉGICA
• Deferimento pela ANS do Programa de Conformidade Regulatória – Adesão 2013 –
OFICIO nº 3544/2013.
• Atualização/conferência dos 22 contratos de Assistência Médico-Hospitalar ativos para
vendas (empresarial, adesão, individual).
• Deferimento Reajuste Pessoa Física – Oficio nº 494/2013.
• Suporte às áreas de Atendimento e Auditoria nas negativas de autorização; Resolução
Normativa 319/ 13.
• Análise das solicitações da área de Vendas dos requisitos da portabilidade de carências.

NIP’S - Notificação de Investigação Preliminar
Demandas de Beneficiários
Quantidade de demandas
Defendidas e Arquivadas
Aberto processo administrativo
Em andamento

30
23
04
03

Defesas Referentes ao Ressarcimento ao SUS
Total de guias de autorizações
de internação hospitalar

861

A seguir estão destacadas as resoluções normativas mais relevantes de 2013:
Resoluções Normativas ANS
Resolução Normativa nº 319 - Negativas de Autorização;
Resolução Normativa nº 321 alteração – Divulgação da Qualificação dos Prestadores;
Resolução Normativa nº 330 atualização instrumento jurídico produtos dos planos registrados;
Resolução Normativa nº 341 Padrão TISS – em andamento;
Resolução Normativa nº 343 - Regulamenta a forma de processamento das demandas de
reclamação/NIP – em andamento.
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RECURSOS HUMANOS
Em 2013 o departamento de Recursos Humanos apresentou uma grande evolução em relação a seus
processos internos, implementando novas ferramentas de trabalho, em especial a avaliação de
performance, feita com todos os profissionais com cargo de liderança no Hospital São Paulo.
Esse trabalho, que já havia sido feito na operadora, possibilitou neste ano que novos procedimentos fossem
implementados no HSP, e com isso conseguiu-se manter o turn-over da equipe em níveis baixos e o
absenteísmo dentro da meta estabelecida.
TURN-OVER
Meta < 2%

Jan/14

Dez/13

Nov/13

Out/13

Set/13

Ago/13

Jul/13

Mai/13

Jun/13

Hospital São Paulo

Abr/13

Fev/13

Jan/13

Mar/13

Operadora

3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

ABSENTEISMO
Meta < 3%

4,00%

Operadora

Hospital São Paulo

3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
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Jan/14

Dez/13

Nov/13

Out/13

Set/13

Ago/13

Jul/13

Jun/13

Mai/13

Abr/13

Mar/13

Fev/13

Jan/13

0,00%

GESTÃO ESTRATÉGICA
OUVIDORIA
Com o objetivo de ouvir os clientes e buscar a transparência de sua atuação na área de planos de saúde, a
Unimed de Araraquara reestruturou a área de Ouvidoria em julho de 2013 e, desde então, o setor vem
atuando como um canal de comunicação direto entre o cliente e a Cooperativa.
Essa adequação fez com que a Cooperativa antecipasse o cumprimento da Resolução Normativa 323 da
ANS, que determinava que, a partir do dia 1º de outubro de 2013, todas as operadoras de planos de saúde
com mais de 100 mil beneficiários eram obrigadas a oferecer serviço de Ouvidoria.
O número e o tipo de manifestações recebidas de julho de 2013 a janeiro de 2014 estão destacados nos
gráficos abaixo:
ESPÉCIE DA MANIFESTAÇÃO
27
25

23

21
17

18

12

12

17

15

13

Reclamação

13

10

Consulta
Elogio

1
Julho

Agosto

Setembro

1
Novembro

Outubro

1
Janeiro

Dezembro

MANIFESTAÇÕES POR UNIDADE
32
32

22

21
18
10
7 7
1 1
Crab

2

9

7

18

18

9

2
Hospital

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
1

Operadora

1

2

1 1

Pronto
Postos
Atendimento
de
Matão
atendimento

1 1 1

Unilab

1

1 2

1

3

Univida
Araraquara

1

1
SOS
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UNILAB – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Sempre preocupado com a qualidade no atendimento e nas análises, o Unilab (Posto de coleta e laboratório
de análise clínicas do Hospital São Paulo) manteve os selos de qualidade do PNCQ e ControlLab.
No final de 2013 e início de 2014 o posto de coleta foi ampliado, com a inclusão de mais três espaços para
coleta de exames, com o objetivo de diminuir o tempo de espera dos clientes.
Além de ter investido em novos equipamentos que trouxeram mais modernidade e agilidade na análise dos
resultados como o Cobas 121 (gasometria).
Os gráficos abaixo mostram a evolução do número de atendimentos:

69.914

61.159

54.597

25.400

46.604

PACIENTES ATENDIDOS

2009

2010

2011

2012

2013

2009

19

2010

2011

2012

336.510

277.154

237.056

200.416

100.956

EXAMES REALIZADOS

2013

GESTÃO ESTRATÉGICA
Em 2013 o Unilab manteve sua qualidade reconhecida. Pelo sexto ano consecutivo recebeu o selo do
PNCQ. E pelo quarto ano o certificado do ControlLab.

MARKETING
A Unimed de Araraquara realizou em 2013 um planejamento de marketing visando à exposição e ao
fortalecimento da marca Unimed. As principais ações foram a inserção diária da marca na mídia, cumprindo
contratos de permuta e criando outras ações de promoção da marca. Em 2013 a marca Unimed foi
divulgada 13.643 vezes nos diversos canais de mídia de Araraquara e região.

DIVULGAÇÃO DA MARCA UNIMED
14231

13643
10210

9334
5926

2009

2010

2011

2012

2013
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PATROCÍNIOS
A Cooperativa manteve em 2013 os patrocínios das equipes Ferroviária S/A, Basquete Masculino Sub-19
(ABA), Futsal de Américo Brasiliense e Futebol Feminino de Araraquara. Em agosto, a Unimed iniciou parceria
com o Voleibol Feminino de Araraquara (UNIARA/A.F.A.V), e durante todo o ano apoiou o nadador Diego
Giovanne Rodrigues, da Fundesport. O objetivo desses patrocínios é aumentar a visibilidade da marca por
meio dos uniformes e materiais de divulgação das equipes.
Muitas outras ações de patrocínio de cunho social, esportivo, assistencial, educacional e cultural foram
apoiadas pela Unimed nas cidades da área de atuação da Singular, como apoio à Festa Junina e à Feira da
Bondade da APAE de Araraquara, ao Evento Banco Cadeira de Rodas, à Caminhada Sicredi e Sescoop, à 8ª
Corrida Fisk Saúde em dia, à 19ª Corrida da Amizade de Matão, entre outros eventos.
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Futebol Masculino

Futebol Feminino

Basquete Masculino

Vôlei

GESTÃO ESTRATÉGICA
FRALDÁRIO UNIMED
Há 12 anos, a Cooperativa garante conforto e praticidade aos frequentadores do Shopping Jaraguá, em
Araraquara oferecendo a pais, mães e bebês os serviços de fraldário totalmente gratuitos. O Fraldário do
Shopping Jaraguá tem espaço para troca de fraldas e higienização do bebê, local apropriado para
amamentação e alimentação, micro-ondas e frigobar, além de carrinhos para empréstimo, o que reforça a
marca junto aos clientes.
Em 2013, o Fraldário Unimed realizou 17.885 atendimentos distribuídos nos serviços de amamentação e
alimentação, troca de fraldas e higienização, e empréstimo de carrinhos, conforme demonstra o gráfico
abaixo:

ATENDIMENTO FRALDÁRIO UNIMED 2013
8.965
1.847

7.073

Amamentação/Alimentação
Troca de Fraldas/Higienização
Empréstimos de Carrinhos

Entrada do Fraldário

Área de Amamentação
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Unimed de Araraquara ampliou em 2013 seus programas de Responsabilidade Social, proporcionando a
inclusão social a um maior número de crianças e adolescentes, por meio de vários projetos por ela apoiados.
Durante o ano foram beneficiados aproximadamente 8.200 participantes dos diversos programas
apoiados pela Cooperativa:

Programa Felix - Programa voltado à inclusão digital, em parceria com a FESP, AMU de
Araraquara e Lar Escola Redenção - Núcleo “Bezerra de Menezes”. Foram formadas, desde
2010, cinco turmas, beneficiando 48 garotos.
Fesp

Formatura da 4ª turma do Programa Felix

Escolinha de Esportes – Projeto em parceria com a Prefeitura Municipal de Araraquara,
com aproximadamente 7.500 crianças e adolescentes, que apoia a prática esportiva em
mais de 20 modalidades em diversos bairros da cidade de Araraquara.

Projeto Pescar – Projeto em parceira com o Grupo Fischer S/A de Matão, para 51
adolescentes de baixa renda, de 15 a 17 anos, que participam do ensino profissionalizante
da Unidade “Carlos Guilherme Eduardo Fischer” em Matão, e da Unidade “Euclydes
Carozelli”, em Nova Europa.
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Projeto Sabsa – Projeto desenvolvido pela Sociedade Amigos do bairro do Santa Angelina
– SABSA, que atende cerca 75 crianças devidamente inscritas no programa e matriculadas
na rede pública de ensino.

Projeto Bom De Bola, Bom Na Escola – Programa em parceria com o Grupo Fischer S/A de
Matão, que oferece a prática esportiva do futebol a cerca de 170 garotos de 7 a 16 anos.

Projeto Talentos na Escola – Voleisol – Projeto em parceria com a Fundesport, que
atende cerca de 600 inscritos, oferecendo treinamentos na modalidade do voleibol.

Projeto Educatênis – Projeto desenvolvido pela Academia Hage Esportes, que
proporciona a 50 crianças a oportunidade do aprendizado da modalidade do tênis. Esse
projeto encerrou suas atividades em dezembro de 2013.

Projeto Fundação Edmilson – Projeto da Fundação Edmilson de Taquaritinga, de autoria
do jogador Edmilson, que atende cerca de 300 crianças e adolescentes em diversas
atividades educacionais, esportivas, artísticas. A Unimed permaneceu na parceria de
janeiro de 2010 até junho de 2013.

Selo Unimed do Brasil e PNUD - Com suas ações de responsabilidade social a
Cooperativa garantiu a manutenção do Selo de Responsabilidade Social 2013, concedido
pela Unimed do Brasil, no nível 3 de 4, além de alinhar suas ações ao Programa “Unimed
Abraça os ODM”, que visa a auxiliar o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD.

Amiga da Criança - A Unimed de Araraquara, em parceria com Fundação Abrinq, manteve
sua contribuição mensal com o objetivo de auxiliar a instituição nos diversos projetos
desenvolvidos, continuando em 2013 como uma empresa Amiga da Criança.
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Coral Unimed - Por meio de um trabalho realizado ao longo de todo o ano de 2013, o
Coral Unimed, sob regência do maestro Moacyr Júnior, levou através da música
muitas mensagens de alegria, esperança e amor a todos que acompanharam as
apresentações.
Junto aos pacientes do Hospital São Paulo, o Coral comemorou datas importantes, como o Dia das Mães, Dia
dos Pais e o Natal, interpretando canções que emocionaram pacientes, funcionários e visitantes.
Pelo segundo ano consecutivo, o Coral Unimed participou do 35º Festival de Corais de Poços de Caldas/MG.
Houve também apresentações no Programa Papo de Bola –TVARA, no Clube Araraquarense, ao lado da
Banda The Beatles Again, e na Festa Anual da Cooperativa.

Integrantes do Coral Unimed com o
Dr. Luís Roberto de Moura Neves durante
apresentação em homenagem ao Dia da Mães
no Hospital São Paulo

Araraquara

AMU – Associação Mulher Unimed - Em 2013, a AMU de Araraquara continuou o trabalho
de apoio a entidades e órgãos púbicos, como o Fundo Social de Solidariedade de
Araraquara, PARA D.V. - Associação para Apoio e Integração do deficiente Visual, APAE de
Araraquara e Américo Brasiliense e Lar São Francisco, além de ser parceira do Programa
Felix.

Campanha Agasalho 2013 junto ao Fundo Social
de Solidariedade de Araraquara
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Apresentação no 35º Festival de Corais
Poços de Caldas/MG

Participantes PARA-D.V. no Concurso
Literário Amusp – SP
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A área de mercado da cooperativa seguiu em 2013 o
planejamento traçado desde 2006, que tem como
principal objetivo aumentar o valor médio por
beneficiário nos contratos da carteira.

A Unimed de Araraquara atingiu em 2013 a marca
de 120.419 beneficiários diretos, e
aproximadamente 2.517 bene ficiários de
intercâmbio do Sistema Unimed.

Em 2013 foram realizadas ações que visaram a
alcançar as metas orçamentárias, com destaque
para:

Neste ano, entretanto, a cooperativa perdeu o
carteira da empresa Citrosuco, que migrou para a
Central Nacional Unimed.

• 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 previsto para
Janeiro/14, bem como melhorar a
remuneração dos médicos.

Os beneficiários da empresa, entretanto, continuam
sendo atendidos pela singular de Araraquara. Por
isso, o número de beneficiários pessoa jurídica
a p re s e ntou u m a p e qu e n a re d u çã o, d e
aproximadamente 2%, se comparado ao ano
anterior.

• Adequação da documentação que
compõe o contrato de plano de saúde,
em virtude das alterações impostas
pelas várias Resoluções Normativas
publicadas pela ANS.

A quantidade de beneficiários pessoa física, por
outro lado, cresceu quase 3% de 2012 para 2013.

• Emissão e assinatura de termo aditivo
para todos os contratos coletivos
regulamentados, com o objetivo de
cumprir o disposto na Resolução
Normativa 309, da ANS, que instituiu o
grupo de empresas com menos de 29
vidas para composição de reajuste desta
carteira.
• Incorporação de coparticipação nos
contratos de assistência à saúde,
principalmente com foco nos grandes
contratos, com o objetivo de buscar um
maior controle na utilização desses
contratos e aumentar a margem de
sobra dos mesmos.
• Prospecção de pequenas e médias
empresas da área de ação, buscando
aumentar a participação desse segmento
de mercado na carteira.
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Dr. Luiz Tsuha Junior
Diretor de Mercado

GESTÃO DE MERCADO
QTDE BENEFICIÁRIOS
121.468

QTDE BENEFICIÁRIOS PJ

120.419

98.576

QTDE BENEFICIÁRIOS PF

96.846

22.892
2012

2013

2012

VENDAS - NOVOS BENEFICIÁRIOS
Com as ações de vendas executadas em 2013
manteve-se a carteira de contratos coletivos
empresariais. Destaca-se também a conquista de
novas organizações para a carteira, como Drogaven,
Copav, Transportadora Orlando, Varejão Passarinho
e outros.
VENDAS
4.716

3.421

2013

2012

23.573
2013

EVOLUÇÃO DOS CONTRATOS DE
PESSOAS JURÍDICAS COM
COPARTICIPAÇÃO
Como nos anos anteriores, seguiu-se o
planejamento de buscar melhores condições
comerciais e contratuais para a cooperativa, com a
implantação de coparticipação nos contratos
existentes e novas vendas focadas neste tipo de
contrato. Com isso, continuou-se com alterações de
portfólio dos produtos para o plano coparticipativo,
acarretando mais um ano recorde na receita.
RECEITA COM COPARTICIPAÇÃO
9.772.371
7.928.963

1.295
2012
TOTAL

PF

2013

PJ

A expectativa em 2013 era alcançar R$ 9 milhões somente com receita de coparticipação, meta que foi
superada com as ações estratégicas do planejamento.
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NÚMERO DE CONTRATOS PESSOA JURÍDICA COM COPARTICIPAÇÃO
926

848
653

551

Coparticipativo
Geral

2012

2013

Além do trabalho constante nas negociações para instituição de coparticipações nos contratos
empresariais existentes, o foco da área de mercado foi no aumento da carteira de pequenos e médios
contratos, com o objetivo de eliminar a dependência dos grandes contratos.
% DE CONTRATOS

% DE BENEFICIÁRIOS

86% - Cestão
10% - Pequenas
3% - Médias
1% - Grandes

73% - Grandes
6% - Cestão
8% - Pequenas
13% - Médias

É importante destacar que a Unimed de Araraquara já possuiu mais de 80% dos beneficiários de contratos
empresariais concentrados nos grandes contratos corporativos.

VALOR MÉDIO POR BENEFICIÁRIO
Em 2013, a estratégia foi aumentar o valor médio por
beneficiário de todos os contratos, concentrando os
esforços nos contratos empresariais que
apresentavam valores não compatíveis com o
serviço prestado, mantendo a estratégia dos anos
anteriores.
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Valor Médio de Venda
Valor Médio da Cooperativa
171,44
145,37

139,31

2012

153,68

2013
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RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL
RN 259- Apoio ao agendamento de consultas:
Desde janeiro de 2012 a Unimed de Araraquara oferece a seus clientes o serviço de apoio ao agendamento
de consultas, que garante atendimento no prazo com qualquer médico da especialidade que o cliente
necessita. Esse setor foi criado para atender a RN 259 da ANS, que determina prazos para que as operadoras
de plano de saúde disponibilizem a seus beneficiários um profissional para a especialidade desejada.
Índice de Utilização do WAC:
A Unimed de Araraquara atingiu em 2013 o maior índice de utilização pelo consultório da emissão de guias
de consultas e autorizações de exames pelo sistema integrado WAC, como mostra o gráfico a seguir:
WAC - AUTORIZADOR ELETRÔNICO
Meta > 80%

% Utilização

90,00%
88,00%
86,00%
84,00%
82,00%
80,00%
78,00%
76,00%
74,00%
72,00%

Total de atendimentos

1.064.188

Total de atendimentos via WAC

913.735

Média % aproximada

86%

Jan/14

Nov/13

Set/13

Jul/13

Mai/13

Mar/13

Jan/13

Nov/12

Set/12

Jul/12

Mai/12

Mar/12

Jan/12

Nov/11

Set/11

Jul/11

Mai/11

Mar/11

Jan/11

70,00%

Dr. José Aluizio Guedes Paschoal
Diretor de Promoção e Assistência à Saúde
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Serviço de Eletroencefalograma (EEG):
O serviço de eletroencefalograma foi instituído em julho de 2012 para complementar o serviço oferecido
pelos consultórios médicos, que já realizavam o exame de EEG, mas que não atendiam a demanda existente.
Observa-se um crescimento desse serviço devido ao aumento de vendas de serviços de medicina
ocupacional a empresas conveniadas ou não.
NÚMERO DE ATENDIMENTO
2012

2013

203

194

174
131

104

178
99

61

Jan

Fev

Mar

Abr

154

147

141

120

262

Mai

Jun

Jul

54

Ago

Set

75

Out

71

64

Nov

86

Dez

REGULAÇÃO
Durante o ano de 2013 a área de Promoção e Assistência à Saúde gerenciou a utilização do consumo de
orteses, próteses e materiais especiais de forma a conseguir minimizar os custos da Cooperativa.
O maior volume de gastos referentes a OPME, em 2013, foi com clientes em pré pagamento, conforme
demonstra o gráfico abaixo.

GASTOS OPME 2013

10.319.952

5.956.377
3.426.905
936.671
Pré Pagamento

Custo Operacional

Intercâmbio

TOTAL

32

ATENDIMENTO AO CLIENTE
O setor de Atendimento ao Cliente apresentou em 2013 um grande avanço, atendendo uma demanda
maior de usuários. A equipe manteve o foco na valorização dos clientes tanto local como de Intercâmbio,
além de cumprir integralmente as normas e leis impostas pela ANS.
Com a dinamização do Portal Eletrônico e com a implantação desse serviço na maioria das Unimeds, a
comunicação entre as Singulares do Intercâmbio Eletrônico proporcionou ao cliente um atendimento mais
rápido e eficiente.
O gráfico abaixo mostra a evolução do número de atendimento:

NÚMERO POR CANAL DE ATENDIMENTO
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65.252
31.354
Portal

127.446
155.760
PABX

12.216
6.364
SAC

32.308
38.856
Posto Taquaritinga

32.288
41.905

40.464
41.673
Posto Matão

Chat

37.350
44.575
Posto Américo

206.002
235.178

2013

Uniline

28.644
34.038
Araraquara
Intercâmbio

Araraquara - Local

97.944
120.655

2012
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INTERCÂMBIO
Durante o ano de 2013 foi realizado o trabalho de monitoramento da classificação no ranking do
intercâmbio eletrônico, no qual a Unimed de Araraquara foi classificada com a letra B, que garante a taxa
administrativa de 5% nas cobranças de intercâmbio e também posiciona a Operadora como uma Unimed
de excelência no atendimento de intercâmbio.
Em 2013, implantou-se o faturamento semanal de intercâmbio, que agilizou a cobrança e o recebimento das
faturas, melhorando assim o fluxo de caixa da Cooperativa.
Os gráficos abaixo mostram o volume de atendimentos em Intercâmbio efetuados na área de atuação.
BENEFICIÁRIOS INTERCÂMBIO EVENTUAL 2012 x 2013
2012

14.953

13.320

12.551

15.363

14.272

14.150

13.783

11.736

37,24%

2013

13.390
14.799

13.912

11.285

Jan

10.208

10.069

9.268

Fev

10.046

9.568

9.352

Mar

Abr

Mai

10.165

Jun

Jul

9.915

9.454

Ago

10.377

10.276

10.444

Set

Out

Nov

Dez

ATENDIMENTOS INTERCÂMBIO EVENTUAL 2012 x 2013
2012

33.426
26.084

34,02%
36.376

33.675

32.413

29.459

34.111

32.379

30.542

28.339

2013

30.786

25.643
21.956

Jan

23.981

24.171

22.819

Fev

Mar

Abr

24.733

23.386

22.185

Mai

23.972

Jun

Jul

24.543
22.796

21.698

Ago

Set

22.252

Out

Nov

Dez
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CRAB – CENTRO DE REFERÊNCIA AMÉRICO BRASILIENSE
O CRAB vem desenvolvendo, desde 2009, um trabalho de atendimento médico ambulatorial nas
especialidades de pediatria, clínica médica e ginecologia. As consultas são pré-agendadas e, em 2013,
foram disponibilizadas 8.383 consultas, sendo realizadas 6.758, ou seja, foram realizadas mais de 80% das
consultas disponíveis. Destacam-se nos atendimentos do CRAB a rapidez e a resolução.
CONSULTAS MÉDICAS 2013
8.383
6.758

Consultas Disponíveis
Consultas Realizadas

O Centro também oferece consultas de acompanhamento na área de medicina preventiva direcionado a
pacientes crônicos, diabéticos e hipertensos. São oferecidas atividades de Promoção à Saúde e Prevenção
de Riscos e Doenças, com o apoio de uma equipe multidisciplinar que acompanha e monitora a condição
de saúde desses pacientes.
A seguir está indicado o número de consultas de medicina preventiva realizadas de janeiro a dezembro de
2013:

Enfermagem

Nutrição

Psicologia

1921
1.681

495

Enfermagem
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Nutrição

Psicologia
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RELACIONAMENTO COM A REDE ASSISTÊNCIAL
RN 54 – Reajustes Contratuais:
Em cumprimento às exigências da Instrução Normativa nº 54, o setor realizou aditamentos em 47 contratos,
regularizando as cláusulas de reajuste.
Codificação TNUMM:
Também em 2013, foi implantada a Codificação TNUMM de insumos, junto às clínicas, para transação no
Sistema Unimed.
Contas médicas:
A equipe de Contas Médicas implementou em 2013 diversas ações, dentre as quais destacam-se:
• Implantação de um programa para automatização de lançamentos dos eventos de
crédito e débito, evitando possíveis erros de digitação.
• Implantação dos arquivos XML (em conformidade com a ANS) nos prestadores
agregados ao Hospital de Matão e no Hospital de Taquaritinga (apenas internações).
• Implantação de mala direta para cooperados e prestadores, informando a data do
fechamento da produção e prazo para o envio da Nota Fiscal.

PA 24H UNIMED MATÃO
As duas principais ações no ano foram a criação do serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes
acamados em casa, efetivado em março, e a instituição do serviço de oncologia em dezembro.
Serviço de Oncologia
Este serviço é voltado para a assistência integral ao paciente com câncer, onde os clientes Unimed tem
ate n d i m e nto e s p e c i a l i z a d o, co m co n s u l ta m é d i ca e s e s s õ e s d e qu i m i ote ra p i a .
Contando com uma equipe multiprofissional, formada por médicos oncologistas, oncohematologistas,
enfermeiros, farmacêuticos e técnicos, o tratamento é oferecido a todos os clientes Unimed, em especial
àqueles que residem em Matão e nas cidades próximas.
O novo espaço foi totalmente projetado e remodelado para oferecer aos pacientes excelência no
atendimento e no tratamento oncológico, garantindo-lhes maior conforto, além de assistência humanizada
e personalizada. O espaço é exclusivo e fica ao lado do pronto socorro da Unimed em Matão, o que garante
a total segurança e privacidade aos clientes.
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UNIVIDA
MEDICINA PREVENTIVA
O departamento de Medicina Preventiva evoluiu nos 18 programas de prevenção inscritos na Agência
Nacional de Saúde Suplementar e também em suas parcerias externas com o ambulatório médico da
empresa IESA e com o departamento de recursos humanos da empresa Embraer.
Atendimentos em Grupo
Os programas de atendimento em grupo englobam as seguintes atividades: avaliação individual da equipe
multidisciplinar, exames periódicos (peso, altura, circunferência abdominal, circunferência quadril, glicemia e
colesterol capilar), reeducação alimentar, apoio psicológico em grupo, atividade física, Projeto Vida Nova
Gestante, refluxo em grupo, controle de obesidade infantil, oficinas de diabetes e hipertensão e controle de
obesidade mórbida (pré e pós-operatório).
MEDICINA PREVENTIVA - ATENDIMENTOS
2.342 2.312

2.635

2.827

2.716
2.532 2.639

2.617

2.722

3.012
2.498
1.526

Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ago/13 Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13

NÚCLEOS DE TERAPIAS
Cumprindo a exigência da Resolução Normativa 167 da ANS de 2008, que consiste no atendimento
individual de psicologia, nutrição, fonoaudiologia e terapia ocupacional pelas operadoras de saúde a seus
clientes, o Núcleo de Terapias atingiu os seguintes números de atendimentos em 2013:
NÚCLEO DE TERAPIAS - ATENDIMENTOS
1.184
957
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927

1.309

1.185

1.301
1.117

1.106

1.223

1.165

1.149

1.018

Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ago/13 Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13
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FISIOTERAPIA
O serviço prestado na clínica de fisioterapia do Univida manteve a logística de atendimento dos anos
anteriores. As atividades descritas no gráfico a seguir referem-se ao número de tratamentos aplicados em
cada sessão, em dependência da necessidade do paciente, ou seja, com a possibilidade de uma sessão ter
várias atividades. O total de pacientes atendidos foi de 4.705, o de sessões foi de 40.978, a que se somam
97.286 atividades realizadas.

9.682

7.230
2990
352

4091

3369
385

Ago/13 Set/13

455

Jul/13

8.058

8.826
3668
426

392

3196

7.798

8.494
414

344

Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13

315

Fev/13

427

Jan/13

3535

7.436
3204

2901

3920

6.640

7.698
402

3364

7.075
382

2943

411

3797

Atividades

Sessões

8.987

9.362

Pacientes atendidos

Out/13 Nov/13 Dez/13

ATENÇÃO DOMICILIAR
O serviço de Atenção Domiciliar consiste no gerenciamento de pacientes crônicos fragilizados, préselecionados num estudo da carteira da Unimed de Araraquara, num total que corresponde a 10% dos
pacientes com maiores custos.
Esse gerenciamento é feito por visitas domiciliares frequentes da equipe multidisciplinar, com objetivo de
orientar os clientes e seus familiares sobre os cuidados necessários para a estabilização do quadro de saúde
dos assistidos.
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ATENÇÃO DOMICILIAR - ATENDIMENTOS

1064

982

917

927

899

984

771

736

Jan/13

930

904

1473

659

Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ago/13 Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13

CALL CENTER
Esse departamento foi reformulado no segundo semestre de 2013 com parceria da EprimeCare e com base
na identificação do perfil epidemiológico e na análise de utilização de toda carteira de clientes. No primeiro
semestre de 2013 foi elaborada uma listagem com 10% dos clientes com maior utilização do plano da
Unimed de Araraquara.
O objetivo do Call Center, desde então, é acompanhar os cuidados com a saúde dessa população e, por
meio de um plano de cuidados, fornecer orientações por telefone periodicamente.
Foram monitorados por telefone 838 clientes em 2013.

PROGRAMA DE TELEMONITORAMENTO
1045
Enferm.

Aux. + téc. enfer.
556
374

356
12
Ago/13

39

82

154

Set/13

17
Out/13

68

Nov/13

Dez/13
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O Hospital São Paulo – Unimed, após sua certificação de hospital acreditado pela Organização Nacional de
Acreditação (ONA), em março de 2013, manteve o foco na melhoria contínua da qualidade. Para atingir esse
objetivo, adaptações estruturais e de processos foram realizadas durante todo o ano.
As principais ações implantadas nesse período foram:
• Implantação da pesquisa de clima com todos os colaboradores, com o objetivo de avaliar
os pontos fortes e fracos da instituição, na visão dos colaboradores.
• Criação e implantação de um plano de ação para sanar as principais queixas avaliadas na
pesquisa de satisfação.
• Implantação de serviço de ecocardiografia próprio, reduzindo de forma significativa o
tempo de espera para os exames.
• Alterações na estrutura física dos departamentos administrativos (Escritório da
Qualidade, Compras e Engenharia Clínica) e criação da nova sala de treinamentos, com
o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais do hospital.
• Ampliação da UTI Adulto, que passa a contar agora com seis novos leitos.
• Reforma da UTI Neonatal, visando a atender às novas exigências da vigilância sanitária e
a oferecer um melhor espaço aos profissionais, aos pacientes e visitantes.
• Reformulação total do Berçário, agora
anexo à UTI Neonatal, facilitando com isso
o fluxo operacional.
• Mudança do local físico do SAME, que
agora conta com uma área maior e mais
adequada às necessidades de guarda
dos documentos.
• Criação de novos comitês (nutrição,
agência transfusional e processamento de
materiais) com o objetivo de melhorar a
avaliação de processos e resultados.

Dr. Antonio Carlos Durante
Diretor Hospitalar
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GESTÃO HOSPITALAR
• Aquisição de uma série de novos equipamentos com o objetivo de aumentar a segurança
aos médicos e pacientes, com destaque para os equipamentos relacionados a seguir:

aparelho ultrassom

incubadoras

aparelho de cardiotocografia

maca de transporte

aparelho ecocardiograma

máquina unitarizadora de doses

bipap synchrony s/t

monitor de sinais vitais

camas Fowler

monitor multiparâmetros

cardioversores

oftalmoscópio

dermatomo elétrico

oxímetro de pulso portátil

desfibrilador externo automático

plaqueta mix

eletrocardiografo

umidificador

equipamento de emissores otoacústicas

ventilador para terapia intensiva

foco cirúrgico

• Reforma completa da Pediatria e Brinquedoteca, ilustradas com desenhos lúdicos,
oferecendo um ambiente temático aos pacientes e acompanhantes.

Pediatria

Brinquedoteca
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• Reconhecimento do uso das melhores práticas de gestão hospitalar em matéria publicada
pela Revista Healthcare IT Philips.

Matéria sobre o Hospital São Paulo

Capa da Revista Healthcare IT Philips

Outro ponto relevante de processo foi a continuidade do uso da prescrição eletrônica, o que garante maior
qualidade e segurança para os prontuários e pacientes.
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INTERNAÇÃO - USO DA PRESCRIÇÃO ELETRÔNICA

Durante 2013 a equipe de enfermagem revisou e implantou novos conceitos e procedimentos que
melhoram a gestão de segurança dos pacientes. Com isso, as atividades da enfermagem foram alinhadas
com a identidade organizacional, e em especial, aos princípios da Cooperativa, sempre buscando a
excelência no atendimento ao paciente.
Como base para esse trabalho foram utilizadas as diretrizes propostas pelas "Metas Internacionais de
Segurança do Paciente”:
Identificar corretamento os pacientes
Melhorar a comunicação efetiva
Melhorar a segurança de medicamentos de alto risco
Assegurar cirurgias com local de intervenção, procedimentos e pacientes corretos
Reduzir o risco de infecções associadas ao cuidado de saúde
Reduzir o risco de lesões ao paciente decorrentes de queda
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GESTÃO HOSPITALAR
QUALIDADE RECONHECIDA
O HSP manteve o reconhecimento do alto nível dos processos hospitalares segundo as entidades
certificadoras:
• 3M – Certificação Ouro de qualidade na esterilização de materiais hospitalares, pelo
quinto ano consecutivo.

• PNCQ e Controlab - Certificações que atestam a qualidade do laboratório de análises
clínicas. Pelo sexto ano consecutivo recebeu o selo do PNCQ. E pelo quarto ano o
certificado do ControlLab.

• ONA – Hospital Acreditado. No início de 2014 o hospital recebeu a equipe da Fundação
Carlos Alberto Vanzolini para a manutenção do certificado. A conclusão da análise foi a
seguinte:
“Com base nas evidências levantadas e de acordo com padrões do Manual Brasileiro de Acreditação,
versão 2014, a equipe avaliadora recomenda ao Comitê de Certificação ONA da Fundação Carlos
Alberto Vanzolini a Manutenção da Certificação como Nível 1 - Acreditada.”
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O HOSPITAL SÃO PAULO EM NÚMEROS - EVOLUÇÃO

NÚMERO DIÁRIAS
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12.043
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10.838
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2012

24.476

2010

2013
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CIRURGIAS REALIZADAS

UNIDADES DE EMERGÊNCIA
NÚMEROS DE ATENDIMENTOS
128.193
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No ano de 2013 a Unimed de Araraquara manteve a curva de aumento de seu faturamento, ultrapassando a
casa dos R$ 200 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)

140.406

2009

160.071

2010

177.920

2011

188.785

2012

205.737

2013

DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS
74,8% - Receitas Plano de Saúde
19,6% - Receitas Prestação de Serviços*
2,8% - Farmácias
2,8% - Outras Receitas
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*Receita de Prestação de Serviços composta pelo Intercâmbio,
Auto Gestão e Atendimentos Particulares dos recursos próprios.

Dr. Silvio Garcia Cardoso
Diretor Administrativo Financeiro

GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Com as atuações no controle de custos, a área financeira conseguiu controlar a evolução das despesas
totais, mantendo-as abaixo dos índices de aumento do faturamento, conforme ilustrado abaixo:

DESPESAS TOTAIS (R$ - MIL)

138.587

2009

184.842

174.861

155.009

2010

2011

2012

200.625

2013

EVOLUÇÃO % - FATURAMENTO x DESPESAS
Despesas

Faturamento

14,0%
11,8%

12,8%
11,2%
9,0%
6,1%

2009 x 2010

2010 x 2011

8,5%

5,7%

2011 x 2012

2012 x 2013
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O gráfico abaixo demonstra que as despesas assistenciais respondem por mais de 82,5% de todo o gasto da
cooperativa:
DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS
82,5% - Assistência à Saúde
1,1% - Provisões
2,5% - Farmácias
0,2% - Comerciais
1,8% - Financeiras
0,01% - Patrimoniais
11,5% - Administrativas
0,3% - Impostos e Participações no resultado

DISTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
67,0% - Demais Gastos com Assitência
33,0% - Cooperados

Em relação às despesas administrativas, a Unimed de Araraquara vem mantendo-as controladas dentro dos
padrões estabelecidos pela Unimed do Brasil, a partir da Norma Derivativa n° 11, que é de no máximo 12%.
Abaixo está a distribuição das despesas administrativas:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (11,2% DO FATURAMENTO)

48,8% - Pessoal
15,8% - Terceiros
21,3% - Localização e Funcionamento
5,5% - Propaganda e Publicidade
7,9% - Tributos
0,8% - Diversos
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GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Dentre as ações executadas no ano de 2013 destaca-se que, em setembro, os processos de faturamento da
prestação de serviço do intercâmbio eventual foram aperfeiçoados, o que garantiu a entrada antecipada de
recursos financeiros no valor de R$ 900 mil.
Quanto às exigências da ANS para a adequação dos ativos garantidores, baseadas na RN 159, a Cooperativa
conseguiu cumprir integralmente o exigido. Em maio de 2013 a ANS publicou a RN 329, que desobrigou as
operadoras de plano de saúde da garantia integral da Provisão de Eventos e Sinistros a Liquidar oriundos do
Ressarcimento ao SUS.
O pedido feito em 2012 pela Unimed de Araraquara para adesão ao PCR (Plano de Conformidade
Regulatória), previsto na RN 278, que flexibiliza a garantia da Provisão de Eventos e Sinistros a Liquidar, foi
aprovado pela ANS em outubro de 2013. A aprovação do PCR, aliada à alteração da legislação trazida pela
RN 329, fez com que a Cooperativa ficasse desobrigada de garantir cerca de R$ 4,2 milhões em dezembro
de 2013.
Outra aprovação que também trouxe reflexos positivos no âmbito das exigências de garantias financeiras
junto à ANS foi a nova nota técnica para a PEONA (Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados), pela qual
é garantido o tratamento adequado dos eventos ocorridos nos recursos próprios da Cooperativa. Com esta
aprovação, houve uma redução da provisão em relação a dezembro de 2012 na ordem de R$ 1,3 milhão.
Com todos estes efeitos positivos a Unimed de Araraquara conseguiu reduzir em 100% o endividamento
bancário adquirido até dezembro de 2012, conforme indicado abaixo:

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (R$ - MIL)

6.865
4.918
3.239
1.449
0
2009

2010

2011

2012

2013
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O fluxo financeiro representado pelo saldo em caixa mais as aplicações deduzidas dos saldos em aberto dos
empréstimos bancários ficou assim demonstrado:

FLUXO FINANCEIRO (R$ - MIL)
8.363
7.156

4.771
3.998

941

2009

2010

2011

2012

2013

No âmbito tributário, a Cooperativa tem lavrado pela Prefeitura Municipal de Araraquara o auto de infração
por falta de previsão legal para um tratamento adequado da base de cálculo do ISSQN nas operações da
Cooperativa e obrigações acessórias, cujo valor atualizado até dezembro de 2013 era de R$ 3,1 milhões.
Em julho de 2012 a própria Prefeitura Municipal suspendeu a exigibilidade do crédito tributário diante das
argumentações formalizadas pela Unimed no processo administrativo. Atualmente a Cooperativa lastreia a
discussão através de provisões contábeis e reservas de contingência contabilizada no patrimônio líquido da
empresa.
A Unimed ainda discute no âmbito judicial e administrativo cerca de R$ 6,8 milhões em processos de
origem trabalhista, tributária e cível. A assessoria jurídica avalia que os resultados dos processos poderão ter
uma possível saída de recursos da Cooperativa, mas que ainda não cabe o provisionamento ou reserva
contábil.
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GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Em agosto de 2013 foi aprovado 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 Líquido
Ajustado. Na simulação feita pela Cooperativa baseada em dezembro de 2013, o total a ser constituído até o
final do prazo estipulado na legislação era de R$ 38,9 milhões, e a Cooperativa já havia constituído R$ 22,9
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
realizados das obrigações legais que originaram tais valores a receber dos cooperados.
Em 2013 a área financeira continuou com ações de revisão dos cadastros de beneficiários, atualizando os
dados inerentes ao Cartão Nacional de Saúde de mais de 18.000 (dezoito mil) beneficiários.
Em dezembro de 2013 foi concluída a transferência das Farmácias Unimeds para a Rede Drogaven. Dessa
maneira, todos os clientes da Unimed de Araraquara e sua área de atuação passaram a ter a comodidade e
todas as vantagens da Rede DrogaVen, que tem 20 lojas, sendo 16 em Araraquara incluindo a do Shopping
Lupo, 2 em Matão e 2 em Américo Brasiliense incluindo a da Unimed.
A situação econômica da Cooperativa vem melhorando, como pode ser percebido nos gráficos que medem
respectivamente a liquidez corrente, o capital circulante líquido e a sinistralidade.
O indicador de Liquidez Corrente demonstra quantos reais a Cooperativa tem para honrar cada real de
obrigações de curto prazo.
LIQUIDEZ CORRENTE
1,19
1,05

2009

0,96

2010

2011

1,02

2012

1,13

2013
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O gráfico abaixo mostra o Capital Circulante Líquido, que é a diferença entre o Ativo Circulante(bens e
direitos de curto prazo) e o Passivo Circulante (obrigações a pagar de curto prazo).

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

4.443
3.527

1.184

681

(953)
2009

2010

2011
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Este gráfico mede o comprometimento da receita dos contratos próprios em relação ao custo de assistência
à saúde:

SINISTRALIDADE
85,4%
77,4%

2009
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83,5%
80,4%

79,2%
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2011
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Esse setor da Cooperativa desenvolveu em 2013
uma série de atividades visando ao
aperfeiçoamento do relacionamento com os mais
de 400 médicos cooperados da Unimed de
Araraquara. Estão elencadas abaixo as principais
atividades realizadas no ano.
Entrada/saída de cooperados:
17 médicos admitidos e 03 médicos deixaram a
Cooperativa.
Participação em congressos:
57 médicos cooperados foram beneficiados com
ajuda de custo.
Assessoria Jurídica:
Consultas preventivas com número ilimitado e
acompanhamento de processos judiciais.

Cartão Nacional de Saúde:
Confecção de 316 cartões de médicos e familiares.
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.
Telefonia celular:
1.009 linhas ativas com tarifas reduzidas das
operadoras Claro (676) e Vivo (333).
Uniclube:
Continuidade do cartão exclusivo de descontos aos
médicos cooperados.

Internet:
Banda larga da cooperativa disponibilizada em
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:
4851 atendimentos exclusivos e 1668 visitas à sala do
cooperado instalada na Cooperativa.
Correspondências enviadas:
Encaminhamento aos cooperados de 3517
e-mails e recebimento de 3987 e-mails. Enviados 173
memorandos, 29 circulares e 117 correspondências.
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Dr. Silvio Garcia Cardoso
Diretor Administrativo Financeiro

RELACIONAMENTO COM O MÉDICO COOPERADO
Encontros com secretárias:
Em 2013 a área de relacionamento com os médicos cooperados também promoveu uma palestra de
reciclagem e motivação para as secretárias dos consultórios, que contou com 200 participantes. O tema
ministrado foi “Praticando o atendimento com excelência profissional”.
A festa comemorativa ao Dia das Secretárias contou em 2013 com 450 participantes.
O departamento também vem realizando, desde 2013, a aplicação de treinamentos personalizados para
novas secretárias de cooperados.

Dia das Secretárias

Dia das Secretárias

Dia das Secretárias

Projeto conscientização dos pacientes faltosos:
Iniciado em junho de 2013, este projeto tem como objetivo conscientizar clientes, por meio de
correspondências, da inconveniência de faltas a consultas eletivas sem desmarcar com antecedência.
Cartas enviadas aos pacientes faltosos até dezembro - 1771 cartas.
Cooperados participantes do projeto até dezembro - 47 cooperados.
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www.unimedara.com.br

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

