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1. Caracte
C
erísticass da Coo
operativ
va

1.2. Histórico
1.1. A Empres
sa
A idéia da criação de u
uma Cooperativa
A Un
nimed Centrral de Benss e Serviçoss é
uma cooperativa regional do
d Estado de
d
d
São Paulo que oferece serviços de
exce
elência para
a as principa
ais empresas
do Sistema Unim
med em tod
do o Brasil.

de

qualiidade

prestar
àss

s
serviços

suas

d
de

associada
as.

Entre
etanto, com
m o decorre
er dos anoss e
pedid
dos

de

a
abertura

a
ao

en
ntre as Sin
ngulares da
a região sud
deste
do
o Estado de
e São Paulo, cujo tem
ma era
a discussão
o dos problemas regionais
e intercâmb
bio.
de

f
em
m 1992, com
m a exclusivva
Foi fundada
missão

Regional
R
surrgiu nas reu
uniões regionais

mercad
do,

perce
ebemos a necessidad
de de ampliiar
a prrestação de
d nossos serviços a
outro
os clientes.

Estes

enco
ontros

passsaram

a

ser

undamentaiss para que
e as Singu
ulares
fu
pu
udessem

trocar

exxperiências

de

mercado,
m
se
empre penssando em como
c
melhorar
m
a qualidade
q
d
de seus serrviços
de
e saúde e a satisffação de seus
us
suários. Oss problema
as eram comuns
a todos os participantess e foi então
o que
su
urgiu a id
déia de un
nir forças para

esa conta com quattro
Hoje, a empre
ócios difere
entes, send
do
áreass de negó
duass

delas

a
ainda

excclusivas

aos

nosssos associados. Assim, a qualidad
de

viabilizar fina
anceiramen
nte as melh
hores
so
oluções, um
ma vez que
e a maioria
a das
siingulares nã
ão dispunha
a, isoladam
mente,
de
e recursos para assum
mir novos ris
scos.

da marca
m
Unim
med també
ém pode ser
s
vista em nosso
os serviços de auditorria
médiica especia
alizada em
m cardiologia,
onco
ologia, vasccular, buco
omaxilo e na
n
gestã
ão de docum
mentos.

O local esco
olhido para a sede da nova
em
mpresa foi o Distrito Industria
al de
Capivari,
C
localizado à
às margens da
Rodovia
R
do Açúcar (SP
P 308), lugar de
fá
ácil acesso
o e próxim
mo às princ
cipais
as
ssociadas.
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2. Identidade Organizacional

Política de Gestão da Qualidade
Oferecer soluções de Gestão de Documentos e Auditoria Médica Especializada, reconhecidos
pelo Sistema Unimed e pelo Mercado, por sua qualidade, tecnologia e agilidade, que resultam
da busca contínua pela excelência dos processos; ao atendimento às legislações e requisitos
aplicáveis; e segurança de nossos colaboradores; proporcionando desta maneira, a
satisfação entre as partes envolvidas e o respeito aos princípios éticos adotados pela
organização.

Missão
Oferecer serviços de qualidade aos nossos associados e clientes, de forma a agregar valor às
suas atividades, valorizando nossas singulares associadas, colaboradores, fornecedores e a
comunidade onde atuamos.

Visão
Ser referência no Sistema Unimed em nossas áreas de atuação, desenvolvendo soluções
eficientes e estratégicas.

Valores
- Ética, Respeito e Honestidade;
- Satisfação do cliente;
- Responsabilidade Sócio-Ambiental;
- Princípios Cooperativistas;
- Orgulho de ser Unimed.
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2.1 Organograma da UCBS (Governança Corporativa)

3

A eass de
Are
d Né
égó
óciio
e Se
erviiçoss Pr
resttado
dos

4

Proje
r eto
o
C raç
Cor
ção
o

5

3. Projeto Coração
O projeto coração realiza a gestão de todos os procedimentos cardíacos das Unimeds
Associadas, reduzindo custos e riscos operacionais. Possui experiência a mais de 21 anos, e
está respaldada por um banco de dados único, não apenas no Sistema Unimed, mas no setor
de saúde suplementar como um todo, que lhe permite trabalhar com segurança junto aos
prestadores de serviços e cooperativas associadas.
Atualmente encontram-se cadastrados uma média de 190.000 usuários.

Usuários Projeto Coração
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3.1. Resultado Assistencial por Associada (Cliente)

Unimed S.B.O e Americana – Resultado positivo em R$ 636.124,48
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Unimed Capivari – Resultado positivo em R$ 4.258,97
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Unimed Itapetininga – Resultado positivo em R$ 159.548,77
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Unimed Sorocaba – Resultado positivo em R$ 305.260,95
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3.2. Evolução de Procedimentos realizados

Evolução quantitativa por tipo de procedimentos realizados a cada 10.000 usuários –
2012/2013
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4. Auditoria Médica Especializada

A Auditoria Médica Especializada vem consolidando seu crescimento e se destacando como
uma das melhores opções no sistema Unimed, em conseqüência dos resultados alcançados.
Enquanto que a maioria dos serviços médicos conta com uma auditoria médica generalista, a
Unimed Central de Bens e Serviços investe no desenvolvimento de auditores com alto nível
técnico de especialização e atualização.
Atualmente são atendidos mais de 3 milhões de usuários, provenientes de Cooperativas de
todo o país.
Em 2013, a Unimed Central de Bens e Serviços passou a oferecer serviços de de 2ª e 3º
opinião em suas as áreas de atuação.

Objetivo

Promover o uso racional dos recursos disponíveis com a qualidade da assistência Médica,
facilitando o processo de mudanças.

Vantagens
 Pioneirismo
 Expertise a mais de 10 anos;
 Médicos Especialistas, reconhecidos no mercado;
 Auditoria em diversas Especialidades;
 Atende os requisitos do sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001/2008

Especialidades
 Cardiologia
 Quimioterapia
 Radioterapia
 Vascular
 Bucomaxilo
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4.1. Operacionalização
 Auditoria
a prévia e pós
p caso a caso;
c
 Atuação à distância
a; on-line
 Retorno em 24 hora
as;
 Análisess realizadass via e-mail, o que perm
mite a exten
nsão dos be
enefiários à Singularess
e Federa
ações do Siistema Unim
med;
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4.2. Principais Clientes
4.2.1. Unimeds Associadas
 U Capivari
 U.S.B.O e Americana
 U.Itapetininga
 U. Sorocaba

4.2.2. Outros Clientes
 Unimed Alto Vale

 Unimed Rio Verde

 Unimed Brusque

 Unimed Salto

 Unimed Caçador

 Unimed Santos

 Unimed Central Nacional

 Unimed Tubarão

 Unimed Criciuma

 UnimedCosta Oeste

 Unimed Extremo Oeste

 UnimedFranca

 Unimed Goiânia

 UnimedFrancisco Beltrão

 Unimed Joaçaba

 UnimedItapeva

 Unimed Litoral

 UnimedPiracicaba

 Unimed Maceió

 Unimed Federação de SC

 Unimed Pato Branco

 Unimed Federação Goiás e
Tocantis

 Unimed Planalto Norte
 Unimed Recife
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 Unimed Federação Sul
Minas

4.3. Resultado de Glosas por Associada (Cliente)

Unimed S.B.O e Americana – Total de Glosas em 2013 de R$ 542.351,80

Glosas por Especialidade
Solicitado

Glosas

R$ 3.500.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 2.500.000,00

R$ 104.144,26

R$ 136.540,61

R$ 500.000,00

R$ 106.044,28

R$ 1.000.000,00

R$ 73.153,17

R$ 1.500.000,00

R$ 122.469,48

R$ 2.000.000,00

R$ ‐
Qtde/%Glosas

Cardiologia ‐755
2%

Quimioterapia‐258
4%

Radioterapia ‐183
10%

Vascular ‐ 87
11%

Bucomaxilo ‐21
14%

Unimed Capivari – Total de Glosas em 2013 de R$ 24.581,23

Glosas por Especialidade
Solicitado

Glosas

R$ 400.000,00
R$ 350.000,00
R$ 300.000,00

R$ 5.116,40

R$ 50.000,00

R$ 118,40

R$ 100.000,00

R$ 1.824,00

R$ 150.000,00

R$ 6.465,00

R$ 200.000,00

R$ 11.057,43

R$ 250.000,00

R$ ‐
Cardiologia ‐89
3,24%
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Quimioterapia‐17
6%

Radioterapia ‐16
3%

Vascular ‐ 13
0,06%

Bucomaxilo ‐1
16%

Unimed Itapetininga– Total de Glosas em 2013 de R$ 31.874,33

Glosas por Especialidade
Solicitado

Glosas

R$ 600.000,00
R$ 500.000,00

R$ ‐

R$ ‐

R$ 100.000,00

R$ ‐

R$ 200.000,00

R$ 776,64

R$ 300.000,00

R$ 31.097,69

R$ 400.000,00

R$ ‐
Cardiologia ‐44
10%

Quimioterapia‐113
0,16%

Radioterapia ‐0
0%

Vascular ‐ 1
0%

Bucomaxilo ‐0
0%

Unimed Sorocaba – Total de Glosas em 2013 de R$ 311.768,39

Glosas por Especialidade
Solicitado

Glosas

R$ 3.000.000,00
R$ 2.500.000,00

R$ 65.992,22

R$ 37.791,49

R$ 500.000,00

R$ ‐

R$ 1.000.000,00

R$ 41.784,62

R$ 1.500.000,00

R$ 166.200,06

R$ 2.000.000,00

R$ ‐
Cardiologia ‐465 Quimioterapia‐1073 Radioterapia ‐79
2%
6%
0%
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Vascular ‐ 37
5%

Bucomaxilo ‐8
29%

G stã
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ão de
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5. GDOC
G
– Gestão
o e Gua
arda de Docum
mentos
A Un
nimed Coo
operativa Central de Bens
B
e Serviços inicio
ou suas attividades em Gestão e
Guarrda de Docu
umentos em
m 2009, com
m a constru
ução do prim
meiro galpã
ão com a ca
apacidade de
d
arma
azenamento
o de 42.000
0 caixas. Logo,
L
este pavimento atingiu sua
a totalidade
e e em 201
11
houvve a inauguração do se
egundo galp
pão, com ca
apacidade para
p
30.000
0 caixas. Em
m apenas 04
0
anoss, a UCBS atingiu
a
sua capacidade
c
e total de armazenamento de 72.0
000 caixas.
Nota
avelmente, essa busca
a pela tercceirização da
d atividade de Gestão de Doc
cumentos no
n
Siste
ema Unimed
d vem aume
entando a um
u curto prazo. Desta maneira, para oferece
er um serviçço
de qualidade
q
e segurança ao Siste
ema, a UCBS iniciou no mês d
de outubro de 2013, a
amplliação da su
ua estrutura
a com a co
onstrução do
os galpões três e quatro, que aumentará su
ua
capa
acidade de armazenamento de caixas em 180%, ou seja, apro
oximadame
ente 180.00
00
CPUs (Caixas Padrão Unimed),
U
eq
quivalente ao dobro do habitual. De aco
ordo com o
a Dr. Paulo Roberto Cheretti, a expectativva é de qu
ue os novo
os
Presidente da Cooperativa
ões entrem
m em opera
ação a parttir de maio de 2014 e sejam totalmente ocupados em
m
galpõ
apen
nas 5 anos.

agem
Terraplana
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P
Perfuração
do solo

Pré moldados
m

5.1. Status de
e caixa Por Associada – 2013

O Gráfico
G
abaixo, ilustra que todass as Unim
med Associadas, esta
ando em fa
ase final de
d

10.000
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6
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6.161
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12.000

8.455
8
455
8.455
7.529

10 015
10.015
10.015
9.115

impla
antação de suas caixas.

Previsto
856
856
730

591
591
574

2.000

725
725
709

4.000

Armazen
nado
Unimed
Itapetininga

HU Capivari

Unimed Sorocaba

Unimed ABC

Unimed
Americana

UCBS

0

5.2. Principais
s Clientes
s – GDOC
 Unimed Ame
ericana

 Unim
med Bauru

 Unimed ABC
C

 Unim
med Araras

 Unimed Soro
ocaba

 Uniccred Bandeirante

 HU Sorocaba
a - SAME

 Uniccred Campin
nas

 HU Capivari

 Uniccred Sudestte

 Unimed Itape
etininga

 Unim
med Sudestte Paulista

 Unimed Segu
uros

 Inst. Hemod. So
orocaba

 Unimed Jund
diaí
 Em
mpresa Lolly Baby
 Hospital BOS
S
 Unimed Guarujá
 Unimed Guarulhos
 Central Nacio
onal Unime
ed
 Unimed de Salto-Itú
S
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Alocado

Na rotina de uma empresa, relações comerciais e interpessoais são uma constante, o que
acarreta na circulação de documentos que precisam estar bem organizados e acessíveis às
necessidades do dia-a-dia.
A forma de organização e os cuidados com o arquivamento vêm evoluindo a partir de novas
tecnologias e tendências. Apesar de estarmos vivendo uma transição do arquivo físico para o
eletrônico, é preciso sempre estar atento à forma de organização dos documentos,
independente de como ele seja.
Cada vez mais há um aumento na quantidade de papéis gerados pelas grandes corporações,
e muitos destes documentos precisam ser arquivados até mesmo por exigências legais.
Por isso, as grandes corporações sempre tiveram um volume elevado de papel. Documentos
não só fazem parte da história de uma empresa, como servem como eventuais provas de
conduta em relacionamentos comerciais ou negociações.
Esta crescente necessidade de armazenamentos e digitalização de documentos já
compromete a capacidade de infraestrutura de muitas organizações, fazendo que as mesmas
procurem com maior frequência terceirizar esta atividade, fazendo surgir um mercado com
grande potencial de empresas prestadoras de serviço de gerenciamento de documentos.
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6. Unimed
U
d Centro
o de For
rmação Contin
nuada
Desd
de 2009, o Centro de Form
mação Con
ntinuada ve
em
prom
movendo

a

troca

d
de

experiê
ências

e

ainda

mais

conh
hecimentos às nossas Unimeds Associadas.
A
.
Com
mposta por um Comitê
ê Organizador cujos membros
m
s
são
colab
boradores das
d
própria
as Associad
das com conhecimenttos
volta
ados para área de recu
ursos humanos, auxilia
am a Unime
ed Cooperattiva Central a identifica
ar
treina
amentos ne
ecessários para mante
er o crescim
mento da in
nstituição e a fidelizaç
ção dos seu
us
clientes.
Um de
d seus prrincipais objjetivos é prromover a padronizaçção no aten
ndimento ao
o cliente e o
dese
envolvimentto de compe
etências téccnicas e com
mportamentais.

6.1 Cursos
C
realizados em
e 2010

mpetências
s Comporrtamentais
s
Com
Total de Carga horária: 80 Horas
6
Total de colaborradores treiinados: 266
 Relações interpessoais /Relaccionais –ago
o/10


Comuniicação Asse
ertiva – ago
o/10

 Trabalho
o em Equipe
e – ago/10
 Inteligên
ncia Emocio
onal QE –se
et/10
 Lidando com conflittos e fazend
do
 Argumen
ntações – set/10
s
 Desenvo
olvimento de Multiplica
adores –Outt/10
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 Técnicass de aprese
entação – Out/10
O
 Liderançça e Trabalh
ho em Equipe – Fev/11
1

6.2 Cursos
C
realizados em
e 2011
T
em
m Enfermagem
Capacitação Técnica
Carg
ga horária: 224
2 horas
Técn
nicos e Enfe
ermeiros tre
einados: 196
6

 Assistên
ncia de enfe
ermagem à gestante, puérpera
p
e amamentaç
a
ção
 Assistên
ncia ventilatória
 Cardiolo
ogia
 Cirurgiass Abdomina
ais
 Centro cirúrgico
c
e central
c
de materiais
m
Além
m dos curssos oferecid
dos, houve
e 2011 a realização da multiplicação parra os tema
as
abordados denttro das Unim
meds participantes.

6.3 Cursos
C
realizados em
e 2012
envolvime
ento de Lideres
Dese
Carg
ga horária: 64
6 horas
Gesttores treinad
dos: 221

ACL
LS/ATLS – Suporte Avançado
A
o em Cardiologia e Trauma
T
Carg
ga horária: 16
1 horas
Enfermeiros e médicos
m
treiinados: 28

ências Com
mportame
entais
Multtiplicação Competê
100%
% funcionárrios
2.200
0 pessoas, em fase de
e multiplicaçção.
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6.4 Cursos
C
realizados em
e 2013

Sistematizaçã
ão da Assistência de
d Enferma
agem
Carg
ga horária: 96
9 horas
Enfermeiros treiinados: 149
9

Lide
erança Em
mocional
Carg
ga horária: 10
1 horas
Gesttores treinad
dos: 40

Exce
elência no
o Atendim
mento ao Cliente
C
Carg
ga horária: 20
2 horas
Enfermeiros treiinados: 125
5
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Sta
akeh
kehollde
erss
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7. Stakeholders
Em meio a evolução dos modelos de gestão e o atual em que a ênfase está nas
relações humanas e não mais na divisão do trabalho, e o desafio está no
desenvolvimento de instrumentos de gestão que garanta a competitividade atual e
futura de forma sustentável a UCBS está sempre atenta aos envolvidos nos seus
processos.

A busca pela qualificação e consolidação das relações com seus Stakeholders para
assegurar que espectativas e necessidades sejam consideradas e tratadas de forma
adequada é continua e como o sucesso depende todos, algumas medidas foram
tomadas para estreitar as relações e interação com os envolvidos diretamente como:

7.1. Partes Interessadas

7.1.1 Clientes:
Projeto Coração e Centro de Formação Continuada: Unimeds Associadas
Auditoria Médica Especializada: Unimeds Associadas e Outras Operadoras de Plano de
Saúde do Sistema Unimed ;

Gestão de Documentos: Unimeds Associadas, Outras Operadoras de Plano de Saúde do
Sistema Unimed e Empresas Jurídicas.
Saber o que os clientes querem receber, suas necessidades e dificuldades são fatores
determinantes para as boas relações e para produtividade da empresa. A UCBS realiza, entre
seus clientes, a pesquisa de satisfação de seus serviços prestados.
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Resultado - Auditoria Médica Especializada

Pesquisa de Satisfação

70%
60%

Qualidade

80%

Serviço e Conhec. Técnico

90%

86%

50%
40%
30%

88%

100%

86%

Meta: 85% Bom/Excelente
Benefícios da Auditoria Médica

90%

Relac. Comercial

100%

65%
Classificação
Conceitos

35%

20%
10%
0%

0%
Péssimo

0%
Ruim

0%
Regular

Bom

Excelente

Total

Resultado – Gestão de Documentos

Pesquisa de Satisfação
91%

40%
30%

82%

76%

Meta: 85% Bom/Excelente

Relac. Comercial

50%

84%

Parceria

60%

Qualidade

70%

80%
Serviço e Conhec. Técnico

80%

90%
80%

100%

Prazo de Retorno

100%

Classificação
Conceitos
24%

20%
10%
0%
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0%
Péssimo

0%
0%
Ruim
Regular

Bom

Excelente

Total

Confforme estabelecido em Procedim
mento pela
a organizaçção, o índiice de satisfação esttá
atend
dendo as espectativas
e
s, com o re
esultado superior à me
eta estipula
ada, atingindo 100% na
n
soma
a entre Bom
m/Excelente
e nas duas áreas
á
de ne
egócios.

Além
m da pesquiisa, mensalmente são
o monitorados as recla
amações de
e clientes e também, os
o
elogiios registrad
dos.

Resu
ultado – Índ
dice de Reclamações
s Proceden
ntes

Reclamação de Cliente
C
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Meta < 10

4
2
1

1
0

JAN

0

0

0

A
ABR

0

0

0

JUL

0

0

O
OUT

RESULTADO
O

Não se pode minimizar
m
a importância
a da satisfação do clie
ente. Sem cclientes, a empresa
e
nã
ão
r
de exxistir.
tem razão

Resu
ultado – Índ
dice de Elo
ogios de Cllientes

Sattisfação de Cliente
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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Meta < 10
1

6

0
JAN
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5
1

1

ABR

0

2

1

0
JUL

0

2
0

OUT

RESULTTADO

Os clientes estão cada vez mais exigentes. Seja na qualidade dos produtos, no cumprimento
dos prazos de entrega, ou na solução de problemas. Se a empresa não atender essas
exigências, a concorrência o fará. O que significa, que a empresa precisa melhorar o seu
desempenho em todas as áreas, trabalhando continuamente para aperfeiçoar o seu
desempenho e a qualidade dos seus processos, produtos e serviços.

7.1.2. Associadas:

As Unimeds Associadas da UCBS são: U. Capivari, U.S.B.O e Americana, U. Itapetininga,
U. ABC e U. Sorocaba.

O Mapa estratégico foi elaborado para melhor representação visual dos objetivos estratégicos
da UCBS, dentro de 4 perspectivas: Amprendizado e Crescimento, Processos Internos,
Clientes/ Associadas e Resultados. Também traduz a missão e a visão da UCBS.

Mapa Estratégico
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7.1.3
3. Força de
d Trabalh
ho:
Denttro desta categoria
c
d stakeho
de
olders foram
m inclusoss os colab
boradores regidos
r
pela
Conssolidação das Leis Tra
abalhistas CLT,
C
que impactam dire
etamente na entrega do
d serviço ao
a
cliente, estagiárrios e terceiros.

Para
a assegurar um sistema
a de Gestão
o de Pessoas alinhado
o às estraté
égias organiizacionais da
d
UCB
BS, os colab
boradores recém
r
cheg
gados pass
sam por inttegração no
o qual é ap
presentado a
missão, visão e valores da empresa, Política da Qualidad
de, Normas e Seguran
nça, Direitos,
eres e treina
amento dass Competên
ncias Comportamentaiss necessárias.
Deve

a demais co
olaboradores é aplicado
o anualmen
nte a Avalia
ação de dessempenho, cujo métod
do
Para
é por meio de avaliação
a
do superior imediato em
m requisitoss essenciaiss tanto com
mportamenta
al
o técnico pa
ara desemp
penho das atividades.
a
como
Apóss preenchim
mento da avvaliação exxiste o mom
mento do fe
eedback, co
onstruindo um
u plano de
d
ação
o para corrig
gir desvios e reafirmar os pontos positivos.
p

É rea
alizado anualmente Pe
esquisa de Satisfação
S
que
q identificca o índice de satisfação dos
colab
boradores quanto
q
ao Relacionam
R
mento com a Equipe, Satisfação
S
o Indivual, Local
L
de
Trab
balho, Com
municação e a Credibilidade da pesquisa
p
.

Pesquisa de Satisffação 2013
3
100
0%
Meta: 85% Bom/E
Excelente
92%
%

90
0%

20
0%

%
77%

Credibilidade
Pesquisa

9%
79
77
7%

Comunicaçã
o

30
0%

Satisfação
Individual

40
0%

Relacionamento
Equipe

50
0%

Local de
Trabalho

7
72%

70
0%
60
0%

85
5%

82%

80
0%

Conceiitos
Classificação

15%
%

10
0%

%
8%

0
0%

0%
Péssim
mo

0
0%
Ruim

Regularr

Bom

Excelente

Total

mais program
mas também
m são realizzadas para manter a sa
aúde e bem
m estar de to
odos os
Dem
colab
boradores
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ástica Lab
boral – NR
R17
Giná
Conjunto de prráticas de exercícios físicos realizados no ambiente ou campo de trabalh
ho
(donde o qualifiicativo laboral), 3 veze
es na sema
ana, com a finalidade d
de colocar previamentte
cada
a pessoa — e todos — da equipe
e ou grupo de
d trabalho
o bem prepa
aradas para
a o exercício
do la
abor diário. Usualmentte baseia-se
e em técnic
cas de alongamento, d
distribuídas pelas vária
as
parte
es do corp
po, dos me
embros, pa
assando pe
elo tronco, à cabeça
a, sendo, de
d ordinário
o,
orien
ntada ou supervisionad
da por um educador
e
fís
sico.

Benefícios da
a Ginástica
a Laboral::
Fisio
ológicos:


Provoca o aumento
o da circulaçção sangüín
nea em níve
el da estrutu
ura muscula
ar,
melhorando a oxige
enação dos músculos e tendões e diminuindo
o o acúmulo
o do ácido
lático;



Melhora a mobilidad
de e flexibilidade
músculo
o articular;



Diminui as
a inflamaçções e traum
mas;



Melhora a postura;



Diminui a tensão muscular dessnecessária
a;



Diminui o esforço na execução
o das tarefa
as
diárias;



Facilita a adaptação
o ao posto de
d trabalho;



Melhora a condição
o do estado de saúde
geral;



Diminui o risco de acidentes
a
de
e trabalho;



Previne a LER e DO
ORTs.



Melhora a produtividade com menor
m
desgaste
e físico;



Redução
o da sensaçção de fadig
ga no final da
d jornada;



Melhora a circulaçã
ão do sangu
ue;



Melhora a produtividade com menor
m
desg
gaste físico

Psic
cológicos e Sociais:
 Refo
orça a auto-estima;
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 Mosttra a preocu
upação da empresa
e
co
om seus fun
ncionários;
 Melh
hora a capacidade de concentraçã
c
ão no traballho;
 Dese
envolve o co
onhecimentto corporal.
 Desp
perta o surg
gimento de novas lidera
anças;
 Favo
orece o contato pessoa
al;
 Prom
move a integ
gração social;
 Favo
orece o sentido de grup
po - se senttem parte de um todo;

 Melh
hora o relacionamento.
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Indic
cadores de
d Gestão de Pesso
oas

Exec
cução do Plano anu
ual de Treinamento 2013
Meta >>95% Realizzados
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
JAN

FEV

MAR

ABR

M
MAI

JUN

JUL

AGO
O

SET

O
OUT

NOV

DEZ

Foram registrad
dos 70 treina
amentos no
o período, estando
e
69 encerrados
e
s e 1 cancelado.
dice registra
ado está de
entro da me
eta estabele
ecida pela organização
o
o.
O índ
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Perffil dos cola
aboradore
es Efetivos, Estagiá
ários e Terrceiros

Evoluç
ção dos Colabora
C
adores
2012
2
22

E
Escolarid
dade doss Colaboradores
2012

2013

26

15
12
6

6
0

3

E
Estagiários

Terceiros

Efetivos

% Home
ens e Mulheres 2012
Mulheres

Homens

36%

3

15
12

3

Enssino
Fundamental

1

2

Enssino Médio Ensino
E
Superio
or Pós Gradu
uação

% Home
ens e Mu
ulheres 2013
2
Mulheres

Homens

3
38%

64%

32

2013

62%

% Branco
os e Neg
gros em 2013
Negros

Brancos

10%

90%

Qttde de Líder
L
em
m 2013

% Homenss e Mulh
heres na
Lidera
ança 20
013

4

Homeens

Mulheres

2
38%
1

1
62
2%

Supervisorr

Diretor
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Geren
nte

Coo
ordenador

7.1.4
4. Fornece
edores:
Em 2011,
2
reform
mulamos no
ossos critérrios de apro
ovação de fornecedore
es de mate
eriais diretos,
inten
nsificando os
o requisito
os ligados à qualidad
de dos pro
odutos e sserviços. Mensalmente
M
e,
nosssos fornece
edores são avaliados em seu de
esempenho
o, para assegurar a conformidad
c
de
com os requisito
os de aquisição especiificados.
Denttre os critériios de avaliação dos nossos forne
ecedores, estão:
e
 Prazos de
d entrega;
 Quantida
ade atendid
da;
 Qualidad
de do serviçço prestado
o;
 Comuniccação;
 Atendimento conforrme especifficado;
 Entre ou
utros fatoress

Perfo
ormance – Fornecedo
ores Auditoria Médica Especializada

A
Avaliação
d Desem
de
mpenho de
e Forneced
dores de Serviços
S
Metta: > 85%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
N
JAN

FEV

M
MAR
ABR

Cardio
ologia

34

MAI

JUN
N

Quimioterapia

JUL

AG
GO

Vascula
ar

SET

O
OUT
NOV

Bucom
maxilo

DEZ

Perfo
ormance – Fornecedo
ores Gestã
ão de Docu
umentos

Avaaliação de
e Desempe
enho de Fornecedo
F
ores de Prrodutos
Meta:
M
> 85%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
JAN
N

FEV

MA
AR

ABR

Etiquetas

M
MAI

JUN

Laacres

JUL

AGO

Caixxas CPUs

SET

OUTT

NOV

DEEZ

L
Lacre
Nylon

Denttro do perííodo avalia
ado, não ho
ouve a des
squalificaçã
ão de nenh
hum fornec
cedor.

7.1.5
5. Meio Ambiente:
7.1.5
5.1 Respo
onsabilidad
de Socioa
ambiental

A Un
nimed Cooperativa Ce
entral de Bens
B
e Serv
viços, durante anos, p
procura sattisfazer sua
as
ativid
dades, sem
m comprome
eter a capa
acidade de desenvolvim
mento da g
geração atu
ual e futurass,
fazendo um uso racional do
os recursos naturais.

Além

do

olvimento
envo

direto,

a

Unimed

promove

a

s
rs,
consccientização com foco na saúde de seus stakeholder
compartilha inforrmações e insentiva a tomada de
e ações parra
o meio amb
biente.
a presservação do

Em 2012, a UCB
BS adotou o canteiro, localizado em frente à
nter um es
spaço verde
e,
Cooperativa, com o objetivvo de man
colaborando co
om a plan
ntação e manutenção da área
a,
gurando de
esta forma, uma melho
or qualidad
de de vida à
asseg
comunidade.
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7.1.5
5.2 Respo
onsabilidad
de Social
A UC
CBS destina
a uma parte
e do seu Im
mposto de Renda
R
para o Conselho
o Municipal dos Direito
os
da Criança
C
e do Adolesce
ente de Capivari – SP
P, auxiliando desta forrma as insttituições qu
ue
atend
dem criança
as e adolesscentes no município.
m
Esta iniciativa, cujos ben
nefícios parra a socied
dade são extremame
ente signific
cativos, esttá
alinh
hada com a crescente
e importânccia do pape
el que os indivíduos
i
e as empresas podem
m
exerccer como agentes
a
ativvos do dese
envolvimentto das comunidades e na constru
ução de um
ma
cidad
dania respo
onsável e prrodutiva.

7.1.6
6. Selo Na
acional Un
nimed de Governanç
G
ça Cooperrativa

A UC
CBS conqu
uistou o Se
elo Naciona
al Unimed de Govern
nança
Coop
perativa, no
o qual obte
eve um resu
ultado de 68
6 pontos. Esta
pontu
uação indiica que a cooperativa mantém
m e pratica a
Gove
ernança Co
ooperativa, atendendo
o aos critérios definido
os no
Regimento do Selo
S
para a categoria Prata.
P
É a segunda edição
e
do prêmio que
e foi institu
uído em 20
012 e
ê reconhecimento nas modalidades prata, ou
uro e diama
ante.
prevê
O Se
elo Nacional de Gove
ernança Co
ooperativa é o selo criado
c
pela Unimed do
d Brasil que visa premiar as
s Unimeds que
dem às exigências leg
gais para o bom func
cionamento das organ
nizações e à prática de
d
atend
todoss os quesito
os mínimos estabelecid
dos pela Un
nimed do Brasil no cam
mpo da governança.
A en
ntrega dos certificadoss às singulares ocorrreu dia 20 de setemb
bro, na 43ªª Convençã
ão
Nacional Unime
ed, em São
o Paulo (SP), quando
o Dr. Migue
el Villa Novva Soeiro Filho,
F
Direto
or
Administrativo Financeiro
F
d UCBS re
da
ecebeu a dis
stinção.
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Qualidade
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8. ISO 9001:2
2008
8.1 Manu
utenção do
o Program
ma 5S
O Program
ma 5S, foi implementa
ado na UCB
BS em 2012
2, que trouxxe
um resulttado positiv
vo na organ
nização e cultura da empresa. A
manutençção do Pro
ograma, ap
pesar de sser um do
os principais
desafios para todas
s as empre
esas, vem se consolidadando de
d
forma satiisfatória.

ão são ve
erificar os resultado
os
Os objettivos da manutençã
alcançado
os com a im
mplantação
o do Progra
ama e chec
car se foram
m
desenvolvvidos hábito
os/ comporrtamentos e sistemas
s/ processo
os
que asseg
gurem a prrática e a melhoria
m
no
o dia-a-dia, mudando a
maneira de pensarr das pesssoas na d
direção de um melho
or
mento para toda a vida
a.
comportam

S em 45% ao ano.
Evollução do Programa 5S

2012

2
2013
1º S

1º S

92%
%

44%

96%
%

79%
5ºº S74%

2 S
2º

38

2º
2 S

50%

54%
%
4º S

5º S

89%
67%
3º S

4º S

90
0%

3º S

8.2 Manutenção da Certificação

No

dia

04

de

novembro,

a

Unimed

Cooperativa Central de Bens e Serviços
realizou sua primeira auditoria de manutenção
da certificação ISO 9001, recomendada pelo
Bureau Veritas Certification, nas áreas de
Gestão de Documentos e Auditoria Médica
Especializada.
A auditoria ocorreu de forma satisfatória, que manteve sua certificação sem identificação de
não conformidades. Um dos destaques positivo da auditoria foi a visível melhoria contínua
dos processos, reflexo de uma excelente gestão estruturada.
A UCBS, mais uma vez, comprova o comprometimento com a qualidade e melhoria contínua
na prestação de serviços aos seus clientes.

8.3 Formação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 2013/2014
Em 17 de julho de 2013, no auditório da Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços,
aconteceu a primeira eleição da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA), de acordo com a
Norma Regulamentadora - NR 5 da Portaria 3.214/78,
baixada pelo Ministério do Trabalho.

A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar
compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde
do trabalhador. A CIPA é obrigatória para as empresas que possuam vínculos de empregos
regidos pela CLT, levando-se em consideração o número de empregados estabelecido no
Quadro I da NR 5, para sua categoria específica.
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Obje
etivos:
 Identifica
ar os riscos do processso do traballho, e elabo
orar o mapa
a de riscos;
 Elaborarr plano de trabalho
t
que
e possibilite
e a ação prreventiva na
a solução de
d problema
as
de segurrança e saú
úde no traba
alho;
 Realizarr, periodicam
mente, verifficações no
os ambiente
es e condiçõ
ões de trabalho visand
do
a identifiicação de situações
s
qu
ue venham a trazer riscos para a segurança e saúde do
os
trabalhadores;
 Realizarr, a cada re
eunião, avalliação do cu
umprimento
o das metas fixadas em seu plan
no
de trabalho e discuttir as situaçções de risc
cos que fora
am identifica
adas;
 Divulgarr aos trabalh
hadores info
ormações relativas à segurança
s
e saúde no trabalho;
 Colabora
ar no dese
envolvimentto e implem
mentação do
d PCMSO
O e PPRA e de outro
os
program
mas relacionados à segurança e sa
aúde no trabalho;
 Divulgarr e promovver o cumprimento das
d
Normass Regulam
mentadoras, bem com
mo
cláusulas de acord
dos e convvenções coletivas de trabalho, re
elativas à segurança
s
e
saúde no
o trabalho;
 Requisitar à empressa as cópia
as das CAT emitidas;
 Promove
er, anualme
ente, a Sem
mana Intern
na de Preve
enção de A
Acidentes do Trabalho SIPAT;
 Participa
ar, anualme
ente, em con
njunto com a empresa
a, de Campa
anhas de Prevenção
P
d
da
AIDS;
 Entre ou
utros.

40

Dem
mo
onst
stra
açõ
õess
C ntá
Con
ábe
eiss
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9. Demonstrações Contábeis – Auditoria Independente
9.1 Parecer dos Auditores Independentes

Relatório Dos Auditores Independentes Sobre As Demonstrações Financeiras

Aos Administradores da

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

CAPIVARI - SP

Examinamos as demonstrações financeiras da UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE
BENS E SERVIÇOS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e
as respectivas demonstrações de sobras e/ou perdas, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro.
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Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

Opinião

Em

nossa

opinião,

as

demonstrações

financeiras

acima

referidas

apresentam

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS em 31 de dezembro de 2013,
o desempenho de suas operações e o seu fluxo de caixa para o exercício findo naquela data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase

Conforme nota explicativa n.º 05, a UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E
SERVIÇOS possui investimentos em outras cooperativas. Em 31 de dezembro de 2013, tais
investimentos foram avaliados pelo custo de aquisição, em função da NBC T 10.8.2.2,
conseqüentemente tal contabilização não afetou o resultado da cooperativa durante o
exercício de 2013.

São Paulo, 31 de janeiro de 2014.
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9.2 Balanços Patrimoniais Ativo

ATIVO

Nota

2013

2012

38.668,41

27.425,63

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras

03

1.759.182,87

2.523.741,50

Contas a receber – líquido de provisão

04

819.238,40

809.700,03

4.762,76

5.252,38

149.473,04

109.618,39

2.771.325,48

3.475.737,93

Despesas a apropriar
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Investimento

05

763.461,80

666.322,94

Imobilizado

06

4.456.540,60

3.371.219,44

Intangível
Total do ativo não circulante

07

100.196,12

185.578,05

5.320.198,52

4.223.120,43

8.091.524,00

7.698.858,36

TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

9.3 Balanços Patrimoniais Passivo

Nota

2013

2012

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores

367.284,07

336.338,27

Obrigações sociais e trabalhistas

71.142,31

65.711,87

Obrigações tributárias

90.202,29

56.222,97

350.530,34

-

Provisão de férias e encargos

76.068,60

66.784,09

Total do passivo circulante

955.227,61

525.057,20

146.029,46

123.899,10

146.029,46

123.899,10

2.150.677,29

2.150.677,29

Empréstimos e financiamentos

08

NÃO CIRCULANTE
Impostos diferidos

09

Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social subscrito
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10

Reserva legal

1.749.598,05

1.598.635,75

Fates

968.136,13

2.184.696,23

Ajuste Avaliação Patrimonial

838.675,90

876.355,02

Perdas ou sobras acumuladas

1.283.179,56

239.537,77

Total do patrimônio líquido

6.990.266,93

7.049.902,06

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

8.091.524,00

7.698.858,36

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

9.4 Demonstrações de Sobras ou Perdas

INGRESSOS
Venda de Serviços
(-) Tributos incidentes
Receita líquida
Dispêndios dos serviços
Dispêndios com pessoal
Materiais
Serviços prestados para terceiros
Assistência técnica educacional e social
Recuperação de despesa
Total dos dispêndios
Sobra operacional bruta
Outros dispêndios ou ingressos operacionais
Ingressos financeiros
Dispêndios financeiros
Total de outros dispêndios ou ingressos operacionais
Dispêndios Operacionais
Impostos e taxas
Dispêndios administrativos
Dispêndios operacionais diversos
Multas
Depreciação e amortização
Provisões e reservas
Total dos dispêndios operacionais
Sobra operacional
Outros Ingressos
Sobras recebidas
Dividendos recebidos
Juros s capital recebidos
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2013

2012

13.003.848,73
(205.281,90)
12.798.566,83

11.273.984,07
(144.644,66)
11.129.339,41

(898.605,36)
(705.882,50)
(425.836,36)
(418.022,09)
(7.112.763,52) (7.218.904,50)
(1.520.180,72) (7.217.730,46)
104.455,11
68.930,66
(9.852.930,85) 15.491.608,89)
2.945.635,98

(4.362.269,48)

172.379,69
(19.711,10)
152.668,59

217.099,10
(20.757,11)
196.341,99

(17.996,40)
(2.024.704,22)
(444.090,36)
(2.197,33)
(236.839,34)
(2.725.827,65)

(15.852,95)
(1.870.072,20)
(414.106,71)
(2.616,64)
(222.193,50)
(2.524.842,00)

372.476,92

(6.690.769,49)

17.988,99
41.755,79

196.658,22
21.506,93
33.984,89

Ganhos e perdas Investimentos
Amortização AAP
Ganhos e perdas alienação do imobilizado/ investimentos
Total outros ingressos

15.548,76
75.293,54

6.015.795,44
15.548,76
(59.023,30)
6.224.470,49

447.770,46

(466.298,55)

Impostos sobre resultado
Sobra e perda líquida do exercício

(230.188,70)
217.581,76

(142.204,82)
(608.503,37)

Reversão RATES
Sobra/perda antes destinações

1.520.180,72
1.737.762,48

7.217.730,46
6.609.227,09

(-) destinação e participação do resultado
Fundo de reserva – 10%
FATES – 5%
Transf. RATES resultado ato nâo cooperativo
Sobras à disposição da AGO

(150.962,30)
(75.481,15)
(228.139,47)
1.283.179,56

(28.180,91)
(14.090,46)
(6.327.417,95)
239.537,77

Sobra líquida do exercício

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

9.5 Demonstrações de Fluxo de Caixa
2013

2012

217.581,76

(608.503,37)

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Sobras ou (perdas) do período
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Perdas (ganhos) na alienação sobre imobilizado,
investimento e intangível
Perdas (ganhos) na alienação sobre imobilizado,
investimento e intangível

221.290,58
206.644,74
2.631,19
- (6.015.795,44)
-

59.023,30

Variação nos Ativos e Passivos Circulantes
Aumento(diminuição) nos adiantamentos a empregados
Aumento(diminuição) nos estoques
Aumento(diminuição) nos títulos e créditos a receber
Aumento(diminuição) nas despesas antecipadas
Aumento(diminuição) nos Impostos a recuperar
Aumento(diminuição) nas obrigações com pessoal
Aumento(diminuição) nos tributos e contribuições a recolher
Aumento(diminuição) nos tributos e contribuições a recolher
Aumento(diminuição) nos débitos e créditos diversos

(948,47)
(9.538,37)
489,62
(38.906,18)
14.714,95
33.979,32
31.659,76
(713,96)

16.277,49
2.500,00
(133.197,15)
(2.034,72)
(12.417,87)
22.216,07
(35.508,97)
(132.473,18)
479,79

Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais

472.240,20 (6.632.789,31)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisições de ativo investimento
Aquisições de ativo imobilizado e intangível
Outros
Geração (utilização) de caixa em atividades de
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(97.138,86)
(1.236.778,57)
(1.333.917,43)

(83.213,43)
(135.128,97)
8.865.797,84
8.647.455,44

investimentos
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Sobras distribuídas (integração de capital)
Recebimentos de empréstimos e financiamentos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Geração (utilização) de caixa em atividades de
financiamentos

(239.537,77) (1.063.828,24)
350.000,00
(2.100,85)
108.361,38 (1.063.828,24)

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes

(753.315,85)

950.837,89

Caixa e equivalentes no início do período
Caixa e equivalentes no fim do período

2.551.167,13
1.797.851,28

1.600.329,24
2.551.167,13

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes

(753.315,85)

950.837,89

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

9.6 Notas Explicativas da Administração as Demonstrações Financeiras
9.6.1. Contexto Operacional
A UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS, congregando as
cooperativas de trabalho médico filiadas ao sistema UNIMED e com base na colaboração
recíproca a que se obrigam, tem por objeto: a organização em comum e em maior escala dos
serviços relativos às atividades econômicas das associadas e seus interesses; viabilização
financeira e de implantação de centros regionais de serviços médicos hospitalares e de
hospitais regionais e referenciais; compra em comum e produção de insumos médicohospitalares destinados às associadas. Construção e manutenção de parque editorial e
gráfico; serviços de microfilmagem e digitalização; e guarda de documentos.

As receitas são originadas de atividades distintas: 1) PROJETO CORAÇÃO, corresponde a
prestação de serviços centralizados em relação a tratamentos específicos aos usuários das
UNIMED’s cooperadas; 2) GDOC referente aos serviços de microfilmagem, digitalização de
documentos e guarda de documentos prestados aos cooperados e não cooperados e 3)
Auditoria Médica Especializada. Sendo assim, os custos e as despesas são apropriados ao
resultado em função de cada atividade, segundo sua especificidade ou em razão de
proporcionalidade ao faturamento de cada segmento das receitas.

9.6.2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
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As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com
as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e nas disposições da Lei
das Sociedades Cooperativas (Lei n.º 5.674/71) e levam em consideração a Norma Brasileira
de Contabilidade – NBC T 10.8 do Conselho Federal de Contabilidade e a NBC TG 1000 –
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

9.7 Resumo das principais práticas contábeis

a) Moeda funcional e de apresentação
As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da
Entidade.

b) Apuração das sobras ou perdas do Exercício
As receitas e despesas foram elaboradas considerando o regime de competência do
exercício.

c) Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de
estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão para créditos
de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá
resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de
sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

d) Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a
receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativos circulantes e não circulantes
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Caixa e equivalentes de caixa
Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre
movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no
valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido das receitas auferidas até a data
do balanço.

Contas a receber
Os valores são decorrentes de serviços prestados pela empresa, principalmente, para as
Unimed’s cooperadas. Administração da entidade entende não ser necessária a constituição
de provisão para devedores duvidosos.

Estoques
São demonstrados ao custo médio das compras, que não excedem o custo de reposição ou
valor líquido de realização.

Investimentos
Os investimentos em outras cooperativas estão avaliados pelo custo de aquisição, em função
da NBC T 10.8.2.2.Conforme testes efetuados pela Administração os valores registrados
contabilmente pelos Investimentos em 31 de dezembro de 2013 estão abaixo do valor de
mercado, consequentemente não há necessidade de efetuar provisão para perdas em
investimentos.

Imobilizado
É demonstrado pelo custo de aquisição e as depreciações foram calculadas pelo método
linear, considerando a vida útil-econômica dos bens.

Ativos Intangíveis
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Os ativos intangíveis compreendem os adquiridos por terceiros que são mensurados pelo
custo total de aquisição, menos as despesas de amortização.

Redução ao valor recuperável
O ativo imobilizado, estoques e intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo,
anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer
evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2013.

f) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do
balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o
risco de cada transação.

Provisões
As provisões são reconhecidas, quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída
como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido.

g) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social foram calculados, conforme legislação em vigor.

9.8 Aplicações financeiras

Unicred Santa Bárbara d’Oeste e Americana
Unicred Sudeste Paulista
Total
50

2013

2012

1.747.069,71
12.113,16
1.759.182,87

2.417.285,58
106.455,92
2.523.741,50

9.9 Contas a receber
2013
Unimed Sorocaba
Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana
Unimed Itapetininga
Outros
Total

292.761,55
346.645,59
54.315,55
125.515,71
819.238,40

2012
260.102,80
380.129,96
36.743,95
132.723,32
809.700,03

9.10 Investimentos

A UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS possui investimentos em
outras cooperativas. Em 31 de dezembro de 2013 e de 2012, tais investimentos foram
avaliados pelo custo de aquisição, em função da NBC T 10.8.2.2, conseqüentemente tais
contabilizações não afetaram o resultado da cooperativa durante os exercícios de 2013 e de
2012.
2013

2012

Unicred Campinas
Central Nacional Unimed
Unimed Seguradora
Unicred Santa Bárbara do Oeste e Americana
Unicred Sudeste Paulista

136.478,57
3.000,00
479.755,21
110.778,51
33.449,51

133.181,96
3.000,00
404.519,77
93.126,97
32.494,24

Total

763.461,80

666.322,94

A movimentação dos investimentos está representada a seguir:

Investimento

Saldo
31/12/2012

Aquisição Baixa/Perdas

Saldo
31/12/2013

Unicred Sudeste Paulista

133.181,96
3.000,00
404.519,77
93.126,97
32.494,24

75.235,44
17.651,54
955,27

136.478,57
3.000,00
479.755,21
110.778,51
33.449,51

Total

666.322,94

97.138,86

763.461,80

Unicred Campinas
Unimed Participações
Central Nacional Unimed
Unimed Seguradora
Unicred SBO e Americana
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3.296,61

Equivalência

9.11 Movimentação do imobilizado

Taxa
Descrição

Custo

Baixas

Transf.

31.12.2013

298.625,00
2

-

298.625,00

2.251.074,00
-

Construções em andamento

Reforma Galpão I

Adições

31.12.2012

%

Terrenos
Edificações

Saldo

Saldo
anual

2.251,074,00
1.048.015,91

1.048.015,91

445.573,40

445.573,40
74.373,00

Veículos

20

63.191,38

Máquinas e equipamentos

10

14.646,85

14.646,85

Móveis e utensílios

10

54.215,35

54.215,35

Instalações

10

10.082,87

Equipamentos para escritório

10

165.375,02

Telefones

10

4.480,00

Equipamentos gráficos

10

3.703,28

Equipamentos de Microfilmagem

Sistemas de segurança
Total

10
20

692.037,39
3.400,00

137.564,38

10.082,87
12.476,52

177.851,54

2.900,00

7.380,00
3.703,28

87.713,14

779.750,53

11.300,00

14.700,00

4.006.404,54

1.236.778,57

-

-

5.243.183,11

Edificações

(87.199,68)

(43.599,84)

(130.799,52)

Veículos

(63.191,38)

(3.718,71)

(66.910,09)

(9.781,80)

(92,88)

(9.874,68)

(45.855,39)

(560,98)

(46.416,37)

(9.246,53)

(169,08)

(9.415,61)

(64.906,64)

(5.751,97)

(70.658,61)

Telefonia

(3.076,07)

(482,57)

(3.558,64)

Equipamentos gráficos

(1.510,59)

Depreciação Acumulada

Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Equipamentos para escritório

(1.510,59)

Equipamentos de Microfilmagem

(347.428,04)

(96.987,23)

Sistemas de segurança

(2.988,98)
(635.185,10)

(94,15)
(151.457,41)

-

-

1.085.321,16

-

-

Total

(444.415,27)

3.371.219,44
TOTAL

(3.083,13)
(786.642,51)

4.456.540,60

Conforme ICPC 10, foi aplicado procedimentos de adoção inicial do ajuste de avaliação
patrimonial para os imóveis que correspondem ao principal item do ativo imobilizado. A
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avaliação foi efetuada e contabilizada em dezembro de 2010, e as novas depreciações serão
reconhecidas a partir de 2011. A taxa de depreciação a ser aplicada é de 2,00%aa.

9.12 Movimentação do intangível

Descrição

Saldo

Saldo

31.12.2012

Adições

Baixas

Transf.

31.12.2013

Softwares

533.130,86

533.130,86

Total

533.130,86

533.130,86

Amortização Acumulada
Softwares

(347.552,81)

(85.381,93)

(432.934,74)

Total

(347.552,81)

(85.381,93)

(432.934,74)

185.578,05

(85.381,93)

100.196,12

Total

9.13 Empréstimos e financiamentos

Tipo

Vencimento

Taxa

Circulante

Mensal

Conta Garantida

30.11.2014

Total

0,7% a.m

Não

2013

2012

Saldo

Saldo

350.530,34

-

350.530,34

-

Circulante

350.530,34
350.530,34

-

A característica do empréstimo é de "conta - garantida" no limite de R$ 2.000.000,00 e as
garantias são os valores disponíveis em aplicações financeiras.

9.14 Impostos diferidos

Os valores contabilizados como Impostos Diferidos são representados pelos valores
incidentes na tributação do Ajuste de Avaliação Patrimonial em adoção inicial do ICPC 10
para os imóveis, que corresponde ao principal item do ativo imobilizado. O valor constituído
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em 2010 foi considerado sobre uma base de cálculo (Diferença Temporária) considerada
100% tributável. A partir de 2011, foi considerado com base de cálculo tributável, para
apuração das diferenças temporárias, somente os valores dos atos não cooperativos, sobre
os imóveis cuja depreciação são classificadas como custos destes atos. Em 2013 foi
considerado o percentual de 60,41677% (Em 2012 – 53,61285%) sobre as receitas
consideradas tributáveis, que corresponde ao faturamento anual de atos não cooperativos
destas receitas. Assim, em 2013, o saldo dos impostos diferidos foi acrescido em R$
22.130,36 em relação ao valor de 2012, para fins de ajuste ao valor efetivamente devido
sobre as diferenças temporárias, conforme as normas tributárias aplicáveis à Cooperativa
Central, totalizando R$ 146.029,46.

9.15 Capital social

Em 31 de dezembro de 2013, está representado por 2.150.677,29 quotas no valor nominal de
R$ 1,00 (Um Real) cada uma, perfazendo um capital de R$ 2.150.677,29, totalmente
subscritos e integralizados em moeda corrente do país, conforme demonstrativo:

Valor em
Reais

Unimed Capivari
Unimed ABC
Unimed Sorocaba
Unimed de Santa bárbara d’Oeste e Americana
Unimed de Itapetininga
Total

264.555,09
30.778,30
716.892,42
716.892,42
421.559,06
2.150.677,29

Quantidade
Quotas
%
12,30%
1,43%
33,33%
33,33%
19,61%
100,00%

9.16 Ajuste de avaliação patrimonial
Os valores contabilizados como Ajuste de Avaliação Patrimonial referem-se à adoção inicial
do ICPC 10 para os imóveis, que corresponde ao principal item do ativo imobilizado, líquido
dos impostos diferidos. Em 2013, o saldo dos impostos diferidos foi acrescido em R$
22.130,36 em relação ao valor de 2012, o que representou a variação desta conta. Ainda em
2013, foi realizado R$ 15.548,76 da AAP (EM 2012 – R$ 15.548,76), nas mesmas proporções
da taxa de Depreciação dos Imóveis, utilizados na constituição do AAP.
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9.17 Contingências

Conforme posição da Administração e de seus consultores jurídicos a empresa não responde
por processos judiciais considerados como perda provável ou possível.

9.18 Cobertura de seguros

A entidade mantém cobertura de seguros em montantes considerados suficientes pela
administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

9.19 Instrumentos derivativos

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de
custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos
valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de
estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Cooperativa não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e,
tampouco, possui em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 operações envolvendo
instrumentos financeiros derivativos.

9.20 Transações entre partes relacionadas

As transações entre partes relacionadas foram efetuadas em condições semelhantes às
realizadas com partes não relacionadas.

Empresa
Pessoas Jurídicas – Cooperadas
Pessoas Jurídicas – Não Cooperadas
Pessoas Físicas
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Receita
9.860.052,69
1.456.492,20
0,00

2013
(Despesas) Ativo/(Passivo)
(4.901.098,28)
(8.407,07)
(631.381,72)

739.607,18
284.066,59
(45.125,85)

Empresa
Pessoas Jurídicas – Cooperadas
Pessoas Jurídicas – Não Cooperadas
Pessoas Físicas

Receita
8.768.916,13
4.060.292,82
0,00

2012
(Despesas) Ativo/(Passivo)
(10.545.440,22)
(123.894,31)
(594.049,52)

624.424,21
666.232,94
(41.023,49)

9.21 Outras informações

Em 28/07/2012, o Conselho de Administração da UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
aprovou, por meio de Assembléia Geral Extraordinária (A.G.E.), a Resolução Normativa nº 01,
estabelecendo o “Regulamento para utilização do FATES (Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social)/ RATES (Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social)”.
A Resolução Normativa nº 01/2012 estabelece, em seu art. 1º: “O FATES/RATES tem como
objetivo prestar assistência técnica, educacional e social aos associados e aos empregados
da cooperativa, visando fortalecer o associativismo, o mutualismo e a prática dos princípios
cooperativistas”.
Neste mesmo artigo, em seu §1º, temos que: “Consideram-se associados às singulares que
compõe o Estatuto Social, e os cooperados das associadas, os médicos que compõe as
cooperativas singulares, o que engloba tanto a Pessoa Jurídica quanto seus empregados e
cooperados”.
Desta forma, durante o ano de 2013 e nos termos da Resolução Normativa nº 01/2012 os
seguintes dispêndios foram assumidos pela UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E
SERVIÇOS do FATES/RATES das cooperadas abaixo:

Ano 2013
FATES - Unimed de Itapetininga
FATES - Unimed de Capivari
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Dispêndios com FATES/RATES
766.469,25
452.231,69
1.218.700,94

10. Parecer do Conselho Fiscal
Às Cooperativas que integram a:
UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS
Os abaixo-assinados, membros do Conselho
Fiscal da UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS, cumprindo preceitos
legais e estatutários, declaram, para todos os fins de direito, que examinaram e aprovaram o
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração da
Mutação do Patrimônio Liquido, a Demonstração da Movimentação dos Investimentos, a
Demonstração da Movimentação do Imobilizado, a Demonstração das Origens e Aplicações
de Recursos e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, relativas ao ano de 2013,
bem como todos os seus documentos e saldos figurantes. Constatando achar-se tudo exato e
em perfeita ordem, recomenda a aprovação pela Assembléia Geral Ordinária.

Capivari, 22 de Fevereiro de 2014.

Dr. Annibal Constantino Guzzo Rossi

Dr. Paulo Húngaro Neto

Dr. Ulisses Silveira
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