
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO       

E SUSTENTABILIDADE 

2015 



  

 

 

1 

Relatório de Gestão 2015 - Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços 

Mensagem da Diretoria Executiva 

 

O ano de 2015 foi marcado por um momento difícil para toda a economia brasileira. A 

incerteza dominou o cenário político e econômico e o país se viu em forte recessão. Em 

tempos difíceis, é necessário rever macro estratégias e enxugar custos para garantir a 

estabilidade. 

No projeto coração, houve a necessidade de aumentar a receita por usuário no mês de 

setembro para fazer frente à alta dos custos médico-hospitalares. Todavia, o aumento da 

receita foi apenas o suficiente para cobrir a demanda assistencial, tendo em vista que a 

preocupação era não onerar nossas cooperativas singulares associadas. 

Na área de auditoria médica os números continuaram expressivos. Foram analisados mais de 

33 mil procedimentos de aproximadamente 3,2 milhões de clientes do Sistema Unimed. Este 

trabalho minucioso resultou aos nossos clientes uma economia de quase 13 milhões de reais. 

Para a área de Guarda e Gestão de Documentos, buscamos sempre nos manter atualizados 

com novas tecnologias, ser o diferencial e sempre desenvolver nossa equipe para melhor 

atender nossos clientes. O que nos leva a cada ano desenvolver novos projetos para 

aumentar nossa capacidade de atendimento e diversidade de produtos. 

 Enfim, apesar do momento delicado, a UCBS mostrou que está alinhada a seu objetivo e 

conta com uma equipe de confiança. Agradecemos aos nossos clientes, colaboradores e 

fornecedores pela luta e vencimento de mais um ano. 
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Diretoria Executiva: 2013/2016

 

Diretor Presidente 

Dr. Paulo Roberto Cheretti  

Unimed Santa Barbara D´Oeste, 

Americana e Nova Odessa 

 

 

 

 

 

Diretor Financeiro e Administrativo 

Dr. Miguel Villa Nova Soeiro Filho 

Unimed Sorocaba 

 

 

 

Diretor de Projetos Não Médicos 

Dr. Eduardo Herkes 

Unimed Itapetininga 

 

 

Diretor de Área Médica 

Dr. João Felisberto dos Reis  

Unimed Capivari

 

 

Conselho de Administração -2013/2016 

 

Dr. Ali Mohamed Awada – Unimed Guarulhos 

Dr. Guilherme Ferreira - Unimed Santa Barbara D´Oeste, Americana e Nova Odessa 

Dr. José Carlos Alves de Souza – Unimed ABC 

Dr. José Francisco Moron Morad – Unimed Sorocaba 

Dr. José Windsor Angelo Rosa – Unimed Campinas 

Dr. Luiz Antônio Bereta – Unimed Capivari 

Dr. Marcos de Almeida Cunha – Unimed Itapetininga 

Dr. Libório Antonio Cecim Albim - Unimed Santa Barbara D´Oeste, Americana e Nova Odessa 

Dr. Rodolfo Pinto Machado de Araújo – Unimed Sorocaba 

 

 

Conselho Fiscal -2015/2016 

Dr. Emerson Assis - Unimed Santa Barbara D´Oeste, Americana e Nova Odessa 

Dr. Luiz Fernando Damas de Oliveira – Unimed Itapetininga 

Dr. Paulo Húngaro Neto – Unimed Sorocaba 

Dr. Fernando Favaro Piazza – Unimed Capivari 

Dr. Katia Tristão Guedes – Unimed Itapetininga 

Dr. Vorney Camargo Penteado Busato – Unimed Capivari 
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Assessorias 

 

Jurídico 

Dra Rosália Toledo Veiga Ometto 

 

Contábil 

Dirceu J. Quagliato  

 

Gestão da Tecnologia da Informação 

Marcos Godoi 

 

Auditoria Especializada em Oncologia 

Dr. André Luiz Gumiero 

Dr. Antônio Carlos Zuliani de Oliveira 

 

Auditoria Especializada em Cardiologia  

Dr. Arnaldo Passafini Neto  

Dr. Wlademir dos Santos Júnior 

Dr. Tiago Porto Di Nucci 

 

Auditoria Especializada em Vascular 

Dr. Antonio Claudio Guedes Chrispim 

Dr. Lucas Marcelo Dias Freire  

 

Auditoria Especializada em Bucomaxilo 

Cirurgião Dentista Elifas Levy Nunes 
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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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Nossa Cooperativa 

 

 

A Unimed Central de Bens e Serviços é uma cooperativa regional do Estado de São Paulo 

que oferece serviços de excelência para as principais empresas do Sistema Unimed em todo 

o Brasil.  

Foi fundada em 1992, com a exclusiva missão de prestar serviços de qualidade às suas 

associadas. Entretanto, com o decorrer dos anos e pedidos de abertura ao mercado, 

percebemos a necessidade de ampliar a prestação de nossos serviços a outros clientes.  

Hoje, a empresa conta com quatro áreas de negócios diferentes, sendo duas delas ainda 

exclusivas aos nossos associados. Assim, a qualidade da marca Unimed também pode ser 

vista em nossos serviços de auditoria médica especializada em cardiologia, oncologia, 

vascular, bucomaxilo e na gestão e guarda de documentos.  

 

 

Histórico  

A ideia da criação de uma Cooperativa Regional surgiu nas reuniões regionais entre as 

Singulares da região sudeste do Estado de São Paulo, cujo tema era a discussão dos 

problemas regionais de intercâmbio.  

Estes encontros passaram a ser fundamentais para que as Singulares pudessem trocar 

experiências de mercado, sempre pensando em como melhorar a qualidade de seus serviços 

de saúde e a satisfação de seus usuários. Os problemas eram comuns a todos os 

participantes e foi então que surgiu a ideia de unir forças para viabilizar financeiramente as 

melhores soluções, uma vez que a maioria das singulares não dispunha, isoladamente, de 

recursos para assumir novos riscos. 

O local escolhido para a sede da nova empresa foi o Distrito Industrial de Capivari, localizado 

às margens da Rodovia do Açúcar (SP 308), lugar de fácil acesso e próximo às principais 

associadas. 



  

 

 

7 

Relatório de Gestão 2015 - Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços 

 

Nossos Compromissos 

 
  

O sucesso da UCBS é o reflexo da colaboração, planejamento, iniciativa e de cada conquista 

compartilhada. Um ciclo de crescimento e cooperação que foram fundamentais para que a 

imagem da Cooperativa se fortalecesse no mercado. 

As estratégias são definidas pela alta direção em reuniões do Conselho Administrativo. Leva-

se em consideração o ambiente externo e o foco no desenvolvimento das singulares 

Associadas e Clientes.  

Nos últimos anos, a Cooperativa investiu em novos galpões e serviços, em mais qualidade, 

melhores resultados, que trouxeram maior segurança e valores efetivos a seus clientes e 

associados: ganhos do trabalho, retorno do seu investimento e garantia do negócio. 

 

Mapa Estratégico  
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Áreas de Negócio 
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Projeto Coração 

 

O projeto coração que é composto por 04 associadas, realiza a gestão de todos os 

procedimentos cardíacos, reduzindo custos e riscos operacionais. Possui experiência a mais 

de 23 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.  

Em 2015 seu faturamento alcançou mais de R$ 11,1 milhões, o que comparado ao ano de 

2014, R$ 10,1 milhões, teve uma evolução de 9%. No último ano seu faturamento alcançou 

mais de R$ 11,1 milhões mesmo com a inconstância de beneficiários no plano de saúde, 

houve aumento em relação à quantidade de procedimentos, os quais geraram R$ 8.505 

milhões de custos assistenciais, o que comparado ao ano de 2014 obteve um aumento de 

15%. 

  

O avanço tecnológico na área de saúde traz com si, uma grande representatividade em 

relação ao custo de procedimento, a UCBS vem mantendo algumas medidas para conter 

estes custos. 
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Evolução Procedimentos

 
 

A auditoria de Enfermagem in loco, 

gerou em 2015 uma média de 

R$151.200 mil em glosa! 
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Evolução Qtd Usuários

Auditoria de Enfermagem in loco 

Regulação de OPME com melhores negociações 

de valores 

Programa de Reestruturação e Contratualização 
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Auditoria Médica Especializada 

 

A prestação de Serviços de Auditoria Médica Especializada vem consolidando seu 

crescimento e se destacando como uma das melhores opções no sistema Unimed, em 

consequência dos resultados alcançados. No ano de 2015 seu faturamento alcançou mais de 

R$ 1,9 milhões, o que comparado ao ano de 2014, R$ 1,8 milhões, a área teve uma 

evolução de 3% em seu faturamento anual. 

Com analise dos procedimentos realizado por auditores especializados, ocorre uma redução 

em volume de procedimentos, materiais solicitados de maneira abusiva e sem a devida 

necessidade, traz um auxilio em relação de novas tecnologias, medicamentos experimentais e 

negociações em OPMES. 

 A UCBS atende clientes de todas as regiões, conta com mais de 3,2 milhões de usuários na 

área de Auditoria Médica, trabalhando com cinco especialidades. No ano de 2015 foram 

realizados 33.045 procedimentos, o que resultou em média de R$12.839 milhões em 

glosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucomaxilo: 59 pareceres, total de glosas em R$ 

259.636 mil, 22% da economia. 

 

Radioterapia: 1.555 pareceres, total de glosas em 

R$ 3.560 milhões, 29% da economia. 

. 
 

Quimioterapia: 23.892 pareceres, total de glosas 

em R$ 6.122 milhões, 4% da economia. 

. 

 

Cardiologia: 7.354 pareceres, total de glosas em 

R$ 2.342 milhões, 4% da economia. 

 

Vascular: 185 pareceres, total de glosas em R$ 

555.720 mil, 12% da economia. 
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Buscando a satisfação de seus clientes! 

 

Com o know hall adquirido em suas especialidades, e entre conversas com seus clientes a 

Unimed CBS, traz uma flexibilidade para melhor atende-los. 

Hoje além de trabalhar com a contratação por massa de usuários, a Unimed oferece em seus 

contratatos a tratativa de caso a caso, oferecendo a Unimed de pequeno porte mais 

vantagens, assim atendendo seus pedidos conforme demanda. 

No ano de 2014 e 2015 a Unimed Cooperativa, recebeu uma grande procura para casos de 2ª 

e 3ª opinião e com seus auditores altamente capacitados nas áreas de Quimioterapia, 

Radioterapia, Bucomaxilo, Vascular e Cardiologia é possível à prestação deste serviço a nível 

nacional, atendendo a Resolução CONSU nº 8 de 03/11/1998.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses mecanismos de regulação ocorrem frente a: 

 Dúvidas do auditor médico que não consegue dirimir a análise; 

 Procedimentos que envolvam materiais especiais de alto custo; 

 Incompatibilidade entre o procedimento e OPME, e suas respectivas quantidades. 

 

                 

 

2014

47 
Pareceres

2015

27 
Pareceres
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Gestão e Guarda de Documentos 

 

Desde 2009 a Unimed Cooperativa Central vem desenvolvendo e investindo na área de 

negócio de Gestão e Guarda de Documentos, uma área que apresenta uma grande 

perspectiva em crescimento no mercado atual. 

Iniciando a atividade com uma enxuta carteira de clientes, 

somente 8, hoje a Unimed já conta com 30 clientes, e 

apresenta uma expressiva evolução em cada atividade 

prestada dentro da área. 

    

 

GDOC – Gestão por Caixa 

 

Com quatro galpões a Unimed atingiu a capacidade de armazenamento de 252.000 

caixas, o que gerou ao setor em 2015 um faturamento de gestão de caixas de R$ 

2.142.762,35, o que comparado ao ano de 2014 R$ 1.640.787,84, teve uma evolução 

de 31%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução de 

73% na carteira 

de clientes! 

Galpão 1 

Capacidade para 

42.000 caixas 

Galpão 2 

Capacidade para 

30.000 caixas 

Galpão 3 / 4 

Capacidade para 

180.000 caixas 

Construído  

em  
 

2009 

Construído  

em  
 

2011 

Construído  

em  
 

2014 
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Com uma grande estrutura e equipe preparada para melhor atender nossos clientes, 

o setor é responsável por toda a movimentação das caixas alocadas nos galpões e 

atende as solicitações referentes aos pedidos de consulta de documentos realizados 

no portal GDOC na internet. 

 

 

 

 

340

408

2014

2015

Pedidos Realizados / Atendidos

113.084

138.836

2014

2015

Caixas Alocadas

Em 12 de dezembro de 2015, o primeiro galpão passou a se 

chamar Unidade Dr. Rafael Moliterno Neto, uma maneira de 

homenagearmos nosso saudoso conselheiro, o qual foi um grande 

propulsor deste serviço. 

 

 
Crescimento de 

20% 

 
Crescimento de 

23% 
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A área também conta com projetos de Gestão de Prontuários, onde se realiza a 

unificação de documentos (Prontuário Único) ou o controle (checagem e descrição) de cada 

prontuário de internação e fichas de atendimento de emergência/ Pronto Atendimento.  

Estes projetos buscam a automação na gestão de documentos físicos do SAME – Serviço de 

Arquivo Médico e Estatística. Assim, nossos clientes não precisam destinar grandes recursos 

internos para este fim, o que acaba tornando o processo de arquivamento e controle mais 

confiável, rápido e barato. 

 

 

 

GEDOC – Gestão Eletrônica por Documento 

 

Possibilitando ao cliente o acesso imediato das imagens de seus documentos e o controle 

individual de cada documento, a atividade vem ganhando cada vez mais força, devido à 

agilidade de acesso e rastreabilidade 100% de todos os documentos. Em 2015 o faturamento 

médio mensal por gestão de documento foi de R$ 556.652,19, o que comparado a 2014 

R$ 395.764,09, teve uma evolução de 41%. 

 

 

4

7

2014

2015

Projetos Gestão de Prontuários

 
Crescimento de 

75% 
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Esse diferencial que a Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços oferece, vem atraindo 

muitos clientes, além da gama de serviços oferecidos e a flexibilidade para atender as 

solicitações, a facilidade em ter seus documentos em imagem e poder visualiza-las on-line no 

seu local de serviço, gerando uma comodidade e agilidade nos processos de seus clientes. 

A UCBS realiza visitas antes de fechar os contratos, assim, podendo analisar qual a melhor 

opção de serviço e orienta-los qual serviço realmente se encaixa em sua necessidade, o que 

traz segurança na relação cliente e empresa. 

 

 

20

42

2014

2015

Projetos Ativos

17.378

19.518

2014

2015

Documentos Implantados

 
Crescimento de 

110% 

 
Crescimento de 

12% 



    

 

 

16 

Relatório de Gestão 2015 - Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stakeholders 
 
 
 
 



    

 

 

17 

Relatório de Gestão 2015 - Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços 

 

Stakeholders 

 

 

Partes interessadas – clientes 

 

Todo cliente espera que as empresas contratadas o ajudem a atingir seu objetivo e o atenda 

da melhor maneira possível em suas dúvidas e necessidades. Buscam por comprometimento 

e garantia de atendimento sempre quando precisarem. 

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 e serviços. 

E mesmo com todas as dificuldades no mercado atual, a UCBS se encontra em crescimento 

constante e vem atraindo mais clientes e fidelizando-os. 

 

 

 

A Unimed CBS preza pelo seu compromisso com seu cliente e busca sempre atendê-los da 

melhor maneira possível, cumprindo com sua política da Qualidade. 

44
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E a cada ano buscamos saber se nossos clientes estão satisfeito e procuramos sempre 

melhorar em cima de suas necessidades. Em três anos consecutivos a UCBS atingiu nota 

máxima no indicador de satisfação de clientes externo, o que comprova que nosso esforço 

para oferecer o melhor aos nossos clientes está sendo cumprido. 

Além da pesquisa, mensalmente são monitorados as reclamações de clientes e também, os 

elogios registrados. As reclamações dos clientes devem ser recebidas e analisadas com 

atenção. Muitas vezes, uma reclamação aparentemente sem valor para a empresa, pode ser 

significante para o cliente e a não tratativa correta pode custar caro à empresa.  

 

 

 

                   

 

 

Tratar bem os clientes e atende-los da melhor maneira possível, não é um diferencial 

e sim uma obrigação. 

 

 

Partes interessadas – colaboradores 

 

Todos os colaboradores efetivos e estagiários são abrangidos por acordos coletivos, 

conforme a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, o que prevê alguns benefícios para 

todos. 

A UCBS trabalha com uma diversidade entre funcionários, é contra qualquer tipo de 

preconceitos, busca desenvolver todos seus colaboradores e faz o possível para reter a todos 

Elogios

25 
Elogios

Reclamação

4 
Proced.
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os que se mostram interessados a alavancar a empresa ao sucesso. Busca por pessoas 

envolvidas e que procuram crescimento profissional. 

 

 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

Da mesma maneira que a opinião do cliente externo é importante a dos colaboradores 

também são, pois são nossos cliente internos, clientes que levam a empresa ao sucesso, por 

isso anualmente é realizado a pesquisa de satisfação, a avaliação de desempenho, e o 

momento feedback, onde se estreita o laço, colaborador e empresa. 

No ano de 2015 a UCBS buscou conscientizar e aumentar a integração entre os setores, 

relembrar o conceito de união de sermos um só. 

 

No mês de outubro, onde temos uma 

conscientização nacional em relação ao 

câncer de mama, foi realizado um dia 

rosa, onde todos se envolveram em apoiar 

a causa. 

 

Gênero 

Mulheres 25 

Homens 17 

TOTAL 42 

 

Faixa Etária 

<25 anos 15 

25 a 35 anos 19 

>35 anos 8 

 

Tempo de Casa 
Menos de 2 anos 21 

2 a 7 anos 14 

8 a 13 anos 6 

Acima de 14 anos 1 

 

Índice de 

Rotatividade dos 

Colaboradores 

1,97% 
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E não podemos esquecer o novembro 

azul, com a conscientização do câncer de 

próstata. 

 

 

 

 

A UCBS não está voltada somente ao atendimento da satisfação de seus colaboradores, mas 

em praticar e manter a saúde e bem estar de todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aulas de Ginástica 

Laboral 
 

Entrega de Materiais 

Ergonômicos 

 
Fornecimento de 

EPIs e EPCs 

 

Brigada de 

Incêndio 

 

CIPA 
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Partes interessadas - fornecedores  

 

Para que se possa atender da melhor maneira possível nossos clientes, a UCBS seleciona seus 

fornecedores por meio de avaliações mensais de desempenho, e busca sempre por 

fornecedores com qualidade garantida por meio de certificados e boas indicações de 

empresas de confiança. 

A busca de parceiros que nos de suporte para o crescimento se faz essencial. 

  

 

Partes interessadas – comunidade  

 

Responsabilidade Socioambiental 

 

A Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços, durante anos, procura satisfazer suas 

atividades, sem comprometer a capacidade de desenvolvimento da geração atual e futura, 

fazendo um uso racional dos recursos naturais. 

A Unimed promove a conscientização com foco na saúde de seus stakeholders, compartilha 

informações e incentiva a tomada de ações para a preservação do meio ambiente, buscando 

o melhor para sua comunidade a UCBS adotou e mantém um canteiro, com o objetivo de 

manter um espaço verde, colaborando com a plantação e manutenção da área. 

Em 2015 foram realizadas atividades sustentáveis junto aos colaboradores, com o objetivo de 

promover a prática das ações 5S, incentivando a sustentabilidade, por meio da criatividade 

e de sensibilizar a todos para a reutilização de materiais recicláveis, transformando o lixo em 

objetos de consumo. Durante a semana da SIPAT foi realizado uma horta vertical, com a 

ajuda de todos colaboradores. Onde todos ajudaram com arrecadações de latas para o 

plantio. 

33% 
Homens 

 
 

Entre eles, 
71% 

ocupam 
cargos de 
liderança 
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Responsabilidade Social 

 

A UCBS procura apoiar instituições de sua comunidade, destinando anualmente uma parte 

do seu Imposto de Renda, onde pelo seu apoio a uma entidade que cuida de pessoas idosas, 

recebeu um certificado de “AMIGO DO IDOSO”. 

Esta iniciativa, cujos benefícios para a sociedade 

são extremamente significativos, está alinhada 

com a crescente importância do papel que os 

indivíduos e as empresas podem exercer como 

agentes ativos do desenvolvimento das 

comunidades e na construção de uma cidadania 

responsável e produtiva. 
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Selo Nacional Unimed de Governança Cooperativa 

 

A UCBS em 2014 participou da premiação bianual da Unimed do 

Brasil o Selo Nacional Unimed de Governança Cooperativa na 

categoria Prata. Demonstrando que a empresa apresenta uma 

gestão transparente, igualitária e com a definição e clareza dos 

processos. 

 

 

Recertificação da ISO 9001:2008 

 

 

Com o empenho de toda a equipe, 

pelo quarto ano consecutivo a Unimed 

Cooperativa conquistou a sua 

recertificação na norma NBR ISO 

9001:2008, sem nenhum registro. 

Mostrando que toda a mudança, 

quando bem feita e aceita gera grandes 

retornos, e que todos, das áreas de 

Gestão de Documentos e Auditoria 

Médica estão empenhados para 

garantir o sucesso da empresa. 
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Desempenho 

Econômico-Financeiro 
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Indicadores de Desempenho Econômico - Financeiro 

Os ingressos (receita bruta) 

originados das prestações de 

serviços às associadas e clientes 

resultaram em um crescimento de 

11% em relação ao ano anterior, 

devido à expansão da área de 

Gestão de Documentos e o aumento 

do valor por beneficiário do Projeto 

Coração em setembro. 

 

Mesmo com o aumento de sua receita 

bruta, as despesas administrativas foram 

contidas, assim mostrando que o esforço 

das áreas para manter seu controle está 

sendo favorável. 

 

 

Devido ao aumento de procedimentos de 

alto custo no Projeto Coração, ocorreu um 

crescimento referente aos seus custos 

assistenciais. 
76%

81%

2014

2015

CUSTO OPERACIONAL

14.084.343,93

15.796.901,66

2014

2015

INGRESSOS TOTAIS

9%

9%

2014

2015

DESPESA ADMINISTRATIVA
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O índice de liquidez demonstra que a 

UCBS é capaz de realizar o 

pagamento de suas obrigações 

adquiridas. A melhora do índice reflete 

a amortização de parte da linha de 

crédito. 

 

A UCBS conseguiu diminuir seu capital 

por terceiros, o que demonstra que a 

empresa consegue manter-se com seu 

próprio capital. A melhora do índice 

deve-se a redução do valor do 

financiamento dos novos galpões 

GDOC. 

 

 

A rentabilidade teve queda em relação 

ao ano anterior, principalmente, devido 

à alta dos custos médico-hospitalares do 

Projeto Coração. 

 

 

0,71

0,84

2014

2015

ÍNDICE DE LIQUÍDEZ

0,34

0,25

2014

2015

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

5%

2%

2014

2015

ÍNDICE DE RENTABILIDADE
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Relaciona a Receita Bruta (RB) com 

ao Ativo Total (AT) da cooperativa 

(RB/AT). Em 2015 houve o aumento 

do ativo devido às incorporações no 

imobilizado (Novos Galpões), cujo 

retorno na receita bruta ocorrerá 

nos próximos anos. 

 

Relaciona a Receita Bruta (RB) com o 

Ativo Permanente/ Não Circulante (AP). 

O índice de rotação do Ativo 

Permanente teve ligeira queda, devido 

ao aumento da receita bruta em maior 

proporção ao Ativo Permanente, já que 

o aumento do imobilizado foi 

compensado pela redução das 

aplicações financeiras. 

Relaciona Receita Bruta (RB) com o 

Imobilizado. O índice de rotação do 

imobilizado da UCBS se manteve 

equilibrado, devido ao aumento em 

equilíbrio da receita bruta e do 

imobilizado. 

62%

56%

2014

2015

ÍNDICE DE ROTAÇÃO DO INVESTIMENTO

47%

44%

2014

2015

ÍNDICE DE ROTAÇÃO DO ATIVO 
PERMANENTE

41%

41%

2014

2015

ÍNDICE DE ROTAÇÃO DO IMOBILIZADO
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Demonstrações Contábeis – Auditoria Independente 

 

Parecer dos Auditores Independentes 

Relatório Dos Auditores Independentes Sobre As Demonstrações Financeiras 

 

 Aos  

Administradores e Acionistas da  

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS.  

 

Examinamos as demonstrações contábeis da UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E 

SERVIÇOS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as 

respectivas demonstrações do resultado, 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 contábeis 

 

 A Administração da UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS é responsável 

pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como 

necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

 

Responsabilidade dos auditores independentes 
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 Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 

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 contábeis. 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. 

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 

elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Empresa 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 Empresa.  

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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do UNIMED 

COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS em 31 de dezembro de 2015, o desempenho 

de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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Outros assuntos  

 

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior  

 

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014 apresentados 

para fins de comparação, foram auditados por outros auditores independentes, que emitiram 

relatório datado de 6 de fevereiro de 2015 com opinião sem ressalva. 

 

   

São Caetano do Sul, 12 de fevereiro de 2016.    
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UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS 

 

BALANÇO PATRIMONIAL DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 

 

Em Reais  

 

ATIVO 

 Nota  2015  2014 

      
ATIVO CIRCULANTE   1.812.997  2.121.753 

      Caixa e equivalentes de caixa 3d  140.303  108.700 

Aplicações financeiras  3e / 4  304.980  477.716 

Contas a receber – líquido de provisão  5  1.155.678  1.210.345 

Despesas a apropriar   6.773  5.034 

Adiantamentos a terceiros   4.725  108.400 

Impostos a recuperar   194.371  208.275 

Outros ativos circulantes   6.166  3.283 

      
ATIVO NÃO CIRCULANTE   6.989.446  6.652.881 

      
Realizável a Longo Prazo    21.403  - 

Depósitos Judiciais    21.403  - 

      

INVESTIMENTOS 3g / 6  439.949  779.896 

      

IMOBILIZADO 3h / 7  6.510.736  5.844.897 

      

INTANGÍVEL 3i / 8  17.358  28.088 

      

TOTAL DO ATIVO    8.802.443  8.774.634 

 

 

 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS 

 

BALANÇO PATRIMONIAL DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 

 

Em Reais 
 

PASSIVO 

 Nota  2015  2014 

      
PASSIVO CIRCULANTE   1.994.710  2.832.412 

      
Fornecedores  3j  857.718  653.031 

Obrigações sociais e trabalhistas   91.514  83.240 

Obrigações tributárias   71.401  61.024 

Empréstimos e financiamentos 3k / 9  851.997  1.938.625 

Provisão de férias e encargos   120.086  96.492 

Contas a pagar   1.994  - 

      
PASSIVO NÃO CIRCULANTE   175.843  147.596 

      

Exigível a Longo Prazo   175.843  147.596 

Impostos diferidos 3n / 10  175.843  147.596 

      

PATRIMÔNIO LÍQUIDO   6.631.890  5.794.626 

 

     
Capital Social  11  2.944.674  2.214.677 

      
Reservas   2.556.975  2.060.392 

Reserva legal   1.873.183  1.831.716 

Fates   683.792  228.676 

      
Ajuste Patrimonial   777.765  821.560 

Ajuste de Avaliação Patrimonial   777.765  821.560 

      
Perdas ou Sobras Acumuladas   352.476  697.997 

Perdas ou Sobras Acumuladas   352.476  697.997 

      
TOTAL DO PASSIVO   8.802.443  8.774.634 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS 

 

BALANÇO PATRIMONIAL DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 

 

Em Reais 

 

 Nota  2015  2014 

      

RECEITA LÍQUIDA   15.533.177  13.875.203 

Venda de Serviços   15.796.902  14.084.344 

(-) Custo dos Serviços Prestados   (263.725)  (209.141) 

      

DISPÊNDIOS DOS SERVIÇOS   (11.806.563)  (10.795.914) 

Dispêndios com pessoal   (1.488.904)  (1.094.695) 

Materiais   (597.047)  (575.816) 

Serviços prestados para terceiros   (9.894.554)  (8.322.893) 

Assistência técnica educacional e social    (305.015)  (976.727) 

Recuperação de despesa   478.957  174.217 

      

SOBRA OPERACIONAL BRUTA   3.726.614  3.079.289 

      

OUTROS DISPÊNDIOS OU INGRESSOS 

OPERACIONAIS 
 

 
(334.812)  (97.701) 

Ingressos financeiros   56.607  130.019 

Dispêndios financeiros   (391.419)  (227.720) 

      

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS   (3.050.030)  (2.932.358) 

Impostos e taxas   (29.050)  (26.044) 

Dispêndios administrativos   (2.198.754)  (2.078.637) 

Dispêndios operacionais diversos   (580.714)  (546.525) 

Multas   (3.829)  (1.220) 

Depreciação e amortização   (237.683)  (279.932) 

      

SOBRA OPERACIONAL   341.772  49.230 

      

OUTROS INGRESSOS   868.539  49.467 

Sobras recebidas   11.937  10.045 
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Juros s/ Capital Recebidos   13.853  23.873 

Amortização Aj. Av. Patrimonial   15.549  15.549 

Ganhos/ Perdas Alien Imobilz e Investimentos   827.200  - 

      

SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO ANTES DOS 

IMPOSTOS 
 

 
1.210.311  98.697 

      
Impostos sobre resultado   (361.252)  (58.042) 

      

RESULTADO LÍQUIDO   849.059  40.655 

      

Reversão RATES   305.015  976.726 

      

RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS DESTINAÇÕES   1.154.074  1.017.381 

      

(-) DESTINAÇÕES/ PARTICIP. RESULTADO   (801.598)  (319.384) 

      
Transf. FATES resultado ato não cooperativo   (739.396)  (196.208) 

Fundo de Reserva – 10%   (41.468)  (82.117) 

FATES – 5%   (20.734)  (41.059) 

      

RESULTADO LÍQUIDO À DISPOSIÇÃO DA AGO 3b  352.476  697.997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014  
 

Em Reais  

 

Capital 

Subscrito 

 

Capital a 

Integralizar 

 

Reserva 

Legal 

 

Fates 
 

Sobras/Perdas 

Disposição 

A.G.O. 
 

Ajuste 

Avaliação 

Patrimonial 

 

Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2013   2.150.677  
 

               -    
 

  1.749.598  
 

     968.136  
 

      1.283.180  
 

         838.676  
 

     6.990.267  

              Subscrição de Capital Social          80.000  
 

         (80.000) 
 

                 -    
 

              -    
 

                  -    
 

                  -    
 

                     -    

Integralização de Capital Social                  -    
 

          64.000  
 

                 -    
 

                  -    
 

                      -    
 

                  -    
 

             64.000  

Reversão FATES                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

      (976.727) 
 

           976.727  
 

                      -    
 

                     -    

Ajuste Avaliação Patrimonial - APP                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

                  -    
 

                      -    
 

       (17.116) 
 

            (17.116) 

Sobras (Perdas) líquida depois dos impostos                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

                  -    
 

              40.655  
 

                      -    
 

             40.655  

Sobras Distribuídas                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

                  -    
 

       (1.283.180) 
 

                      -    
 

      (1.283.180) 

Sobras atos não cooperativos transf. FATES                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

       196.208  
 

           (196.208) 
 

                      -    
 

                     -    

Constituição do fundo de reserva - 10%                  -    
 

                  -    
 

        82.117  
 

                  -    
 

             (82.117) 
 

                      -    
 

                     -    

Constituição do FATES - 5%                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

         41.059  
 

             (41.059) 
 

                      -    
 

                     -    

              Saldo em 31 de dezembro de 2014   2.230.677           (16.000)     1.831.715         228.676             697.998             821.560  
 

     5.794.626  

                          Incorporação das sobras ao capital social       697.997                      -                       -                        -                (697.997)                         -    
 

                     -    

Subscrição de Capital Social          80.000             (80.000)                    -                        -                            -                            -    
 

                     -    

Integralização de Capital Social                  -                32.000                     -                        -                            -                            -    
 

             32.000  

Reversão FATES                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

      (305.015) 
 

            305.015  
 

                      -    
 

                     -    

Ajuste Avaliação Patrimonial - APP                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

                  -    
 

                      -    
 

             (43.795) 
 

            (43.795) 

Sobras (Perdas) líquida depois dos impostos                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

                  -    
 

            849.059  
 

                      -    
 

           849.059  

Sobras atos não cooperativos transf. FATES                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

       739.397  
 

          (739.397) 
 

                      -    
 

                     -    

Constituição do fundo de reserva - 10%                  -    
 

                  -    
 

        41.468  
 

                  -    
 

             (41.468) 
 

                      -    
 

                     -    

Constituição do FATES - 5%                  -    
 

                  -    
 

                 -    
 

         20.734  
 

             (20.734) 
 

                      -    
 

                     -    

              Saldo em 31 de dezembro de 2015   3.008.674           (64.000)     1.873.183         683.792             352.476             777.765  
 

     6.631.890  

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2015 E 2014 
 

Em Reais  

 

2015 

 

2014 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 

     Sobras do período           849.059  
 

            40.654  

Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa: 
   

  Depreciação e amortização           222.134  
 

          264.383  

  Resultado venda de Ativos Investimentos, Imobilizado e 

Intangível 
         (827.199) 

 
                     -    

  Juros sobre empréstimos e financiamentos           312.390  
 

          200.274  

    Variação nos Ativos e Passivos Circulantes 
   

  Aumento (diminuição) nos adiantamentos a empregados           100.792  
 

         (104.440) 

  Aumento (diminuição) nos títulos e créditos a receber             54.667  
 

         (391.107) 

  Aumento (diminuição) nas despesas antecipadas              (1.739) 
 

                 (272) 

  Aumento (diminuição) nos Impostos a recuperar              13.904  
 

           (66.045) 

  Aumento (diminuição) nas obrigações com pessoal             31.869  
 

            32.521  

  Aumento (diminuição) nos tributos e contribuições a recolher             10.377  
 

           (29.178) 

  Aumento (diminuição) nos fornecedores           204.853  
 

          285.581  

  Aumento (diminuição) nos débitos e créditos diversos               1.828  
 

                  166  

    Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais             

972.935  
 

            232.537  

    ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
   

  Aquisições de ativo investimento            (21.874) 
 

           (16.434) 

  Aquisições de ativo imobilizado e intangível          (892.791) 
 

      (1.596.180) 

  Recebimento pela venda de imobilizado/ intangível/ 

investimentos 
       1.189.020  

 
                     -    

Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos         274.355  
 

    (1.612.614) 

    ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
   

Integralização de Capital              32.000  
 

             64.000  

Sobras distribuídas (integração de capital)                      -    
 

      (1.283.180) 

Recebimentos de empréstimos e financiamentos        1.186.660  
 

       1.797.000  

Pagamentos de empréstimos e financiamentos       (2.585.679) 
 

         (409.179) 

Variação do Realizável a Longo Prazo            (21.403) 
 

                     -    

Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos     (1.388.422) 
 

        168.641  

    Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes        (141.132) 
 

    (1.211.436) 

    Caixa e equivalentes no início do período           586.415  
 

       1.797.851  

Caixa e equivalentes no fim do período           445.283  
 

          586.415  

    Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes         141.132  
 

     1.211.436  

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2015 E 2014 

 

Em Reais  

 

 

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 médico-hospitalares 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 à 

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.   

 

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. 

A emissão dessas demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração em 12 DE 

FEVEREIRO DE 2016, estando aprovadas para divulgação. 

 

2. 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 do resultado 

 

O resultado é apurado pelo regime de competência dos exercícios. 

 

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 
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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) Caixa e equivalentes de caixa  

 

Estão representados basicamente por numerários e depósitos bancários. 

 

e) Aplicações financeiras 

 

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido das receitas auferidas até a data 

do balanço. 

 

f) Demais ativos circulantes e não circulante 

Os demais ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores de custo, 

acrescidos ou reduzidos, quando aplicável, dos respectivos rendimentos ou estimativas para 

perdas. 

 

g) 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 2014 estão abaixo do valor de 

mercado, consequentemente não há necessidade de efetuar provisão para perdas em 

investimentos. 

 

h) Imobilizado 
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O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição corrigido até 31 de dezembro de 1995 

menos as depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear a taxas variáveis que 

levam em conta a estimativa da vida útil e valor residual dos bens, detalhadas em laudo 

técnico elaborado por empresa especializada (vide nota explicativa n° 9) e não há indicativos 

de que seu valor de realização seja inferior ao valor contábil (impairment). 

 

i) Ativos Intangíveis  

 

Os ativos intangíveis compreendem os adquiridos por terceiros que são mensurados pelo 

custo total de aquisição, menos as despesas de amortização.  

 

j) Fornecedores  

 

São registrados e mantidos nas demonstrações contábeis pelo valor nominal dos títulos 

representativos dessas obrigações e estão apresentados a valor presente. 

 

k) Empréstimos e Financiamentos  

 

Os empréstimos são atualizados pelos juros incorridos até a data do balanço e apropriados 

às despesas financeiras (vide nota explicativa n° 9) e estão apresentados a valor presente. 

 

l) Demais passivos circulantes e não circulantes  

 

Os demais passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores 

conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos. 

 

m) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais  
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As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e 

obrigações legais são as seguintes: 

 

i. Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões 

judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis 

são apenas divulgados em nota explicativa;  

 

ii. Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como 

prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os 

passivos contingentes são divulgados em notas explicativas quando considerados por 

nossos assessores jurídicos como de possíveis perdas. Os passivos contingentes 

avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados.  

 

iii. Obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da avaliação 

sobre as possibilidades de êxito, de processos em que a UNIMED COOPERATIVA 

CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS questionou a inconstitucionalidade de tributos.  

 

n) Imposto de renda e contribuição social 

 

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

 

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

 

 

Descrição  
R$ 

 
2015 2014 

    Unicred Santa Bárbara d’Oeste e Americana 
 

304.980 477.716 

Total 
 

304.980 477.716 
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5. CONTAS A RECEBER 

 

 

Descrição   R$ 

  2015 2014 

      Unimed Sorocaba  391.793 328.648 

Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana  461.012 384.080 

Unimed Itapetininga  61.157 225.176 

Outros  241.716 272.441 

Total 
 

1.155.678 1.210.345 

       

 

6. INVESTIMENTOS 

 

 

A UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS possui investimentos em outras 

cooperativas. Em 31 de dezembro de 2015 e de 2014, tais investimentos foram avaliados pelo 

custo de aquisição, em função da NBC T 10.8.2.2, consequentemente tais contabilizações não 

afetaram o resultado da cooperativa durante os exercícios de 2015 e de 2014. 

 

Descrição 
  R$ 

  2015 2014 

      Unicred Campinas 
 

141.128 138.559 

Central Nacional Unimed  3.000 3.000 

Unimed Seguradora  117.935 479.755 

Unicred Santa Bárbara do Oeste e Americana  142.708 124.233 

Unicred Sudeste Paulista  35.178 34.349 

Total 
 

439.949 779.896 

        

 

7. IMOBILIZADO 

 

 

A movimentação do imobilizado foi a seguinte: 

 



    

 

 

43 

Relatório de Gestão 2015 - Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços 

Descrição 2015 Adição Baixa 2014 Adição Transf. 2013 

        Custo 298.625 - - 298.625 - - 298.625 

Terrenos 298.625 - - 298.625 - - 298.625 

        Custo 3.160.252 750.559 - 2.409.693 1.361.677 - 1.048.016 

Construções em Andamento 3.160.252 750.559 - 2.409.693 1.361.677 - 1.048.016 

        Custo - - - - - 445.573 445.573 

Reforma Galpão I - - - - - 445.573  445.573 

Custo 2.504.096 - - 2.504.096 - 253.022 2.251.074 

Depreciação (225.885) (49.514) - (176.371) (45.571) - (130.800) 

Edificações 2.278.211 (49.514) - 2.327.725 (45.571) 253.022 2.120.274 

        Custo 137.564 - - 137.564 - - 137.564 

Depreciação (96.660) (14.875) - (81.785) (14.875) - (66.910) 

Veículos 40.904 (14.875) - 55.779 (14.875) - 70.654 

        Custo 14.647 - - 14.647 - - 14.647 

Depreciação (10.061) (93) - (9.968) (93) - (9.875) 

Máquinas e Equipamentos 4.586 (93) - 4.679 (93) - 4.772 

        Custo 73.104 10.400 - 62.704 8.489 - 54.215 

Depreciação (49.655) (2.126) - (47.529) (1.113) - (46.416) 

Móveis e Utensílios 23.449 8.274 - 15.175 7.376 - 7.799 

        Custo 10.083 - - 10.083 - - 10.083 

Depreciação (9.754) (169) - (9.585) (169) - (9.416) 

Instalações 329 (169) - 498 (169) - 667 

        Custo 228.135 2.040 - 226.095 48.243 - 177.852 

Depreciação (85.283) (7.434) 79 (77.928) (7.269) - (70.659) 

Equipamentos para 

Escritório 
142.852 (5.394) 79 148.167 40.974 - 107.193 

        Custo 7.380 - - 7.380 - - 7.380 

Depreciação (4.765) (603) - (4.162) (603) - (3.559) 

Telefones 2.615 (603) - 3.218 (603) - 3.821 

        Custo 3.703 - - 3.703 - - 3.703 

Depreciação (1.511) - - (1.511) - - (1.511) 

Equipamentos Gráficos 2.192 - - 2.192 - - 2.192 

        Custo 1.262.125 129.792 - 1.132.333 160.031 192.551 779.751 

Depreciação (717.862) (150.735) - (567.127) (122.712) - (444.415) 

Equipamentos de 

Microfilmagem 
544.263 (20.943) - 565.206 37.319 192.551 335.336 

        Custo 18.242 - - 18.242 3.542 - 14.700 

Depreciação (5.784) (1.483) - (4.301) (1.218) - (3.083) 

Sistema de Segurança 12.458 (1.483) - 13.941 2.324 - 11.617 

        Total Geral 6.510.736 665.759 79 5.844.898 1.388.359 - 4.456.539 

         

 

Abaixo, detalhamos a vida útil estimada: 
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DESCRIÇÃO TAXA ANUAL (%) 

  
Edificações 2% 

Veículos 20% 

Máquinas e Equipamentos 10% 

Móveis e Utensílios 10% 

Instalações 10% 

Equipamentos para Escritório 10% 

Telefones 10% 

Equipamentos Gráficos 10% 

Equipamentos de Microfilmagem 10% 

Sistemas de Segurança 20% 

  
 

 

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 

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. 

 

 

8. INTANGÍVEL 

 

 

Descrição 2015 Adição Baixa 2014 Adição Baixa 2013 

        Custo 547.331 - - 547.331 14.200 - 533.131 

Amortização (529.973) - (10.730) (519.243) (86.308) - (432.935) 

Softwares 17.358 - (10.730) 28.088 (72.108) - 100.196 

        TOTAL 17.358 - (10.730) 28.088 (72.108) - 100.196 

         

 

 

9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

 

Representado por: 

 

 

INSTITUIÇÃO  
R$ 

MOEDA JUROS 

 
PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO NÃO 

CIRCULANTE       Unicred Sta. Bárbara/Americana  851.997 - R$ 0,7% a.m. 

       TOTAL 
 

851.997           - 
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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. 

 

10. 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 

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 foi classificada como custos destes atos. Em 2015 foi considerado 

o percentual de 66,40147% (Em 2014 – 58,38836%) sobre as receitas consideradas tributáveis, 

que corresponde ao faturamento anual de atos não cooperativos destas receitas. Assim, em 

2015, o saldo dos impostos diferidos foi acrescido em R$ 28.247 em relação ao valor de 2014, 

para fins de ajuste ao valor efetivamente devido sobre as diferenças temporárias, conforme 

as normas tributárias aplicáveis à Cooperativa Central, totalizando R$ 175.843. 

 

 

11. CAPITAL SOCIAL  

 

 

Os valores contabilizados como Impostos Diferidos são representados 

Em 31 de dezembro de 2015, está representado por 2.944.674 quotas no valor nominal de R$ 

1,00 (Um Real) cada uma, perfazendo um capital de R$ 2.944.674, totalmente subscritos e 

integralizados em moeda corrente do país, conforme demonstrativo: 
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DESCRIÇÃO  
2015 

 
VALORES EM REAIS REPRESENTATIVIDADE 

    
Unimed de Capivari 

 
385.638 13,10% 

Unimed do ABC  34.402 1,17% 

Unimed de Sorocaba  950.558 32,28% 

Unimed Sta Barb/Americana  960.556 32,62% 

Unimed Itapetininga  510.184 17,33% 

Unimed Guarulhos  87.336 2,97% 

Unimed Campinas  16.000 0,54% 

TOTAL  2.944.674 100% 

        
 

 

12. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS 

 

 

Baseada na opinião dos nossos assessores jurídicos, a UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE 

BENS E SERVIÇOS não possui processos classificados como possíveis ou prováveis. Desta 

forma não será necessário provisionar os processos tendo como base o previsto na Seção 21 

– Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. 

 

 

13. COBERTURA DE SEGUROS 

 

 

A UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS mantém política de efetuar a 

cobertura de seguros contra incêndios e riscos diversos, considerado suficiente, segundo a 

opinião dos assessores especialistas em seguros, para assegurar, em caso de sinistros, a 

reposição dos bens e a sua respectiva continuidade. 

As premissas de riscos adotadas dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma 

auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente não foram examinadas por 

nossos auditores independentes. 

 

14. RESULTADO DO EXERCÍCIO 
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Sobras Líquidas do Resultado à disposição da Assembleia Geral Ordinária, após as 

destinações estatutárias é de R$ 352.476 (Trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e 

setenta e seis reais). 

Fundo de Reserva - 10% (dez por cento) das sobras do exercício, que no ano de 2015 está 

representado por R$ 41.468 destinados a reparar eventuais perdas de qualquer natureza, 

totalizando em 31/12/2015 o importe de R$ 1.873.183. 

FATES - Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social: 5% (cinco por cento) das sobras 

do exercício, que em 2015 está representado por R$ 20.734 e a totalidade do resultado dos 

atos não cooperativos R$739.397 destinados à assistência aos cooperados e colaboradores 

da cooperativa. Totalizou em 31/12/2015 o montante de R$ 683.792. 

 

15. 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 2015, o saldo dos impostos diferidos foi acrescido em R$ 28.247 

em relação ao valor de 2014, o que representou a variação desta conta. Ainda em 2015, foi 

realizado R$ 43.795 da AAP (EM 2013 – R$ 15.548,76), nas mesmas proporções da taxa de 

Depreciação dos Imóveis, utilizados na constituição do AAP. 

 

16. INSTRUMENTOS DERIVATIVOS 

 

a) Avaliação de Instrumentos Financeiros 

A administração procedeu a análise dos instrumentos financeiros que compõem o ativo e o 

passivo e concluiu que o valor justo aproximam-se do saldo contábil, cujos critérios de 

contabilização e valores estão informados nas demonstrações contábeis. 

Em 31 de dezembro de 2015, a Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços não possuía 

nenhum tipo de instrumento financeiro derivativo. 
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b) Fatores de risco 

 

A Cooperativa apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos 

financeiros: 

 

b1) Risco de crédito; 

Advém da possibilidade de a Cooperativa não receber os valores decorrentes de 

operações de vendas ou de créditos detidos em instituições financeiras geradas por 

operações de investimento financeiro.  

Para atenuar esse risco, a Cooperativa adota como prática de acompanhamento 

permanente do saldo devedor de suas contrapartes e análise periódica dos índices de 

inadimplência. Com relação às aplicações financeiras, a Cooperativa dá preferência a 

realizar aplicações em instituições renomadas e com baixo risco de crédito.  

 

b2) Risco de liquidez 

Risco de Liquidez é a possibilidade da não existência de recursos financeiros 

suficientes para que a Cooperativa honre seus compromissos em razão dos 

descasamentos entre pagamentos e recebimentos, considerando os diferentes prazos 

de liquidação de seus direitos e obrigações. 

Para atenuar esse risco, a Cooperativa adota como prática de acompanhamento 

permanente o fluxo de caixa avaliando a adequação de prazos de recebimentos e 

pagamentos de operações relativas a plano de saúde, que normalmente são 

caracterizadas por prazos de recebimentos e pagamentos consideravelmente 

pequenos.  

 

b3) Risco de taxa de juros; 
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O risco de taxa de juros advém da possibilidade da Cooperativa estar sujeita a 

alterações nas taxas de juros que possam trazer impactos aos seus ativos captados 

(aplicados) no mercado.  

Para minimizar possíveis impactos advindos de oscilações em taxas de juros, a 

Cooperativa adota a política de aplicações conservadoras em títulos de renda fixa 

(CDB, Fundos de investimento, RDC e Debêntures dos bancos de primeira linha), 

aplicados em diversas instituições financeiras. 

 

b4) Risco operacional; 

É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas 

associadas a processos, pessoal, tecnologia e infra-estrutura da Cooperativa e de 

fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles 

decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de 

comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da 

Cooperativa. 

O objetivo da Cooperativa é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência 

de prejuízos financeiros e danos à sua reputação, e buscar eficácia de custos para 

evitar procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade. 

 

A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles 

para tratar riscos operacionais é atribuída à alta Administração. 

A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da 

Cooperativa para a administração de riscos operacionais nas seguintes áreas: 

 

• exigências para segregação adequada de funções, incluindo a autorização 

independente de operações; 

• exigências para a reconciliação e monitoramento de operações; 
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• cumprimento de exigências regulatórias e legais; 

• documentação de controle e procedimentos; 

• exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a 

adequação e controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados; 

• exigências de reportar perdas e as ações corretivas propostas; 

• desenvolvimento de planos de contingências; 

• treinamento e desenvolvimento profissional; 

• padrões éticos e comerciais. 

 

 

17. TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS 

 

As transações entre partes relacionadas foram efetuadas em condições semelhantes às 

realizadas com partes não relacionadas. 

 

EMPRESA 2015 

 
RECEITA (DESPESAS) ATIVO / (PASSIVO) 

       
Pessoas Jurídicas – Cooperadas  12.036.537 (5.085.143) 697.836 

Pessoas Jurídicas – Não Cooperadas  1.869.950 (11.027) 322.015 

Pessoas Físicas  - (643.954) (52.712) 

          
 

EMPRESA 2014 

 
RECEITA (DESPESAS) ATIVO / (PASSIVO) 

       
Pessoas Jurídicas – Cooperadas  13.962.977 5.077.888 860.343 

Pessoas Jurídicas – Não Cooperadas  1.368.646 7.030 298.745 

Pessoas Físicas  - 585.206 (59.619) 

          
 

 

18. DEMONSTRAÇÕES DAS SOBRAS E PERDAS POR ATOS COOPERATIVOS E NÃO 

COOPERATIVOS 
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Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade e Interpretação Técnica (NBC T) 10.21 – 

Demonstração de Sobras e Perdas, a cooperativa apurou no exercício de 2015 o resultado de 

seus Atos Cooperativos conforme quadro abaixo: 

 

  2015 2014 

 
Ato 

Cooperativ

o 

Ato não 

Coop. 

Total 
 

Ato 

Cooperativ

o 

Ato não 

Coop. 

Total 
RECEITA LÍQUIDA 14.367.051  1.166.126   15.533.177  

 
13.121.220  753.983   13.875.203  

Venda de Serviços  14.520.476  1.276.426  15.796.902  
 

 13.259.850  824.494  14.084.344  
(-) Custo dos Serviços Prestados  (153.425)  (110.300) (263.725) 

 
 (138.630)  (70.511) (209.141) 

        DISPÊNDIOS DOS SERVIÇOS (11.359.450) (447.113) (11.806.562) 
 

(10.522.375) (273.539) (10.795.914) 

Dispêndios com pessoal (1.050.539)  (438.366)  (1.488.904) 
 

 (842.731)  (251.964)  (1.094.695) 
Materiais  (588.222)  (8.825) (597.046) 

 
 (554.241)  (21.575) (575.816) 

Serviços prestados para terceiros (9.894.554) -   (9.894.554) 
 

(8.322.893)  -   (8.322.893) 

Assistência técnica educacional e social  (305.015) -   (305.015) 
 

 (976.727)  -  (976.727) 

Recuperação de despesa 478.879   78   478.957  
 

174.217   -   174.217  

        SOBRA OPERACIONAL BRUTA 3.007.601  719.013  3.726.614  
 

2.598.845  480.445  3.079.289  

        OUTROS DISPÊNDIOS OU INGRESSOS 

OPERACIONAIS 
(230.263)  (104.549)  (334.812) 

 
(138.112) 40.411  (97.701) 

Ingressos Financeiras  3.064  53.544  56.607  
 

4.325  125.695  130.019  

Dispêndios Financeiras  (233.327)  (158.093) (391.419) 
 

 (142.437)  (85.284) (227.721) 

        DISPÊNDIOS OPERACIONAIS  (2.686.700)  (363.330) (3.050.030) 
 

 (2.635.163) (297.195) (2.932.358) 

Impostos e Taxas  (23.663)  (5.387)  (29.050) 
 

 (21.988) (4.056)  (26.044) 

Dispêndios administrativos (2.076.514)  (122.241)  (2.198.754) 
 

(1.991.711)  (86.926)  (2.078.637) 

Dispêndios operacionais diversos  (451.189)  (129.524) (580.713) 
 

 (448.504)  (98.021) (546.525) 

Multas  (2.768)  (1.061)  (3.829) 
 

 (842)  (378)  (1.220) 

Depreciação e amortização  (132.566)  (105.117) (237.683) 
 

 (172.119)  (107.813) (279.932) 

        SOBRA OPERACIONAL  90.638  251.134   341.772  
 

(174.430) 223.660   49.231  

        OUTROS INGRESSOS  21.354  847.185   868.539  
 

 20.346  29.120   49.466  

Sobras Recebidas  11.937   -   11.937  
 

 10.045   -   10.045  

Juros s/ Capital Recebidos -  13.853   13.853  
 

-  23.873   23.873  

Amortização Aj. Av. Patrimonial  9.416  6.132   15.549  
 

 10.301  5.248   15.549  

Ganhos/Perdas Alien Imobilz e 

Investimentos 
-  827.200   827.200  

   
-  

SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO ANTES 

DOS IMPOSTOS 

 111.992   1.098.319  1.210.311  
 

(154.084) 252.781   98.697  

        Impostos sobre resultado (2.330)  (358.922) (361.252) 
 

(1.470)  (56.573)  (58.042) 

        RESULTADO LÍQUIDO  109.662  739.397   849.059  
 

(155.554) 196.208   40.654  

        Reversão FATES 305.015  -  305.015  
 

976.727   -   976.727  

RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS 

DESTINAÇÕES 
 414.677  739.397  1.154.074  

 
 821.173  196.208  1.017.381  

        (-) DESTINAÇÕES/PARTICIP. 

RESULTADO 

(62.202)  (739.397)  (801.598) 
 

(123.176) (196.208)  (319.384) 

        Transf. FATES resultado ato não 

cooperativo 
 -   (739.397) (739.397) 

 
 -   (196.208) (196.208) 

Fundo de Reserva - 10%  (41.468) -  (41.468) 
 

 (82.117)  -  (82.117) 

FATES - 5%  (20.734) -   (20.734) 
 

 (41.059)  -   (41.059) 

        RESULTADO LÍQUIDO À DISPOSIÇÃO 

DA AGO 

 352.476   -   352.476  
 

 697.997   -   697.997  
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19. EVENTOS SUBSEQUENTES 

 

Não foram encontrados e/ou relatados pela administração da entidade, até a data do 

fechamento das demonstrações contábeis, movimentações relevantes ou fora do contexto 

operacional para serem divulgados como eventos subsequentes. 
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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 2015, 

bem como todos os seus documentos e saldos figurantes. Constatando achar-se tudo exato 

e em perfeita ordem, recomenda a aprovação pela Assembleia Geral Ordinária. 

 

 

Capivari, 23 de Fevereiro de 2016. 

 

 


