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SOBRE ESTE RELATÓRIO
Este Relatório de Gestão e Sustentabilidade é apresentado
anualmente, traz a prestação de contas do período de janeiro a
dezembro de 2017, de uma maneira clara e objetiva apresenta a
saúde econômica da Unimed CBS, investimentos realizados, suas
parcerias e resultados alcançados nas suas áreas de Projeto Coração,
Auditoria Médica Especializada e Gestão de Conteúdo.
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MENSAGEM DA DIRETORIA
EXECUTIVA
2017 foi um ano de muitas comemorações para o Sistema Unimed,
com a celebração de seus 50 anos que traz um marco importante
para o sistema, seu fortalecimento e crescimento também foi
reconhecido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), o qual em um estudo encomendado pela Confederação que
rege o Sistema e apresentado no Instituto de Pesquisa Datafolha,
que reconheceu o Sistema Unimed como marca de alto renome,
onde verificou atributos de imagem associados à marca e apontou
que 96% da população a conhecem, representando cerca de 146
milhões de pessoas.
Para Unimed Cooperativa (UCBS) também foi um ano de
comemoração, pois pode comemorar seu jubileu de prata, 25 anos
de história e seu crescimento é visível pela evolução em seus
resultados de 90% nos últimos três anos.
Este crescimento não poderia existir sem seus parceiros, os quais
nos ajuda a trilhar este caminho de grandes vitórias, a UCBS
agradece a todos que fizeram e fazem parte dessa vitória.
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SOBRE A UNIMED CENTRAL
DE BENS E SERVIÇOS
A Unimed Central de Bens e Serviços (UCBS) 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 Unimed CBS conta com três áreas de negócio ativas, onde
todas apresentam crescimento, sendo elas Projeto Coração,
Auditoria Médica Especializada e Gestão e Guarda de Conteúdo,
tem sua matriz sediada na Avenida Moisés Forti, 530 no Distrito
Industrial do município de Capivari, com sua filial que iniciou suas
atividades em 08/08/2017 localizada na Avenida Moisés Forti, 855 no
Distrito Industrial de Capivari que ampliou a capacidade de
armazenamento de documentos na área de Gestão de Conteúdo e
área territorial de 8.481,36 m2 para 25.000,54 m2.
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
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

Responsabilidade Sócio-

Respeito

Ambiental

Honestidade
Satisfação do cliente

Princípios Cooperativistas
Orgulho de ser Unimed

POLÍTICA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Oferecer soluções de Gestão de Conteúdos 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.
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ORGONOGRAMA ESTRUTURAL
UCBS
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MAPA ESTRATÉGICO

Em 2017 a UCBS focou em estratégias diferentes para cada área de
negócio. Na Auditoria Médica a aposta foi no Market Share ampliando
o serviço no mercado, levando em consideração o perfil de cada
cliente, operadoras de pequeno, médio e grande porte, as que
mantinham processos de auditoria mais ou menos estruturados,
oferecendo o que realmente atenderia suas necessidades e os serviços
de auditoria que até então mantinha escopo único foi diversificado e
especialidades ampliadas, com isso o atingimento de clientes no
estado do Pará e Paraíba.
Em Gestão de Conteúdo a estratégia foi de desenvolvimento do
serviço, houve investimentos para que as soluções deixassem de estar
centradas apenas nos documentos e passassem a estar centradas nos
processosdas organizações em regime de outsourcing (BPO), que
significa: Terceirização de Processos de Negócios, o Projeto Coração
trabalhou com otimização de seus custos para manter seus resultados
positivos levando as associadas um melhor resultado.
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ÁREAS DE NEGÓCIO
PROJETO CORAÇÃO
Para uma melhor abordagem do processo em 2017 a equipe do
Projeto Coração, realizou treinamentos para alinhamento das
informações entre UCBS e associadas, uma maneira de fortalecer a
parceria e melhor apresentar a atividade e demonstrar seu valor de
retorno.
Com o trabalho de fidelização de prestadores com custos mais
acessíveis, foi possível a manutenção dos resultados referente aos
custos assistências, onde sua sinistralidade se manteve em 88%, o
que foi considerado um ótimo resultado visto à redução de seus
usuários em 2%.
A atividade teve um aumento em seu faturamento de 2% em
relação ao ano de 2016, o que representa um bom resultado, em
meio a inconstância de mercado dos planos de saúde.

Manutenção da
Sinistralidade em

88%

Aumento
Custo Assistencial

R$
10
R$ ,9 M
11, ilhõ
2M e
ilh s pa
õe
r
s a

Controlado

2%
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AUDITORIA MÉDICA
ESPECIALIZADA
O diretor Superintende trabalhou de maneira mais ativa em seus
clientes em 2017, juntamente com sua equipe de coordenação,
assim obtendo o aumento de sua carteira na área de Auditoria
Médica Especializada em 8% conquistando mais duas
especialidades para melhor atender as necessidades de seus
clientes, sendo elas: Otorrinolaringologia e Genética.
No período pode se observar o retorno positivo das especialidades
iniciadas em 2016, Neurocirurgia e Ortopedia, onde juntamente com
as novas especialidades trazem um resultado expressivo para UCBS
e seus clientes, sendo visível no aumento de sua receita em 13%.

Impacto em glosas das novas especialidades em 2017

54%
NEUROCIRURGIA

61%
ORTOPEDIA

70%

73%

OTORRINO

GENÈTICA

Comparativo de Glosas
2016

ESPECIALIDADES

2016

2017

Cardiologia

4%

3%

Quimioterapia

11%

13%

Radioterapia

21%

23%

Vascular

17%

15%

Bucomaxilo

23%

47%
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GESTÃO DE CONTEÚDO
Com pouco mais de 8 anos de atividade, a Unimed Cooperativa
Central de Bens e Serviços, com mais um grande investimento,
expandiu sua área territorial em mais 16 mil m², totalizando assim
25 mil m², nos quais, 6 mil m² de área construída dedicados a
Gestão de Conteúdo.
Essa ampliação além de corroborar com o crescimento futuro da
área proporcionou também, um aumento de 32% em sua
capacidade de armazenamento, possibilitando atender toda
demanda corrente de seus clientes ativos, bem como, atender e
absorver todo acervo documental do sistema Unimed e mercado
como um todo.
Em 2017, com o inicio das operações na filial, a UCBS aumentou seu
faturamento em 25% em
relação a 2016, superando assim as expectativas.

Armazenamento

51%

Gestão Eletrônica de Documentos

23%

Consulta e Organização de Documentos

26%

Representação de Clientes por Serviços

100%

85%

ARMAZENAGEM

CONSULTA DE
DOCUMENTOS

44%

38%

ORGANIZAÇÃO
DE
DOCUMENTOS

DIGITALIZAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
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Outros dois fatores relevantes em 2017 foram:
À incorporação de novos projetos de GED – Gerenciamento
Eletrônico de Documentos, aumentando em 41% o volume de
digitalizações.
O BPO – Bussines Process Outsourcing, que significa: Terceirização
de Processos de Negócios utilizando a tecnologia da informação
para melhorar e padronizar processos, garantir a segurança da
informação e reduzir custos indiretos. Com dois grandes contratos,
a UCBS investiu pesado neste modelo de negócio, o que
proporcionará a expansão da solução para outros clientes.
A Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços vem em
constante crescimento, mudança e evolução. Determinada na
entrega de soluções corporativas e serviços de qualidade, investe
em tecnologia e na busca incansável por melhorias em seus
processos, valorizando seus colaboradores e incentivando-os na
entrega de um atendimento mais próximo e humanizado.
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EVOLUÇÃO GESTÃO
DE CONTEÚDO

Capacidade de
armazenamento total
305.994 caixas
34 clientes ativos

Filial II
PROJETO BPO

Inicio das atividades
em 2018

2017

Filial I

Capacidade para 96.468
caixas CPU's

GDOC V / VI
2016

GDOC III / IV

Capacidade para 137.516
caixas CPU's

2014

Capacidade para 30.599
caixas CPU's

GDOC II
2011

GDOC I

Capacidade para 41.411
caixas CPU's

2009
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STAKEHOLDERS
O termo Stakeholders em inglês pode ser traduzido como stake –
interesse, participação, risco e holder – aquele que possui. E juntas
tem a tradução como partes interessadas. Ou seja, um grupo ou
pessoa que tem interesse em uma organização, negócio, indústria,
sendo ou não investidor. A UCBS tem como partes interessadas
seus Clientes, Colaboradores, Prestadores de Serviços, Fornecedores
e Sistema Unimed. A comunicação com os stakeholders é realizada
atrás do site da UCBS, por emails, visitas, murais, boletins dentre
outros.

CLIENTES
A missão da UCBS é agregar valor as atividades de seus clientes e
associados, e com este foco o fortalecimento e parceria são
essenciais, com isso para um melhor atendimento aumentou seus
serviços conforme as necessidades de seus clientes.
Anualmente é realizada a pesquisa de Satisfação de Clientes, onde
é possível identificar o retorno positivo das ações com a superação
da meta estipulada, no indicador de elogios ficou visível que
trabalhar com um atendimento humanizado faz toda a diferença.
Com a preocupação de oferecer um serviço com qualidade a UCBS
trabalhou em cima das reclamações de seus clientes as quais não
ultrapassaram a meta estipulada e obteve resoluções satisfatórias.
É possível identificar que a UCBS está atingindo o foco em seu
cliente através do aumento de 11% em sua carteira de clientes,
gerando um reflexo positivo no faturamento total da UCBS que
comparado a 2016 teve uma evolução de 9%.
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EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES

2014
2015
2016

54
56
57

2017

46
ELOGIOS

63

3
RECLAMAÇÕES

16|

COLABORADORES
Para que todos os resultados da UCBS sejam possíveis é necessário
contar com a parceria de seus colaboradores, pois não é possível
alcançar o sucesso sem parceiros totalmente empenhados e
caminhando no mesmo objetivo.
A UCBS preza pela segurança e qualidade de vida de seus
colaboradores, trabalhando com comitês preparados dando todo o
suporte necessário, Brigada de Incêndio que hoje é contemplada
com 80% do quadro de funcionários, contado com terceiros, devido
a gravidade de risco apontado pela consultoria externa; CIPA que
trabalha diretamente seguindo as normas regulamentadoras e
controlando toda a utilização de EPI’s o que deixa os colaboradores
seguros para realização da atividade, Programa 5S que trabalha em
cima dos 5 sensos de conscientização: Utilização, Ordenação,
Limpeza, Saúde e Auto Disciplina que vem para auxiliar e manter o
ambiente de trabalho propício para realização de um serviço com
qualidade garantida e o CAIM – Comitê de Análise e
Implementação de Melhorias, que auxilia os colaboradores na
estruturação de suas melhorias, para obtenção de resultados
satisfatório.
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DIVERSIDADES UCBS

52%

48%

FAIXA ETÁRIA

TEMPO DE CASA

Até 18 anos

0

Menos de 3 anos

26

De 19 a 24 anos

13

De 3 a 6 anos

16

De 25 a 29 anos

17

De 6 a 10 anos

4

De 30 a 45 anos

15

De 10 a 20 anos

6

De 46 a 59 anos

5

Acima de 20 anos

0

Acima de 60 anos

2

EVOLUÇÃO DE COLABORADORES
52
42

2017
2016

39
2015
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As campanhas realizadas durante o
ano são considerados com o dia “D”,
onde é trabalhado a conscientização
com os colaboradores e reservado um
momento para distração, as principais
datas abordadas em 2017 foram:
Dia das mulheres, onde foi
apresentada a importância de cada
uma lutar pelos seus direitos e
igualdade;
Outubro Rosa, conscientizando a
todos sobre os cuidados com o câncer
de mamas o qual ainda atinge um
grande número de mulheres;
Halloween, trazendo um dia de
descontração entre os colaboradores,
abordou-se um dos feriados
americanos mais importantes, onde o
lema é “Doce ou Travessuras?”;
Novembro Azul, onde reforçou a
importância do cuidado masculino em
relação ao câncer de próstata;
Dezembro, para comemorar um ano
de muitas conquistas não podia faltar
as tradicionais festas de fim de ano, a
confraternização um momento de
agradecimento e reflexão de tudo que
aconteceu durante o ano e o famoso
amigo secreto o momento tão
esperado de divertimento e presentes.
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FORNECEDORES
Para melhor atendimento de nossos clientes a UCBS trabalha com
três categorias de fornecedores: fornecedores de produtos,
prestadores de serviços médicos e prestadores de serviços de
infraestrutura.
É importante a parceria junto aos fornecedores devido ao impacto
relacionado ao nosso serviço, todos são tratados como críticos e
tem o acompanhamento mensal de suas entregas. Manter uma
relação sincera e verdadeira faz toda a diferença, sem o
envolvimento de todas as partes interessadas não há possibilidade
para a manutenção da organização, pois são o empenho de todas
que faz a diferença.
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CLASSIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
UCBS
Fornecedores de Produtos
• Matéria Prima (caixa, lacres, etiquetas, etc.).
Prestadores de Serviços de Infraestrutura
• Manutenção de Servidores;
• Softwares Utilizados;
• Comunicações (internet e Telefones);
• Serviços de Dedetização e Fumigação;
• Recursos Elétricos (energia);
• Serviços de Fretes;
• Manutenção Predial (limpeza, portaria, etc.).
Prestadores de Serviços Médicos
• Auditores Médicos
• Cardiologia – 3 auditores especialistas;
• Ortopedia – 4 auditores especialistas;
• Quimioterapia – 6 auditores especialistas;
• Neurocirurgia – 4 auditores especialistas;
• Radioterapia – 1 auditor especialista;
• Bucomaxilo – 6 auditores especialistas;
• Vascular – 2 auditores especialistas;
• Otorrinolaringologia – 1 auditor especialista;
• Genética – 2 auditores especialistas.

21 |

COMUNIDADE
A preocupação que o Sistema Unimed tem com o que vamos
deixar no futuro deixa a marca cada dia mais presente em questões
ambientais, a UCBS traz essa responsabilidade pra si também,
participando do Projeto Carbono Neutro, o qual é regido pela
Unimed do Brasil desde 2011 com a finalidade de reduzir aumento
excessivo dos gases de efeito estufa, por meio da gestão de baixo
carbono nas operações.
O que em 2017 trouxe bons resultados uma queda de 5% em seus
poluentes, demonstrando assim que todo trabalho empenhado em
conscientização retorna efeitos positivos na imagem que a
comunidade busca em seus parceiros.
A UCBS pelo terceiro ano ganhou seu certificado do “Amigo do
Idoso”, pela doação de parte de seu imposto de renda que foi
direcionada a instituição que cuida dos idosos do município, um
simples gesto que retorna tanta gratidão.
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INDICADORES AMBIENTAIS
Consumo médio Anual de Energia x Colaboradores (nº)
000.5

797.4

301.5

05

34

93
2015

2016

2017

Emissões, Efluentes e Resíduos
Ocorreu a diminuição nas emissões do escopo 1, devido a
otimizações de frentes junto aos clientes e o investimento em
manutenções preventivas das frotas.
Emissões diretas Escopo 1 (tCO2e)

Emissões diretas Escopo 2 (tCO2e)

40

8

30

6

20

4

10

2

0

0

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Emissões totais GEE (tCO2e)
40

30

20

10

0
2015

2016

2017
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SISTEMA UNIMED
A UCBS fortalece sua parceria com o sistema apresentando de
maneira transparente seus resultados o que fortalece cada vez mais
a marca Unimed, em 2017 houve a manutenção do Selo Unimed de
Governança e Sustentabilidade, e a UCBS conseguiu manter o Selo
Prata com seus bons resultados.
A comprovação do empenho da UCBS com o sistema Unimed veio
com a comemoração do seu Jubileu de prata, que apresenta o
desenvolvimento da UCBS dentro do sistema de cooperativas e da
marca Unimed.
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ASSOCIADAS
Hoje a UCBS conta com a associação de sete Unimeds todas do
estado de São Paulo, em 2017 todas tiveram retorno positivo
referente a seus investimentos.
Para desempenhar um serviço de qualidade, dessa maneira
retribuindo a confiança de suas sócias e agregando valor a seu
capital, a UCBS passou sem não conformidades pela sua 2ª
manutenção do certificado da NBR ISO 9001:2008, e para o ano de
2018 já realizada todo o processo de planejamento para mudança

1992

UNIMED CAPIVARI
UNIMED ABC
UNIMED SOROCABA

1998

UNIMED STA BARBARA E AMERICANA

1999

UNIMED ITAPETININGA

2014

UNIMED GUARULHOS

2015

para no versão ISO 9001:2015.

UNIMED CAMPINAS
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DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO
INGRESSOS TOTAIS
Os ingressos (receita bruta)
originados das prestações de
serviços às associadas e
clientes, apresentaram um
crescimento de 11% em relação
ao ano anterior, devido à
expansão da área de Gestão de
Documentos, o aumento de
especialidades na Auditoria
Médica Especializada, e o
aumento de 11% na carteira de
clientes.

2016

R$ 17.617.187

2017

R$ 19.740.844,62

DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

2016

2017

9%

8%

Mesmo com o aumento de sua
receita bruta, as despesas
administrativas foram
contidas, o que apresenta que
as áreas estão conseguindo
atingir seus objetivos e mantém
resultados de maneira razoável,
demonstrando uma queda de
4% em suas despesas.

CUSTO
OPERACIONAL
Com o remanejamento dos
casos de alto custo para
recursos credenciados de
melhor valor no Projeto
Coração e alguns cortes em
pontos estratégicos teve uma
redução de 5% nos custos da
UCBS.

2016

81%

2017

77%
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ

2016

0,68

2017

1,05

Devido ao abatimento de
empréstimos houve um
aumento na liquidez da UCBS
em 54% comparador ao ano
anterior, o que apresenta a
capacidade de cumprimento de
suas obrigações adquiridas.

ÍNDICE DE
ENDIVIDAMENTO
A UCBS conseguiu diminuir seu
capital por terceiros em 19%, o
que demonstra que a empresa
consegue manter-se com seu
próprio capital. A melhora do
índice deve-se a redução do
valor dos financiamentos
realizados em 2016.

2016

0,26

2017

0,21

ÍNDICE
DE RENTABILIDADE

2016

2017

4%

6%

A rentabilidade teve uma
evolução em relação ao ano
anterior, pelo fato de
remanejamento dos
beneficiários do Projeto
Coração, para recursos
credenciados de menor custo e
reduções estratégicas
realizadas em redução de
diretores e reuniões sociais.
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ÍNDICE DE ROTAÇÃO
DO INVESTIMENTO
Relaciona a Receita Bruta (RB)
com ao Ativo Total (AT) da
cooperativa (RB/AT). Mantevese em crescimento o ativo
devido a disponibilidade de
dinheiro em caixa, duplicatas a
receber em função do aumento
das vendas, finalização de
reforma dos galpões da filial e
investimento no
desenvolvimento de Software
direcionado ao projeto BPO,
com retorno programado para o
ano de 2018.

2016

61%

2016

2017

50%

46%

ÍNDICE DE ROTAÇÃO
DO MOBILIZADO
Relaciona Receita Bruta (RB)
com o Imobilizado. O índice de
rotação do imobilizado da UCBS
teve uma taxa de crescimento
de 4%.

2017

59%

ÍNDICE DE ROTAÇÃO
DO ATIVO
PERMANENTE
Relaciona a Receita Bruta (RB)
com o Ativo Permanente/ Não
Circulante (AP). Houve um
aumento no índice de rotação
do Ativo Permanente,
proporcional ao aumento do
faturamento.

2016

2017

47%

44%
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS AUDITORIA
INDEPENDENTE
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