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Mensagem da Diretoria
GRI 102-14

A Gestão de um negócio vai além de administrar seus processos internos, o foco e
atenção à estratégia, às pessoas e o acesso a informações de qualidade permite
despertar para o novo. Nesse sentido o tema inovação e desenvolvimento do Capital
Humano entraram definitivamente na agenda da Unimed CBS.
A concorrência expandiu, empresas e cooperativas prestadoras de serviços estão
correndo para se reinventar e permanecerem minimamente competitivas, fortalecendo
seus negócios por meio da automação de processos, inteligência
artificial, big data, Marchini Learning, robótica, computação em nuvem, segurança da
informação, cibernética e de dados. Diante desse cenário e com 28 anos de prestação
de serviços para o Sistema Unimed e mercado permaneceremos aprimorando a gestão,
levantando as necessidades e dores de nossos clientes e associados de forma a
atender a nossa missão oferecendo serviços de qualidade e com valor agregado.

Miguel Vila Nova Soeiro Filho

Sérgio Paschoalick Catherino

Luiz Antonio Bereta

Diretor Presidente

Diretor Vice-Presidente

Diretor Superintendente

“Troque suas folhas, mas não perca suas raízes. Mude
suas opiniões, mas não perca seus princípios." (Autor
Desconhecido)
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Sistema Unimed
A Unimed é o maior sistema cooperativo de saúde do mundo, são 344
cooperativas médicas e 17 milhões de beneficiários em todo País.
Sua rede conta com mais de 116 mil cooperados, 122 hospitais geral
próprio, sendo a segunda maior rede hospitalar do país e 2.419
hospitais credenciados, além de pronto-atendimentos, laboratórios,
entre outros.
Fonte: Panorama saúde em Números 03-2020 - Unimed do Brasil.

Todo seu trabalho tem como base o Jeito de Cuidar Unimed e são
reconhecidos pelos resultados obtidos pela marca e especificamente
pelas Unimeds nos índices e pesquisas mais importantes do País.
Conforme fonte Índice de Desempenho da Saúde Suplementar de
2017 (ANS), 98% das Unimeds estão nas duas faixas mais elevadas
do IDSS, da ANS, principal avaliação qualitativa dos serviços
prestados pelas operadoras de planos de saúde do País.
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS 2019
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A Unimed Cooperativa
Central de Bens e Serviços
GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6

A ideia da criação de uma Cooperativa Regional surgiu nas reuniões 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.
Fundada em 1992, a Unimed CBS presta serviços há mais de 27 anos com a
qualidade Unimed.
Trabalhando com 3 unidades, sendo Matriz e Filial 1 localizadas às margens da
Rodovia do Açúcar (SP 308), no Distrito Industrial de Capivari e a Filial 2 no Alto
da Lapa na grande São Paulo, a Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços
(UCBS) oferece o serviço de BPO - Terceirização de processos de negócios
utilizando a tecnologia da informação para todo o Brasil, sendo Projeto Coração
área de negócio voltada exclusivamente as Associadas, Auditoria Médica
Especializada com atendimento á nível nacional e Guarda e Gestão de
Documentos com atendimento ao Estado de São Paulo.
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Nossa Diretoria Executiva
GRI 102-18

A Diretoria Executiva é a responsável por orientar e conduzir as atividades da Unimed
Cooperativa Central de Bens e Serviços, é formada por membros indicados pelas associadas
em Assembleias Gerais, com mandatos de três anos.
No ano de 2019 iniciamos uma nova formação dos diretores estando vigente até 2021, tendo
como representantes a Unimed Sorocaba na presidência, Unimed Americana na vicepresidência e Unimed Capivari na superintendência.

Assembleias
GRI 102-18

A Assembleia Geral das ASSOCIADAS, Ordinária ou Extraordinária, é o órgão supremo
soberano da COOPERATIVA, decidindo por votação, e dentro dos limites da lei e do Estatuto
Social tomará toda e qualquer decisão de interesse da Unimed CBS, tomando as resoluções
para o desenvolvimento e defesa sobre os negócios relativos ao objeto da COOPERATIVA e
suas deliberações vinculam a todas, ainda que ausentes ou discordantes.
Cada ASSOCIADA terá direito de indicar, através do seu Conselho de Administração, 01 (um)
Delegado.
AGO: A Assembleia Geral Ordinária, que se realiza obrigatoriamente, uma vez por ano, no
decorrer dos 3 (três) primeiros meses de cada ano social
A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário e poderá deliberar
sobre qualquer assunto de interesse da UCBS, desde quemencionado no Edital de
Convocação..
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Diretoria Executiva 2019/2022
Miguel Vila Nova Soeiro Filho
Diretor Presidente
Sérgio Paschoalick Catherino
Diretor Vice-Presidente
Luiz Antonio Bereta
Diretor Superintendente

Conselho de Administração 2019/2022
Adul Kader Mohamed Sultani
Claudio Barsanti Wey
Fernando Fávaro Piazza
João Lian Júnior
José Francisco Moron Morad
José Roberto Del Sant
Vicente Scorza Carrascosa Von Glehn

Conselho Fiscal 2019/2020
Membros Efetivos
Candice Fabri Fanti
João Manoel Pires
Paulo Húngaro Neto
Membros Suplentes
Giselle Cordeiro S. Dominguez
Luiz Arnaldo Vanzato
Miguel Carlos Hyssa Brondi
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Cooperativismo
GRI 102-13

Neste ano a Unimed CBS fortaleceu junto aos colaboradores a cultura
cooperativista, sendo possível alinhar o entendimento do que é ser uma
cooperativa e qual o papel que todos representando dentro deste segmento.
Em parceria com o SESCOOP, foi possível apresentar e explicar os 7 princípios
cooperativistas.

1. Adesão Livre e Voluntária

2. Gestão Democrática

3. Participação Econômica
dos Sócios

4. Autonomia e
Independência

5. Educação, Formação e
Informação

6. Intercooperação

7. Preocupação com a
comunidade

Além de contar com o apoio do Sistema Unimed, a cooperativa segue com
parceria junto a OCESP - Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo
que em parceria ao SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo oferece orientações para melhorar a gestão dos
empreendimentos legalmente constituídos.
O programa permite comparar o desempenho do negócio com os resultados
consolidados de outras cooperativas e de empresas do mercado que atuam no
mesmo segmento.
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Perfil Organizacional
GRI 102-16

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 e mercado
em geral, em nossas áreas de atuação,
desenvolvendo soluções eficientes e
estratégicas.

Valores

Ética
Sustentabilidade
Cooperação
Satisfação dos Clientes
Inovação
Humanização

Política de Gestão Integrada
Oferecer soluções com qualidade, buscando melhoria continua dos processos e
tecnologias utilizadas, nas áreas de Gestão de Conteúdo e Auditoria Médica
Especializada, reconhecidas pelo atendimento as legislações e requisitos
estatutários aplicáveis, mantendo o cumprimento aos princípios éticos e de
conduta estabelecidos pelo Sistema Unimed, praticando ações de preservação
à integridade de nossos colaboradores, bem como o uso racional dos produtos
utilizados na cadeia produtiva e o tratamento adequado dos resíduos gerados.
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Organograma Unimed CBS
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Direcionador Estratégico

O Mapa Estratégico traz maior clareza quanto o detalhamento da estratégia nas
diferentes perspectivas essenciais para a Unimed CBS além de medir se os
objetivos traçados estão atendendo o ambiente interno e externo e quais os
caminhos trilhar para alcançá-los. Sua construção e aprovação em reunião do
Conselho de Administração foi de suma importância, para nortear novas
projeções, levantamento de iniciativas estratégicas, oportunidades de negócios,
possibilidades de parcerias, necessidades de capacitações, e levantamento de
melhorias dentro da Unimed CBS. O trabalho de revisão e acompanhamento dos
resultados será contínuo para que os objetivos definidos cheguem de maneira
clara aos responsáveis por fazer acontecer: Alta Gestão, Colaboradores e
Associadas.
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Ações de Inovação
Em 2018 foi sancionada a Lei nº 13.709 referente a Proteção de Dados
que busca proteger informações pessoais de pessoas físicas contra
abusos e utilização indevida.
Sua aplicação vigorará em agosto de 2020, a Lei Geral de Proteção de
Dados - LGPD se aplica a todas as atividades de tratamento de dados
pessoais, inclusive digitais, realizadas por pessoa natural ou por pessoa
jurídica de direito público ou privado.
A Unimed CBS aplicando sua missão de oferecer serviços com qualidade
e seus objetivo da qualidade em salvaguardar a propriedade física e
intelectual de seus clientes, deu inicio em 2019 a implementação das
práticas de proteção de dados, pensando na segurança das
informações de seus clientes.
Estruturou comitê contanto com o apoio das áreas Jurídica, Tecnologia
da Informação, Qualidade, Recursos Humanos e Alta Gestão, e segue
seu planejamento para atendimento de todas as recomendações
legislativas dentro dos prazos estipulados.
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Unimed em Números
GRI 102-7, 102-8

3 - Unidades
Matriz - Capivari
Filial 1 - Capivari
Filial 2 - São Paulo

3 - Áreas de Negócios
Projeto Coração
Auditoria Médica
Guarda e Gestão de Conteúdo

8 - Associadas
Unimeds Estado de
São Paulo

91 - Colaboradores
36 - Matriz
27 - Filial 1
28 - Filial 2

78 - Prestadores de Serviços
6 - Terceiros
5 - Assessorias
54 - Auditores Médicos
13 - Recursos Assistenciais em
Cardiologia

63 - Clientes
Saúde
AME - 37
Finanças
GDOC - 42
Seguradora
PC - 3
Manufatura
Produtos e Serviços
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Projeto Coração
O Projeto Coração é uma área de negócio que atende exclusivamente as
Associadas desde 1992. De forma eficiente realiza a gestão de custos
assistenciais para mais de 190 mil usuários e consegue manter boas
negociações com Fornecedores e Prestadores de Serviços referência na
área cardíaca, que isoladamente as Associadas não conseguiriam.
Recursos Credenciados
Hospital Infantil Sabará - SP
Hospital Beneficência Portuguesa - SP
Hospital Dante Pazzanese - SP
EMCOR Piracicaba
Santa Casa de Piracicaba
Instituto Cardiovascular de Americana
Hospital Unimed Piracicaba
Hospital Unimed Americana
Hospital Unimed Sorocaba
Hospital Unimed Capivari
Além de realizar uma administração focada com o controle do custo
assistencial e regulação, essa área tem um caráter social, pois em
momentos difíceis dos usuários das associadas no tratamento em
cirurgias cardíacas e congênitas podem contar com recursos que
possuem grande estrutura, equipamentos específicos e profissionais
altamente qualificados e dedicados para superar as dificuldades com o
tratamento certo.
Com a parceria junto as associadas clientes e recursos credenciados os
cases de sucesso se tornam de maior visibilidade e com bom retorno
para todos os envolvidos.
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CASES DE DESTAQUE
Direcionamento de 58% dos casos de cirurgias congênita, para a Fundação
Adib Jatene, recurso com os menores valores na especialidade.

Recém nascido com cardiopatia congênita de Transposição das Grandes
Artérias (TGA) com 203 dias de internação no Hospital Sabará. Negociação
da Unimed CBS e Recurso foi possível desconto de 25%, totalizando R$
308.066,48.

2.000

Quantidade de Procedimentos

1.500
1.000

Redução de Serviços
2%

500
0

2018

2019

Custos Assistênciais
Representação dos custos dos serviços
assistenciais assumidos pelo Projeto
Coração e os de competência das
associadas clientes, que ocorrem em casos
de pacientes eventuais, pré internação ou
diferença de valores de procedimentos.

Glosa In Loco
35%

Quantidade de casos realizados em 2019
em comparação com o ano de 2018,
redução nos casos convencionais como
Cateterismos e Angioplastias.

Custo Operacional
9.8%

Custo Projeto Coração
90.2%

Glosas
Representação da redução do valor do
Glosa Projeto Coração procedimento através de auditorias pré e
65%
pós procedimento, podendo ser realizada
in loco ou através das contas direcionadas
ao Projeto Coração.
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Auditoria Médica
Especializada
Com área de atuação á nível nacional a Auditoria Médica Especializada,
oferece serviços de regulação em custos assistenciais para operadoras de
plano de saúde desde 2002.
Apresenta uma capilaridade de 20% do Sistema Unimed com mais de 3
milhões de usuários e conta com 54 médicos especializados com atuação
nos serviços de:
Auditoria Prospectiva
Auditoria Pós Procedimento com Análises de Imagens
Emissão de Segunda Opinião
Consultoria Médica para subsidiar decisões da Diretoria Executiva
Junta Médica Documental e Presencial
Consultoria
Assistente Técnico Médico para perícias Judiciais
RELINT - Construção de Relatórios de Inteligência com finalidade de
controle de danos em ações indenizatórias por "má prática" e "erro
médico"

ESPECIALIDADES
1 - Cardiologia
2 - Quimioterapia
3 - Radioterapia
4 - Bucomaxilo
5 - Vascular

6 - Ortopedia
7 - Neurocirurgia
8 - Coluna
9 - Generalista
10 - Genética

11 - Otorrinolaringologia
12 - Cirurgia Torácica*
13 - Cirurgia cabeça e pescoço*
14 - Coloproctologia*

*Novas especialidades, com inicio em 2019.
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Guarda e Gestão de
Documentos
Solução para Guarda e Gestão de Documentos Empresariais trazendo
maior agilidade, segurança e controle do acervo documental com mix
completo de produtos e serviços:
ECM - Gerenciamento de Conteúdo
Empresarial
Armazenagem física de documentos
Armazenagem de Mídias
Organização de documentos
GED - Gestão0 Eletrônica de Documentos
Descarte seguro dos documentos
Transporte Logístico
Digitação e Digitalização
OCR: Tecnologia que permite a extração de
dados
importantes
e
informações
especificas dos documentos em formato
digital
Cloud: Armazenamento de Dados/ Imagens
em nuvem
Microfilmagem: Convencional/ Eletrônica
BPMS - Gestão de Fluxo e Processos
Consultoria em Gestão de Processos
e Conteúdo

Hoje a Gestão e Guarda de Documentos conta com sete galpões para
armazenamento e uma estrutura de 7mil/m² de área construída tendo
uma capacidade para 376 mil caixas.
Quais sãos os principais benefícios que a área de negócio traz aos seus
clientes:
Foco em seu Core Business
Gerenciamento de informação em tempo real
Aumento da eficiência e melhoria no processo
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Caixas Armazenadas

Expurgadas
0.2%

3.000.000

2.000.000

Evolução de Caixas
11,97%

1.000.000

0

2018

2019

Armazenadas
99.8%

Pedidos Atendidos
12.500

Pedidos Urgentes
31.2%

10.000
7.500

Redução de Pedidos
5%

5.000
2.500
0

Pedidos Normais
68.8%
2018

2019

Média de 97% de pedidos atendidos dentro do prazo solicitado.

Imagens Digitalizadas

Imagens BPO
12.7%

5.000.000
4.000.000
3.000.000

Evolução de Imagens
62%

2.000.000
1.000.000
0

2018

2019

Imagens GEDOC
87.3%
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Novos Projetos
Guarda e Gestão de Documentos
A área de Gestão Eletrônica de Documentos - GEDOC, deu inicio nos seguintes
projetos no ano de 2019:
Gestão de Pessoas: Indexação de dados, digitalização e auditoria de
documentos faltantes e existentes em prontuários de colaboradores;
Projeto Prontuário Médico: Digitalização e integração com MV;
Projeto Itabuna, Ilhéus e Feira de Santana na Bahia: Digitalização de Propostas
e Contratos de Pessoa Física e Pessoa Jurídica;
Digitalização de Contratos para empresa de benefícios e controle de gestão
corporativa;
BPO - Processamento de Contas Médicas: Recepção, validação, checagem,
digitalização e integração de informações entre sistemas, possibilitando a
analise das guias TISS pela imagem.
A unidade de negócio contou ainda com a conquista de mais seis novos clientes.
Um ponto de sucesso foi a entrada definitiva de 100% da operação do Projeto BPO
Contas Médicas juntamente com a nossa co-irmã Seguros Unimed, um desafio
aceito e seu objetivo alcançado.
Uma prova do compromisso com a nossa missão pode ser relatada através de uma
matéria divulgada internamente sobre a parceria com a UCBS e os ganhos com o
projeto.
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Stakeholders
GRI 102-40

A Gestão de Relacionamento da Unimed CBS com seus stakeholders
(grupo de interesse) é com base de seus valores, prezando pela
ética em suas negociações, visando a cooperação entre as partes e
o fortalecimento da parceria que traz tanto crescimento e
desenvolvimento conjunto.
Para melhor atendimento das partes interessadas é necessário uma
comunicação eficaz e assertiva, aumentando a capacidade de
compartilhamento de ideias e melhorias em seus processos, hoje a
Unimed CBS utilizada:
Público Interno
Boletins Comunicativos
Quadros de Gestão a Vista
Treinamentos
Pesquisa de Satisfação
Documentos formalizados
Reuniões Interativas
Público Externo
Site - www.unimedcbs.com.br
Redes Sociais - Facebook, Instagram, LinkeInd
Visitas para conhecimento de necessidades e apresentação do
serviço
Relatórios de Gestão
Participação de Eventos
Reuniões
Pesquisa de Satisfação
Registros de Reclamações e Elogios para melhoria nas atividades
realizadas
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Clientes
Com foco na missão de oferecer serviços de qualidade e que agreguem valor aos
seus clientes a Unimed CBS no ano de 2019, trabalhou com o desenvolvimento do
seu capital humano, visando fortalecer seu valor de Humanização e melhorando
seus processos com foco na melhoria continua de suas áreas de negócio.
A percepção de nossos clientes em relação a satisfação de nossos serviços é
crucial para elevar nossas atividades, por isso a Unimed CBS trabalha com
ferramentas de controle de sua satisfação.
Através de sua pesquisa de satisfação a qual por mais um ano atingiu alto nível de
satisfação, levando critérios como qualidade do serviço, prazo de retorno, serviço
e conhecimento técnico, parceria, relacionamento comercial e satisfação, é
possível trabalhar em ações de melhorias e fortalecendo os atributos de
Cooperativa (engajamento, envolvimento e comprometimento) e Especialista
(competência técnica e agilidade).
75
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Market Share
A Unimed CBS traz como sua visão ser referência dentro do Sistema Unimed e
mercado atuante, para este controle é necessário se identificar dentro do
mercado e entender seu posicionamento.
Como as três áreas tem a suas especificações o cálculo de market share se torna
diferente:

Projeto Coração a sua participação é de 37,50% no mercado.
Por ser produto exclusivo para Associadas e área de atuação ser na região (São
Paulo). Mensuramos o share com base no percentual de usuários de Unimeds
Associadas da Unimed CBS com inscrição no Projeto Coração em relação ao total
de usuários das Unimeds Associadas da Unimed CBS.
Auditoria Médica Especializada a sua participação é de 23,09% no mercado.
Produto com abrangência nacional para Associadas, outras Unimeds e demais
empresas fora do sistema Unimed. Mensuramos o share apenas no sistema
Unimed com base no percentual de usuários de Unimeds Associadas e demais
Unimeds clientes em relação ao total de usuários do sistema Unimed.

Guarda e Gestão de Documentos a sua participação é de 29,55% no mercado.
Produto com abrangência regional para Associadas, outras Unimeds e demais
empresas fora do sistema Unimed. Mensuramos o share apenas no sistema
Unimed com base no percentual de quantidade de Unimeds Associadas e demais
Unimeds clientes do Estado de São Paulo que compram o serviço em relação ao
total de Unimeds do Estado de São Paulo.
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Relacionamento com
Fornecedores
GRI 102-9, 102-10

Como todas as Cooperativas a Unimed CBS preza por fornecedores que se
preocupam em manter um impacto positivo na sociedade, valorizando
fornecedores de produtos que comprovem sua preocupação com os resíduos
gerados no meio ambiente, através de comprovação de certificados e
acompanhamento conforme atividades realizadas.
Mensalmente ou conforme demanda a Unimed CBS realiza a avaliação de
desempenho de seus fornecedores garantindo a qualidade em seus serviços
prestados, assim validando sua missão de oferecer um serviço de qualidade aos
seu clientes.
Com o aumento de clientes e estrutura da cooperativa a parceria com os
fornecedores de parque tecnológico foi essencial neste ano de 2019, onde foi
possível aumentar a capacidade de softwares dos equipamentos.
Com as novas especialidades inseridas na área de regulamentação de
procedimentos, o quadro de prestadores de serviços em auditoria teve um
aumento em 46%, garantindo o atendimento dentro o prazo estipulado.
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Colaboradores
GRI 102-8, 103-1, 103-2, 103-3, 404-2

A Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços trabalha de maneira orientativa
com o Jeito de Cuidar Unimed, seguindo seus pilares:
Confortar

Acolher

Profissionalizar

Individualizar

Encantar

Para 2019 trabalhou-se com o pilar de Profissionalizar, que tem como essências a
ética e a competência, para que o cliente se sinta confiante e seguro ao trocar
informações com o atendimento prestado.
Seguindo essa estratégia a Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços
fortaleceu sua parceria com o Sistema S, utilizando dos programas e projetos que
refletem diretamente na capacitação de pessoas ligadas às cooperativas,
oferecidos pelo Sescoop, enriquecendo sua programação anual de treinamentos.
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Diversidade UCBS
GRI 102-41

A Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços encerrou o ano de 2019
contando com 93 colaboradores sendo 92% cobertos por negociações
coletivas, sendo divididos entre suas sedes.
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Endomarketing
Com o objetivo de envolver as pessoas na contribuição na estratégia para
melhorar os resultados financeiros e humanos a Unimed Cooperativa Central de
Bens e Serviços realizou as seguintes ações no ano de 2019.

Dia Internacional da Mulher
08/03/2019

Páscoa
21/04/2019

Dia Internacional da Mulher
31/03/2019

Dia das Mães
12/05/2019
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Festa Junina
14/06/2019

Dia do Cooperativismo
06/07/2019

Treinamento Sescoop, sobre cooperativismo

Dia dos Pais
11/08/2019

Dia do Idoso
11/08/2019

Gestão de Pessoas por
Competências
30/08/2019

Setembro Amarelo
12/10/2019
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Dia das Crianças
12/10/2019

Outubro Rosa
25/10/2019

Halloween
31/10/2019

Novembro Azul
29/11/2019

Confraternização
21/12/2019

Amigo Solidário
27/08/2019
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Comunidade
GRI 102-12

Neste ano a Unimed CBS realizou algumas ações voltadas para a comunidade que
atua, sendo elas:
Doação de uma parte do Imposto de Renda para o Lar do Idoso do município;
Ações voluntárias para o dia do Idoso, com arrecadação de item de limpeza
solicitado pela instituição;
Amigo solidário com ação voltada para animais carentes, com arrecadação de
rações para gatos e cachorros abandonados;
Plantio de mudas com intuito de neutralização de efeitos emitidos;
Descarte de material eletrônico de maneira correta;
Segregação e descarte de resíduos recicláveis;
Preferência de contratação de pessoas do município;
Utilização de fretado para locomoção dos colaboradores diminuindo a
utilização de veículos particulares e evitando a sobrecarga da linha circular da
cidade.
O sistema Unimed traz essa preocupação com a comunidade, com pequenas
ações podemos fazer a diferença para as próximas gerações, e o Jeito de Cuidar
Unimed, reflete essas bases em seus atributos: Uma marca Humana, Especialista,
Cooperativa e Próxima.
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Indicadores Ambientais
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 305-1, 305-2

A Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços realiza o controle de suas
emissões através da Calculadora de CO² fornecida pela Unimed do Brasil,
ferramenta baseada nas ABNT NBR ISO 14064-1, ABNT NBR ISO 14064-2, ABNT
NBR ISO 14064-3, GHG Protocol e pelo Painel Intergovernamental para Mudanças
Climáticas (IPCC).
O cálculo realizado permite as Cooperativas analisar a quantidade de mudas para
neutralização de suas emissões de gases. Com o aumento de suas atividades a
Cooperativa teve dificuldades para manutenção de suas emissões.
Emissões Diretas Escopo 1 (tCO²e)
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Calculo de emissões geradas através de veículos
utilizados na cooperativa, incluindo frota própria e de
diretores executivos.
O aumento se deu devido o grande volume de frete
com novos clientes.
Ação tomada inativação de veículo com grandes
manutenções, para um novo.
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Emissões Diretas Escopo 2 (tCO²e)
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Calculo de emissões geradas através de consumo de
energia elétrica, que para muitas organizações
representa a maior fonte de emissões de GEE.
O trabalho para redução dessa fonte, são
investimentos com lâmpadas led de menor consumo,
ares condicionados inverter que geram maior
economia em sua utilização e conscietizações junto
aos colaboradores.
Evolução de 44%
no quadro de colaboradores

*Consumo de kWh por colaborador.
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Participação no Sistema
Em 2019 a Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços iniciou a adequação
de seu layout com o padrão apresentando na Central da Marca do Sistema
Unimed, investindo na adesivagem de suas frotas, identificação de ambientes
externos, participação em eventos, tudo que possa representar cada vez a Marca
Unimed e fortalecer o Sistema.
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Fortalecimento do Sistema
GRI 102-11

Garantindo a transparência junto ao sistema anualmente a Unimed Cooperativa
Central de Bens e Serviços apresenta seus resultados e certificados comprovando
que sua estratégia é voltada para fortalecimento da marca.
Desde 2016 a cooperativa segue assídua no Selo Unimed de Governança e
Sustentabilidade, na versão de 2018 a Unimed CBS conquistou pelo segundo ano
consecutivo o Selo Prata, garantindo e fortalecendo sua participação no Sistema.

Unimed
CBS
buscando
sua
participação no Sistema e buscando
a elevação de sua Governança, para
um melhor resultado.

Ainda fortalecendo sua participação junto ao Sistema, a Unimed CBS deu inicio a
utilização de manuais disponibilizados pela Unimed do Brasil, seguindo como boa
prática as diretrizes de comunicação.
Em 2019 os colaboradores da cooperativa participaram dos cursos de
Planejamento Estratégico e Formação de DPO ministrado pela Unimed do Brasil,
se capacitando para as futuras mudanças de mercado e se capacitando para uma
melhor liderança em governança.
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Marketing Unimed CBS
Com o intuito de fortalecer a marca Unimed CBS, em 2019 o investimento em
divulgações teve maior proporção valorizando sua imagem no mercado e
apresentando seus serviços realizados, com a intenção de não apenas atrair
novos clientes, mas divulgar seu portfólio para os clientes atuais e levar um maior
entendimento de suas atividades e participação no Sistema Unimed para todos.
Criação de páginas nas Redes Sociais

187 Fãs

125 Seguidores

134 impressões
das publicações

Novo Site Unimed CBS
http://unimedcbs.com.br/
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Eventos
A Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços participou do 36º Simpósio das
Unimeds do Estado de São Paulo (SUEPS), que ocorreu de 3 á 6 de julho, no
Guarujá/SP, contou com a participação da sua Diretoria Executiva e Gestores em
todos os momentos do evento, com a abordagem dos leads e apresentação dos
serviços.
Mesmo o evento sendo a nível estadual ele atinge o Brasil como um todo e a ideia
de participar de um evento de tal abrangência é compartilhar com todo o Sistema
Unimed seus serviços, e reforçar a qualidade e apresentar o valor agregado que é
oferecido aos clientes, o qual foi confirmado através dos depoimentos obtidos de
seus prestadores de serviços e clientes.

34

Desempenho
Econômico - Financeiro
GRI 102-45, 103-1, 103-2, 103-3

Com os investimentos realizados no ano de 2019, como a construção
do GDOC 7, ampliando sua capacidade de armazenamento e a
reestruturação do parque tecnológico, a Unimed Cooperativa de Bens e
Serviços manteve seus desempenho econômico em boas condições.
Os demonstrativos relativos ao ano de 2019 foi aprovado através do
Conselho Fiscal e auditoria externa sem ressalvas em seus resultados.
Ingressos Totais
R$ 24.180.211,96

R$ 31.131.246,83

2018

2019

Despesas Administrativas

Custo Operacional

9%

8%

77%

78%
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Índice de Liquidez

Índice de Endividamento

1,58

1,91

0,19

0,20

2018

2019
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2019

Índice de Rentabilidade

Índice de Rotação do Investimento

8%

7%

58%

52%

2018

2019

2018

2019

Índice de Rotação do
Ativo Permanente

Índice de Rotação do Imobilizado

41%

32%

38%

30%

2018

2019

2018

2019
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Demonstrações Contábeis
Auditoria Independente

Anexos
Anexo I - Sobre este Relatório
GRI 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56

Pela primeira vez a Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços está
elaborando seu Relatório de Gestão e Sustentabilidade com os padrões da
GRI - Global Reporting Initiative, os demais anos a cooperativa entregou
seus Relatórios de Gestão nas reuniões de Assembléia Geral, que ocorrem
periodicamente em março.
Elaborado juntamente com todas as áreas de negócios o relatório foi
aprovado em reunião de Conselho Fiscal, após a liberação da Diretoria
Executiva, o mesmo não passou por auditoria externa visto que segue
como boa prática os padrões da Standards da Global Reporting Initiative GRI.
Os relatório anteriores não seguiram o padrão GRI, sendo assim não há
evidências de aprovação dos conselhos em ATA, em março de 2019 foram
apresentados apenas os resultados das áreas constando em Relatório de
Gestão ano base de 2018.
Em caso de dúvidas sobre as informações entre em contato com o setor
responsável
por
sua
elaboração
através
do
e-mail
qualidade@unimedcbs.com.br.
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Anexos
Anexo II - Materialidade
GRI 102-42, 102-43, 102-44, 102-47

*Materialidade - Pesquisa direcionada aos stakeholders para enfoque de questões efetivamente cruciais
para execução do Relatório de Gestão com base de metas e objetivos que impactem a sociedade.

O processo da pesquisa:
A Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços elaborou uma pesquisa
para as suas partes de interesse: Colaboradores, Diretoria, Associadas e
Sistema Unimed. Ficando ativa entre os meses de fevereiro e março do ano
de 2020.
Etapa de Identificação:
Após treinamento realizado junto a Unimed do Brasil para entendimento do
modelo GRI, foram escolhidas 13 questões envolvendo, desempenho
econômico, relacionamento com fornecedores, consumo de insumos, meio
ambiente, geração de emprego, saúde e segurança, treinamento e
capacitação de colaboradores, diversidade, governança, normatização e
satisfação de clientes, com base no material de sugestão para Estrutura de
Pesquisa de Materialidade.
Etapa de Estruturação:
Com base nas 47 respostas foram distribuídos ao longo deste relatório
todos os temas priorizados e classificados de maior importância para
serem abordados.
Etapa de Validação:
O resultados apontados neste relatório tanto as informações essenciais,
quanto as classificadas de grande importância foram analisados em
reunião de Diretoria Excutiva e aprovados em reunião de Conselho Fiscal.
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Anexos
Definição do Conteúdo do Relatório
GRI 102-46

Público de Relacionamento: A materialidade deste relatório para garantir a
conformidade com os padrões de conformidade com o GRI, foi definida
com os principais públicos de relacionamento.
Para melhores informações é possível consultar o Anexo II deste relatório.
Contexto da Sustentabilidade: Este relatório apresenta o desempenho da
gestão de 2019 da Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços, que
tem como objetivo alcançar suas metas conforme ilustrado no Mapa
Estratégico de competência de 2019 a 2021. "Agregar valor a associadas e
clientes". Demonstra também a comparabilidade evolutiva dos resultados
conforme ano anterior e os principais projetos abordados pela
organização.
Materialidade: O processo de materialidade se encontra no Anexo II deste
relatório.
Completude: Esse é o primeiro ano que a Unimed Cooperativa Central de
Bens e Serviços desenvolve seu Relatório de Gestão e Sustentabilidade
com base nas diretrizes do "Padrão GRI" (GRI Standards).
Princípios para assegurar a qualidade deste Relatório
Equilíbrio: Através de indicadores e informações qualitativas, este Relatório
de Gestão e Sustentabilidade, apresenta o desempenho das principais
áreas da cooperativa e a gestão da organização como um todo.
Exatidão: As informações inseridas neste relatório foram recolhidas junto
as áreas de negócios e validada pelos gestores responsáveis, com
aprovação final da Diretoria Executiva.
Tempestividade: Este relatório é elaborado de maneira anual com o intuito
de transparência na prestação de contas aos públicos de interesse da
organização.
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Anexos
Anexo III - Sumário GRI para opção "Essencial"
GRI 102-55
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Anexos
Anexo III - Sumário GRI para opção "Essencial"
GRI 102-55
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www.unimedcbs.com.br
unimedcbs@unimedcbs.com.br

