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Mensagem Diretoria

Gerir um negócio em momento de crise nos desafia a ser criativos e criarmos
alternativas que evitem impactos tão danosos aos nossos processos, em meio
a uma crise onde parou o mundo, e passamos com muitas restrições tendo a
saúde de todos como foco principal, a necessidade de se ressignificar foi
essencial para a sobrevivência do negócio.
Cuidar cada vez mais da segurança das informações de nossos stakeholders,
foi um grande objetivo alcançado neste ano, tendo a Lei 13.709, de 14 de
agosto de 2018 como base, por ser o diferencial que o mercado busca por
toda a evolução que vem surgindo em meios tecnológicos.
Porém o mais importante de todo o ano foi garantir a saúde de nossos
colaboradores, com o avanço de uma doença desconhecida, e um número de
mortes impossível de acreditar, terminar o ano sabendo que todas as peças
fundamentais para que o negócio aconteça, estavam devidamente seguras foi
a maior vitória de um ano tão surpreendente como 2020.
Então, para o 2020 ressignificar é o momento, mas gratidão é a palavra.

Miguel Vila Nova Soeiro Filho
Diretor Presidente

Sérgio Paschoalick Catherino
Diretor Vice Presidente

Luiz Antônio Bereta
Diretor Superintendente
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Sistema Unimed
O Sistema Unimed considerado a maior cooperativa de saúde do mundo,
tem atualmente a participação de 37% (beneficiários) em relação ao seu
mercado, sendo atuante em 84% dentro do território Nacional, com suas 345
cooperativas com atendimento em 4.686 municípios.
Hoje a marca Unimed é bem reconhecida no mercado de atuação, se
encontra dentre os rankings:
Época negócios 360º - estando na lista das 334 melhores empresas
Época negócios 360º - 500 maiores
Top of Wellness - categoria Plano de Saúde
As 45 melhores empresas para começar a carreira
Top of Mind - pelo 28º ano consecutivo
As melhores da Isto é Dinheiro
Top of Mind RH - 2020
As 150 melhores empresas para trabalhar - 2019
Muitos outros podem ser acompanhados em seu site e em redes sociais, uma
das maiores marcas de plano de saúde sua abrangência atende:

Fonte: Panorama Saúde em Números dez/20
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Unimed Cooperativa Central de
Bens e Serviços

102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-18

A vinte e oito anos atrás surgiu a necessidade de regulação de intercâmbios,
com foco em negociações de procedimentos cardíacos e de alto custo.
Buscando maior experiência de mercado e melhoria na qualidade de seus
serviços de saúde e a satisfação de seus usuários, houve a união de singulares,
para que juntas, pudessem viabilizar financeiramente as melhores soluções,
visto o grau de risco dispendido no processo.
Atuando com três unidades que se encontram Matriz e Filial 1 às margens da
Rodovia do Açúcar (SP 308), no Distrito Industrial de Capivari e a Filial 2
no Alto da Lapa na cidade de São Paulo.
Oferecendo serviços de:
CardioGest, desde 1992 oferecendo serviços as Associadas da região Paulista,
viabilizando melhores negociações com Fornecedores e Prestadores de
Serviços da área de Cardiologia, possuindo contratos com Hospitais de
referência; transformando custos variáveis altos em custos fixos o que reduz
o risco financeiro às associadas. Além de auxiliar na correção de falhas;
elevar os padrões técnicos utilizados e garantir a ética dos profissionais
envolvidos.
Auditoria Médica Especializada, desde 2002 oferecendo serviços a nível
Nacional, com perícias e análise técnica dos procedimentos. Além de
auxiliar na correção de falhas; elevar os padrões técnicos utilizados e
garantir a ética dos profissionais envolvidos. O papel da auditoria é
contribuir na redução dos custos desnecessários advindos de tratamentos
experimentais, contrabalançar a influência da indústria, coibir o uso
experimental de medicamentos e de alternativas mais custosas e com igual
eficácia, e estimular o uso de protocolos baseados em evidências.
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Gestão e Guarda de Documentos, desde 2009 oferecendo serviços para o
estado de São Paulo, com gestão de documentos, permite a rapidez na
localização e recuperação dos documentos; tem um conjunto de técnicas
customizadas que permitem a organização, classificação e rastreabilidade
dos documentos; a padronização dos métodos de arquivamento e
identificação visual; reduz os riscos e custos com fiscalização; economia de
espaço e mão de obra.

Assembleia Geral

A Assembleia Geral das Associadas, Ordinária ou Extraordinária, é o órgão
soberano da cooperativa, decidindo por votação, e dentro dos limites da lei e
de seu Estatuto Social tomar 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 que vinculam
a todas, ainda que ausentes ou discordantes.

Conselho de Administração
O Conselho de Administração é composto pelos Presidentes das Associadas
ou por representante indicado pelo seu Conselho de Administração, ou
pelos Representantes Legais das Associadas, que serão os ConselheirosDelegados. Compete ao Conselho de Administração, dentro dos limites da
lei e do Estatuto Social, atendidas as decisões ou recomendações da
Assembleia Geral, planejar e traçar normas para as operações e serviços da
cooperativa e controlar os resultados.
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Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva é composta por 3 diretores, sendo eles Diretor
Presidente, Diretor Vice Presidente e Diretor Superintendente, tem como
competência, nos limites da lei e do Estatuto Social, atender as deliberações
ou recomendações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral,
entre, planejar, organizar e executar as operações e os serviços da Unimed
CBS.

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
Dr. Abdul Kaber Mohamad Sultani
Dr. Claudio Barsanti Wey
Dr. Eduardo Miranda Pinto
Dr. Ernesto Dallaverde Neto
Dr. Fernando Favaro Piazza
Dr. Francisco Moron Morada
Dr. João Lian Junior
Dr. José Roberto Del Sant

Conselho Fiscal
2020/2021
Membros efetivos:
Dra.Carla Rosana Guilherme da Silva
Dr. Antonio Carlos Henrique de Figueiredo
Dr. José Bento Piza
Membros suplentes:
Dr. Ricardo Evandro Morosini
Dr. Paulo Roberto do Amaral Mendes Junior
Dr. Wilson Roberto Davanzo
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Cooperativismo
102-13

A Unimed CBS com ajuda de seus parceiros, vem se focando desde 2019 no
5º (quinto) principio do Cooperativismo "Educação, Formação e
Informação", fortalecendo e desenvolvendo seu capital humano, seguindo os
preceitos de seu segmento. Quando a cultura de cooperação está intrínseca
dentro da cooperativa é possível ter um desenvolvimento econômico e
social, focando na produtividade e na sustentabilidade do individual e
coletivo.
No ano de 2020, a Unimed CBS trabalhou em parceria com o SESCOOP,
trazendo consultorias de melhorias de negócios e desenvolvimento humano
voltado em controles de KPI's de resultados e Inovação, o que agregou valor
aos serviços prestados para seus clientes.
Trabalhar neste momento de crise junto a outras cooperativas identificando
ações de medidas de segurança em prol a saúde dos colaboradores só
fortaleceu o cooperação dentro do sistema.

Fonte: Sistema OCB
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102-16

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

Valores
Ética
Sustentabilidade
Cooperação
Satisfação dos Clientes
Inovação
Humanização

Politica 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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Estrutura Organizacional

9

Direcionador Estratégico

Com o foco voltado para inovação a Unimed CBS vem trabalhando na base
da ferramenta com o desenvolvimento da organização, o que faz que seus
processos internos tenham melhorias constantes tendo como resultados além
da satisfação dos clientes o fortalecimento da imagem da Unimed CBS, e
desenvolvimento de novos negócios.
Todas as ações de abordagem decididas com a Diretoria Executiva e
aprovada em conjunto com o Conselho de Administração, são direcionadas
para execução junto ao Comitê Estratégico tendo como membros
colaboradores chaves nas áreas de negócio e departamentos estratégicos,
facilitando sua comunicação e engajamento
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Comitês Suporte Estratégico
O alinhamento da organização com a estratégia é essencial para o bom
desempenho de toda a empresa, para que a disseminação alcance todos os
públicos interessados a cooperativa conta com comitês orientativos,
direcionados para pontos chaves para ações estratégicas.
O comitê traz como objetivo a
disseminação e estimulação a cultura
de inovação para a geração de
oportunidades, ideias e negócios
inovadores para a Cooperativa.
O que traz como missão a
sustentanção para atingir a visão
organizacional.
A importância do Comitê LGPD, esta
baseada num dos pilares da estratégia
da
cooperativa
de
estar
em
conformidade com os ditames legais e
com a transparência dos negócios,
sobretudo, ligados à proteção e
privacidade de dados pessoais.
E o Comitê Estratégico tem o objetivo
de disseminar a estratégia junto aos
colaboradores alinhando a organização
a estratégia formatada, dando todo o
suporte
na
comprovação
de
atendimento através do controle dos
resultados da cooperativa
11

Gestão de Riscos
102-11

Seguimos do preceito que tudo que envolve a Gestão de uma propriedade
que não seja sua, traz incertezas em sua condução e com isso a necessidade
de ações para mitigar qualquer risco que possa impactar em nossos clientes e
partes interessadas.
A implantação da Lei 13.709 que promulga a segurança e proteção de dados
traz toda necessidade de cuidados para que não haja utilização e divulgação
errada dos dados pessoais que transitam pela Unimed CBS.
Com o foco na conscientização dessa nova cultura de segurança, o
desenvolvimento de um Comitê voltado para assuntos relacionados a LGPD
reforça a conscientização e foco nos processos internos, para soluções
adequadas para atendimento da legislação.
Assinaturas eletrônicas e reuniões virtuais foram essenciais neste tempo de
pandemia, mas ascendendo o alerta da necessidade de manter segura as
informações de nossos stakeholders, com ferramentas voltadas para o
Mapeamento de Dados foi possível rastrear todos os tipos de informações
pessoais que transitam pela Unimed CBS.
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Unimed em Números
102-7, 102-8,

3 Unidades

3 Áreas de
Negócio

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

CardioGest
Auditoria Médica Especializada
Gestão e Guarda de Documentos

6 Associadas

81 Colaboradores

Unimed ABC
Unimed Campinas
Unimed Capivari
Unimed Guarulhos
Unimed Santa Bárbara d'Oeste Americana

71 - Efetivos
4 - Aprendizes
2 - Estagiários
1 - Intermitente
3 - Determinado

Prestadores de
Serviços

68 Clientes

6 - Terceiros
7 - Assessorias
57 - Auditores Médicos
11 - Recursos Assist. em cardiologia

2 CardioGest
27 Auditoria Médica
40 Gestão e Guarda de Documentos
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CardioGest
Voltado somente para as Associadas o serviço presta a Gestão de Custo
Assistencial desde 1992 abordando controle administrativo e padronizando
valores em processos Cardíacos e Congênitas para mais de 90 mil usuários.
Para melhor atendimento de seus clientes, a área trabalha com boas
negociações com diversos prestadores conceituados.
Recursos Credenciados
3 em São Paulo - Capital
4 em Piracicaba - São Paulo
2 em Americana - São Paulo
1 em Sorocaba - São Paulo
1 em Capivari - São Paulo

O serviço tem também 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.

14

Com todo o cenário mundial pensando em melhor auxiliar suas Associadas a
atravessar este momento, teve por iniciativa a redução do valor de usuários
em 17% o que junto a saída de uma de suas Associadas impactou em uma
redução de 28% em sua receita média.
Média Custos Assistenciais +
Desp. Administrativas em R$
1.000.000

-24%

750.000

Receita Média em R$

1.250.000

-28%

1.000.000
750.000

500.000
500.000
250.000
0

250.000

2019

0

2020

2019

2020

Quantidade de Procedimentos
2.000

-13%

1.500
1.000
500
0

2019

Quantidade de casos realizados em 2020
em comparação com o ano de 2019,
redução nos casos devido ao cenário
atual da saúde, sendo uma média de 6
casos por usuário.

2020

-90%
Total Auditado pela
equipe de Enfermagem
R$1.108.546

Glosas in loco
R$37.927,17

Em comparação
a 2019

Percentual da glosa in
loco 3,42%

Os fatores que contribuíram para redução de seus resultados, foram a
pandemia instaurada a nível mundial, o que levou a queda de cirurgia
eletivas no primeiro semestre do ano e a redução do valor de usuários para
melhor auxiliar as Associadas.
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Auditoria Médica Especializada
Com abrangência a nível nacional o serviço de Auditoria Médica
Especializada atendendo uma capilaridade de 21% de usuários do Sistema
Unimed, realizando a regulamentação em custos assistenciais para as
operadoras desde 2002, nos serviços de:
2002 - Auditoria Prospectiva
2002 - Auditoria Pós Procedimento com Análises de Imagens
2013 - Emissão de Segunda Opinião
2008 - Consultoria Médica para subsidiar decisões da Diretoria Executiva
2018 - Junta Médica Documental e Presencial
2018 - Assistente Técnico Médico para perícias Judiciais
2019 - RELINT - Construção de Relatórios de Inteligência com finalidade de
Controle de danos em ações indenizatórias por má prática e "erro médico"
2020 - Chancela de Protocolo

Hoje a área conta com um Coordenador da Área da Saúde, responsável pela
busca de melhorias para regulamentação e novas soluções para redução de
custos.
2008
Quimioterapia
Radioterapia

2002
Cardiologia

2012
Bucomaxilo

2011
Vascular

2018
Generalista

2017
Coluna
Neurocirurgia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Genética

2020
Ginecologia
Oftalmologia

2019
Cabeça e Pescoço
Cirurgia Torácica
Coloproctologia
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No período a área como todos os serviços de saúde sofreu impacto, com a
decisão de evitar procedimentos eletivos, com isso a redução em sua
volumetria trouxe uma queda de 17% em sua receita.
Receita Média em R$

Glosas Totais em R$

-17%
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-67%
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Qtd Procedimentos Junta Médica
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75.000.000
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Redução em glosas
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Qtd Procedimentos Prospectiva

-17%
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Redução em glosas
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20.000

-8%

10.000
0

2019
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NOVOS SERVIÇOS AUDITORIA MÉDICA
ESPECIALIZADA
Chancela de Protocolo
Contratação de médicos especialistas para chancelar (aprovar) protocolos
construídos por equipe multidisciplinar, desincumbindo com zelo a
atividade de seu encargo, visando apresentação detalhada de todos os fatos
que envolvem a verificação dos dados relacionados ao material produzido,
com base na legislação vigente, decretos, portarias e instruções normativas,
estudos baseados em evidências, sugerindo ajustes e trabalhando com a rede
prestadora, em momento posterior, no convencimento da utilização do
protocolo chancelado.
O objeto do serviço contempla a realização das chancelas conclusivas para
Protocolo Técnico e para pacotes Técnicos, conforme definição do cliente e
que responda a todos os quesitos que forem propostos e alinhado em
conjunto.
É possível realização do serviço em todas as especialidades já oferecidas e
conforme demanda de cliente, o prazo de atendimento firmado em contrato
é de 05 (dois) dias úteis, por documento chancelado, contados do
recebimento da solicitação/entrega do serviço.
Para realização do serviço é necessário que o chanceladores sigam os
seguintes pré requisitos:
Graduação em Faculdade de Medicina reconhecida pelo Ministério da Educação e
Cultura (MEC);
Estar regularmente matriculado no Conselho Regional de Medicina;
Ter habilitação por residência médica na especialidade pela Comissão Nacional de
Residência Médica;
Estar vinculado à Sociedade de Grupo ou Colégio Brasileiro da especialidade; e
Experiência na atuação nos últimos 5 anos.
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Gestão e Guarda de Documentos
Com foco na região Paulista a área atende 30% das Unimeds do estado,
oferecendo serviços de:
Gerenciamento de Conteúdo Empresarial (ECM) - com armazenamento de
documentos físicos e mídias, organização de documentos, descarte seguro dos
documentos e transporte logístico.
Gestão Eletrônica de Documentos (GED) - com serviços de digitação e
digitalização, OCR com extração de dados importantes e informações
especificas dos documentos em formato digital, CLOUD trazendo
armazenamento de dados e imagens na nuvem, e microfilmagem convencional
e eletrônica.
Gestão de Fluxo e Processos - levando consultorias em gestão de processos e
conteúdos.

Para levar aos seus clientes os benefícios como foco no core business,
gerenciamento de informação em tempo real, o aumento da eficiência e
melhoria do processo e agora com todo o atendimento da Segurança da
Informação, seguindo os requisitos da LGPD. A Unimed CBS investiu tanto
em sua estrutura física como na parte tecnológica, que hoje contem setes
galpões totalizando 7mil/m2 com a capacidade de 376 mil caixas.
Em 2020 a área começou a realizar melhorias em seus sistemas fazendo
parcerias para melhor atendimento de seus clientes, uma das parcerias foram
com a Docusign, a plataforma de assinatura eletrônica se tornou a parte
integrante as soluções sistêmicas Unimed CBS e a Transformação Digital
com o parceiro Onbase.
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Mesmo com toda a crise instaurada a área conseguiu manter seus resultados
tendo uma evolução de 2,6% a mais em sua receita.
Receita Média em R$

Qtd Caixas Armazenadas
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Evolução dos Expurgos em 336%, representando 10% das caixas armazenadas
Qtd Pedidos Atendidos

Qtd Imagens Digitalizadas
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-25%
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102-40,

Stakeholders

O bom relacionamento com os stakeholders é fundamental para alcançar os
objetivos estratégicos e ter o sucesso como resultado, para isso é necessário
ter uma comunicação e prestação de contas eficaz para que todos trilhem o
mesmo caminho.
Para desenvolver a comunidade ao seu entorno, hoje a cooperativa trabalha
em parceria com fornecedores que estão inseridos dentro de sua área de
atuação (regionais), conforme estatuto, tendo hoje uma representatividade
em 96% da cadeia total de fornecedores da Unimed CBS.
Pensando ainda e sua comunidade, a cooperativa tem como boa prática a
contratação de seus colaboradores voltada para sua localização, o que
estimula no desenvolvimento e da suporte a economia do município.
Para melhor comunicação com sua assessoria contábil a Unimed CBS aderiu
a um sistema ERP facilitando a interação entre seus departamentos internos
e seu escritório contábil facilitando suas entregas e melhor alinhamento para
pagamentos e cumprimento de prazos junto aos órgãos governamentais.
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Clientes
Ter foco no cliente, oferecer serviços com qualidade e que agreguem valor as
suas atividades é base de direcionamento da Unimed CBS, neste período
onde o atributo da marca "PRÓXIMA" que engloba Acolhimento,
Identificação, Transparência, Atenção e Prestativa se fez presente em todo
este momento de adaptação ao novo normal, o bom relacionamento e
prestatividade fez a diferença.
Para melhor suporte durante esta crise que tanto afetou o segmento de
saúde, houve ajustes de valores pra atendimento das Associadas e de clientes
que sofrerão com grande redução de seus processos e usuários.
Evolução QTD de clientes

8%

75

50

25

0

2019

Comparado com o ano de 2019 em 2020 houve
uma evolução de 8% em sua carteira de cliente,
a qual inclui segmentos como:
- Saúde;
- Finanças;
- Seguradora;
- Manufatura;
- Produtos e Serviços.

2020

Em 2020 a Unimed CBS se focou na estruturação da Gestão de Mercado, em
busca de melhorar e desenvolver soluções aos serviços com foco em agregar e
fortalecer a parceria junto aos clientes.
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102-9, 102.-10

Fornecedores

Como boa prática de atendimento a Unimed CBS busca trabalhar com
fornecedores locais com base em sua abragência apresentada em Estatuto
Social, fortalecendo o vinculo com a comunidade.
A cadeia de fornecedores é bem diversificadas para atendimento de suas
áreas de negócios e clientes, sendo:

Fornecedores de Insumos
Fornecedores de Matéria Prima
Prestadores de Serviços Técnológicos
Prestadores de Serviços em Auditoria Médica
Assessorias Terceiros

Jurídica
Contábil
Estratégica
TI
Marketing
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Seguindo os preceitos dos atributos da marca, COOPERATIVA com foco
em Envolvimento e Comprometimento e no PRÓXIMA com a
Transparência, Atenção e Prestativa, a Unimed CBS seleciona seus
fornecedores e parceiros prezando por aqueles que desempenham impacto
de forma positiva em sua comunidade com preservação e preocupação com
resíduos gerados no meio ambiente, comprovando através de certificados e
acompanhamento conforme atividades realizadas.
No período a cooperativa passou por algumas mudanças em seu parque
tecnológico para um melhor atendimento ao cliente e o oferecimento de
recursos para que o capital humano consiga realizar suas atividades de
maneira eficiente a Unimed CBS alinha parcerias para manutenção e
controle de equipamentos tecnológicos críticos. Passou também pelo
upgrade de seu Portal de atendimento ao cliente, com a migração de
fornecedores, para maior suporte da necessidade da ferramenta.
Dentro da área de saúde a necessidade de buscar por parceiros com
qualificação é essencial para atendimento de requisitos de clientes e
atendimento de normativas e legislações dos serviços oferecidos dentro da
área. A busca por estes profissionais se dão através de indicação de demais
parceiros e/ou diretores e por plataformas online de banco de informações
profissionais.
Estas medidas conservam o atendimento da missão da cooperativa em
oferecer serviços de qualidade.
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102-8, 102-41, 103-01, 103-02, 103-03, 404-2

Colaboradores

Todas as grandes mudanças vem com a necessidade de adaptações e novos
alinhamentos, o público que vivenciou as grandes transformações foram os
colaboradores, o que despendeu esforços da área de Gestão de Pessoas para
inserir o teletrabalho em suas metodologias e realizar esforços para não
perder a interação e Cultura Organizacional.
Em 2020 os princípios cooperativistas se fez presente sendo introduzido em
suas integrações à novos colaboradores, conceitos sobre o segmento de
cooperativas, demonstrando as diferenças e seus 7 principios. A assinatura
do somoscoop foi aplicada em assinaturas de e-mail, papeis timbrados e
divulgada em meios de comunicação, reforçando o cooperativismo da
Unimed CBS e sua parceria com o OCESP.
Mesmo com a distância foi possível manter a parceria para desenvolvimento
dos líderes e colaboradores, através de treinamentos em EAD, com parceria
do SESCOOP o qual desde 2018 faz parte da cooperativa. Tendo como foco
lideranças para participação nos comitês de Estratégia e Inovação.
Houve um reajuste nas ações de endomarketing, mesmo distantes foi
possível demonstrar o acolhimento e preocupação que a Unimed CBS tem
com seus colaboradores, deixando o Jeito de Cuidar Unimed, presente a
cada momento.
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Diversidade Unimed

102-8, 401-1, 405-1
Novos empregados por faixa etária

Novos empregados por gênero
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Durante o período a cooperativa atingiu
um total de rotatividade de 20
c0laboradores, assim atingindo um índice
de 0,95%.
Tendo um índice de 24,7% com base no
total de colaboradores no período, de novas
contratações e de rotatividade.
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Enfrentamentos COVID-19
Neste período de crise mundial, colocou todos em alerta trabalhando junto
aos planos de governo para que todos possam ficar bem neste momento, a
Unimed CBS esteve sempre ativa na proteção de seus colaboradores,
consequentemente pensando em seus familiares, trabalhando com
conscientização e preparando todo o ambiente para evitar que aumentasse a
contaminação do COVID-19.
Optou pelas atividades em teletrabalho para as áreas administrativas,
estruturando o ambiente com todos os itens ergonômicos necessários, e
migrando todos os seus treinamentos e reuniões para metodologia online,
através de vídeo chamado, para manter a integração de todas as suas
unidades.
Para os colaboradores que foram precisos exercer suas atividades de modo
presencial, teve controle diário de temperatura na entrada do fretado e/ou
no inicio das atividades para os colaboradores e no período da tarde, assim
direcionando todos os colaboradores com sintomas de gripe e/ou resfriado
para o médico evitando contágios.
Os layouts dos ambientes de trabalho foram alterados, para respeitar o
distanciamento mínimo de um metro e foram disponibilizados álcool em gel
em todos os locais de trabalho, tudo para assegurar a permanência de seus
colaboradores e entregas de suas atividades.

27

Comunidade

102-12, 103-01, 103-02, 103-03, 302-1, 305-1, 305-2, 305-3

Como todo ano a Unimed CBS, manteve suas ações como doação de uma
parte do Imposto de Renda para o Lar de Idosos de seu município,
segregação e descarte de resíduos recicláveis.
Trabalha com fornecedores com destinação segura da propriedade do
cliente, para realização do processo de expurgos, evitando contaminação no
meio ambiente.
E junto com suas ações a cooperativa não deixou de controlar sua emissões
que com as ações de teletrabalho, trouxe economias em suas emissões como
apresentado no relatório de IGEE, que realiza os cálculos através da
Calculadora de CO2, ofertado pelo Sistema Unimed.
4.000
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2020
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Escopo 1 (tCO2e)

Escopo 2 (tCO2e)

A quantidade total de emissões e
equivalentes de CO2 dos GEE
(tCO2e) no período foi de 27,34,
apresentando uma redução de
26% de seu consumos.

Escopo 3 (tCO2e)

As alterações realizadas na metodologia de trabalho da cooperativa, saindo
do tradiconal presencial para formação hibrida de trabalhao (teletrabalho e
presencial), impactou no controle de energia, apresentando uma redução de
8% na utilização de kwh
Sendo uma base de uso médio
80.000
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por colaborador em 2020 de 69
2020
60.000
kwh.
40.000
20.000
0

Energia kwh
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Participação no Sistema Unimed

102-11

Garantindo a confiabilidade dos serviços prestados e atendimento do
requisitos que a Marca Unimed nos traz como boas práticas e padronização
dentro do sistema, a cooperativa comprova sua transparência através de seus
resultados, planejamento estratégico atendimento dos conceitos de
governança e sustentabilidade, apresentados através do Selo Unimed de
Governança e Sustentabilidade.
Em 2020 foi o ano de renovação do Selo, onde foi conquistado o Selo Prata,
o que demonstra a busca constante da cooperativa na implantação da
Governança e Gestão de Sustentabilidade.
O Selo é aberto para participação de todo o Sistema Unimed, para que todas
possam realizar um autodiagnóstico da gestão para uma evolução contínua
em boas práticas baseada em transparência e conduta ética.

Unimed conquista pelo 4º ano
consecutivo o Selo Unimed de
Governança e Sustentabilidade
Fonte: Hotsite Selo Unimed de Governança e
Sustentabilidade - Unimed do Brasil
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Comunicação e Marketing
A Unimed CBS traz um time interno junto com uma assessoria focados em
divulgar a imagem da Unimed e seus serviços ao mercado, levando maior
entendimento do seu papel dentro do Sistema Unimed e mercado de
atuação.
Tendo suas divulgações crescendo em propagações nas redes sociais

187 seguidores
2019
125 seguidores
2019

519 seguidores
2020
237 seguidores
2020

134 impressões publicadas

2.292 impressões publicadas

2019

2020

Com as divulgações das redes sociais a cooperativa conseguiu aumentar a
proximidade com seus leads, e partilhar sobre seus serviços e conquistas com
todos os stakeholders.
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Desempenho Econômico Financeiro

102-45, 103-1, 103-02, 103-03, 201-1

Com a pandemia que se instaurou a nível mundial, o Conselho
Administrativo junto a Diretoria Executiva decidiram por ajustar por um
período de tempo os valores para em conjunto aos associados e clientes,
todos pudessem passar pela crise, sem abrir mão de ter um serviço com
qualidade.
A cooperativa, trabalhou com critérios para redução de custos e realizou
resgate de aplicações para quitação de contas, neste momento de incertezas
economicas, mas também pode iniciar novos serviços de regulamentação
médica, o qual apresentou um bom faturamento para o momento.
Os resultados foram aprovados pelo Conselho Fiscal e Auditoria Externa
sem ressalvas dos resultados.
Ingressos Totais

Despesas Administrativas

Custo Operacional

21.062.515

1.153.315

17.650.195

2020

2020

2020

31.131.247

1.186.814

26.303.263

2019

2019

2019

Índice de Liquidez

Índice de Endividamento

Índice de Rentabilidade

0,97

0,39

5%

2020

2020

2020

1,91
2019

Índice de Rotação de
Investimento
74%
2020

0,20

7%

2019

2019

Índice de Rotação do
Ativo Permanente
46%

52%
2019

2020

Índice de Rotação do
Imobilizado
43%

32%
2019

2020

30%
2019
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Auditoria Independente

Anexos

Anexo I - Sobre este relatório
102-50, 102-51, 102,52, 102-53 , 102-54, 102-56

A Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços publica seu Relatório de
Gestão e Sustentabilidade com periodicidade anual desde 2012, e que pelo
segundo ano consecutivo segue as metodologias de requisitos do GRI Global Reporting Initiative.
Este relatório foi elaborado com outras áreas da cooperativa sendo validado
pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho Administrativo em
reunião, através de apresentação dos resultados.
As informações contidas neste documento são referente ao ano de 2020
seguindo o período de janeiro a dezembro, segue base comparativa ao último
relatório do período de 2019, entregue no mês de março de 2020.
A Unimed CBS, declara que este relatório foi preparado de acordo com os
Standards da GRI: opção Essencial e toda e qualquer dúvida referente as
informações contidas podem ser sanadas através do e-mail
qualidade@unimedcbs.com.br.
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Anexo II - Materialidade

Anexos

102-42, 102-43, 102-44, 102-45, 102-46, 102-47
*Materialidade: Pesquisa direcionada as partes de interesse na empresa, com questões efetivas e cruciais para formatação do
Relatório de Gestão com base de metas e objetivos que impactem a sociedade.

O proesso da pesquisa:
A cooperativa abordou públicos como colaboradores, clientes, Sistema
Unimed e comunidade, através de pesquisa online, disponibilizada por emails, redes sociais e meios de comunicação inseridos no Sistema, sendo
disponibilizado entre o mês de fevereiro a abril de 2020.
Etapas de identificação da pesquisa:
A pesquisa foi estruturada seguindo orientações oferecidas pelo setor de
sustentabilidade do Sistema Unimed, com a formação de 13 perguntas
englobando assuntos de desempenho econômico, ambiental e social.
Etapa de Estruturação:
Com base no retorno das 29 respostas, as quais se encontram ao longo do
relatório, todos os temas foram distribuidos e classificados de maior
importância para serem abordados.
Etapa de validação:
Os resultados apresentados no relatório e os apontamentos essenciais foram
analisados pela Diretoria Executiva e aprovados em reunião social junto aos
conselhos administrativo e fiscal.
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Anexos

Definição do Conteúdo do Relatório
102-46, 102-48, 102-49

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 2020 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 2022. "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 segundo 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), tendo como alterações a
inclusão de indicadores da Série sociais, conteplando mais informações do
seu público interno e reformulação de valores de desempenho econômico,
sendo Despesas Administrativas e Operacionais, referente ao ano de 2019.
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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"
102-55
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Anexos

Anexo III - Sumário GRI para opção "Essencial"
102-55
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