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Mensagem
Diretoria

Para a Unimed Cooperativa Central de Bens e

Serviços o ano de 2021 foi marcado pela

implantação da Cultura de Inovação, que

fortaleceu os direcionadores estratégicos para

alcance dos objetivos estipulados.

Ter um programa de inovação inserido na

cooperativa promove a criatividade em

soluções, estimula o empreendedorismo,

equipes multifuncionais, as mudanças, a

comunicação, a administração de riscos

dentre outros.

Além disso, com a estratégia voltada as

mudanças reforçar as Boas Práticas de

Governança, foi essencial para atendimento

dos propósitos e o sucesso de todas as ações.

Ao longo deste Relatório será possível

identificar toda a evolução da cooperativa,

que recebeu o reforço de novos parceiros para

qualificar seus processos e serviços, novos

clientes e associadas.

Acreditamos no time que estamos

construindo e o retorno esta presente na

evolução constante (apontar evolução de

faturamento). Uma equipe voltada para visão

sistêmica, propor soluções inovadoras, sendo

flexíveis e resilientes, com consciência de suas

responsabilidades, traz a segurança para

trilhar novos caminhos aproveitando as

oportunidades.
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Miguel Villa 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 é conhecido como o maior

sistema de Coopeartivas de saúde do Mundo.

Uma cooperativa que acredita na sinergia, na

singularidade, na interdependência e na união,

o que amplia seu papel no mundo por meio do

comprometimento com as transformações

sociais.

Com um olhar inovador a união de médicos

teve como propósito cuidar da saúde das

pessoas, com um jeito de cuidar muito especial:

o Jeito de Cuidar Unimed, que busca inovação e

melhorias contínuas para fazer o cuidado ser

percebido por todos os públicos. 

18.396.644 PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DA MARCA EM
NÚMEROS DE BENEFICIÁRIOS
37,9% comparado aos beneficiários de planos privados

Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Caderno 2.0 - dez/2021 - data base: out/2021
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117.819 PROPORÇÃO DE MÉDICOS COOPERADOS NO SISTEMA
22% comparado a quantidade de médicos ativos no Brasil

Fonte: CADU - Unimed do Brasil - dez/2021_competência 11/2021 Médicos ativos no Brasil - Fonte:

CFM - Conselho Federal de Medicina - Inscrições Principais - visualizado em 12/202

R$74,7 GERAÇÃO ANUAL DE RECEITA COM A OPERAÇÃO DE
PLANOS DE SAÚDE PARA AS COOPERATIVAS 
Retorno aproximado aos cooperados e prestadores de serviço R$7,5 bilhões, que

representam o percentual de 10%

Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - TABNET - DIOPS/ANS/MS -

25/08/2021 e FIP - 12/2006

bilhões
(DEZ/20)



Visão Sistema
Unimed

A Unimed CBS esta inserida no

grupo de Unimeds Singulares

Prestadoras
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Unidos por um mesmo propósito em 1992 as

Unimeds ABC, Araraquara, Araras, Campinas,

Capivari, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Salto,

Santa Barbara d'Oeste e Sorocaba, se uniram

a fim de constituir a Unimed Cooperativa

Central de Bens e Serviços (Unimed CBS),

sendo fundada na cidade de Campinas com

objetivo de ter uma organização em comum e

em maior escala dos serviços relativos às

atividades econômicas das suas filiadas e seus

interesses, viabilizando de forma financeira e

implantando centros regionais de serviços

médicos-hospitalares e de hospitais regionais

e referenciais, pensando também no

abastecimento dos insumos médico-

hospitalares.

Em 1996 pensando de forma estratégica teve

sua sede transferida para a cidade de Capivari,

onde se mantém até os dias de hoje, com sua

Matriz e Filial 1 às margens da Rodovia do

Açúcar (SP 308), no Distrito Industrial de

Capivari e sua Filial 2 no Alto da Lapa na

cidade de São Paulo.

Unimed Cooperativa Central
de Bens e Serviços
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Contando em seu quadro de associadas as

Unimeds ABC, Campinas, Capivari, Guarulhos,

Santos e Santa Bárbara d'Oeste e Americana,

e neste ano de 2021 contou com novas

associações Unimed Amparo, Unimed Limeira

e Unimed Leste Paulista.

Hoje a Unimed CBS tem ativa três áreas de

negócios, sendo duas voltadas para Gestão

em Saúde com formato de atendimento para

as Associadas com serviços de CardioGest e a

nível nacional com a Auditoria Médica

Especializada, e uma voltada para o serviços

de Guarda e Gestão de Documentos com

atendimento na região de São Paulo para

clientes Unimeds e empresas Privadas.

102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102,6, 102-13



Gestão
Organizacional

A Unimed CBS direciona a sua prática de gestão e governança através de seu Estatuto Social, Regimento

Interno, Política de Gestão Integrada da Qualidade, Política Geral de Proteção de Dados e em 2021 a

cooperativa fotaleceu suas práticas de Governança aderindo ao Código de Conduta do Sistema Unimed e

implantando a Gestão de Risco,

Sendo uma das 338 associadas da Central Nacional Unimed a cooperativa esteve presente nas reuniões

Assembleares, acompanhando as ações da Diretoria Executiva e a prestação de contas de seus resultados.

Órgãos de Gestão
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Assembleia Geral - órgão soberano escolhido através de votação, e dentro dos limites da lei e do Estatuto

Social toma toda e qualquer decisão de interesse da Unimed CBS, decidindo por 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 - composto pelos Presidentes das Associadas ou por representante indicado

pelo seu Conselho de Administração, ou pelos Representantes Legais das Associadas, que serão os

Conselheiros-Delegados. 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. 

Diretoria Executiva - 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. 

102-5, 102,18, 102-13



Composição órgãos de gestão

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
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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
FISCAL

 
2021/2022

Membros Efetivos

Carla Rosana Guilherme da Silva

Durvalino da Silva Nascimento Júnior

José Bento Toledo Piza

Membros Suplentes

João Cristiano Hansen

Mario Henrique Grilo



Direcionadores
Estratégicos

Os direcionadores estabelecem o rumo de

uma empresa, eles sintetizam a estratégia em

moldes de alcance permitindo trabalhar com

objetivos mensuráveis.

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.

PÁGINA 8

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

Os direcionadores da Unimed CBS são analisados em reunião de conselho

administrativo, sendo base para estruturação de sua estratégia, a cooperativa tem

adotado a ferramenta BSC - Balanced Score Care, o que possibilita criar objetivos por

perspectivas e controlar melhor seus resultados.

Em 2021 a cooperativa trabalhou no aprimoramento de sua Identidade Organizacional

revisando seu Mapa Estratégico e sua Cultura Organizacional, dedicando-se as

perspectivas de Aprendizagem e Crescimento e a de Processos Internos, reforçando os

resultados estipulados nas demais.

102-16



Planejamento Estratégico

PÁGINA 9

Na perspectiva de aprendizagem e

crescimento investiu-se na implantação

do Modelo de Gestão por Competências

realizando dinâmicas de aprendizado e

interação com o novo conceito.

Contou com o desenvolvimento dos

colaboradores na cultura de

inovação, trabalhando com a

presença ativa do Comitê

102-11



Planejamento Estratégico

PÁGINA 10

Para alinhar a organização a estratégia

iniciou a implantação da Gestão de

Riscos na Unimed CBS tendo como

Sponsor do projeto o Diretor Vice-

Presidente Dr. Sérgio Paschoalick

Catherino.

Na perspectiva de processos internos a

cooperativa estruturou a sua área de

Gestão em Saúde, tendo como destaque

não só sua coordenação médica mas com

aquisição de uma Plataforma Web voltada

para o serviços de Junta Médica e Segunda

Opinião.

Para área de negócio de Guarda e

Gestão de Documentos houve o

upgrade da plataforma apresentando

uma maior interação e aumentando

sua capacidade de atendimento.

Voltado para seus processos de Gestão

de Mercado em 2021 a Unimed CBS se

divulgou dentro do sistema e mercado

que atua, com Lives dos novos serviços

na área de Gestão de Saúde,

compartilhando seus conhecimentos

com os Leads de interesse.



Ética e transparência
nas relações

A Unimed CBS em cumprimento dos quatro

princípios básicos da Governança Corporativa

(Transparência, Equidade, Prestação de Contas

e Responsabilidade Corporativa) firmou suas

boas práticas com a inclusão da Gestão de

Riscos e Código de Conduta, além de sua

manutenção do Selo Unimed de Governança

Corporativa e práticas de controles como

Balanço Social, Auditoria Independente e

reuniões assembleiares e de conselho.

Em parceria com a Consultoria Intedya a Unimed CBS implantou a Gestão de Riscos

abordando a NBR ISO 31000:2018 seguindo o framework COSO - Committee of Sponsoring

Organizations of the Treadeway Commission, no intuito de ter diretrizes de gerenciamento

de riscos corporativos a serem seguidas por todos da cooperativa, reduzindo os níveis de

exposição a perdas e contribuindo para o alcance dos objetivos da Cooperativa.

Gestão de Riscos
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A Unimed CBS aderiu a nova versão do Código de Conduta compartilhado no Sistema

Unimed que trás atitudes claras que devem fazer parte de todas as atividades nos ajudando

a ser ainda melhores. O documento se torna essencial para garantir uma cultura

organizacional focada na ética, na transparência, no respeito e no cuidado ao próximo.

Seguindo os preceitos e boa prática de conduta a cooperativa implantou um Comitê de

Conduta para orientar e zelar pelo comprometimento da cultura e valores estabelecidos.

Código de Conduta

102-11



Em 2021 foi o ano para comprovar que as boas práticas estão presentes 

 na cooperativa através da manutenção do Selo que comprova a

confiabilidade no atendimento do requisitos que a Marca Unimed

representa. Uma forma da Unimed CBS realizar um autodiagnóstico da

gestão e validação de sua transparência junto ao Sistema.

Selo Unimed de Governança e Sustentabilidade
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Por mais um ano a Unimed CBS garante seu certificado de qualidade de

seus serviços prestados demonstrando o comprometimento com sua

missão de "oferecer serviços com qualidade aos seus clientes e

associados". Com sua recertificação iniciou mais um ciclo de evolução em

seu certificado trabalhando cada dia em busca da excelência continua.

Certificação NBR ISO 9001:2015

A Unimed CBS recebeu a certificação da consultoria Intedya após a

auditoria realizada com base na NBR ISO 31000 de Gerenciamento de

Riscos, onde a cooperativa recebeu um retorno muito satisfatório sobre

seu Sistema de Gestão de Riscos e a ferramenta utilizada para o seu

controle.

Certificada na Implantação NBR ISO 31000

Para fortalecer os princípios e valores da Marca Unimed a cooperativa fez

a adesão do Código de Conduta do Sistema como suporte para

manutenção dos padrões de comportamentos éticos e para ser um

norteador das condutas profissionais e pessoais a serem seguidas.

Código de Conduta



CICLO DE
MANDATO

Em março de 2022 acontece o

encerramento do mandato da

Diretoria Executiva da Unimed CBS,

cumprindo o ciclo de 3 anos

(mar/2019 a mar/2022), formada hoje

pelo Diretor Presidente Miguel Villa 
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Nova Soeiro Filho, o Diretor Vice-Presidente Sérgio Paschoalick Catherino e o Diretor

Superintendente Luiz Antônio Bereta, uma composição que esteve presente em

muitas mudanças da cooperativa.

Dr. Miguel representando a Unimed Sorocaba, completa uma caminhada de 21 anos

dentro Unimed CBS, passando pelos cargos de Conselheiro Administrativo de

03/2000 a 02/2007, Diretor Administrativo Financeiro de 03/2007 a 02/2016, Diretor

Vice-Presidente de 03/2016 a 02/2019 e em 03/2019 conquistou a Presidência, sendo

hoje o que traz maior experiência de casa.

Dr. Sérgio representando a Unimed Americana, completa uma caminhada em toda

sua trajetória de 15 anos de cooperativa, deste como Conselheiro Administrativo de

03/2001 a 02/2013 e em 03/2019 retornou a Unimed CBS assumindo a cadeira de

Diretor Vice-Presidente.

Dr. Bereta representando a Unimed Capivari, completa uma caminhada de 13 anos na

cooperativa, passando pelo cargo de Conselheiro Administrativo de 03/2008 a 02/2016

e de 03/2016 até então compõe a cadeira de Diretor Superintendente da Unimed CBS.

Finalizando este mandato é possível ver grandes diferenças de condução sendo uma

Diretoria que preza por estruturação de áreas chaves, com visão inovadora, fortalece a

importância da transformação digital e investe no desenvolvimento de competência

de seus colaboradores.



Momentos para
recordar

PÁGINA 14

Consagrado como um dos mais

importantes eventos do Sistema

Unimed, o Suesp representa um

momento especial na dinâmica do

cooperativismo médico paulista.

Unimed CBS participação na 36º Suesp

Inicio das atividades na Filial 1 e 2,

aumentando a capacidade e proximidade

dos processos da Guarda e Gestão de

Documentos junto ao cliente.

Inicio das atividades em 2019

Filial 1 - DIC Capivari/SP

Filial 2 - Lapa São Paulo/SP

Fortalecimento das áreas de negócio

contando com parcerias chaves do

Sistema Unimed e Sistemas de

Cooperativismo.

Visita OCESP - 12/08/2019

Visita CNU - 28/01/2021

Visita Intrafederativa - 14/08/2021

Repaginação da Unimed CBS com

padrões do Sistema Unimed,

valorizando e se tornando mais

próxima a marca.

Identificação de ambientes

Pinturas seguindo paleta da marca

Hasteamento de Bandeiras

Diretoria Executiva
2019 - 2022



UNIMED EM
NÚMEROS

03
UNIDADES DE NEGÓCIOS
Matriz - Avenida Moisés Fort, 530 - Distrito Industrial de Capivari

Filial 1 - Avenida Moisés Fort, 855 - Distrito Industrial de Capivari

Filial 2 - Rua Trajano, 182 salas 102 e 103 - Lapa São Paulo

PÁGINA 15

03
ÁREAS DE NEGÓCIO
CardioGest - desde 1992

Auditoria Médica Especializada - desde 2002

Guarda e Gestão de Documentos - desde 2009

09
ASSOCIADAS
Unimed ABC

Unimed Amparo

Unimed Campinas

Unimed Capivari

Unimed Guarulhos

Unimed Leste Paulista

Unimed Limeira

Unimed Santos

Unimed Santa Barbara d'Oeste

74
COLABORADORES
69 - contrato CLT

4 - contrato Menor Aprendiz

1 - contrato intermitente

103
PRESTADORES DE SERVIÇO
6 - Terceiros

6- Assessoria

80 - Auditores Médicos

11 - Recursos Assist. em Cardiologia

74
CLIENTES
3 - CardioGest

4 - Auditoria Médica Especializada

1 - Guarda e Gestão de Documentos

102-7, 102,8, 102,41



CardioGest
Serviço de abrangência as sócias da

Unimed CBS com foco em Gestão de

Procedimentos Cardiovasculares

Invasivos.

Serviço especializado em fornecer as melhores soluções assistenciais para

procedimentos cardiológicos para operadoras de planos de saúde e demais serviços de

saúde. Com ótimo relacionamento com prestadores de serviços especializados em

cardiologia, encontramos, negociamos e fornecemos qualidade assistencial e preços

justos, satisfazendo não apenas nossos clientes, como também seus beneficiários.

PÁGINA 16

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

0 250.000.000 500.000.000 750.000.000 1.000.000.000 1.250.000.000

2020 

2021 

MÉDIA DE
FATURAMENTO

Redução em 6%, com a suspensão

dos procedimentos eletivos a

Unimed CBS reduziu sua

mensalidade para auxiliar suas

associadas.

GLOSAS

7%
Percentual de glosas aplicadas no

total de contas médicas recebidas

no período

102-6



Auditoria
Médica
Especializada

Serviço de abrangência nacional,

oferecendo regulação em

procedimentos de alto custo,

consultoria para recursos próprios e

serviços de Junta Médica.

A área de negócio oferece médicos auditores em mais de 15 especialidades disponíveis

para auxiliar as operadoras de planos de saúde a gerir de forma sustentável a assistência

médica aos beneficiários. Além de redução do custo assistencial, o serviço de Auditoria

Médica Especializada da Unimed CBS colabora diretamente para redução de

Notificações Preliminares de Investigação - NIPS, despesas com judicialização em saúde

e, principalmente, para melhoria da satisfação dos beneficiários.
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Serviços
Oferecidos

Auditoria Prospectiva

Segunda Opinião Médica

Junta Médica

Perícia Médica

Chancela de Protocolos

Auditores
Médicos

12 Auditores Generalista

69 Auditores Especialistas

Especialidades

Cardiologia

Cirurgia Cardiovascular

Cirurgia de Cabeça e

Pescoço

Cirurgia do Aparelho

Digestivo

Cirurgia Geral

Cirurgia Plástica

Cirurgia Torácia

Coloproctologia

Coluna

Genética Médica

Ginecologia e Obstetrícia

Odontologia (Bucomaxilo)

Oncologia (Quimioterapia)

Ortopedia e Traumatologia

Otorrinolaringologia

Radioterapia

Urologia

Novos Serviços

TAVI

Entrevista Qualificada

102-6



0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000

2020 

2021 

Auditoria
Médica
Especializada

PÁGINA 18

MÉDIA DE
FATURAMENTO

Evolução em 15% nos resultados.

MARKET SHARE

14%
Cálculo realizado comparativo do

número de vidas do Sistema

Unimed x Clientes Unimed CBS

NOVOS SERVIÇOS

28%
Representação dos novos serviços

em relação ao faturamento da área.

Chancela de Protocolos implantado

em 2020, iniciou seu faturamento

em 2021.



Guarda e
Gestão de
Documentos

Serviço de abrangência estadual, com

gerenciamento fisico e eletrônico de

documentos e armazenamento de

mídias.

Estrutura física, automação de processos e equipe especializada. É assim que o Serviço

de Guarda e Gestão de Documentos da suporte aos seus clientes cumprindo com as

mais exigentes obrigações legais com relação ao arquivo, gestão de documentos e

informações corporativas.

PÁGINA 19

Serviços Oferecidos

Armazenamento de
documentos

Estrutura 100% apropriada e segura seguindo legislações do

CONARQ

Gestão eletrônica
de documentos

Digitalização de documentos com suporte ao Decreto nº10.278, de

18 de março de 2020

Gestão de
documentos físicos

Transferência, organização, transporte e expurgo de documentos e

legados, por equipe treinada para atendimento a Lei nº13.709/2018

(LGPD)

102-6
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Guarda e
Gestão de
Documentos
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MÉDIA DE
FATURAMENTO

Evolução em 8% nos resultados.

MARKET SHARE

30%
Cálculo realizado compartivo

quantidade de Unimeds no estado

de São Paulo x Clientes Unimed CBS

SERVIÇOS GED

45%
Representação dos serviços de

Gestão Eletrônica de Documentos

sobre o faturamento dos serviços

prestados.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

80%
O projeto de transformação digital

da área de Guarda e Gestão

Documental, entra no processo final,

tendo com melhoria a agilidade nos

processos digitais.



Públicos de
Relacionamento

Clientes

A Unimed CBS vê a Gestão de Relacionamento como algo essencial para conquistar seus

objetivos, nosso público estratégico Conselheiros e Diretores são os norteadores da relação

entre os públicos de interesse da cooperativa, sendo:

A comunicação com os públicos externos segue a base dos princípios básicos de governança

com foco na transparência e prestação de contas, cada público apresenta um interesse

diferente e gera um impacto na cooperativa de forma particular.

Hoje a prestação de contas com os públicos externos é realizado através das redes sociais,

com divulgação voltada para seus negócios e campanhas de endomarketing fomentadas

pela equipe de Gestão de Pessoas seguindo como base o Sistema Unimed, o website segue

como um canal próximo de vários públicos trabalhando com área restrita para seus

conselheiros para acompanhamento de resultados, comunidade através de banco de

currículos e busca da história da empresa, dentre outros itens de conhecimento.

Em 2021 seguiu uma programação de Lives abordando assuntos voltados para os serviços de

Gestão de Saúde trazendo conhecimento sobre Entrevista Qualificada e o entendimento da

melhor abordagem sobre Auditoria Médica, ter uma própria ou terceirizada, tendo o

Coordenador da área da saúde como orientador e o Diretor Superintendente como

moderador, ambas estão disponibilizadas no canal do Youtube da Unimed CBS.

PÁGINA 21

Fornecedores Colaboradores

Meio Ambiente

Comunidade Comitês
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Clientes

A cooperativa fortalece a gestão de

relacionamento junto aos seus

clientes apresentando não apenas a

qualidade de serviços mas a parceria

em buscar soluções para agregar

valor aos seu negócio.

2020 2021

75 

50 

25 

0 

A Unimed CBS com sua área de Gestão de Mercado

estruturada alcançou maior proximidade junto aos seus

clientes, sendo possível escutar e elencar suas necessidades,

Novas Soluções criadas junto ao cliente:
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RH Digital - Gestão Eletrônica de Documentos

TAVI - Auditoria Médica Especializa

Entrevista Qualificada - Auditoria Médica Especializada
Evolução de 3% nas carteiras de clientes

Satisfação de Clientes

SATISFAÇÃO

86%
Utilizado metodologia NPS, onde a

cooperativa foi selecionada como

Promotora recebendo pontuações

de recomendação entre 9 e 10 

ELOGIOS

43
Controle realizado através dos

elogios recebidos pelos canais de

relacionamento com os clientes.

RECLAMAÇÃO

2
Todas as reclamações são tratadas

junto ao cliente e o setor da

qualidade, garantindo a eficácia das

ações. 



Fornecedores

A Unimed CBS preza pela boa prática de

trabalhar com fornecedores de sua localidade

e/ou que fiquem dentro de sua área de

abrangência conforme seu Estatuto, sendo

uma forma de investir em sua comunidade.

Sempre com o foco no cliente a cooperativa avalia de forma periodica seus fornecedores e

prestadores de serviços considerados como críticos, validando a qualidade de seus serviços

e atendimento dos requisitos esperados para garantir a qualidade das atividades da

Unimed CBS.

Além da avaliação de desempenho e acompamento próximo das áreas, os fornecedores

passam por reaprovações bianuais pelos responsáveis, com base em seu histórico e/ou

documentação, conforme tipo de serviços.

Cadeia de Fornecedores
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Fornecedores

Insumos

Matéria prima

Prestadores de Serviços

Técnológicos

Auditoria Médica

Assessorias

Jurídica

Contábil

Estratégica

TI

Marketing

FORNECEDORES CRÍTICOS

63%
Fornecedores considerados como

críticos devido ao impacto no serviço

ao cliente em relação aos

fornecedores registrados

102-9, 102-10



Comunidade

A Unimed CBS vem a cada ano

fortalecendo o Interesse pela Comunidade

um dos principios do cooperativismo, a

Responsabilidade Socioambiental é

compartilhada junto aos colaboradores que

se fazem mais presentes em ações

voluntárias.

Em 2021 a Unimed CBS apoiou a ação Fome Zero realizada pela

Prefeitura Municipal de Capivari junto aos colaboradores,

abrindo espaço para arrecadação de alimentos perecíveis afim

de beneficiar famílias carentes do município 

Visita Escola Estadual Waldemar Thomazine
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Campanha Fome Zero

A Unimed CBS abriu as portas em nov/2021, para o programa Jovens Protagonistas realizado

pela Escola Estadual Waldemar Thomazine, apresentando seus processos e apresentar

novas oportunidades profissionais para despertar os jovens talentos para o mercado de

trabalho.

102-12



Meio Ambiente

Um dos grandes desafios vividos na questão de

Meio Ambiente no ano de 2021, foi o aumento do

desmatamento da Amazônia que alcançou

segundo o Eco - jornalismo ambiental, 13mil km2

um recorde comparado aos últimos 15 anos,

representando um aumento de 22% no

desmatamento.

Além deste destaque, outro item de grande

visibilidade são as queimadas nos biomas

brasileiros as quais ampliam as emissões de gases

de efeito estufa e causam grande degradação ao

patrimônio natural comprometendo inclusive o

futuro econômico dos brasileiros.
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A Unimed CBS em atenção ao meio ambiente, segue a ferramenta de Desenvolvimento de

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa disponibilizada pela Unimed do Brasil para a

gestão dos gases prejudiciais ao meio ambiente, que tem como destaque a promoção da

autonomia no desenvolvimento de IEGEE, a padronização dos cálculos para EGEE e do

relatório e a promoção da sustentabilidade no gerenciamento das EGEE.

0 10.000 20.000 30.000

2020 

2021 

Escopo 1 (tCO2e)

22,790

28,171

0 2.500 5.000 7.500 10.000

2020 

2021 

Escopo 2 (tCO2e)

4,547

8,790 

Um grande fator para o aumento das

emissões são as orientações exigidas

conforme Ministério da Saúde para evitar

o aumento de casos de COVID-19, que

informa sobre manter os ambientes todos

abertos e utilizando os ares para ventilar

o ambiente e o inicio de controle dos

expurgos de documentos realizado na

Guarda e Gestão de Documentos. Essas

medidas trouxeram um aumento de 37%

nas emissões geradas em comparação ao

ano de 2020.

103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 305-1, 305-2, 305-3
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Escopo 3 (tCO2e)
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Ações 
Evitadas
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Todo processo produtivo se relaciona de forma direta ou indireta a geração e emissão de

gases que contribuem para o efeito estufa, além da emissão de gases através do consumo

de energia elétrica, devido aos serviço da cooperativa serem em quase toda sua totalidade

de forma digital, a área de negócio da Guarda e Gerenciamento de Documentos, incentiva a

prática de expurgo seguindo a Tabela de Temporalidade que apresenta o tempo de vida de

cada documento conforme sua tipologia.

Trabalhando com parceiro consciente que preza pela Responsabilidade SocioAmbiental e

garante o sigilo dos dados através de rastreamento e monitoramento do material coletado,

a cooperativa incluiu em seu relatório de IGEE - Inventário de Gases de Efeito Estufa ano

base 2021 a partir do mês de junho (inicio do novo fornecedor) o levantamento dos resíduos

evitados.

RESÍDUOS GERADOS

98%
 A atividade de expurgo (descarte de

documentos fisícos) tem maior

representatividade em relação aos

resíduos gerados e segregados da

cooperativa.

Outra ação praticada pela cooperativa pensando

de forma consciente no meio ambiente foi a

substituição de copos descartáveis, por canecas e

copos ecológicos, assim reduzindo seu consumo

de resíduos plásticos.

102-11, 102-10, 301-1, 301-2



Colaboradores

Sendo a base para todo atendimento da

estratégia da cooperativa, seguindo a base

do Mapa Estratégico (Aprendizagem e

Crescimento) a parte de Gestão de Pessoas

da suporte a toda implantação de novas

culturas como Inovação e Gestão de Riscos,

como também é a orientação no 

 desenvolvimento de competências e

alinhamento da organização a estratégia.

No período a Gestão de Pessoas manteve seu cardápio de endomarketing voltado para

apresentação das competências, abrangendo o desenvolvimento de lideranças e com ações

comemorativas seguindo de forma hibrida para atender todos os colaboradores presenciais

e em teletrabalho.

Treinamentos 2021
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Pensando na preservação de seus

colaboradores em relação ao COVID-19, a

Unimed CBS junto aos parceiros voltados

para desenvolvimento, optaram por

manter os treinamentos realizados de

forma online.

103-1, 103-2, 103-3, 404-2



Ações
Endomarketing
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O Cardápio de Endomarketing segue base do Sistema Unimed, trabalhando com ações

temáticas conforme calendário e especificas da cooperativa. Com a pandemia as ações

também seguiram de forma hibrida buscando a interação de todos os colaboradores.

Ações realizadas

Setembro Amarelo - Prevenção ao Suicídio

Outubro Rosa - Câncer de Mama

Novembro Azul - Câncer de Próstata

Dezembro Vermelho - Prevenção HIV/ AIDS e IST's

Calendário Saúde

Ações

Dia Internacional das Mulheres

Aniversário UCBS

Páscoa

Ações Solidaria

Dia das Mães

Da Mundial do Meio Ambiente

Dia Internacional do Cooperativismo

Dia dos Pais

Dias das Crianças + Halloween

Confraternização

Aniversariantes com

divulgação e day-off



Diversidade
Unimed
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até 18 anos
33.3%

de 19 a 24 anos
33.3%

de 25 a 29 anos
22.2%

de 30 a 45 anos
11.1%

Com todo o cenário de instabilidade na economia e o investimento na transformação digital

a Unimed CBS manteve seu turnover em 1,33%, demonstrando a estabilidade e satisfação de

seus colaboradores.

Novos empregados por faixa etária

Homem
55.6%

Mulher
44.4%

Novos empregados por gênero

de 30 a 45 anos
42.1% de 25 a 29 anos

26.3%

até 18 anos
10.5%

de 19 a 24 anos
10.5%

Rotatiidade por faixa etária

0 20 40 60 80

2020 

2021 

Qtd de Colaboradores*

*Redução devido ao encerramento das

atividades da Filial 2 em dez/20221

de 30 a 45 anos
37.7%

de 19 a 24 anos
21.7%

de 25 a 29 anos
20.3%

de 46 a 59 anos
11.6%

até 18 anos
4.3%

Qtd de Colaboradores por faixa etária

Efetivo
92.8%

Aprendizagem
5.8%

Colaboradores por contrato de trabalho

Mulheres
53.6%

Homens
46.4%

Colaboradores por gênero

102-8, 102,41, 401-1, 405-1

Operacional
89.9%

Tático
7.2%

Colaboradores por nível

0 25 50 75

Gestão 

Tático 

Operacional 

Colaboradores por nível

Determinado

1.4%

Gestão

2,9%

Acima de 60 anos

4,4%

Mulheres 1 x Homens 1

Mulheres 5 x Homens 0

Mulheres 31 x Homens 31



Comitês

Para melhor multiplicação de sua estratégia

e alinhar todos os públicos internos aos seus

objetivos a Unimed CBS conta com Comitês

internos, onde há participação de diretores,

gestores e líderes das áreas que agregam

valor a cooperativa.

Comitê formado para gestão e execução do Mapa estratégico trabalhando diretamente

com a Alta Gestão para alcance dos objetivos. Responsável por direcionar e acompanhar o

desempenho dos projetos apresentados.

Comitê Estratégico
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Responsável para garantir o atendimento da Legislação nº 13.709 Lei Geral de Proteção de

Dados, protegendo os dados pessoais não apenas dos públicos internos mas das

informações que constam na propriedade do cliente, zelando por toda segurança que se faz

necessária.

Em caso de denúncias em relação a vazamento de dados pessoais e sensíveis, entrar em

contato através do e-mail dpo@unimedcbs.com.br

Comitê Segurança da Informação



Comitês PÁGINA 31

Comitê direcionado para estabelecer as diretrizes de gerenciamento de riscos corporativos

a serem seguidas por todos, buscando reduzir os níveis de exposição a perdas e

contribuindo para o alcance dos objetivos da Cooperativa.

Trabalhando com base normativa da NBR ISO 31000:2018 e seguindo o framework COSO, o

comitê realizou a implantação de seus processos com suporte da consultoria Intedya, sendo

validado a estruturação e ferramentas utilizadas.

Comitê Gestão de Riscos

Gestão de Pessoas

Qualidade

Juridico

Com a implantação do Código de Conduta a Unimed CBS estruturou um Comitê para

garantir o atendimento de conduta estabelecido, sendo formado por áreas que conduzem

os direitos dos públicos de interesse: 

Em caso de denúncias em relação a condutas ética, entrar em contato através do e-mail

compliance@unimedcbs.com.br

Comitê de Conduta Ética 

Comitê com o objetivo em disseminar e estimular a cultura de inovação para a geração de

oportunidades, ideias e negócios inovadores para a UCBS.

No fim do ano o comitê esteve presente na Unimed Lab realizando brainstorming,

acompanhando as novas tendências de mercado e as iniciativas inovadoras do Sistema,

fortalecendo seu conceito e mudando sua forma de enxergar as inovações.

Comitê de Inovação

Além disso trabalha em conjunto com o CAIM -

Comitê de Análise e Implantação de Melhorias, o qual

realiza uma triagem prévia de Inovações e Melhorias e

da suporte aos colaboradores na fase de estruturação

de suas ideias.

As Melhorias e inovações implantadas passam por

reconhecimento, deixando em destaque o mérito dos

colaboradores.



Resultados
Financeiros
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DESEMPENHO ECONÔMICO
FINANCEIRO
Em 2021 a economia brasileira fechou o período com um crescimento de 4,50% após toda a

instabilidade financeira ocorrida com a pandemia do COVID-19, este percentual foi medido pelo

Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br).

Neste período a Unimed CBS sofreu com a saída de um grande cliente dos serviços de Gestão em

Saúde e a descontinuidade de uma de suas filiais, mas com toda a projeção de mercado e inicio de

novas soluções na Auditoria Médica, foi possível manter seus resultados na medida do possível estável.

Para atendimento de um dos príncipios de Governança a cooperativa realiza de forma anual a

Auditoria Independente de seus processos que impacto a saúde econômica, afim de prestação de

contas de seus resultados, além de realizar de forma trimestral reuniões com o Conselho Fiscal, para

apresentação a suas sócias.
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Evolução dos Ingresos

21.062.515

21.416.362

Despesas Administrativas

1.153.315

1.388.966

Custo Operacional

17.650.195

17.271.127
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Índice de Rotação de
Investimento

74%

79%

Índice de Rotação do
Ativo Permanente

46%

46%

Índice de Rotação do
Imobilizado

43%

40%
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ANEXOS
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A Unimed Cooperativa Central de Bens e Serviços publica seu Relatório de Gestão e

Sustentabilidade com periodicidade anual desde 2012, seguindo as metodologias de

requisitos do GRI - Global Reporting Initiative. 

Este documento foi elaborado com outras áreas da cooperativa sendo validado pela

Diretoria Executiva e aprovado em Assembléia Geral Ordinária, através de apresentação dos

resultados, o mesmo não passa por auditoria externa. As informações contidas são referente

ao ano de 2021 seguindo o período de janeiro a dezembro, tendo base comparativa ao

último relatório do período de 2020, entregue no mês de outubro de 2021 (atraso na

entrega devido a grande demandas estratégicas no período). 

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.

Anexo I - Sobre este relatório
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Anexo II - Materialidade

O processo da pesquisa: 

Devido ao curto prazo de tempo entre o Relatório de Gestão e Sustentabilidade de ano base

2020 e este apresentado, não ocorreu uma nova pesquisa de materialidade, tendo como

base os resultados anteriores. 

Etapas de identificação da pesquisa: 

A ultima 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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Anexo III - Definição do Conteúdo do Relatório

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 2021 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 dos resultados conforme ano de 2020 e as

principais ações para atendimento dos objetivos da cooperativa. 

Materialidade: 

O processo de materialidade se encontra no Anexo II deste relatório. 

Completude: 

Esse é o terceiro 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), não sofrendo alterações ou necessidade de reformulação na edição anterior.
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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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Anexo III - Sumário GRI para opção "Essencial" 
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Anexo III - Sumário GRI para opção "Essencial" 



Contatos
unimedcbs@unimedcbs.com.br

Tel.: (19) 3491-7044 


