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Fato:
Cooperado é o dono
Esta gestão assumiu em abril de 2016 com uma expressão
pulsando na mente de toda a diretoria, e com certeza na dos
cooperados: a Unimed é do Cooperado. Já na apresentação dos
novos integrantes da alta gestão, este mote foi disseminado
entre todos os colaboradores. Chegamos à elaboração do
Planejamento Estratégico 2016/2017 com a determinação de
que o melhor e o maior fruto que esta administração poderia
produzir seria o de resgatar a segurança de propriedade, a alegria
do pertencimento e a responsabilidade pela sustentabilidade
nos nossos mais de 1.300 médicos (as) cooperados (as).
Tudo o que foi gerado para produzir mudanças, alterar
rumos, superar desafios e gerar resultados decorreu da unidade
desse pensamento entre diretoria, cooperados e colaboradores.
Nos primeiros 90 dias, a nossa perspectiva de quanto trabalho havia
para ser feito foi brutalmente alterada, com o diagnóstico realizado nas
principais áreas. Foram multiplicadas as doses de empenho e velocidade.
Em 10 meses, o plano de ação estava criteriosamente desenhado por
setor, possuíamos uma ampla visão dos cenários e das alternativas possíveis
para o crescimento.
Neste “book” está compilada a evolução dos principais resultados. Não
é o suficiente para expressar todo o trabalho, dedicação e amor à nossa
Cooperativa, mas sem dúvida dá informações para avaliar a dimensão da
mudança desencadeada por esta gestão e que contou com a participação
efetiva do(a)s médico(a)s cooperado(a)s.
A união de todos em um só propósito é a principal chave do sucesso na
grande empreitada de promover reestruturação, alterar modelos e ampliar o
desempenho no transcurso da maior crise econômica do Brasil.
Só podemos estar muito felizes e gratos por isso.
Boa leitura e que Deus nos abençoe.
Dr. Rubens Carlos de Oliveira Júnior
Presidente da Unimed Cuiabá
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Transparência Pilar da participação
A transparência é o principal pilar da gestão 2016-2019, definida no primeiro
Planejamento Estratégico da administração, realizado no primeiro quadrimestre do
mandato. Tal decisão atende a uma necessidade conjuntural nacional, diante do cenário
político e social marcado profundamente pela corrupção. A crise brasileira provocou
também na administração privada a responsabilidade de combater práticas antiéticas e
ilegais.
Chegou-se à conclusão de que a transparência é fator primordial para que o
cooperado seja de fato integrado à gestão como dono. As informações sobre o negócio
transmitidas de forma clara, objetiva e imediata são condições para o entendimento e
formação de opinião, tornando-o apto a tomar decisões.
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Canais ágeis e conteúdos atualizados
mantém cooperado(a)s bem informados
A gestão 2016-2019 promoveu uma revisão de todos os veículos de comunicação
existentes e definiu as seguintes mídias:

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – site com acesso restrito
por meio de login e senha que reúne serviços online
disponíveis aos cooperados, consulta a documentos de
desempenho (produção, cota-parte, etc.). O escopo de
conteúdo do Portal Transparência privilegia os dados a
respeito do desempenho da gestão, mês a mês.
TRANSPARÊNCIA NEWS – boletim informativo mensal
impresso, enviado ao endereço residencial do cooperado.
Traz novidades da gestão quanto ao desempenho, desafios
da administração e os principais acontecimentos da
Cooperativa durante o mês. Por meio dele, o sócio fica
sabendo também de cursos, eventos, entre outras ações às
quais está convidado a participar.
WHATSAPP COMUNICA - informes online da Cooperativa
para o Cooperado, enviados via WhatsApp. Esta é a mídia
predileta para o recebimento de informações, segundo
pesquisa realizada pela Central CM – Planejamento e
Inteligência de Mercado, em julho de 2018.
BLOG CONSELHO SOCIAL – o canal publica online matérias
e imagens da cobertura de cada palestra e discussão durante
as quatro reuniões ordinárias do Conselho Social realizadas
anualmente. É um recordista com 1.058 acessos na edição da
segunda reunião do CS, realizada em março de 2018.
BLOG FÓRUM TRANSPARÊNCIA – neste canal são
publicados textos e imagens da cobertura dos
fóruns “Transparência para Cooperado”, realizados
semestralmente.
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Visitas Temáticas e in loco
A Cooperativa reconhece que, por muitas
vezes, a rotina do médico cooperado é tomada
pela pressa e não sobra tempo para pesquisas
sobre as atividades da Unimed Cuiabá. A visita
temática individualizada é mais uma ferramenta
para levar informação direta ao cooperado. Criadas
em dezembro de 2017, as Visitas Temáticas são
realizadas por profissionais da Cooperativa, que
apresentam de forma rápida e dinâmica ações que
são de interesse do médico como cooperado ou que
possam ser necessárias aos seus pacientes, inclusive
resultados atualizados.

Implantação da pesquisa periódica de satisfação dos cooperados
O setor de Relacionamento com o Cooperado
é o principal item avaliado em pesquisa realizada

desempenho da Cooperativa.

anualmente. É mais uma inovação implementada
nesta gestão. O objetivo é apurar a cada ano, de forma

AVALIAÇÃO
DA GESTÃO

41,5%

Acompanhe os principais resultados da
pesquisa realizada em 2018:

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO
GERAL COM A UNIMED CUIABÁ

9,8%

9 E 10

científica, a percepção do cooperado a respeito do

MENOS DE 7

8,13

32,9%

11,1%

9 E 10

DE 1 A 6

8,0

Média geral
satisfação

Nota média
geral

48,7%
7E8
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Saúde do cooperado
Chamada de Perfil de Saúde do Cooperado, a
pesquisa foi respondida por 464 médicos (37,38% do
total à época).

A partir dos resultados de uma pesquisa com os
médicos cooperados, foi constatado que alguns deles
precisavam se dedicar um pouco mais à própria saúde.

Pesquisa aponta necessidade de cuidado

61%
estavam
acima do
peso ideal

53%

faziam uso de
medicamento
de uso contínuo

54%

não praticam atividade
física ou praticam menos
que o recomendado

60%

trabalhavam mais
de 40 horas por
semana

80%

estavam com
os exames
preventivos em dia

73%

estavam com
cartão de vacina
atualizado

30%

relataram desmotivação
e esgotamento físico e
emocional

Doenças relatadas:

28%
Hipertensão

10%
Dislipidemia

9%

Doenças osteoarticulares

7,5%

Diabetes Mellitus

Alimentação Saudável: cursos de culinária
O curso de culinária foi mais uma das atividades que
vieram na esteira dos resultados da pesquisa. Com o
objetivo de auxiliar os cooperados a adotarem hábitos

alimentares mais saudáveis, a atividade serve também
para proporcionar um momento de interação entre os
médicos cooperados da Unimed Cuiabá.

Dança – exercícios físicos para relaxar
As aulas de dança para cooperados e familiares
foram uma alternativa para oferecer aos
profissionais médicos uma atividade que pudesse

proporcionar-lhes momentos de lazer após o
período de trabalho e que, ao mesmo tempo,
contribuísse para a sua saúde.
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Conselho Social: estrutura que
amplia integração do cooperado
O cooperado ganhou um novo

área de abrangência da Unimed

espaço de participação na gestão, o

Cuiabá. Também são membros

2017

Conselho Social, órgão consultivo

os integrantes do Conselho de

ao Conselho de Administração,

Administração, Comissão Técnica e

formado por representantes eleitos

Comitê Educativo.

1° Reunião CS maio/2017
Cenário da Saúde Suplementar,
os setores da Cooperativa,
a importância do CS e
Governança Corporativa

das especialidades médicas. A

Durante o ano, são realizadas

formação do Conselho Social

quatro reuniões ordinárias que,

foi deliberada em Assembleia

pautadas pelo Conselho de

Geral Extraordinária, realizada em

Administração, debatem o cenário

novembro de 2016 e demandou

da saúde suplementar e os

alteração no estatuto social da

principais projetos da gestão.

Cooperativa. O Conselho Social
é formado por 57 médicos
que representam todas as
especialidades e municípios da

Temas em debate pelo
1º Conselho Social da Unimed
Cuiabá
Em três anos de gestão,
o primeiro Conselho Social da
Unimed Cuiabá se reuniu oito

2ª Reunião do CS junho/2017
Governança Corporativa
3ª Reunião CS setembro/2017
Status do Projeto Integridade:
Diagnóstico de Maturidade
4ª Reunião CS novembro/2017
Propostas de alteração
no estatuto com vistas à
implantação da Governança
Corporativa

vezes e discutiu os principais
problemas, perspectivas de
mercado e propostas para manter
a sustentabilidade e perenidade da
Cooperativa.

2018
1° Reunião CS março/2018
O futuro da saúde
2ª Reunião CS agosto/2018
Inovações no modelo
assistencial na prática
3ª Reunião CS setembro/2018
Quadruple Aim
4ª Reunião do CS novembro/2018
Rede de Cuidados Continuados
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Fórum da Transparência:
informação e democracia
Anualmente, são realizadas duas edições do Fórum
da Transparência, evento que tem por principal objetivo
difundir os resultados operacionais da administração,
dando oportunidade para que o cooperado tire suas
dúvidas diretamente com os membros do Conselho de
Administração.

Confira os principais temas
tratados nesses eventos:
3° Fórum Transparência/ outubro 2017 - Integridade e Governança

1° Fórum Transparência/ setembro 2016 - Diagnóstico, Cenário
Nacional do Sistema Unimed, ANS e desafios do setor de Mercado

2° Fórum Transparência/ março 2017 - Desempenho financeiro,
resultados e ações do Conselho de Administração

4º Fórum Transparência/ fevereiro 2018 - Cenários e tendências
da Saúde Suplementar no Brasil

5° Fórum Transparência / outubro 2018 – Novos modelos de
gestão para sustentabilidade da saúde suplementar
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Incentivo aumenta em mais de 50%
presença de cooperados em eventos
Em 2017, por deliberação do
Conselho de Administração, a Cooperativa
passou a empreender política de incentivo
à participação dos cooperados, oferecendo
sorteio de viagens e carros zero km, em
cada evento.

Acompanhe o gráfico que demonstra a
efetividade do incentivo.

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERADOS EM EVENTOS (em %)
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“Relacionamento com o
Cooperado”, novo conceito e
mais canais de atendimento
A gestão 2016-2019, desde que assumiu o
mandato, elegeu como prioridade o desafio de

envolve a conscientização dos gestores, colaboradores e
dos próprios cooperados quanto a esta necessidade.

aproximar o cooperado da gestão, resgatando o

O esforço foi iniciado com a reestruturação do

sentimento dele como dono da Cooperativa. O slogan

setor de atendimento, que passou a ser chamado

“Cooperado é o dono” traduziu todo o esforço que

“Relacionamento com o Cooperado” e envolveu:

Ampliação e treinamento da equipe de relacionamento
Até 2016, o setor de atendimento ao cooperado
contava com um espaço físico reduzido com apenas

mais presencial, todos os atendentes se voltam a este
atendimento e vice-e-versa.

dois colaboradores para atender os mais de 1300

Os atendimentos telefônicos são gravados,

cooperados de forma presencial, telefone e e-mail

representando segurança ao cooperado quanto ao registro

simultaneamente.

de seus pedidos. Pelo mesmo sistema, são documentadas

Na nova estrutura, com mais seis colaboradores,

as solicitações, reclamações e outras em arquivo

os atendentes presenciais deixaram de atender

personalizado para cada cooperado. O programa também

telefonemas e responder a e-mails. Porém, conforme

possibilita análise do desempenho do atendimento, por

demanda, há mobilidade das funções – se houver

colaborador – uma importante ferramenta para aprimorá-lo.
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Modernização e ampliação dos canais de atendimento
Os canais de atendimento, que se restringiam a
telefônico, e-mail e presencial, foram ampliados para
WhatsApp e chat online.
No atendimento telefônico há a possibilidade
de retorno automático em caso de ligação com
sinal ocupado, para que o cooperado não fique na
fila de espera. O sistema também proporciona o
acompanhamento da fila e relatórios de atendimento.
Os telefones celulares da coordenação e gerência
de Relacionamento, bem como de todos os setores são
divulgados aos cooperados em lista de “Telefones Úteis”,
facilitando o acesso às diversas áreas da Cooperativa.

Evolução da remuneração médica
Nos três anos da gestão (2016-2019), as consultas

Em 2015, o valor da consulta eletiva era de R$

médicas eletivas e em Pronto Atendimento foram

72,00. Em três anos, a gestão reajustou o valor em

reajustadas. Em 2018, foi adotada a Classificação

40,27%. Naquele mesmo ano, a consulta em PA era de

Brasileira Hierarquizada de Procedimentos (CBHPM)

R$ 55,00. Até 2018, foi reajustada em 56,36%.

como base de pagamento, com deflator de 30%. Este
índice foi reduzido para 25% em 2019.

REMUNERAÇÃO CONSULTA
MÉDICA ELETIVA

REMUNERAÇÃO CONSULTA
MÉDICA PRONTO ATENDIMENTO
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Sobras
No primeiro ano da gestão (2016-2019), a crise

Em 2018, o Cooperado recebeu em novembro

econômico-financeira do país fechou empresas,

a antecipação das Sobras no valor líquido de R$ 9

desempregou milhares de trabalhadores e diminuiu o

milhões, perfazendo R$ 11,7 milhões bruto.

número de vidas na saúde suplementar. Naquele ano,

Acompanhe a evolução:

as Sobras foram de R$ 960 mil, evoluindo para R$ 19,15
milhões no ano seguinte.

EVOLUÇÃO SOBRAS (em milhões de R$)
19.157

20.000

13.573

15.000

10.000

7.991

7.905

5.000

3.284

3.166

2.294

960

0
2010

2011

2012

2013

Remuneração ao capital
Em 2014, por deliberação dos Cooperados
em Assembleia Geral Ordinária, foi adotado

2014

2015

2016

2017

JUROS SOBRE CAPITAL (em milhões de R$)
12

o Programa Margem de Solvência (MS). Com
previsão estabelecida no estatuto da Cooperativa,

2018

10,26
10

os cooperados passaram a contribuir com R$
7,00 e R$ 5,00, de cada consulta eletiva e em
Pronto Atendimento, respectivamente.

7,41

8

6,87 5,99

O valor investido para a Margem de
Solvência e também a cota-capital passaram a

6

ser remunerados anualmente, ao limite de 12%
do índice Nacional de Preços ao Consumidor

4

3,55

(INPC).
Em 2018, a remuneração ao capital do

2

cooperado investido na capitalização da
Cooperativa foi de 9%, mesmo diante da inflação

0

de 2017, que encerrou o ano em 2,95%.

2014
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Benefícios aos cooperados
revisados, facilitados e ampliados
Pagamento de atrasados, implantação de férias
remuneradas e plano de saúde sem reajuste marcam ação
Auxílio ao cônjuge

Direitos reconhecidos e regularizados

R$ 840 mil

Entre as prioridades da gestão 2016-2019, foi

pagamento de diferença aos
familiares efetivada em 2017

realizado levantamento de direitos dos cooperados com
o objetivo de promover a regularização do ponto de vista

Médico Honorário

legal e pagamentos. As solicitações também passaram a

R$ 420 mil

ser feitas pelo Portal Transparência. Acompanhe:

pagamento do benefício
homologado em 2015,
pago em 2016

Descanso Remunerado
O benefício do Descanso Remunerado foi aprovado

cooperado precisa atender aos critérios do regulamento

em Assembleia Geral Extraordinária no dia 6 de dezembro

do benefício. A solicitação deve ser feita com 60 dias de

de 2017 e começou a ser pago aos médicos cooperados

antecedência ao início do descanso pretendido. Tanto

em janeiro de 2018. Durante os dois primeiros meses

o regulamento quanto formulário de solicitação ficam

de implantação, mais de R$1,3 milhão foram investidos.

disponíveis no Portal da Transparência.

Trata-se de um direito autossustentável, pois durante os
30 dias de descanso remunerado, o médico cooperado não
gera gastos de produção. Para ter direito a prerrogativa, o

Descanso remunerado

R$ 6,6 milhões

363 que aderiram
ao benefício (2018)

Reajuste Zero no Plano de Saúde dos Médicos
A gestão 2016-2019 determinou reajuste dos

Acompanhe a evolução dos índices de reajuste e

planos de saúde dos médicos cooperados apenas

também o quanto a Operadora subsidiou nos dois anos.

no primeiro ano. Em 2017 e 2018 o reajuste foi zero.

PLANO FAMA
9,0
6,75

4,5
2,25

Subsídio
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DEMONSTRAÇÃO DO TOTAL DE BENEFÍCIOS PAGOS 2016-2018
50

39.907

EM MILHARES
40

28.912

30

20.992

20

14.100

4.692
7.780

10

11.844

0

6.261

7.719

17.060

13.209
5.972

6.192

5.945
2.575

2.870

2013

2014

2015

Aporte Assemblear*

8.300

6.684
16.349

7.419

12.131

2.256

Subsídio Plano Fama

31.952

45.300

10.263

6.512

5.899

2016

2017

Juros Capital

13.232
2018

Demais Benefícios**

*Consultas para capitalização; contrapartida aporte; incentivo à cooperação.
**Cursos, seminários, MBA; plano odontológico; anuidade CRM; auxílio ao cônjuge; seguro de vida;
auxílio jurídico; vale presente/premiações; Médicos Honorários; Descanso Remunerado do Cooperado

Educação continuada com foco em gestão e
governança e novas diretrizes para patrocínios
O Conselho de Administração da gestão 2016-

pelas sociedades médicas de especialistas, baseado na

2019 instituiu novas diretrizes para a oferta de cursos

abrangência – local, regional ou nacional – e estimativa

de formação e atualização de seus médicos cooperados,

de público participante.

alinhando-a às necessidades da Cooperativa. Também
definiu critérios para o patrocínio de eventos realizados

Acompanhe no quadro os cursos realizados e
valores investidos:

AÇÕES COMITÊ EDUCATIVO - INVESTIMENTOS (em milhares de R$)
200

R$ 565.089,66
Cursos de Qualificação
R$ 11.736,43
Palestras
R$ 135.657,36
Patrocínio

150

R$ 56.055,35
Curso de Gestantes

100

R$ 93.113,00
Reembolso médico

50

R$ 13.868,00
Palestra PEPS

0
2016

2017

2018
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R$ 47.701,50
Banda dos Cooperados
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Governança e integridade para
a sustentabilidade do negócio
Programa Integridade
Trata-se de uma iniciativa da gestão 2016-

logo do programa denominado Movimento Integridade,

2019 visando o aperfeiçoamento das práticas

a “Unimed Cuiabá – Cada vez mais transparente”, e a

de governança, inserindo as atividades da

apresentação da mascote Sofia, criada com propósito

organização nos padrões recomendados pela

de simbolizar o que o programa defende, consolidando

nova legislação em vigor, que diz respeito à ética

os preceitos a serem disseminados na Cooperativa.

e integridade corporativa. Nesse sentido, a Lei nº

Ressalta-se também o lançamento das

12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e o Decreto nº

Webséries, com mensagens específicas das

8.420/2015 foram as balizas que conduziram as

mudanças ocorridas na Cooperativa, como forma

ações da equipe, liderada por uma consultoria

educativa de conscientização e comunicação dos

especializada.

instrumentos implementados na Unimed Cuiabá.

Entre as principais medidas adotadas

Neste sentido, cabe ênfase à primeira Websérie,

no âmbito do Programa Integridade pode-se

que apresenta o comprometimento integral da alta

destacar a implantação de Código de Conduta

direção da Cooperativa ao Programa de Integridade.

e um canal de denúncias, o Canal Integridade,

Ainda no âmbito das atividades do Programa de

que motivaram treinamentos especiais para

Integridade, foi lançada a campanha “Do Jeito Certo”, que

todos os colaboradores, cooperados,

visa informar a comunidade sobre as ações da Cooperativa,

fornecedores e prestadores de

garantindo que políticas e valores estejam, de fato, sendo

serviços da Unimed Cuiabá.

seguidas, por meio do setor de Compliance da Unimed

Como outras

Cuiabá. Também como parte das ações, foram produzidas

iniciativas relevantes,

peças publicitárias em mídias diversas e também criado o

enfatiza-se a criação

site www.dojeitocerto.com.br, que será usado como base de

de identidade visual e

informações sobre o tema.

Mobilização de stakeholders
Ao todo foram 2.589 participantes das atividades

ao conhecimento dos envolvidos as novas exigências

de treinamento. Entre eles, cooperados, diretores,

legais, valores, políticas, diretrizes e procedimentos

prestadores de serviços, fornecedores, terceirizados e

da Cooperativa. Além de indicar a necessidade de

todos os colaboradores. A ação teve a finalidade de levar

adequação ao que preconiza o Código de Conduta.
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Colaborador tem papel estratégico
A nova estrutura de governança interna decidiu

colaboradores, como WhatsApp e e-mail marketing,

por estabelecer, também com os colaboradores, meios

além dos meios convencionais como o periódico virtual

de comunicação que evidenciassem a transparência da

“Conexão Colaborador” e os murais.

gestão e que os deixassem a par de todas as decisões

Também merece destaque o papel da Intranet da

relevantes da Diretoria. Atualmente, a Assessoria de

Cooperativa. Recentemente reestruturada, a plataforma

Comunicação dispõe de ferramentas que permitem

permite a interação entre os usuários e se tornou uma

a divulgação instantânea de informações entre os

importante ferramenta de comunicação corporativa.

Reestruturação do organograma
Como parte das medidas adotadas pela
consultoria responsável pela implantação do
Programa, foi estabelecido um novo organograma

de setores de atuação e áreas inteiras foram
reorganizadas.
As ações tiveram como objetivo estabelecer uma

hierárquico nas atividades de todos os setores da

cadeia interna que pudesse proteger a Cooperativa

Cooperativa. Nesse processo, foram revistos contratos

contra eventuais atos de corrupção interna e facilitar a

com empresas parceiras, colaboradores migraram

identificação de possíveis irregularidades.

Gestão Estratégica e Compliance são criadas
Com o programa de governança corporativa duas

para o desenvolvimento da Cooperativa e avaliar os

importantes áreas foram criadas no organograma da

resultados obtidos. Já a segunda, de Compliance,

Cooperativa: Gestão Estratégica área de Compliance

Governança Corporativa e Riscos, trabalha para

- com Chief Compliance responsável, tendo, nesta

garantir que as políticas e ferramentas adotadas pela

última área, integradas a Governança Corporativa e

Cooperativa, desde o primeiro momento da implantação

a Gestão de Riscos. Os dois setores são diretamente

do Programa Integridade, estejam funcionando em

ligados à Presidência da Unimed Cuiabá. A primeira

conformidade com o Código de Conduta, políticas,

tem a responsabilidade de planejar ações estratégicas

procedimentos e leis vigentes.
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Inovação

Um novo sistema
para uma nova gestão
Ousadia na decisão
No início de 2017, a atual gestão priorizou o

uma disputa judicial já que o desenvolvedor do antigo

investimento de uma nova ferramenta de gestão e

sistema não tinha mais condições de atualizá-lo diante

estabeleceu o prazo de um ano para a sua implantação.

das muitas e complexas necessidades da Unimed

A troca de sistema foi exigência para a solução de duas

Cuiabá, pautadas diariamente.

demandas: a necessidade de atualização tecnológica,
depois de 12 anos sem nenhum investimento; e evitar

Ganhar eficiência na gestão e otimizar os recursos
disponíveis é o foco do projeto Solus.

Economia da gestão
O novo sistema operacionaliza a comercialização

posteriormente, serão revertidos à Unimed Cuiabá e
seus Cooperados.

de planos, contratação e relação com prestadores
de serviços, cooperados e clientes, além do
faturamento, administrativo e financeiro. O valor
investido na implantação do sistema SOLUS, foi de

R$ 4,5 milhões, já incluso todas as despesas

operacionais.
Com todas as operações concentradas em
um único mecanismo, o ciclo de processamento
de contas foi acelerado, tanto as relacionadas a
entrada de receitas quanto a execução das despesas
assistenciais e administrativas. Com a implantação
do SOLUS, a expectativa é garantir a liquidez e
obter retornos financeiros consideráveis que,

Impactos positivos
Os efeitos da implantação do novo sistema de gestão
da Unimed Cuiabá já podem ser observados. Destaque para

a receita da Cooperativa, que em maio de 2018 registrou
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um aumento de 10% com relação ao mesmo
período de 2017, ultrapassando a meta de crescimento de
7,5% - prevista no Planejamento Estratégico 2018.
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Jurídico para diminuir
a judicialização
O Grande desafio encontrado na área Jurídica foi

Cuiabá investiu na Criação de Câmaras de Conciliação,

a crescente demanda judicial para as causas da saúde,

a primeira delas foi fechada durante o primeiro ano de

impactando nos resultados da Operadora e nos preços

gestão em parceria com a Defensoria Pública do Estado.

dos planos de saúde.
A conciliação foi uma das apostas para redução

Outra iniciativa importante foi a promoção do
debate a respeito da evolução da judicialização da

de gastos e processos, que em 2015 atingiram a

saúde, para as Operadoras de Saúde e também para o

marca de R$ 2,5 milhões. Para isso, em 2016, a Unimed

Judiciário. Veja matéria abaixo.

Perspectivas diferentes para problema comum: o debate nos seminários
O 1º Seminário Mato-grossense sobre
Judicialização da Saúde Suplementar aconteceu em
novembro de 2016, realizado pela Unimed Cuiabá em
parceria com a Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com

Em setembro de 2018, o evento recebeu como palestrantes os
ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Dr. Luís Felipe
Salomão, Dr. Ricardo Villas Bôas Cueva e o Dr. Paulo de Tarso
Sanseverino

o objetivo de promover o debate quanto às ações
judiciais movidas por beneficiários da Cooperativa. Nos
O médico Dr. Dráuzio Varella, no 2º Seminário Mato-grossense
sobre Judicialização da Saúde Suplementar, realizado em
setembro de 2017

dois anos seguintes, mais duas edições consagraram o
evento no calendário oficial da Singular.
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Resultados muito além
da crise econômica
A gestão 2016-2019 assumiu no auge da grave

suplementar. A Unimed Cuiabá buscou alternativas de

crise econômica brasileira, iniciada três anos antes. A

gestão que proporcionaram resultados e ganharam

queda brusca no número de postos de trabalho reduziu

destaque em nível nacional.

na mesma proporção o número de vidas na saúde

Acompanhe nos demonstrativos a seguir:

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
40,8

34,2

Resultado
antes dos
impostos

Resultado
líquido

991,7

-743,0

214,7

Receitas com
operações de
assistência
à saúde

Eventos
indenizáveis
líquidos

Resultado após
sinistralidade

156,9

-218,1

-125,8

13,0

Outras receitas
operacionais e
medicamentos

Outras receitas
operacionais e
medicamentos

Despesas
administrativas

Resultado
financeiro e
patrimonial

Lucratividade

3,58%

Despesas
administrativas

12,58%

Sinistralidade

77,59%

ÍNDICE DE DESEMPENHO DA SAÚDE SUPLEMENTAR (IDSS)
Faixas de notas de avaliação:
PIOR

0

0,2

0,4

1,000

0,6527

0,800
0,600
0,400

0,4245

0,6

0,8

1

MELHOR

0,8219

0,8030

2015
Ano base 2014

2016
Ano base 2015

0,8820

0,7345

0,3565

0,200
0,000

2012
Ano base 2011

2013
Ano base 2012

2014
Ano base 2013
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2017
Ano base 2016

2018
Ano base 2017
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DESPESAS ADMINISTRATIVAS (janeiro a junho de 2018)
5,27%

DESPESA
COM PESSOAL

2,09%

DESPESA LOC.
FUNCIONAM.

0,17%

TRIBUTOS

1,03%

DESPESA SERV.
TERCEIROS

1,77%

DESPESA COM
PUBLICIDADE

1,41%

DEMAIS
DESPESAS

0,84%

OUTRAS DESP.
NÃO OPER. - Indenizações judiciais e multas ANS notificadas (pagas e provisionadas)

Receita crescente apesar da
redução do número de vidas
Apesar da redução de vidas em três anos, a receita
permaneceu em crescimento graças a iniciativas de
Planos de Saúde

saneamento da carteira. Em agosto, a linha descendente
do número de vidas iniciou movimento de reversão.

Medicamentos

CONSOLIDADO

Demais Receitas*

*Demais receitas são compostas de: Receita de N.S.O, Serviços Próprios e adicionais do plano.
1.200.000
Milhares

Crescimento 2013 a 2018

1.000.000

63,10%

1.034.803

1.072.313

1.149.908

921.969

813.611
800.000

705.041

600.000

849.789

906.157

991.799

142.873

129.751

125.952

771.512
678.468
400.000

594.678

200.000

-

98.061

120.556

130.086

12.302

14.587

20.370

42.141

36.405

32.157

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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COMPARATIVO: CRESCIMENTO RECEITA x PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.149.908

1.072.313

1.034.803

921.969

813.611

Crescimento de

63,10%

Patrimônio Líquido
2013 a 2018
Crescimento de

2014

2015

2016

2017

215.814

198.744

139.109

112.803

406,27%

83.227

42.629

705.041
2013

Receita Bruta
2013 a 2018

2018

O crescimento do PL está
atrelado a resultados
positivos da Cooperativa,
que geram aumento das
Reservas e Fundos,
destacando o Capital
Social como principal fonte
de recursos de crescimento
através das capitalizações.

REDUÇÃO DA SINISTRALIDADE SUPERA METAS
100

81,09%

79,30%

79,93%

2014

2015

83,84%

79,91%

77,59%

75

50

25

0
2013

32

2016

2017

2018
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EVOLUÇÃO DA PEONA*
*Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados
46

44.432
44

42.848

42

40

38

38.751
37.182

37.183

36

34

32
2014

2015

2016

2017

2018

DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO ASSISTENCIAL 2018
FORNECEDORES OPME DEMAIS CUSTOS ASSISTENCIAIS
SERVIÇOS PRÓPRIOS

3,02% 3,30%

COOPERADOS

6,20%

18,52%

INTERCÂMBIO
RECEBIDO

14,28%

HOSPITAIS

ALTO CUSTO

24,60%

9,88%

SADT

20,19%
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Evolução das Despesas Administrativas (D.A.)
As Despesas Administrativas, que são constituídas

aumento do resultado da Cooperativa, tais como

pelas despesas de pessoal, manutenção e funcionamento

implementação da Governança Corporativa e Projeto

da estrutura e serviços terceirizados, etc., teve no ano de

Integridade; implantação e treinamento da Diária

2017 um aumento de 16,89% em relação a 2016.

Semi-Global e DRG* – melhoria da sinistralidade e

Destacamos como aumento as Multas da ANS

os investimentos para a troca do sistema de gestão,

(parceladas e provisionadas) desde o ano 2008 a 2017,

construção do prédio para sediar a estrutura de

no valor de 8 milhões, e também houve investimentos

Medicina Preventiva da Unimed Cuiabá, ao lado do

(gastos) na área administrativa que fomentaram o

edifício do Pronto Atendimento.

20

16

11,18%

12

12,10%

10,84%

10,52%

2015

2016

12,58%

11,55%

8

4

0
2013

2014

2017

2018

52.756

Milhares

55.000

14.442

45.000

35.000

25.000

15.000

22.633
405

16.649
24.476

5.000

-2.247
-5.000

2013

SOBRAS A DISPOSIÇÃO

19.157

25.373

41.628

45.000

11.660

35.000

2.820
25.000

13.574

16.373
9.804

8.988

2.391
3.166
3.166

3.284
3.284

7.068
960
960

2014

2015

2016

50% SOBRAS INTEGRALIZADAS PL

55.000

AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES
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15.000

19.157

2017
RESERVAS E FUNDOS

13.574

2018

5.000

-5.000

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Milhares

EVOLUÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (em milhares de R$)
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Margem de Solvência:
sustentabilidade em destaque nacional
A Margem de Solvência é uma regra financeira com
foco na capitalização, que consiste em uma garantia

250.000

200.000

Suficiência de
R$ 30.053.101

167.721

adicional às Provisões Técnicas, visando manter a
sustentabilidade da Cooperativa. Acompanhe a evolução:

238.476
197.775

150.000

100.000

50.000

MILHARES

0

MARGEM DE
SOLVÊNCIA
EXIGIDA

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
AJUSTADO

*O cálculo de apuração da Margem de Solvência tem como base os eventos indenizáveis dos últimos 36 meses.
*As sobras do exercício compõem o valor de Patrimônio Líquido Ajustado.
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MERCADO
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Mercado

Reestruturação valoriza
relacionamento com o cliente
Performance da carteira:
a volta do crescimento
A carteira de clientes da Cooperativa fechou o

Os números do gráfico abaixo permitem que seja

ano de 2018 com mais de 210 mil beneficiários ativos.

observada a influência da crise econômica que atingiu

Número superior ao total de 2017, quando os clientes

todo o país também no setor da saúde suplementar.

da Cooperativa estavam em 205 mil. Além disso, ações

Entretanto, foi observada uma reação do mercado a

pontuais são tomadas para promover a venda de planos,

partir do mês de agosto. Daí em diante os números só

como o Feirão de Vendas, realizado em setembro.

fizeram crescer.

PERFORMANCE DA CARTEIRA - 2018
214.000

212.000

210.468 210.636 210.666
210.000

209.137
207.460

208.000

206.240
206.000

205.788

206.303
205.172

205.743

206.524 206.396

204.000

202.000

200.000
JAN

FEV
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JUN
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EVOLUÇAO ANUAL Nº DE CLIENTES (por grupo de plano)
Demais

Fácil

Econômico

250.000

208.844
200.000

150.000

175.764
2.491
10.863
15.061
22.805

100.000

24.819

2.154
16.153

1.961
17.504
25.202

50.000

Premium

26.478

47.222

Coparticipação

227.880
220.553 225.497
216.983
1.903
2.281

1.930

20.799

24.652

28.580

24.699

23.765

23.820

13.732
55.259

57.516

61.606

1.909

29.833
22.616

62.034

34.152
39.353

72.821

0

188.106

Super Class

70.254

41.600

41.819

38.997

31.163

Plus

205.741 210.666
2.365

2.987

29.511

32.048

22.045

20.736

59.842

66.902

26.769

26.139

53.112

52.209

52.371

50.395

48.700

45.524

43.987

26.904

25.183

24.490

23.706

23.444

22.579

20.728

19.685

17.867

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Criado setor de Relacionamento com o Cliente Corporativo
Área responsável pela entrada e saída de contratos

As principais medidas adotadas foram a

particulares e coletivos da Unimed Cuiabá, o setor de

classificação da carteira conforme o porte dos clientes,

Mercado passou por uma ampla reestruturação. Com a

divisão de equipes para o atendimento correspondendo

identificação de falhas no relacionamento com grandes

ao porte e criação de novas frentes de trabalho – como

clientes, bom uso do plano e alta sinistralidade, viu-se

o Programa Uso Consciente do Plano, pioneiro no país.

necessário um novo posicionamento.

Essas mudanças potencializaram o rendimento do setor.
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Iniciativas para incrementar vendas
Como parte dos esforços da gestão, para

equipes, tanto com o cliente empresarial como pessoa

diminuição da sinistralidade foram promovidos

física. No ano de 2018, a linha decrescente do número

treinamentos e ações motivacionais para os

de vidas foi revertida a partir do mês de agosto e a

profissionais da área de vendas. Iniciativa necessária

carteira iniciada em janeiro com 205 mil vidas totalizou

para garantir a eficácia das investidas comerciais das

mais de 210 mil em dezembro.

Comunicação acompanha as novas necessidades
A Assessoria de Comunicação vem disponibilizando

novos clientes corporativos; o hotsite “Seja Unimed”, que

hotsites temáticos que atendem às demandas

visa vender planos de saúde; além do “Uso Consciente do

estratégicas da Cooperativa. Alguns dos principais

Plano”, para dar dicas de como e quando usar cada um dos

exemplos são os hotsites “Boas Vindas”, que recepciona os

recursos disponibilizados pela operadora.
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NEGÓCIOS PRÓPRIOS

Novo Centro de Distribuição de
Medicamentos é o maior do Sistema Unimed
A Unimed Cuiabá passa a contar com uma nova
sede para Distribuidora de Medicamentos, inaugurada
em 23 de novembro de 2018. Com mais de 4 mil metros
quadrados, o novo espaço é considerado o maior centro
de distribuição de medicamentos do Sistema Unimed.
Além disso, a estrutura é equipada com as ferramentas
mais modernas disponíveis no mercado, o que garante a
rapidez e eficiência do trabalho.
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DISTRIBUIDORA - EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO ANUAL

Crescimento em
relação a 2010

(em milhões)
60

47.590 47.284

43.681 43.880
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25.617

70,52%

52.799

33.085
29.262 30.478
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Farmácias têm layout renovado
As Farmácias Unimed começam a ganhar cara nova,

melhor visibilidade dos medicamentos em promoção

com um novo layout que garantirá mais autonomia aos

e posicionamento estratégico dos produtos mais

clientes e, consequentemente, aumento nas vendas.

rentáveis.

Entre as principais alterações estão a criação de um
ambiente mais atrativo, sem excesso de produtos,

Ao lado, os resultados de desempenho das
farmácias e unidade de vacinas.
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FARMÁCIAS - EVOLUÇÃO TICKET MÉDIO x QUANTIDADE DE VENDAS
Quantidade de vendas

Ticket Médio

Milhares

1.200

900

76,94

84,28

86,43

92,47

109,67
100,14 105,68

125,70

117,00

130

97,5

600
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675.223

300

790.490 766.583

680.327 701.011

759.054 791.989 711.424 664.379
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VACINAS - EVOLUÇÃO TICKET MÉDIO x QUANTIDADE DE VENDAS
Quantidade de vendas

Ticket Médio

15.000
12.500

227,92 213,15 240,08

10.000
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5.000
2.500
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Primavera do Leste ganha novo conceito
Em Primavera do Leste a Cooperativa otimizou os

o atendimento de cooperados e clientes, garantindo

trabalhos dos seus representantes. A partir das alterações,

eficiência e conforto para esses públicos. As vendas

o espaço da Cooperativa na região passou a priorizar

passaram a ficar sob responsabilidade de corretores.
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PROVIMENTO
À SAÚDE
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Reestruturar o modelo
assistencial existente
Tecnologia para o controle, novas regras e processos
e investimento no relacionamento com os prestadores

No início da gestão, em 2016, a sinistralidade batia
a marca de 83,34%. O assunto foi escolhido como uma
prioridade de trabalho para toda a Cooperativa, sendo

e análise de resultados, mecanismos de controle dos
custos.
Ao final daquele ano, as primeiras medidas

criado o Grupo de Trabalho de Sinistralidade, composto

impactaram para a redução em 83,84%. Em 2017

por membros da diretoria e Comissão Técnica da

a sinistralidade da Cooperativa caiu para 79,91%,

Unimed Cuiabá, inicialmente com o objetivo de analisar

registrando um Resultado Operacional de R$ 178,6

itens de maior impacto financeiro. A avaliação levou

milhões e crescimento de 32,44% em relação ao ano

em consideração a relação com a rede credenciada,

anterior. Finalmente, 2018 registrou sinistralidade de

regras existentes, bem como os processos de auditoria

77,59%. Veja gráfico na página 32.
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Implantação da Semi-Global
Em setembro de 2017, a Unimed Cuiabá iniciou

medicamentos em geral, hotelaria e demais despesas

a implantação da diária Semi-Global – com vistas a

necessárias ao atendimento. Honorários médicos e

regularização da autorização dos pagamentos pelos

Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) não

serviços prestados ao paciente. A meta é aplicar o novo

estão contemplados.

modelo de remuneração a 100% da rede hospitalar

Com a simplificação da auditoria de contas por

credenciada, composta por 21 prestadores. A mudança

parte da Operadora, o auditor hospitalar passou a

foi necessária para reduzir custos e contribuir na

ser um gestor assistencial, de olho na qualidade,

elevação da eficiência do serviço prestado.

segurança e eficiência do atendimento. A conclusão

A Semi-Global agrega o valor da diária

da implantação da diária semi-global em toda rede

clínica e centro cirúrgico - custos de materiais e

hospitalar da Unimed Cuiabá será em abril de 2019.

Classificação de prestadores por qualidade
A classificação de prestadores credenciados

Elaborada por equipe qualificada e com base

da Unimed Cuiabá tem como objetivo qualificar

no Qualis - Programa da Unimed Cuiabá para a

a rede e contribuir para eficiência dos processos

classificação de prestadores, e boas práticas previstas

assistenciais voltados para gestão clínica, com

pelas certificadoras e Ministério da Saúde, recebeu

posicionamento do cliente como centro do

um novo formato, que abrange peculiaridades da Rede

cuidado. No ano de 2018 a Cooperativa aplicou essa

de Prestadores da Cooperativa, relacionamentos e a

metodologia.

valorização da experiência do paciente.
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DRG - Diagnostics Related Groups
Diagnostics Related Groups (DRG) é um sistema
de classificação de pacientes internados em hospitais.

gastos e da qualidade assistencial-hospitalar, com foco
na segurança do paciente.

A utilização do DRG possibilitou avaliar e comparar

A metodologia também visa garantir a

a assistência hospitalar entregue em categorias de

transparência e a sustentabilidade econômica da

produtos e seus custos, facilitando o gerenciamento de

operadora de saúde e de seus prestadores.

Amigo Prestador e Prestador com Excelência alinham processos
Com objetivo de estreitar relacionamento com
representantes das empresas que prestam serviço à
Unimed Cuiabá, a gestão 2016-2019 idealizou o “Amigo

trabalhados os diversos temas relacionados às rotinas
que envolvem a Cooperativa e os prestadores de serviço.
Já o Prestador com Excelência é o encontro

Prestador”, com previsão para acontecer uma vez

entre as diretorias da Unimed Cuiabá e das empresas

por mês. Participam do encontro três representantes

prestadoras de serviço, incluindo proprietários,

de cada empresa prestadora, sendo eles do setor

executivos da administração, diretor clínico e técnico.

administrativo, gerente e coordenador. No encontro são

48

Cooperado é o dono

Política de reajuste de serviços
 Janeiro – Cooperados;

A implantação da política de reajuste ocorreu em

 Maio - Clínicas, Laboratórios e outros;

2016, no início da gestão 2016-2019..

 Julho - Hospitais.

Conheça a data base de reajustes da rede
assistencial:

Controle de OPME
Com a implantação do Programa de Integridade

Cuiabá está assinando contrato com todos os fornecedores

e Governança e do Movimento Integridade, a área de

de Diagnóstico Médico por Imagem (DMI), com regras

Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) precisou ser

claras de relacionamento comercial e boas práticas – em

reestruturada para maior controle nos processos. A Unimed

acordo com o Código de Conduta da Cooperativa.

Home Care: serviço assume novo foco
A Unimed Cuiabá terceirizou o Serviço

elegibilidade, para facilitar a solicitação médica e

de Atenção Domiciliar (SAD). Desde o mês de

primar pela segurança e agilidade na recuperação

abril/2018 a prestação do atendimento é feita pela

do paciente. O fluxo de atendimento da solicitação

empresa terceirizada Qualific Home Care.

do serviço continua o mesmo, encaminhado via

A Cooperativa está investindo na
Desospitalização dos pacientes e a contribuição

RES.
Com a terceirização do serviço de home care,

de todos os médicos cooperados para tornar este

o setor SAD da Unimed Cuiabá foi restruturado

processo mais ágil e eficiente é fundamental.

com outro objetivo, passando a se chamar “Núcleo

Para tanto, foi produzido um breve manual
daquilo que é oferecido pelo SAD e critérios de

de Desospitalização”, regido por um novo Manual
de Atendimento Domiciliar.
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Novo Modelo Assistencial
resgata cuidado e prevenção
Com o início da gestão 2016-2019, a Unimed

A partir do conceito de Atenção Integral à Saúde

Cuiabá foi a precursora na mudança do modelo

adotado pelo Viver Bem, foi desenvolvido o projeto Espaço

assistencial em Mato Grosso, baseado na prevenção

Cuidar, que resultou em um prédio sustentável de sete

de cuidado centrado no paciente. Seguindo essa

andares que abrigará, ainda em 2019, o Núcleo Viver Bem,

linha, ainda no primeiro ano desta administração,

a Fisioterapia, o Núcleo de Saúde Ocupacional (NSO),

houve a implantação do Viver Bem, Núcleo de

consultórios médicos, Clínicas, Atenção Personalizada à

Medicina Preventiva da Cooperativa. Desde então

Saúde (APS) e a Rede de Cuidados Continuados (RCC).

o setor realizou mais de 60 mil atendimentos

Essa conquista foi possível por meio do

multidisciplinares a cerca de 17 mil clientes em 12

envolvimento e participação ativa dos cooperados,

programas de saúde.

desde a ideia inicial do projeto até a sua execução.

Conheça os programas de saúde do Viver Bem:

linha de cuidado para

linha de cuidado para cessação do

campanhas educativas de promoção

idosos

tabagismo

de saúde e prevenção de doenças

linha de cuidado para carteira

linha de cuidado para

linha de cuidado para

empresarial

diabéticos

cooperados

linha de cuidado para

linha de cuidado para

linha de cuidado para hipertensão

emagrecimento saudável

gestantes

arterial
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Destaques ANS
 A avaliação de desempenho das operadoras é

a Programas de gerenciamento de doenças e

realizada através do Índice de Desempenho da

promoção da saúde. A partir da implantação do

Saúde Suplementar (IDSS). Atualmente o Viver

setor, com o desenvolvimento das atividades, a

Bem conta com vários programas inseridos na

cooperativa evolui para nota 98 na última avaliação

PROMOPREV, cadastrado na ANS com nota

da Qualificação de Operadoras.

máxima da categoria (0.15), contribuindo com
a redução de até 10% do valor da margem de

Os médicos podem encaminhar os seus pacientes

solvência da Unimed Cuiabá.

para os programas do Viver Bem por meio do

 Antes da implantação do Viver Bem a Unimed

Registro Eletrônico de Saúde (RES).

Cuiabá possuía nota zero na Dimensão 5, referente

Espaço Cuidar
Em dezembro de 2017, teve início a construção
do Espaço Cuidar, edifício com 8.262m² e sete andares
que abrigará o Viver Bem, a Fisioterapia, o Núcleo de

piscina aquecida do edifício também contará com sistema
de suporte através da energia solar.
Sensores de presença, com apagamento automático

Saúde Ocupacional (NSO), consultórios médicos, Clínicas,

da iluminação dos corredores e elevadores capazes de

Atenção Personalizada à Saúde (APS) e a Rede de

produzir energia para auxiliar no funcionamento também

Cuidados Continuados (RCC).

serão algumas das inovações tecnológicas e sustentáveis

Com conclusão prevista para 2019, a meta da

do Espaço Cuidar.

Unimed Cuiabá é que o prédio do Espaço Cuidar se torne

A construção do edifício significa mais saúde para o

autossustentável no futuro. Para isso, a Cooperativa

cliente, menos custos para a Cooperativa e um novo

investiu na aquisição e instalação de

papel para o médico cooperado.

placas de captação fotovoltaicas, que
possibilitam a conversão direta da luz do
sol em eletricidade. Além disso, a água da
chuva será captada para reuso na irrigação
de jardins, lavagem de pátio e descargas. A

51

Realizações da Gestão » PROVIMENTO À SAÚDE

Recursos Próprios
Núcleo de Saúde Ocupacional
Unimed Cuiabá (NSO)
O Núcleo de Saúde Ocupacional (NSO) é uma

de Controle Médico de Saúde Ocupacional; PCMAT –

unidade da Unimed Cuiabá que atua na área de Saúde

Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na

Ocupacional e Segurança no Trabalho. Fundada no

Construção; PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos;

ano 2000, atende empresas de diversos segmentos e

PPP – Programa Profissiográfico Previdenciário; LTCAT

atividade econômica, por meio de parcerias. Oferece

– Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho;

exames, cursos, treinamentos, segurança, prevenção e

LAUDOS – Insalubridade e Periculosidade; PGRSS – Plano

redução de riscos de acidentes e passivos trabalhistas

de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.

para empresas.

Com assistência de qualidade, o número de

Seus principais serviços são PPRA – Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais; PCMSO – Programa

atendimento cresce constantemente a cada ano. Veja a
evolução a partir de 2015:

NÚCLEO DE SAÚDE OCUPACIONAL
36.111

2018

12.427

2017

2016

2015

11.609
8.948
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Além dos atendimentos, é possível observar

houve um salto para 515. O número de vidas

o avanço do NSO em relação às empresas

também aumentou, de 35.308 em 2017 para

parceiras. Em 2017 eram apenas 114 e em 2018

36.111.
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NÚCLEO DE SAÚDE OCUPACIONAL (NSO)
Evolução Ticket Médio x Qtde de Clientes

40.000

30.000
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Pronto Atendimento e Centro
de Especialidades Médicas
Os clientes Unimed Cuiabá também contam

Especialidades Médicas Unimed Cuiabá conta com

com uma unidade responsável pelo atendimento

leitos adulto e infantil, Raio X, laboratório, tomografia e

de urgência e emergência, com estrutura moderna

ultrassonografia.
Veja o número de atendimentos realizados no

e preparada para atender os casos de pediatria e
clínica médica. O Pronto Atendimento e Centro de

Pronto Atendimento.

PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL

PRONTO ATENDIMENTO ADULTO

2018

2017

36.947
36.159

2018

61.446

2017

62.632

2016

41.323

2016

2015

42.248

2015

65.580
69.020

Confira a evolução dos atendimentos nas demais unidades de Recursos Próprios da Unimed Cuiabá

CENTRO DE INFUSÃO

CLÍNICAS UNIMED
2018

2017

2016

2015

42.418
39.761
40.831
37.314
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13.571

2018

11.614

2017

11.808

2016

2015

8.615
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PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO UNIMED FÁCIL
2018

98.954

2018

2017

99.884

2017

2016

2015

92.044
82.485

IMAGEM
2018

2017

2016

2015

2017

2016

2015

480
57

2016

2015

0

VIVER BEM - ESPAÇO CUIDAR
23.156
25.731
28.016
28.851

62.898

2018

2017

329

2016

0

2015

0

FISIOTERAPIA
2018

532

147.849
127.240
139.782
132.559
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CLIENTES
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Cliente em Foco

Destaque em atendimento
no sistema Unimed
Devido a qualidade e agilidade priorizadas em
todos os atendimentos ao cliente, a Unimed Cuiabá
conquistou o primeiro lugar no Prêmio Nacional
Unimed de Relacionamento com o Cliente 2017,
categoria Grande Porte. A premiação ocorreu no dia
21 de setembro, em São Paulo, com o objetivo de
incentivar, compartilhar e padronizar as práticas de
bom atendimento ao cliente do Sistema Unimed.

Atendimento x canais
Por meio do Serviço de Atendimento ao
Cliente (SAC), a Unimed Cuiabá atendeu, em
2016, média de 24.364 pessoas por mês. No ano
seguinte, o número se manteve em 24.867. Já em
2018, a média de ligações recebidas pelo setor de
Relacionamento com o Cliente sofreu um aumento
considerável, acumulando 30.569 durante o ano.
Com relação aos atendimentos presenciais
realizados em 2016, o setor de Relacionamento com o
Cliente da Cooperativa contabilizou o média de 3.209
mil pessoas atendidas. No ano seguinte, o balanço
apontou que 2.912 atendimentos presenciais foram
realizados. Já em 2018, o número cresceu para 2.940.
Dos atendimentos realizados, a avaliação
dos clientes, em 2016, considerou 99,7% deles
como positivos. No ano seguinte, a qualidade do
atendimento manteve a média de 99%. Em 2018,
98% das pessoas que utilizaram o serviço de
atendimento da Unimed Cuiabá o avaliaram como
positivo.
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ATENDIMENTOS SAC E PRESENCIAL
Média de ligações recebidas

LIGAÇÕES ATENDIDAS EM ATÉ 30”

Média de atendimentos presenciais

100

30.569

94%

80

24.867

24.364

93%

60

58%

40

3.209
2016

2.912

2.940

2017

20

0

2018
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2017

2018

Cresce atendimento via mídias sociais
Em 2018, a Unimed Cuiabá recebeu 790

Com relação aos assuntos mais abordados pelos

mensagens através de seus perfis nas redes sociais,

usuários, 382 (53%) foram referentes ao atendimento,

sendo que, das solicitações, 82,90% foram resolvidas

sobre boletos 131 (18%), currículos 136 (17%), vendas

durante o primeiro contato. O Facebook liderou como

115 (15%) e outros assuntos somaram 26 (5%). Quanto

canal de comunicação dos clientes, somando 671

ao tipo de demanda, foram registradas 385 (49%)

solicitações por ano. Delas, 505 (75%) foram resolvidas

mensagens sobre informações ou dúvidas, 173 (26%)

durante o primeiro atendimento.

reclamações, 123 (19%) envolvendo solicitações do

Pelo Instagram foram 110 mensagens, sendo

plano de saúde, 71 (11%) sobre autorizações e 28 (6%)

que 100 (91%) foram concluídas durante o primeiro

sobre elogios.

atendimento.

TIPOS DE DEMANDA EM 2018

ASSUNTOS MAIS ABORDADOS EM 2018

317

326

164
97

Informações

Reclamações

Solicitações

69

Autorizações

123

115

90

22
Elogios

Atendimentos

59

Boletos

Currículos

Vendas
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PESSOAS
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Gestão do capital humano
O Gestão de Pessoas (GP) é o responsável

mudança, estimulando a criatividade das pessoas e

por disseminar a cultura cooperativista entre os

promovendo integração entre as áreas. Atua como

colaboradores, acompanhamento de indicadores do

facilitador das mudanças organizacionais, realiza a

sistema e na singular, além de realizar ações que

gestão do impacto destas mudanças nos colaboradores,

promovam o engajamento com a cultura, crença e

encoraja os profissionais a se prepararem para as

valores da Cooperativa.

transformações do mercado, e dispõe de técnicas

É a missão do GP encorajar a estruturação de

e pessoal para transformar momentos de crise em

equipes multidisciplinares para conduzir projetos de
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Pesquisa de Satisfação
Realizada anualmente, a Pesquisa de Satisfação
dos Colaboradores tem por objetivo identificar as
principais demandas internas da Cooperativa no que
diz respeito a vários temas tais como o orgulho de
pertencer, sustentabilidade, condições de trabalho
e realização, governança, liderança, dentre outros,
com o intuito de identificar os pontos fortes de uma
gestão e aqueles que precisam de melhoria.
Essa avaliação é, ainda, capaz de mensurar
o nível de comprometimento e envolvimento
dos colaboradores com relação aos aspectos
do ambiente organizacional e levantamento de
necessidades de treinamentos e capacitações. Os
números mais recentes apontam que a satisfação
dos profissionais que atuam na Cooperativa está
acima do esperado.

Avaliação de
Desempenho por Competência
O Gestão de Pessoas também realiza a
Pesquisa de Avaliação do Desempenho por
Competência, uma ferramenta que avalia o conhecer,
a performance e o desempenho de cada colaborador,
acompanha e orienta o desenvolvimento da equipe,
obtém dados para o planejamento de pessoas,
processos, projetos e carreiras, dentre outros.
Além disso, os gestores elaboram o Plano de
Desenvolvimento Individual – PDI junto com cada
colaborador, com o objetivo de desenvolvimento e
capacitação da sua equipe.
Esses apontamentos permitem uma
assertividade na gestão das principais demandas
de investimentos internos para treinamentos,
capacitações, etc. – ações que visam o
aperfeiçoamento das atividades desempenhadas na
organização.
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Capacitações
Com base nas ocorrências de acidentes de

teórico e prático sobre “Pilotagem Consciente”,

trajeto com motocicletas, o GP em parceria com

que teve uma grande adesão por parte dos

o SEMOB ofereceu aos colaboradores um curso

colaboradores.

Integração dos Novos Colaboradores
A Integração é um treinamento mensal para os
novos colaboradores, realizado por uma equipe interna
multidisciplinar. Os recém-contratados são recebidos
com um café da manhã e assistem palestras com os
seguintes temas: Conhecendo a Unimed e Produtos
Unimed, Programa de Integridade, Ergonomia e Ginástica
laboral, Manual de Atendimento, Saúde, Meio Ambiente
e Segurança do Trabalho, Programas de Qualidade de
Vida (Viver Bem), Responsabilidade Social - PróUnim, ANS
/Jurídico e Relações Trabalhistas e Benefícios.

Aniversariantes do Mês
O evento de comemoração “Aniversariantes
Colaboradores da Unimed Cuiabá” ocorre na última
sexta-feira útil de cada mês, e tem a intenção de
integrar os colaboradores, buscando interação e
proporcionando a todos uma reflexão demonstrando
a valorização e celebração à vida.

64

Cooperado é o dono

SIPAT – Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho
Anualmente a Unimed Cuiabá, através da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CIPA)
juntamente com a área de GP – Segurança do Trabalho,
realiza ações voltadas ao tema Saúde e Segurança do
Trabalho, cujo principio fundamental é a prevenção
de acidentes de trabalho e a qualidade de vida dos
colaboradores.

Entrega de uniformes
O Gestão de Pessoas é o responsável pela entrega

Novo formato de refeições
A Cooperativa proporciona contrato com

dos novos uniformes aos colaboradores. As vestimentas

restaurantes nas suas proximidades para o atendimento

seguem o padrão da Unimed Brasil e tem o objetivo de

a seus colaboradores das unidades e Sede da

padronizar e preconizar a qualidade e satisfação dos

Cooperativa.

colaboradores Unimed Cuiabá.

A missão de cuidar
A Unimed Cuiabá aderiu ao Programa Jeito de
Cuidar da Unimed Brasil, cujo maior objetivo é fortalecer e
aumentar as boas práticas das Unimeds. O Jeito de Cuidar

Unimed Cuiabá, que se dedica cada vez mais a entregar o
melhor para clientes, cooperados e colaboradores.
A identidade institucional da Cooperativa

nada mais é que a cultura da empresa, é uma filosofia de

prevê a realização de serviços com o propósito de

trabalho. Importante ressaltar que o programa vem para

cuidar do bem-estar e da saúde das pessoas. Essa

valorizar e fortalecer as boas práticas já desenvolvidas pela

responsabilidade não pertence apenas aos que atendem
diretamente os clientes, o trabalho de todos
impacta nesse propósito.
À medida que estes valores são intensificados
na rotina da Unimed Cuiabá, os colaboradores
passam a desenvolver maior senso crítico sobre seu
trabalho, promovendo o aperfeiçoamento das regras,
manuais e processos, buscando naturalmente o
bem-estar do outro. É isso que garantirá a evolução
da Cooperativa, tornando-a cada vez mais eficiente
e competitiva na busca da satisfação de todos, a
começar pelo cliente.
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RESPONSABILIDADE
SOCIAL
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Ações de responsabilidade
socioambiental beneficiam
30 mil pessoas
Anualmente, cerca de 30 mil pessoas, entre crianças,

Também foram mantidos oito projetos e parcerias

adolescentes, adultos e idosos, são beneficiados direta e

de sucesso de gestões anteriores, são eles: Canção de

indiretamente pelos projetos do Programa de Ação Social

Roda, Biblioteca PróUnim, Neutralização de Carbono,

da Unimed Cuiabá (PróUnim) - seis próprios e sete em

Associação Voz Animal, Cooperfrente - Terceira Idade

parceria com outras instituições. Além de diversas ações

em Ação, Instituto Proasp, Casas Caminho Redentor e

pontuais. As ações implantadas pelo PróUnim nesta

Via Láctea.

gestão foram seis: a Orquestra PróUnim, Musicoterapia,

Dessa maneira, o PróUnim cumpre seu papel

Programa Viver Bem na Escola, Primeiro Berço, Espaço

de ser o braço social da Cooperativa levando aos

Cultural e Capacitação de Voluntários. Além disso, foram

mais distintos ambientes o cerne de sua missão:

estabelecidas parcerias com Lar dos Idosos São Vicente de

desenvolver projetos e políticas que contribuam

Paulo e o Projeto Profesp do Ministério da Defesa, que visa

para a melhoria da saúde e qualidade de vida das

democratizar o acesso ao esporte.

pessoas.

Corrida Unimed Cuiabá
A Corrida Unimed Cuiabá já é
um dos mais tradicionais eventos
esportivos da região. Realizada
em parceria com o PróUnim,
a edição de 2018, a quarta
desde a sua criação, registrou a
participação de 3 mil corredores
e arrecadou cerca de 4 toneladas
de alimentos não perecíveis
que posteriormente foram
distribuídos entre os projetos
sociais apoiados pelo programa
de Ação Social da Unimed Cuiabá.
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Fórum de Responsabilidade Social
Realizado anualmente, o Fórum de

colaboradores e à sociedade em geral momentos

Responsabilidade Socioambiental é uma ação do

de reflexão acerca dos diferentes momentos pelos

PróUnim, Programa de Ação Social da Unimed

quais passa o país, além de incentivar as ações

Cuiabá, que visa proporcionar aos cooperados,

sociais individuais.

2016 - Como ser uma empresa sustentável? - Ricardo Voltolini

2017 - O impacto da crise econômica, social e política na gestão sustentável - Roberto Shinyashiki

2018 - Ética e Corrupção no mundo contemporâneo – Leandro Karnal

69

Realizações da Gestão » RESPONSABILIDADE SOCIAL

Ações no Lar de Idosos
Todos os meses, o PróUnim
realiza festa de aniversário coletiva
para os idosos que vivem no Abrigo São
Vicente de Paulo, em Várzea Grande.
Com o apoio dos voluntários,
são oferecidas atividades como
maquiagem, pintura de unhas e
distribuição de refeições. Além disso,
eles dançam e dão atenção aos idosos.
Qualquer cooperado ou
colaborador pode atuar como
voluntário do PróUnim, basta procurar
o setor.

Sexta-feira da Paz
Por meio de apresentações artísticas, a
Sexta da Paz tem o objetivo de proporcionar aos
colaboradores um momento de reflexão espiritual
de cunho ecumênico. A ação é realizada uma vez por
mês pelo PróUnim, na sede da Cooperativa.
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Primeiro berço evita riscos ao recém-nascido
Em parceria com o Hospital Santa Helena, o PróUnim

sabonete, cueiro e fralda para seu bebê. Por meio da

lançou o projeto Primeiro Berço Sustentável, no dia 17

entrega dos kits, a mensagem do projeto é de que todos

de julho de 2018. A iniciativa derivou-se da necessidade

nascem da mesma forma, seja na rede pública ou privada,

de gerar maior proteção para os cerca de 750 bebês

tendo as mesmas necessidades primárias. A caixa,

que nascem na unidade a cada mês. O projeto consiste

que pode ser usada como cama, oferece segurança e

em reduzir o índice de mortalidade infantil, oferecendo

acolhimento, proporcionando igualdade nos primeiros dias

às parturientes uma caixa de papelão simbolizando o

de vida de todos os bebês. A ação já beneficiou mais de 5

primeiro berço com colchão, shampoo, toalha umedecida,

mil recém-nascidos desde a sua implantação.
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Espaço Cultural PróUnim
Oferece um ambiente agradável e aconchegante
aos colaboradores e cooperados com experiências
realizadas através do incentivo à leitura
proporcionando lazer, aprendizado e diversão.
Disponibiliza aos leitores e frequentadores, amplo
acervo com diversas obras, acesso à internet
com computadores disponíveis a pesquisa, xerox,
impressões coloridas, jogos educativos como xadrez,
dama e memória.

Musicoterapia
Realizado pelo PróUnim em parceria com
o Instituto Ciranda, o Projeto de Musicoterapia
proporciona aos pacientes neuropatas da Casas
Caminho Redentor, atividades terapêuticas, através
de sons, harmonias, instrumentos musicais e
ritmos buscando proporcionar aos mesmos melhor
qualidade de vida. Parte do princípio de que os
estímulos externos, como os advindos da música,
são essenciais para o desenvolvimento neurológico,
responsável pelas funções motoras, intelectuais e
emocionais dos pacientes.

Projeto Canção de Roda
Criado em 2004, o Projeto Canção de Roda
atua com a inclusão de crianças e adolescentes
deficientes auditivos através de terapia
fonoaudiológica, apoio pedagógico e atividades
culturais. Em 2018, mais de 2,3 mil atendimentos
foram realizados pelo projeto.
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Projeto Orquestra PróUnim
Visando o ensino dos aspectos teóricos e
técnicos dos instrumentos musicais, o projeto
Orquestra PróUnim foi criado em 2017, através de
uma parceria com o Instituto Ciranda. O principal
objetivo é possibilitar a vivência musical e artística
aos colaboradores e cooperados da Unimed Cuiabá,
culminando na formação da Orquestra PróUnim, grupo
musical que, além de contribuir para o desenvolvimento
cultural, representa a Cooperativa em todo o Estado.

Viver Bem na Escola
O projeto Viver Bem na Escola é uma inciativa da
Unimed do Brasil e, em Cuiabá, tem suas atividades
organizadas pela equipe do PróUnim. As atividades são
elaboradas em parceria com a Escola Estadual Professor
Ulisses Cuiabano e tem objetivo de trabalhar e educar
sobre saúde com professores, crianças e adolescentes,
contribuindo para a formação de adultos com estilos
de vida mais saudáveis e, consequentemente, melhor
qualidade de vida.

Projeto Neutralização de CO2
Desde 2010, por meio do Instituto Ação Verde que
mantém o projeto Verde Rio, toda a emissão de CO2
realizada pela Cooperativa é neutralizada, contribuindo
com a preservação da Mata Ciliar dos rios de Mato
Grosso. Por meio da iniciativa, foi elaborado o inventário
de Emissão de GEE e o Instituto Ação Verde realiza o
plantio de mudas e monitoramento. Entre 2016 e 2017
foram neutralizadas 2.447,26 toneladas de emissão de
CO2 e recuperada uma área de 9,78 hectares.
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Expediente:
Comunicação, Imagem e Responsabilidade Social
(65) 3612 3354 / comunicacao@unimedcuiaba.coop.br
Projeto gráfico: Pau e Prosa Comunicação
(65) 3664 3300 / contato@paueprosa.com.br
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ANS - n° 34208-4

ANS - n° 34208-4

www.unimeduiaba.coop.br
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