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Sobre este relatório
           O ano de 2019 foi de mudanças para a Unimed Sudoeste. Ações 
foram implementadas para manter a saúde financeira da cooperativa, 
de forma segura e sustentável. Foram feitas mudanças estruturais e
gerenciais a fim de melhorar processos e aperfeiçoar técnicas.

          Tudo isso sustentado em três pilares: Relacionamento, Controle e
Governança. Uma transformação que vem impactando diretamente nos
bons resultados da organização. A cooperativa está em movimento e
podemos afirmar que ela já não é mais a mesma, ela mudou.

     Sendo assim, este Relatório de Gestão e Sustentabilidade tem
como objetivo apresentar os resultados econômico-financeiros e sociais
da cooperativa no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019
por meio de uma narrativa inspirada na arte que cria uma conexão entre
a vida e o movimento: a dança.

          Mudar implica em movimento e movimento é vida! A vida não é 
estagnada, parada. E a Unimed Sudoeste está assim: em movimento!



Identidade Organizacional SUMÁRIO

Mensagem da Diretoria

Aquecendo o som 

Abrindo as cortinas: Retrospectiva 2019

Novo enredo, melhor harmonia: Reestruturação interna

Na parceria e expansão da área de Mercado

No diálogo e na Conciliação do Jurídico  

Na interação e proximidade da área de Relacionamento

Na tríplice atuante da Gestão de Regulação

No equilíbrio da área Administrativo-Financeira

No cuidado da área de Gestão em Serviços de Saúde

Quando as cortinas se fecham e as luzes se apagam

Para pedir Bis

Parecer do Conselho Fiscal

Anexos
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Promover  saúde de um número crescente
de beneficiários, com ética e alta qualidade, 
permitindo aos cooperados e colaboradores 
um desenvolvimento humano e tecnológico, 
remuneração digna, com Responsabilidade Social, 
através da filosofia cooperativista.

Ser uma empresa de referência em promoção de saúde,
oportunizando aos médicos cooperados, integrados e
fiéis à filosofia cooperativista, exercer a medicina com
qualidade e com remuneração digna, tendo colaboradores
motivados, qualificados e bem remunerados, sendo respeitada
na comunidade como empresa socialmente responsável



A Unimed Sudoeste está presente em mais de 60 cidades do sudoeste baiano.

Área de atuação Área de atuação



Mensagem da DiretoriaMensagem da Diretoria

Mudar foi preciso
“Navegar é preciso, viver não é”, esse foi o lema no século XV da Escola Naval de Sagres, 

que com o apoio dos maiores estudiosos europeus em técnicas de navegação lançava ao mar, pelo 
menos um navio ao ano para subsidiar os estudos que pudessem guiar os navegadores. A frase 
remete-se ao fato de que, embora as viagens fossem inseguras, a navegação era precisa e exigia 
rotina pesada, o que garante, inclusive, que o barco não seja levado pela maré. Utilizamos essa 
metáfora para dizer que, em nossa cooperativa, MUDAR foi preciso, sim, no sentido de certeza. É 
certo de que foi necessário mudar, com base em estudos, técnicas, medidas, ações, controle e 
governança.

A nossa “maré” do triênio 2017-2019 foi marcada por desafios. Vivemos e superamos 
tempos de incertezas. A instauração do Regime de Direção Fiscal em 2017, o rateio de perdas, as 
discussões de transferência da nossa carteira para a CNU, - alternativa que posteriormente se 
mostrou inviável para a própria Central, que ainda assim tentou nos auxiliar com uma consultoria 
para nova checagem de novas possibilidades, a renovação da Direção Fiscal, entre outros.

Com a necessidade de cumprir o Plano de Saneamento apresentado à ANS, por exemplo, o 
modelo de remuneração de orçamento global foi uma grande estratégia e nos ajudou a reerguer 
em direção à sustentabilidade da nossa cooperativa. Hoje, com muita felicidade e orgulho, 
podemos dizer que ele não foi o único protagonista neste belo resultado de 2019, tivemos outras 
ações e medidas que impactaram positivamente nos R$13 milhões de resultado, e é por isso, que 
lhes convidamos a navegar pelas próximas páginas e conhecê-las.

Ressaltamos que em meio a essas “tempestades” vários atores contribuíram para 
encontrarmos soluções. No primeiro ano, a diretoria era composta pelo, então presidente - Mauro 
Muiños, Liomar Couto e Adriano Teixeira. Em 2018, Mauro precisou se afastar, Liomar então 
assumiu a presidência e esteve à frente da cooperativa junto ao vice-presidente Adriano e o 
diretor superintendente Uagnis Silva e todos os conselheiros que não mediram esforços e 
empenharam força e trabalho, ainda que tivessem o ônus de suas contas e bens pessoais 
bloqueados.

Ainda com alguns recursos limitados procuramos sempre entregar a melhor qualidade 
assistencial aos nossos beneficiários e condições de trabalho aos nossos cooperados e 
colaboradores, além de manter e crescer nossa carteira, fortalecendo nossa presença de mercado. 
Com quase 31 anos de história, somos a referência em plano de saúde da região sudoeste e 
estamos trabalhando duro para fazer jus a isso de forma a continuarmos crescendo cada vez mais. 

Nesses anos, por vezes precisamos até tomar algumas decisões antipáticas como ter que 
aplicar descontos aos nossos prestadores, ter que desligar funcionários, mas, felizmente, o 
cenário mudou. Parte desses descontos já não existe mais e durante a primeira fase da 
reestruturação, não precisamos cortar mais vagas por questões financeiras. Estamos nos 
movimentando, evoluindo, e dando continuidade às boas práticas que nos trouxeram avanços.

 

 Mudar não é simples e requer perseverança. Mas, quando traçamos um objetivo, uma 
meta, a motivação e a coragem se tornam alicerces para seguir em frente e continuarmos 
movimentando, como as ondas nos oceanos. Transformações são apenas uma etapa do processo 
contínuo para chegar a algo maior. Assim acumulamos experiências e conquistas, e abrimos 
espaço para novos desafios, novas formas de viver e cuidar. 

Toda época tem seu desafio, isso não significa que o de ontem ou o de amanhã será maior 
ou menor, cada uma tem características e nuances e, o que faz a diferença é quem está disposto a 
encará-lo ao nosso lado. Por isso, externamos a nossa sincera gratidão aos colegas cooperados e 
colaboradores, chaves fundamentais para continuidade do nosso trabalho. Agradecemos por 
terem voltado a acreditar em nossa cooperativa, se esforçando para alcançarmos bons resultados.

Estamos finalizando esta gestão do triênio 2017-2019 certos de que estivemos 
empenhados em criar e apresentar soluções. A todo o momento, surgem novas tecnologias, novas 
formas de nos relacionar, um novo jeito de trabalhar e, é por isso, que nos mantemos atentos a 
todas essas mudanças e continuamos nos adaptando e encontrando saídas para nos manter um 
passo à frente. 

Por fim, agradecemos a confiança, o empenho, a dedicação e desejamos uma excelente 
leitura a todos!

 

O futuro nos reserva novos desafios, mas temos a convicção de que o nosso modelo 
cooperativista, fundamentado na força da coletividade, continuará fazendo com que a nossa 
cooperativa continue sólida e sustentável e que será possível, cada vez mais, proporcionar 
melhores condições de trabalho para nossos cooperados. Também sabemos que existem 
múltiplas e novas formas de olhar o mundo. São esses olhares que nos inspiram a oferecer, 
sempre, o melhor CUIDADO.

Nos últimos três anos, medidas foram 
adotadas para retomar o crescimento da 

Unimed Sudoeste apoiadas no esforço 
coletivo e no retorno gradativo da 

confiança e credibilidade, principalmente, 
dos nossos cooperados e colaboradores. 

Isso nos deixa muito felizes e orgulhosos. 
Gratidão a todos pela confiança 
depositada em nossa diretoria.

Liomar Couto, diretor presidente.

Como um dos fundadores da nossa cooperativa, sempre
acreditei no seu sucesso e na união de esforços para nos 
mantermos fortes e sustentáveis, sobretudo, neste último
ano que o resultado comprovou que somos viáveis. Hoje, 
sinto-me feliz por presenciar e participar de todo o percurso 
que nos trouxe até aqui e sigo na certeza de que ainda temos 
muito o que conquistar. Aproveito esta oportunidade para
agradecer o trabalho de todos os cooperados e colaboradores , 
pois sem vocês não teríamos chegado até aqui.

Uagnis Silva, diretor-superintendente. 
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Os últimos três anos não foram fáceis. 
O que houve de mais significativo 
nesse período? Nossa força. Somos uma
cooperativa médica de 30 anos de história
que foi construída sobre um valioso
alicerce: os princípios cooperativistas.
Não há dúvida de que o esforço coletivo
foi chave para encontrar nosso caminho.

Adriano Teixeira, diretor vice-presidente



A�uec�nd� � s�m Por dentro da nossa Unimed
Há 30 anos, em 24 de maio de 1989, cinquenta e nove médicos de Vitória da Conquista e 
região se reuniram e fundaram a Unimed do Sudoeste, esse grupo que acreditou na força 
dos valores e princípios do cooperativismo para a profissão, talvez sonhasse, mas não 
tivesse a certeza que ela iria alçar voos tão altos, como podemos observar nos números 
apresentados em 2019, mostrando a força da nossa marca no sudoeste baiano.

Em uma passagem rápida, como uma banda 
que se prepara para apresentar, esta seção 
mostra a cooperativa em números no ano de
2019, para que os cooperados fiquem por 
dentro da nossa Unimed

197
Cooperados

32.651
Beneficiários

185
Colaboradores

126.563
Consultas

eletivas

45.569
Consultas

PS

5.442
Internamentos

23
Hospitais

(credenciados)

7
Terceirizados

diretos

26
Laboratórios

(credenciados)

Mais de 
R$ 169 

milhões de 
faturamento

Mais de 
R$ 13 milhões
de resultado

26
Laboratórios

(credenciados)
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Abrindo as cortinas: retrospectiva
2019

Todos a postos! O espetáculo vai começar. 
Esta seção dá início ao conteúdo do relatório,

por meio de uma breve retrospectiva, 
apresentando os principais acontecimentos 

de 2019 na cooperativa.

JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Economia superior
a 25 milhões para
quitar o Imposto
Sobre Serviço de
Qualquer Natureza
ISSQN da prefeitura
que foi quitado por
R$ 1.965.538,36

Economia de
R$992.024,44 com
a implantação do projeto
de desospitalização

ANS reconhece evolução
de 10 indicadores em
reunião presencial e diz
que o ‘’avião’’ da nossa
cooperativa está
apontando para cima

Aprovação, na AGO, do
resultado positivo de
R$ 4.940.204,83
referente ao ano
de 2018

Mudança no
modelo de
contratualização
do serviço de
oncologia (piloto)

 Avaliação positiva da
área de Acompanhamento
econômico-financeiro da
Unimed do Brasil, em que
a operadora passou do
status de “Grave II”
para “Boa”

Cooperativa
completou 30 anos

Lançamento do APP
do cooperado, 
promovendo maior
transparência

JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Nova superintendente
e novo gestor de
mercado assumem
respectivas áreas da
cooperativa

Realizada negociação
com a Unimed 
Aeromédica que
resultou em uma
economia de 21,43%
 

O alcance
de resultados financeiros
positivos foi bem avaliado
pela ANS.

Segundo Regime de
Direção Fiscal foi
instaurado, restando
apenas a recomposição
da Margem de Solvência,
bem como, a
estabilização da carteira
de clientes   
 

Reestruturação interna
 
Realizado Mutirão do
Dia do Cliente, com a
participação de 70
colaboradores que
resolveu 92 % das
pendências

Criação de comitês
interdisciplinares 
para discutir ações
estratégicas.

Contratualização do 
Serviço de Pediatria
do IBR

Estreitamento de laços
com o cooperado com
a criação do Espaço do
Cooperado e da
primeira reunião de
especialidades, que
teve como objetivo
ouvir e discutir
soluções com
ginecologistas e
obstetras

Início da parceria com
a Unimed Seguros para
vendas de planos
odontológicos.

Volume de vendas de
planos superou o
volume de evasão de
clientes

Cooperativa fecha o
ano com resultado
superior a 
R$ 13 milhões
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Novo enredo,
melhor harmonia:

Reestruturação 
interna 



Novo enredo, melhor harmonia: Reestruturação interna

17 |  Relatório de Gestão e Sustentabilidade

Afinal, uma escola só vai para a avenida se tiver uma história que norteia
todo o propósito do desfile. Assim também são as empresas, elas precisam
de um enredo, evolução, harmonia,  e claro, de uma liderança.

Novo enredo, melhor harmonia: Reestruturação interna

Quando uma escola de samba passa pela Avenida é quase impossível  não 
se deixar envolver pela música, cores e fantasias. Mas para esse trabalho 
sair perfeito é preciso de muito esforço, ensaio e engajamento de toda a 
comunidade para realizar esse espetáculo.

A Unimed Sudoeste passou por um processo de reestruturação interna que 
tem como pilares o relacionamento, controles internos e governança, 
promovendo mudanças no que ser refere a pessoas e funções, que compôs 
o enredo da cooperativa em 2019. Uma transformação que está impactando
diretamente nos bons resultados da organização.

O Colaborador Karim Jardim, após 27 anos de cooperativa, encerrou suas
atividades como superintendente da Unimed do Sudoeste para iniciar outros 
projetos de sua carreira profissional e a administradora e contadora com MBA 
em gerenciamento de projetos, Fabíola de Paiva Schrier Macedo, assumiu a 
superintendência em primeiro de julho de 2019. 

Em sua trajetória profissional, ela já trabalhou no Sicoob CREDICOM, na 
Unimed Federação Minas (BH e região) e na Unimed Vitória, tendo importante 
experiência na área de cooperativas.

Na Unimed do Sudoeste, sua história iniciou por meio do trabalho de consultoria 
contratado pela CNU, em seguida, nossa diretoria a convidou para permanecer 
como nossa consultora e, posteriormente, para assumir esse novo desafio.

Uma de suas primeiras ações realizadas foi a reestruturação organizacional 
com vistas a implantação de mecanismos de governança corporativa para 
assegurar a perenidade de nossa cooperativa enquanto instituição. 
Veja abaixo como isso ocorreu.

Nova Superintendência

Nível 1 da Governança

AGO
Cooperados

Conselho
Fiscal

Cooperados

Conselho
Técnico

Cooperados

Cooperados

Conselho de
Administração

Diretor
Presidente
Dr. Liomar

Diretor Vice
Presidente
Dr. Adriano

Diretor
Superitendente

Dr. Uagnis

Diretoria
Executiva

Órgãos Estatutários
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Vigente desde 1989 em nossa cooperativa, este modelo de governança é regido
pela Lei 5.764/71.
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Novo enredo, melhor harmonia: Reestruturação interna

Nível 2 da Governança

Diretoria
Executiva
3 membros

Fabíola Macedo

Superintendência
Executiva

Assessoria
Jurídica

Terceirizada

Auditoria
Externa
Bauer

Assessoria de
Relações

Institucionais
Raimundo

Ouvidoria
Renata Cordeiro

Secretaria
Fernanda

Staff
Compliance

Nível 3 da Governança

Superintedência
Executiva

Fabíola Macedo

Recursos
Humanos

RS, TD,e DP

Contabilidade
e Custos
Romarco

TIC’s
Glauber

Núcleo de
Desenvolvimento

Organizacional
Nova estrutura

Rosânia

Gerencia 
Administrativo

Financeira
Fabiana

Gerência
de Regulação

Jéssica

Núcleo de
Relacionamento

Alexandre

Gerência
Comercial

Cláudia

Gestão de 
Serviços 
de Saúde

Jurídico
Taynara

Staff
Àreas de
Inovação

Novo Formato
Novos setores

Núcleo de Desenvolvimento Organizacional

O Núcleo de Desenvolvimento Organizacional integra células importantes como, 
Informações Estratégicas, Gestão da Qualidade e Planejamento Estratégico e 
Gerenciamento de Projetos 

Esta área atua como uma verdadeira guardiã da cooperativa no sentido de 
garantir que haja a adequada formalização dos processos, o gerenciamento da 
execução das estratégias traçadas e o registro dos projetos implementados para 
que a organização pratique efetivamente a melhoria contínua e se transforme 
em uma empresa que aprende com seus acertos e principalmente com seus erros. 

Ela é uma área de apoio para mudança de cultura da empresa, dando suporte e o 
ritmo para que as questões estruturais importantes sejam tratadas sem colidir 
com as rotinas do dia a dia operacional. Esta é a ideia!

Nesta nova área são coordenadas e realizadas, de maneira sinérgica, as atividades
de gestão da estratégia, gerenciamento de projetos, gestão da qualidade, 
gerenciamento de riscos e informações estratégicas.
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Novo enredo, melhor harmonia: Reestruturação interna

Informações Estratégicas

O papel desta célula, que já existia na cooperativa, foi reposicionado. Não se 
trata apenas de um gerador de relatórios, se trata de algo bem mais amplo e 
importante, sendo a responsável por alinhar conceitos informacionais na 
instituição, garantindo que todos os atores estejam falando a mesma língua. 

Além disso, necessita prover as informações de maneira alinhada à estratégia 
da cooperativa e garantindo a integridade e a confiabilidade destas 
informações, contribuindo efetivamente para a melhoria e agilidade do 
processo de tomada de decisões.

Para realizar este trabalho, foram implantados documentos para registro dos 
modelos de dados utilizados para criação de cada indicador, relatório ou 
painel desenvolvido de forma que, independente de qual ferramenta de BI 
seja utilizada, a base conceitual esteja resguardada, acessível e atualizada.

Está sendo realizado um mapeamento e o levantamento de necessidades de 
cada área de negócio da cooperativa, começando pelos conselhos e, estão 
sendo construídas novas visões – inspiradoras e intuitivas para dar a informação 
correta para o publico certo! 

Atualmente a Unimed Sudoeste utiliza simultaneamente duas ferramentas de BI 
para construção destes “relatórios”:

BI – Qlikview

Trata-se de uma plataforma moderna de análise de dados e BI, cujo desenvolvimento
 contínuo se dá desde 2016. Atualmente, a plataforma oferece uma gama de insights
 e indicadores para subsidiar a tomada de decisão nas áreas táticas da cooperativa. 
O que antes era interpretado com visões diferentes, hoje está centralizado, de fácil 
acesso e em uma única visão.

Atualmente, é a aplicação de self-service BI número 1 no quadrante mágico da 
Gartner. O Power BI é um serviço de análise de negócios e, desde 2018, vem sendo 
utilizado pelos executivos das áreas da Unimed Sudoeste, dando suporte na
avaliação de indicadores relacionados ao Orçamento Global.

Em 2019, intensificamos a produção de informações por meio desta ferramenta e, 
foram criados diversos painéis, entre eles destacamos:

Painel de Informações Gerenciais para Cooperados 
(que está em fase de testes)...

Painel de Controle de Impressões
Painel de Intercâmbio
Painel do novo Orçamento Global

Painel Comercial

Painel Operacional de Contas Médicas

E o grande destaque, criado em 2020, 
o painel do Covid-19!!!

Power BI
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Gestão da Qualidade e Riscos

Tem como objetivo principal fomentar a cultura da qualidade e implantar o 
sistema de Gestão da qualidade da Unimed Sudoeste. 

Esta célula participa de todos os processos dentro da organização assessorando 
todas as áreas da cooperativa de modo a alcançar o seguinte resultado:

+ + +

Padronização Racionalização Melhoria contínua
dos processos 

Acompanhamento 
dos resultados 

=

Maior eficiência e 
mitigação de riscos

Somos ousados!!!

O processo de preparação para alcançar as acreditações das RNs 277 e 443 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) já se iniciou.

RN 277 - Institui o 
Programa de Acreditação 
de Operadoras de Planos 

Privados de Assistência à Saúde. 

Primeiramente foi realizado o mapeamento de todos os processos e o desenho
dos fluxogramas de cada um deles, na sequencia, pulamos a descrição dos 
POPs (procedimentos operacionais padrão) e ITs (instruções de trabalho) e 
partimos para a construção do mapa de riscos.

“Estamos fazendo de uma forma 
diferente da metodologia convencional,

mas o objetivo desta adaptação é
evitar o retrabalho já que estamos

 passando por uma evolução 
tecnológica também.” 

À medida que o novo Sistema de 
gestão (Tasy) for implantado em 
cada área, serão escritos os POPs.  

“Vamos aproveitar a implantação do 
Tazy como oportunidade para provocar

 a aderência de nossos processos às 
melhores práticas. Temos a meta de 
implantar com zero customização!” 

Mapeamento dos processos

O fluxograma é uma ferramenta da qualidade utilizada para representar a 
sequência e interação das atividades do processo por meio de símbolos gráficos. 

Os símbolos proporcionam uma melhor visualização do funcionamento do 
processo, ajudando no seu entendimento e tornando a descrição do processo
mais visual e intuitiva.

RN 443 - Dispõe sobre adoção de
 práticas mínimas de governança 

corporativa, com ênfase em 
controles internos e gestão de 

riscos .
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Ao todo, a cooperativa possui  mapeados em todas as áreas. 512 processos
O trabalho começou em outubro e, ao fim de 2019 o desenho de   365 destes fluxos
já estavam concluídos. 

Planejamento Estratégico e Gerenciamento de Projetos

Esta célula tem a missão de fazer o Planejamento Estratégico acontecer e este 
é o grande desafio da cooperativa.

A maior parte das empresas não tem a cultura de planejar e, entre aquelas que 
planejam, a maioria, não executa o que planejou.

Queremos fazer parte daquelas que: planejam, executam, monitoram e corrigem 
rotas de maneira ordenada com foco definido e ainda, atingem as metas!!!

As ferramentas do Planejamento Estratégico e do Gerenciamento Projetos coordenam
isso tudo, assessorando as áreas na identificação de oportunidades e análise de 
viabilidade, documentam e acompanham a implementação de novos projetos (desde a 
abertura, planejamento, controle de cronograma, escopo e execução), com intuito de 
assegurar que as ações adotadas corroborem para o crescimento da empresa e 
estejam de acordo com os princípios institucionais e objetivos traçados.

Em 2019, foi realizado o diagnóstico estratégico e iniciado, utilizando a metodologia
 BSC, o processo de construção do Planejamento Estratégico 2020-2023. O resultado
deste trabalho foi muito bom e está na seção ‘‘Para Pedir Bis’’ deste relatório, vale a
pena conhecer! 

BSC - Balanced Scorecard é uma
metodologia de medição e gestão

de desempenho desenvolvido 
por Harvard. Proporciona uma 
visão rápida e abrangente da 

empresa e aborda as diretrizes 
estratégicas em 4 perspectivas.

Financeiro

Visão e
Estratégia

Processos
InternosCliente

Aprendizado
e crescimento
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A área de mercado tem características do forró: temos produtos que
foram se espalhando por toda região sudoeste e também com 
especificidades que variam de acordo a necessidade do cliente: 
pequenas ou grandes empresas, associações, famílias, indivíduos, enfim, 
2019 foi marcado pelas vendas aos mais diversos públicos.

A parceria também esteve presente no ano do comercial da Unimed 
Sudoeste, seja estreitando laços com os clientes empresariais e 
corretoras, seja iniciando com uma nova administradora de benefícios, 
ou ainda agregando mais um serviço do Sistema Unimed : Unimed Odonto.

Na parceria e expansão da área de Mercado

Para alavancar as vendas e voltar às ruas com os nossos produtos, primeiro, foi 
preciso “arrumar a casa”. Em julho, Alexandre Macedo assumiu a gerência da área 
de mercado e reestruturou sua equipe, que em 2019 passou a ser assim:

4 Executivos de Vendas 

1 Analista de Relacionamento empresarial  

2 Assistentes de vendas   

Embora seja uma dança tipicamente regional, o forró vem do inglês 
“for all”que significa “para todos”. Esse ritmo nasceu no Nordeste e foi
tomando conta de todo o Brasil. Na dança, a parceria é sua principal
marca, onde os pares realizam diversas evoluções diferentes.
Trata-se de uma mistura de cultura de várias épocas e regiões que vai 
se transformando a cada geração.

Para voltar a vender com expressividade, além de ofertar os planos já existentes 
em nosso portfólio, após estudos, foram criados mais dois novos de abrangência 
nacional e franquia de internação. Além disso, foram extintos produtos antigos 
que estavam com preços e parâmetros desatualizados frente ao mercado de 
planos de saúde e que não tinham coparticipação.

Diante da nova precificação e política de comercialização, houve um crescimento 
considerável no desempenho da operadora no que diz respeito às vendas.  

O segundo semestre concentrou 81,9% das vendas e o mês de dezembro foi o 
primeiro em que o número de entrada superou o número de saída de beneficiários. 
 

Além da perspectiva de entrada , em 2020, de 1300 vidas em um ramo específico de 
atividade e a possibilidade de retorno, em uma única empresa, de 200 vidas.

Número de novos clientes em 2019 

4842 
Beneficiários

Sendo que 2172 foram novas vendas e
2670 inclusões, espontâneas e pelas ações
da área de mercado.

A partir de
julho o ritmo

de vendas
foi acelerado

Reestruturação

Reestruturação
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Na parceria e expansão da área de Mercado

Mesmo com essa retomada de vendas no segundo semestre, a Unimed do Sudoeste
fechou o ano de 2019 com 32.651 beneficiários, número de vidas  3,7% menor em
relação a 2018.   

Visitamos 57 
empresas em 

3 meses, todas
tiveram  redução 
na sinistralidade

Devido à saída de 6105 beneficiários em 2019, foi criado o Comitê de Retenção
de Clientes PF, composto por representantes da área de Mercado, Financeira e
Relacionamento, com o objetivo de propor alternativas e formas para reter o 
cliente por meio de soluções estratégicas, evitando a evasão.

As ações desse grupo já contribuíram para que o mês de dezembro apresentasse
menor retração da carteira.

Tão importante quanto à entrada de novos beneficiários é a retenção dos que 
já estão conosco. Para isso, foram criadas políticas de retenção para os Clientes
PJ que mostravam interesse em cancelar o contrato, oferecendo alternativas para
que os clientes, de nosso interesse, permaneçam conosco.

Retenção de Clientes

A célula de Relacionamento Empresarial foi reativada com intuito de estreitar a relação 
com as empresas e, para isso, construiu-se diagnósticos e implantou-se visitas para 
acompanhamento de contrato, além de continuar com a rotina de negociação de reajustes, 
entre outras ações que têm como objetivo desenvolver a consciência para em utilização do 
plano. Exemplificados nos gráficos a seguir:

Relacionamento Empresarial

Em relação ao perfil de vendas, o número de planos coletivos, coparticipativos e 
regionais aumentou em relação a 2018, pulverizando o risco e com impacto
importante no desempenho da cooperativa.

*Por questões éticas, os nomes das empresas não foram divulgados.

Ressalta-se que a receita per capta e ticket médio aumentaram em percentuais 
superiores ao reajuste da ANS do ano anterior.
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Na parceria e expansão da área de Mercado

Em dezembro de 2019, iniciou-se a parceria com a Administradora de Benefícios
AFFIX, buscando o aumento de vendas do produto coletivo adesão e a inibição das
vendas Individual Familiar. 

Administradora de benefícios é a pessoa jurídica regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que presta serviços para 
órgãos públicos, empresas privadas ou entidades de classe que desejam contratar planos de saúde coletivos e possuem um poder
de negociação bastante amplo, oferecendo aos seus clientes a melhor relação entre custo e benefício.

O reflexo dessa parceria está apresentando os resultados em 2020 como pode ser
visto a seguir:

Em 2019, a Unimed Sudoeste passou a contar também com mais um produto: Unimed 
Odonto, em parceria com a Seguros Unimed. O plano odontológico de abrangência
nacional foi disponibilizado, incialmente, aos nossos colaboradores, gerando receita
de Vitalício para a cooperativa. 

Também foram iniciadas em 2019, as vendas deste produto para os clientes Unimed
tanto da base quanto novos clientes com a mesma condição comercial.

Somente entre colaboradores e 
dependentes, foram contratados 
312 planos odontológicos

Administradoras de Benefícios

12

171

16

139

40

61

83

98

Parcerias

Unimed Odonto

Lançamento da parceria com a AFFIX
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A valsa tem movimentos elegantes e exatos, assim como
observamos nas atividades do nosso jurídico. A dança
pode ser rápida e impetuosa, conforme acontece nas
resoluções de processos dentro da cooperativa.

Em setembro de 2019, o setor jurídico interno foi reestruturado, o que resultou em 
melhora do fluxo e maior agilidade e qualidade com relação às atividades.

Diante disso, o Jurídico concentrou toda a demanda administrativa junto a ANS e 
todos os processos judiciais impetrados em favor e desfavor da cooperativa.

Com a restruturação, foi desenvolvido, em conjunto a outros setores
envolvidos, um trabalho preventivo, visando uma redução do número de
processos e reclamações em geral. Além da referida ação, o setor está
realizando um estudo detalhado dos processos mais antigos, no intuito de
verificar a possibilidade de acordo, tendo em vista que o custo
assistencial já ocorreu no momento do deferimento da medida liminar,
restando apenas os demais pedidos (quando houver) e as custas
processuais.
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Reestruturação do Setor

O número de ações judicias em 2019 também caiu em relação ao ano anterior, 
registrando uma queda de 11%. Os resultados ainda são melhores quanto aos 
pareceres, pois, dos 154 processos, apenas 45 foram desfavoráveis e seguindo a 
tendência, os que estão aguardando Julgamento também podem ter a mesma
conclusão. 

Processos Judiciais

A nossa operadora tem sempre reafirmado a importância de agir de forma ética, 
transparente e justa, buscando prestar um serviço de excelência a todos os seus 
públicos de relacionamento. Em 2019, o foco foi o diálogo e a conciliação que 
impactaram, diretamente, nos números da área jurídica.
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A NIP - Notificação de Investigação Preliminar (NIP) permite à agência reguladora
mediar conflitos entre usuários e operadoras de planos de saúde, de natureza 
assistencial ou administrativa, e como consequência pode gerar processos 
administrativos ou serem arquivadas e, na pior hipótese, gerar multas impactando
nos indicadores.

Em 2019, o número de NIPs da nossa operadora foi 28% superior ao ano de 2018, e 
elas foram motivadas, principalmente, por prescrição de exames e terapias não
contempladas no rol da ANS ou que não atendiam aos critérios das Diretrizes de
Utilização e também dificuldade no agendamento. 

No entanto, a nossa , gerando maior número de arquivamentoresolutividade foi de 97%
e menos processos administrativos que o ano anterior, como pode ser visto no gráfico.

Foi identificada a necessidade de termos uma célula específica para dedicar-se às 
questões da agência reguladora de planos de saúde, a ANS. Em 2019, o Núcleo da 
ANS  da Unimed Sudoeste passou a funcionar, oficialmente, com os objetivos de 
acompanhar:

O calendário de Obrigações 
anuais proposto pela Agência 

A implantação de Resoluções 
e Instruções Normativas

O programa de Qualificação 
das Operadoras, IDSS 

(Índice de Desempenho de 
Saúde Suplementar) que tem

por objetivo o estímulo à 
qualidade setorial. 

A Nota do Risco Assistencial 
que é constituído pelo o 
Mapeamento do Risco 

Assistencial e o 
Acompanhamento e Avaliação 
da Garantia de Atendimento;

Ações implementadas em 2019:

O programa de Qualificação 
das Operadoras, Criação do 

Comitê TISS e SIP para troca 
de conhecimento, tomada de 

decisões em conjunto, e criação
 de cronogramas de atividades 

que visam correções de
 inconsistências 

Criação do Comitê TISS e SIP 
para troca de conhecimento, 

tomada de decisões em 
conjunto e acompanhamento 

de atividades que visam 
correções de inconsistências

Higienização do cadastro da 
Rede de Prestadores vinculado

 aos produtos com isenção 
da taxa

Criação do Núcleo da ANS NIPs
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2019
R$ 780.590,52  

Anos anteriores
R$ 1.401.330,57+ =

Total de 
pagamentos

R$ 2.181.921,09 

Desses pagamentos, apenas 36% foi de 2019, como pode ser visto no gráfico.

A expectativa é que o número de processos do ressarcimento ao SUS continue
caindo devido melhorias internas da própria ANS que estipulou um calendário
de cobrança, evitando o acúmulo.

Outra boa notícia é que dos períodos anteriores, a nossa operadora ainda tem
em análise apenas o valor de R$443.930,58.

Das 92 NIPs abertas em 2019, apenas 3 geraram processos administrativos, 63% a 
menos que em 2018 e com  maior, além disso, não houve nenhumresolutividade 67%
julgamento procedente, o que comprova a nossa eficácia. 

O ressarcimento ao SUS é a obrigação legal das operadoras de planos privados de
 assistência à saúde de restituir as despesas do Sistema Único de Saúde no eventual 
atendimento de seus beneficiários que estejam cobertos pelos respectivos planos.

Em 2019, foram recebidos  e, apesar de em 2018 ter 715 processos de ressarcimento
tido 443 a mais, o montante pago no presente ano foi superior, pois, foram zerados
os compromissos referentes aos anos anteriores.

Processos Administrativos

Ressarcimento ao SUS
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O frevo é um ritmo que interage com outras músicas e danças, 
contemplando a diversidade no som, no movimento, nas cores, 
ao mesmo tempo, ele requer equilíbrio e jogo de cintura. 
Semelhante ao que é a área de Relacionamento, na qual 
estabelece diálogos e relações com os diversos públicos que 
estão ligados direta e indiretamente à cooperativa.

O Núcleo de Relacionamento foi criado em setembro de 2019 e
 a especialista Jéssica Santana está à frente com a missão de 
desenvolver ações capazes de promover boas relações com 
cinco grupos de públicos: Cliente, Cooperado, Colaborador, 
Rede Prestadora e Sociedade como um todo.

Compreendido que esses públicos conversam entre si e é preciso
ter projetos que também promovam a convergência entre eles, 
a unificação da gestão, ancorada na tríplice que norteia a 
cooperativa (Relacionamento, Controle e Governança), possibilitou
a colheita de expressivos frutos tanto quantitativa quanto
 qualitativamente.

Em 2019, foi criada uma célula que tem uma analista dedicada, exclusivamente,
às atividades que envolvem os médicos cooperados e secretárias.

Aumentar a 
satisfação do 

cooperado

Promover 
e disseminar o 

conhecimento dos
projetos e processos 

estratégicos por
meio de visita

Tornar a
comunicação, 

entre cooperado
e cooperativa, 

mais ágil 
e eficaz

Estimular a 
participação 
nas ações da 
cooperativa

Coletar 
expectativas
 e opiniões

Objetivos

Canais
Relacionamento direto com Analista 
de Relacionamento dedicada à célula

E-mail
Telefone (interno) Whatsapp

Ações de relacionamento

Benefícios
Leva a cooperativa 

ao cooperado

Resolução mais ágil das 
demandas dos cooperados

Atualização sistemática
 do cadastro

Maior integração com 
cooperados 

Melhoria do processo de 
integração de novos

 cooperados

Espaço do cooperado 

Para que todos se sintam 
em casa e bem acolhidos

Um local que proporciona 
conforto e privacidade

Está disponível para todos

Relacionamento com o Cooperado
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Café com a Diretoria

Abordar princípios, 
direitos, deveres e 

valores do 
cooperativismo

Esclarecer 
eventuais 
dúvidas

Recepcionar e 
integrar novos

 cooperados

Informar a importância 
da atuação dos 

cooperados em prol 
da cooperativa

Apresentar 
a cooperativa

Benefícios

Aplicativo Minha Unimed

Exclusivo para o cooperado Unimed Sudoeste

Desenvolvido pelos técnicos da própria cooperativa

Proporciona maior transparência aos médicos
cooperados

Acesso a informações importantes

O que posso encontrar no app? 

Produção Médica
Extrato de pagamento 
Informe de rendimentos
Atas
Relatórios de gestão
Notícias
Aniversariantes do mês

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Primeira Reunião de especialidades

  São objetivos desses encontros:  

Propor protocolos e soluções específicos
de cada especialidade

Proporcionar um tratamento isonômico

Combinar esforços coletivos para
resoluções de problemas

Apoiar o envolvimento dos 
médicos cooperados

Discutir e propor soluções 
para a especialidade

Tomar conhecimento das 
intercorrências

Dia do Médico

Se a Unimed é a maior cooperativa médica do mundo, temos razões suficientes
 para celebrar uma das datas mais importantes para o Sistema: o Dia do Médico. 
Em 2019, a Unimed Sudoeste quis demonstrar aos cooperados gratidão e honra 
por tê-los na cooperativa. A forma que foi idealizada para chegar a todos em 
todas as cidades que se encontram (Vitória da Conquista, Brumado, Guanambi 
Itapetinga e Belo Horizonte) se materializou por meio de uma cesta de 
café da manhã.

Ressaltando o significado maior de poder 
compartilhar esta importante data
com as famílias que são o porto seguro, 
mola propulsora e razão para os médicos 
dedicarem os seus cuidados a outras
vidas. 

A primeira reunião de especialidades ocorreu no fim de outubro de 2019 e 
reuniu ginecologistas e obstetrícia.   
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Dia da Secretária

Não existe relacionamento com os cooperados sem nos relacionarmos com 
suas secretárias, por essa razão, esta célula também é focada em canais de 
comunicação e interação com elas, que são braço direito dos nossos médicos. 
Em 2019, homenageamos o secretariado pela passagem de seu dia com um 
evento teve como objetivo estreitar os laços e debater sobre a qualidade no 
atendimento.

Fez parte da programação, uma palestra cujo tema foi “Qualidade no atendimento:
Motivação para um secretariado de sucesso”. Além disso, foi emitido certificado
para os participantes, sorteio de brindes e de uma viagem em um resort. O encontro
foi muito enriquecedor e importante para iniciarmos uma fase mais próxima 
e parceira frente a esse público.

Relacionamento com o Colaborador

  O que é?

O Relacionamento com o Colaborador é uma célula criada para desenvolver
ações voltadas ao público interno da cooperativa.

OBJETIVOS

Engajar os colaboradores

Promover o alinhamento
estratégico corporativo

Fortalecer o relacionamento leal 
e harmônico entre cooperativa 
e colaboradores

Agregar valor à marca, imagem e 
reputação da organização junto 
ao colaborador

Promover um excelente ambiente
 de trabalho

FERRAMENTAS

Ações de Endomarketing

Rede interna de canais

Comunicação direta

Ações de relacionamento

Pesquisa de clima e 
satisfação (canal de escuta)

METAS

Ser reconhecida como uma das Melhores
Empresas para Trabalhar

Obter melhores resultados econômicos e
humanos
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Gênero

Homens  40,6%
Mulheres  59,4%

PCD - Pessoa com Deficiência

3,8%

Faixa etária

Até 18 anos –  0%
19 a 24 anos – 18%
25 a 29 anos – 15%
30 a 45 anos – 56%
46 a 59 anos – 10%
A partir de 60 anos - 1%
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Perfil dos colaboradores da cooperativa Relacionamento com o Cliente

  O que é?

Célula que envolve o atendimento aos beneficiários em seus diversos canais 
(presenciais, telefônico e virtuais) e atende demandas de autorizações, 
acompanhamento de solicitações, GIHs, intercâmbio, plantão para regulação
de internações, entre outras informações em geral sobre o plano.

35.212
atendimentos

presenciais

21.180
atendimentos

WhatsApp

232.392
Call Center

288.787
Atendimentos

Uma média de 16mil
atendimentos por

colaborador do setor.

Comitês

O Núcleo de Relacionamento participa dos Comitês Interdisciplinares que 
envolvem direta e indiretamente os seus públicos como o de NIPs e Negativas
que contribui para uma análise mais minuciosa acerca das reivindicações 
dos beneficiários,  promovendo o diálogo, e também dos Comitês da ANS e
de Retenção de Clientes.



Na interação e proximidade da área de Relacionamento Na interação e proximidade da área de Relacionamento

53  |  Relatório de Gestão e Sustentabilidade  Relatório de Gestão e Sustentabilidade  | 54

Mutirão – É por você

O que foi?

Na manhã do dia 14 de setembro, um sábado, a cooperativa vivenciou o verdadeiro
sentido do trabalho em equipe, um ajudando ao outro a zerar pendências. De 
forma prazerosa  e unida, colaboradores convocados e voluntários participaram
do mutirão do Dia do Cliente – É por você.

O mutirão teve como objetivo unir pessoas dos principais que se relacionam com o
beneficiário em apenas um sentimento: ATENDER BEM. Mais do que homenageá-lo,
o objetivo foi demonstrar acolhimento, eliminando algumas morosidades e 
burocracia que geram chateações.

Metas

Zerar pendências nos canais de atendimento

Zerar guias sem parecer da auditoria

Áreas envolvidas

Relacionamento Auditoria Comercial

Voluntários 
em Geral

Núcleo de
Sáude

Tivemos 70 pessoas trabalhando em 4 horas e meia, equivalente a 315 horas
de trabalho em uma manhã. Das 2683 pendências, foram resolvidas 92% 
das solicitações de beneficiários e prestadores nos diversos canais de 
atendimento, possibilitando maior resolutividade. Além disso, durante as
duas últimas semanas de setembro foi entregue brinde comemorativo do 
Dia do Cliente e aplicada pesquisa de satisfação para identificação de 
atendimento “5 estrelas” e os colaboradores com maior pontuação foram 
premiados.

Resultados
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Melhoria e manutenção da nota do Monitoramento do Risco Assistencial

Acompanhamento do acesso dos beneficiários às coberturas contratadas, realizado 
com base nas reclamações recebidas pela ANS e na quantidade de beneficiários de
planos de saúde. As reclamações consideradas nesse monitoramento se referem ao
descumprimento dos prazos máximos para realização de consultas, exames e cirurgias
ou negativa de cobertura assistencial e as operadoras que se mantém por três 
trimestres consecutivos na faixa 3, podem entrar em Direção Técnica.

O que é?

A partir dessas informações as operadoras são classificadas em faixas, possibilitando
uma análise comparativa entre elas. As informações são processadas periodicamente,
e os resultados são divulgados trimestralmente. Quanto mais próximo da faixa zero,
melhor a avaliação.

Como funciona?

Unimed Sudoeste em 2019

A Unimed Sudoeste chegou a faixa 0 e se manteve na mesma classificação  nos
últimos dois trimestres de 2019. Essa importante melhoria foi resultado de uma
série de estratégias que tiveram como objetivo sanar anormalidades administrativas
e assistenciais que poderiam colocar em risco a qualidade e a continuidade do 
atendimento aos beneficiários.

Relacionamento com a Rede Prestadora

Esta célula atua estrategicamente e tem a missão de garantir a rede assistencial
da operadora condizente com o número de beneficiários, ofertando serviços
diversos. Para isso é necessário relacionar-se, negociar, realizar estudos, estreitar
laços, criar contratos e garantir a legalidade e qualidade de tudo referente aos
prestadores credenciados em Vitória da Conquista e toda região sudoeste. 

Enxergamos nossas clínicas, laboratórios, hospitais e demais centros de 
atendimento muito mais que  prestadores de serviços: são parceiros. E essa 
parceria que buscamos intensificar em 2019, em uma relação de mutualidade
com isonomia e transparência e, como consequência, garantir aos nossos
beneficiários um atendimento qualificado.

As principais ações realizadas com este público no ano de 2019 foram: 

Reciclagem e treinamentos de sistemas informatizados integrados com o prestador 

Implantação do sistema Voxis

Reuniões de alinhamento promovendo diálogos e discussões de melhorias

Negociações para incluir e suprir a demanda de suficiência de rede de acordo com as 
exigências da ANS

Avaliação de requisitos pré-estabelecidos com o prestador de serviços visando melhoria
contínua da qualidade assistencial, promoção da segurança do paciente e adoção de
boas práticas de mercado

Intensificação dos canais de comunicação direta

Resolução das pendências de autorizações do intercâmbio

Redução do prazo médio de pagamento

Realização de estudo de redimensionamento da rede tendo como base a demanda de 
cada munícipio

Renovação dos contratos de orçamento global e inclusão de mais prestadores que 
ainda não estavam contratados neste modelo

Resolução de glosas

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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Encontro reúne diretoria da Unimed do Sudoeste e prestadores da rede
 credenciada da cooperativa 

Em 12 de fevereiro, a nossa diretoria se reuniu com representantes de alguns prestadores
da rede credenciada da operadora que participaram da primeira fase da implantação
do modelo de remuneração por orçamento global. O objetivo do encontro foi apresentar
os resultados alcançados com a mudança implementada, bem como renovar a parceria
para este ano. Como é de conhecimento, a cooperativa iniciou, no ano passado, a
implantação desse modelo inovador de remuneração, saindo à frente de muitas
operadoras do país e também representando um exemplo a ser seguido. Atualmente,
temos 16 prestadores com este modelo de remuneração implantado.

Comunicação e Marketing  

A área de Comunicação e Marketing oferece soluções e referências em
comunicação, marketing e publicidade, alinhada aos valores e objetivos 
estratégicos da cooperativa, com o propósito de estreitar e manter o
relacionamento com os principais públicos, principalmente, os cooperados,
colaboradores e beneficiários. Além disso, é por meio dessa área que
mantemos a nossa marca forte e com boa reputação. No ano de 2019, 
o conselho administrativo aprovou um orçamento para viabilizar as
campanhas e ações.

O trabalho proposto é embasado em direcionadores: Comunicação Institucional, 
Comunicação Interna, Comunicação Externa, Marketing, Endomarketing e 
Gestão de Crises.

Para 2020 o desafio é implantar
o Marketing de Performance! 

Com a colaborador

Com o beneficiário

Com o cooperado

Boletim em Pauta

Grupo oficial no WhatsApp

Visitas para aplicação de pesquisas

Informativos diversos (cartas, e-mail, 
entre outros)

Canais de comunicação com os públicos da cooperativa

Com a sociedade

Com o prestador

Divulgação no boleto físico

Realização e cobertura de eventos

TV corporativa – Núcleo de Saúde

Totem informativo nas recepções das 
3 unidades

Cartazes

Banners

Ouvidoria

WhatsApp

E-mail

Mensagem de espera no telefone

Campanhas publicitárias e institucionais

Central de Atendimento

Atendimento presencial

Boletim Destaque

Jornal-mural Universo Unimed

Quadro de avisos

Chat interno

WhatsApp

Informativos diversos

Portal

Atendimento telefônico

Blog

Relacionamento com a imprensa, 
principalmente rádio e blogs locais

Campanhas publicitárias e institucionais

WhatsApp Relacionamento com a Rede

Central de Relacionamento com o 
Cliente e Prestador

Informativos via e-mail e cartas em geral
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Principais ações em 2019

Campanha Unimed Sudoeste 30 anos: 
experiência e muitas histórias para contar

Divulgada nos diversos canais de comunicação, a campanha “Unimed Sudoeste 30
anos: experiência e muitas histórias para contar” utilizou de elementos regionais,
como o cordel, para contar os trinta anos de história de uma cooperativa que
movimenta o setor da saúde no sudoeste baiano, proporciona trabalho e cuidado e
tem se mantido como o maior plano de saúde em número de beneficiários, médicos,
rede credenciada, entre outros. 

Envolveu direta e indiretamente muitas pessoas e suas respectivas histórias, entre 
cooperados, colaboradores, beneficiários e, claro, nossos parceiros, fornecedores, 
prestadores, amigos e torcedores da Unimed do Sudoeste. Todos esses tiveram suas 
histórias contadas em outdoors espalhados pela região sudoeste.

Patrocínios

A Unimed Sudoeste tem critérios que orientam as parcerias. 
Apoiamos iniciativas e/ou projetos que:

Estejam em sintonia com a plataforma da marca, principalmente reforçando nosso
posicionamento "Vocação para cuidar das pessoas";

Ofereçam contrapartidas institucionais e/ou mercadológicas relevantes;

Possibilitem a formação ou aperfeiçoamento de profissionais na área de saúde ou em 
áreas afins ao negócio Unimed;

Estimulem e promovam o bem-estar, a felicidade e a saúde física e mental;

Respeitem as premissas de Responsabilidade Socioambiental e o conceito de 
Sustentabilidade;

Aprofundem o relacionamento com clientes efetivos, potenciais e públicos estratégicos;

Ofereçam, preferencialmente, a exclusividade como patrocinador e fornecedor de 
produtos/ serviços entre as empresas do mesmo segmento de atuação Unimed;

De proponentes que, preferencialmente, sejam cooperados e/ou clientes da Unimed; 

De eventos relevantes para a comunidade onde a Unimed estiver inserida e em 
consonância com nosso posicionamento.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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No ano de 2019, apoiamos  que além“A Caminhada e Corrida Conquista Sangue Bom”
de estimular a prática esportiva, levou para o estacionamento de um shopping local, 
durante uma semana, o Hemóvel  (Ônibus do HEMOBA – Fundação de Hematologia e
Hemoterapia do Estado da Bahia) com o intuito de arrecadar bolsas de sangue.

Ouvidoria

A Unimed do Sudoeste esteve presente com o espaço “Mude1hábito”, em uma das
ações da corrida que foi a “Semana da Saúde”. A cooperativa realizou atendimento
e orientações em saúde, com aferição de pressão arterial, cálculo do IMC, dicas de
alimentação, entre outras informações que visam promover um estilo de vida
mais saudável.

A ação faz parte do movimento “Mude1Hábito”, criado pela Unimed para encorajar
práticas cotidianas mais saudáveis, levando em consideração o ritmo de cada
pessoa e entendendo que o bem-estar é percebido por cada um de maneira subjetiva.

A Unimed Sudoeste também foi patrocinadora dos seguintes eventos:

“Educação Financeira para Iniciantes – Do mil ao milhão: Como melhorar sua saúde 
financeira”, com Thiago Nigro, um dos profissionais mais respeitados do Brasil quando
assunto é finanças. 

“I Encontro de Cooperativas da Região Sudoeste da Bahia – COOPERA SUDOESTE”, 
com o tema: Desenvolvimento Sustentável das Cooperativas da Região Sudoeste! 

“2º Congresso Internacional de Diagnóstico por Imagem do Sudoeste da Bahia”, que 
teve palestrantes especialistas de renome mundial na área.

“I Encontro da Jovem Advocacia do Sudoeste”, recepcionando a advocacia das 
Subseções de todas as regiões da Bahia e de Vitória da Conquista.

A Ouvidoria da Unimed do Sudoeste está estruturada para atender a Resolução
Normativa 323/2013 da ANS e está diretamente ligada à diretoria. As regras preveem 
o acolhimento das manifestações dos beneficiários, tais como elogios, sugestões, 
consultas e reclamações de modo a tentar resolver conflitos que surjam no atendimento
ao público e subsidiar o aperfeiçoamento dos processos de trabalho da operadora,
buscando, sempre, sanar eventuais deficiências ou falhas na prestação do serviço,
evitando a judicialização da questão e, consequentemente, reduzindo eventuais custos
de um processo, além de contribuir para o aumento da satisfação dos beneficiários 

Em setembro de 2019, a Ouvidoria adaptou-se às recomendações de Ouvidorias de 
Excelência preconizada pela Unimed do Brasil e passou a atuar de forma preventiva
e direta com o Núcleo de Relacionamento e setor Jurídico, para acolhimento também de
tratativas de NIPS e liminares. 

Em 2019, das demandas registradas na 
Ouvidoria,  foram relacionadas à rede 48,6%

(incluindo cooperados) e cobertura assistencial, 
enquanto 51% a temas administrativos diversos. 



Na tríplice atuante da
  Gestão de Regulação



65  |  Relatório de Gestão e Sustentabilidade  Relatório de Gestão e Sustentabilidade  |  66



67  |  Relatório de Gestão e Sustentabilidade  Relatório de Gestão e Sustentabilidade  |  68

Em 2019, promovemos a reestruturação da equipe de Auditoria, com 
recomposição do quadro de médicos e enfermeiros e segregação de funções
entre eles. Também nos preocupamos em alinhar os fluxos de documentação 
das fases que ocorrem fora da operadora e deixar os cronogramas de 
atividades em cada hospital bem alinhados. 

Com isso conseguimos ganhar agilidade e chegamos ao fim do ano sem gargalos
de postagem de faturas por falta de auditoria nos prestadores e cumprindo os
prazos ANS para liberação das transações. 

Também redefinimos todos os processos de regulação para os serviços de 
SADT, de alta complexidade e de OPME, considerando a aderência às regras 
de intercâmbio que, além da economia local tende a trazer uma redução no 
volume de glosas que recebemos das nossas coirmãs.

As medidas foram implantadas ao longo de 2019, sendo o marco da 
reestruturação ocorrida em setembro, mas apenas com a revisão de regras de 
regulação de SADTs geramos um resultado de !R$ 706 mil ainda em 2019

Nossa equipe de auditoria também tem atuado fortemente no gerenciamento 
e regulação dos pacientes internados ou em tratamento em intercâmbio 
nacional evitando surpresas na chegada das cobranças e ainda no apoio 
técnico nas negociações de contratos com prestadores.

Implantamos um projeto piloto de um novo formato de contratação dos 
serviços de quimioterapia ambulatorial em um de nossos prestadores que já 
promoveu uma racionalização dos recursos utilizados. Nos primeiros 6 meses 
observamos uma  por redução de aproximadamente 12% no custo per capita
paciente nos dois credenciados deste serviço – ou seja, mesmo no prestador 
em que o modelo ainda não está operante.

Este modelo, por ser piloto, está sendo ajustado para extensão de sua aplicação
nos demais prestadores. 

Trabalhamos também junto aos fornecedores de OPME e médicos cooperados
na busca ativa e constante de melhores condições comerciais na aquisição dos 
OPMEs. 

Com essas medidas, em sinergia com a atuação da equipe de regulação, 
conseguimos uma  com o fornecimento destes redução de 21% nos gastos
dispositivos. Contribuindo com .R$ 900 mil no resultado anual da cooperativa

Núcleo de OPME
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Ainda em relação aos OPMEs, quando comparados os itens de pacotes 
faturados pela rede prestadora, observamos uma redução de 10,5% em 
relação ao ano de 2018. Contribuindo com mais ,R$ 331 mil no resultado
fruto do novo fluxo de auditoria.

É válido ressaltar que, neste mesmo período, a cooperativa passou a fornecer 
materiais para prestadores nas cirurgias que não possuem pacotes, bem como
dos itens adicionais utilizados (extra pacotes). Assim, se considerados apenas 
os itens que já comprávamos em 2018, nossa economia seria ainda mais 
expressiva.

No intercâmbio nacional observou-se uma constância no volume financeiro dos
atendimentos prestados na área da Unimed Sudoeste que se manteve na 
faixa de R$ 25 milhões, com o percentual de glosas de 4,7%. Em contrapartida, 
registrou-se o acréscimo no volume dos atendimentos dos beneficiários da 
cooperativa fora da área de ação, alcançado em 2019 o montante de 19 milhões.

Esse acordo foi firmado em 2017, por determinação da Unimed do Brasil, quando 
da necessidade de absorção pela CNU das praças de Salvador e São Paulo como 
forma de preservar nossa marca nessas localidades. Porém, com a absorção de 
novas singulares baianas durante o ano de 2019, o volume financeiro envolvido 
mudou. Nossa diretoria já iniciou as discussões para ajustes das condições deste 
acordo e há perspectivas positivas para o futuro. 

Esse crescimento do volume financeiro dos atendimentos de 
nossos beneficiários fora de nossa área se deve, sobretudo, a 
existência de um acordo operacional diferenciado para a CNU, 
onde são permitidas cobranças acima da tabela de intercâmbio
sem possibilidade de glosas. 

Intercâmbio



No cuidado da área de 
Gestão em Serviço de Saúde
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Em setembro de 2019, Cláudia Botelho assumiu a área de Gestão em Serviços
de Saúde que contempla os recursos próprios e os programas de atenção,
prevenção e promoção à saúde assistência a grupos específicos de beneficiários,
o que eliminou a pulverização das medidas e ações como, por exemplo, a
centralização do faturamento dos três serviços, gerando maior segurança e
confiabilidade em todos os processos. 

Reestruturação

O sapateado é uma dança vibrante que produz sua própria música a partir 
dos sons que os dançarinos emitem com os sapatos em contato  com o chão, 
do mesmo modo é a Unimed Sudoeste. 

Uma operadora que deu origem aos seus recursos próprios, - o Núcleo de 
Saúde e o Pronto Atendimento -, criados e geridos pela singular e que o 
sucesso depende de si mesma, assim como os sons do sapateado. Se não
houver passos, não há som. Se não houver ação, não há resultados. 

Diante da necessidade de aperfeiçoar, a gestão desses serviços, bem como
dos programas atenção, prevenção e promoção à saúde, em 2019, a 
gestão passou a ser unificada e alguns frutos dessas mudanças, já 
começaram a ser colhidos. 

No Pronto Atendimento, em outubro, houve alterações na composição 
administrativa e gerencial. A unidade passou a ter um atendimento mais 
acolhedor e resolutivo, houve a ampliação da educação médica continuada 
para toda equipe, treinamentos e também foi reestabelecido um alinhamento 
das rotinas com a Santa Casa por meio de um feedback mensal. 

No Núcleo de Saúde, Jivaldo Pierote assumiu a Supervisão, a Central de 
Agendamento foi transferida da sede para a unidade, visando agilidade para
solucionar problemas, trazendo proximidade com a realidade do ambulatório,
além de ter o objetivo maior de facilitar o acesso dos beneficiários ao serviço
e aumentar a satisfação. Somente em 2019, houve  ligações neste canal32.271
e  atendimentos na unidade, representando uma média mensal de . 56.959 4.747

O Núcleo de Saúde Unimed, fundado em 2014, foi criado com uma visão
estratégica de garantir atendimento aos beneficiários. A unidade presta
atendimento ambulatorial exclusivo aos beneficiários do plano e funciona
de segunda a sábado com 20 consultórios e diversas especialidades.

Núcleo de Saúde

médicos cooperadosespecialidades médicas
19 34

psicólogosmédicos não cooperados
20 6

nutricionistafonoaudiólogas
2 1

Em 2019, ocorreram 56.959 atendimentos no Núcleo de Saúde, deste total, 
67,7% foram atendimentos de 54 médicos e 32,3% realizados por 8 
profissionais da equipe multidisciplinar.

9 profissionais
da equipe

multidisciplinar

18.405
atendimentos

Média de
2045/profissional

54 Médicos
38.554

atendimentos
Média de

714/profissional
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Destaca-se que 80% do atendimento 
médico foi representado por 

8 especialidades

1

2

3

4

6

5

7

8

Ginecologia

Dermatologia

Pediatria

Endocrinologia

Cardiologia

Neurologia

Acupuntura

Psiquiatria

Fundado em 2015, o Pronto Atendimento Unimed atende, exclusivamente, 
beneficiários do plano em situações de emergência e urgência, 24 h, todos os
dias. Entre os principais objetivos da unidade destacam-se o gerenciamento
de custos evitando internações e exames desnecessários e também ser a
preferência de todos os usuários quando necessitarem.

Pronto Atendimento Unimed

Em outubro de 2019, Geslaney Reis assumiu a supervisão administrativa e o 
médico Douglas Matos a coordenação médica do PA.  

Geslaney Reis

Enfermeiro mestre em Enfermagem pela UESB; foi enfermeiro no Centro de 
Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas e docente pela Secretaria
Estadual de Educação no Centro Estadual de Educação Profissional – Adélia
Teixeira; na Unimed Sudoeste desde 2015, já foi enfermeiro administrativo
do Viver Bem e assistencial do PA Unimed e ambulância, hoje é supervisor
no Pronto Atendimento e professor na Graduação de Enfermagem da UniNassau
e na Pós-Graduação do IPROFIT, em Urgência e Emergência, UTI. 

Douglas Matos (CRM-BA 3396)

Médico, com residência em Clínica Médica pelo Hospital Santa Marcelina- SP e
em Terapia Intensiva pelo hospital Albert Einstein. Possui experiência como
plantonista em diversas UTIs em São Paulo (hospital Santa Marcelina, Hospital
Paulistano, Hospital 9 de Julho e Hospital Mandaqui) e está pós-graduando em
Cuidados Paliativos no hospital Sírio-Libanês-SP. Atualmente, é coordenador
médico do PA Unimed; coordenador do PA e da clínica médica do Hospital Samur,
Diarista da UTI 3 do HGVC e professor do curso de medicina da Faculdade Santo
 Agostinho.

Com essa mudança, várias ações foram implementadas e trouxeram 
importantes avanços.
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O Viver Bem é um programa assistencial da cooperativa voltado, especificamente
para a atenção, prevenção e promoção à saúde, composta por uma equipe
multidisciplinar que tem como supervisora a enfermeira Leidiane Machado e o
coordenador médico Jaime Arandia. 

Programas de atenção, prevenção e promoção à saúde

Leidiane Machado

Graduada em Enfermagem e Pós-Graduada em Auditoria de Sistemas e Serviços 
de Saúde. Trabalha na Unimed do Sudoeste desde setembro de 2015, onde foi 
enfermeira assistencial do Viver Bem e hoje é supervisora do programa

Em 2019,  foram realizados no43,5% dos atendimentos de Pronto Socorro
PA Unimed, os demais atendimentos ocorreram nos outros cinco serviços
credenciados em Vitória da Conquista. 

A taxa de exames por atendimento em nosso PA, em 2019, foi 80% menor que
a dos demais credenciados SADT, demonstrando uma menor dependência do 
 para diagnóstico e tratamento de nossos pacientes. 

Jaime Arandia (CRM-BA 22378)

Médico Clínico, pós-graduado em Medicina Intensiva e também em 
Pneumologia, trabalha com Home Care da Unimed Sudoeste, desde 2016, e 
atualmente é o coordenador médico dos programas de atenção, prevenção e 
promoção à saúde.

A finalidade do programa é o gerenciamento ativo de beneficiários que atendam
aos requisitos previamente estabelecidos, visando, sobretudo, otimizar os gastos
da cooperativa com a assistência contratada e garantir acompanhamento a
esse público-alvo, proporcionando-lhe mais saúde e bem estar. Os números são
significativos e, especialmente, em 2019, o grande destaque foi o internamento
domiciliar e o envolvimento com os crônicos. Conheça mais a seguir:

Ações implementadas em 2019

PA Unimed

Outros
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A criação deste projeto teve como objetivo a internalização dos beneficiários
de vent care residentes em Vitória da Conquista que, antes, eram assistidos pelas
empresas terceirizadas e também a admissão de novos. Entre janeiro e maio de
2019 foram captados pelo o nosso serviço de Internamento Domiciliar próprio
19 beneficiários.

Internamento Domiciliar

Ainda em 2019, o valor realizado de economia foi de aproximadamente 105% do 
projetado, contribuindo diretamente com cerca de R$ 1 milhão no resultado positivo
da operadora.

As ações realizadas pelo programa tem o objetivo de minimizar as taxas de 
internação hospitalar, além de evitar complicações e a necessidade de 
reinternação. Nele, ocorre treinamento do cuidador, acompanhamento pela
equipe multidisciplinar e administração de medicações venosas e há duas
formas de captação, sendo elas a desospitalização por busca ativa (implantada
em 2019) ou a solicitada pelo médico assistente, com intuito de evitar internação
hospitalar.

Assistência Domiciliar

Em 2019, foram gerenciados 79 beneficiários. 

Os resultados foram bem significativos, dentre esse universo, apenas 
10 beneficiários necessitaram de internação hospitalar.

Os custos com internações hospitalares dos 39 beneficiários que estão no AD 
desde 2018 caiu !R$ 631 mil

E mesmo quando analisados os custos dos 79 atualmente em AD, que ainda não
é possível mensurar a economia e, considerando também o custo para manter o
programa ativo, verifica-se  no ano de 2019.resultado positivo superior a R$ 370 mil

O programa Viver Mais assiste os beneficiários diabéticos e Hipertensos e foi
aprovado, em 2017 pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com a
finalidade de gerenciar esse público, sendo composto por uma equipe
multidisciplinar (médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo,
psicólogo, entre outros) que presta atendimento às pessoas cadastradas. 

Viver Mais - Gerenciamento de Crônicos

São realizadas atividades, de periodicidade mensal, que fazem parte das exigências
da ANS e que contam com a participação de diversos especialistas, abordando temas
relacionados à saúde a fim de orientar e acompanhar o público-alvo de maneira que
possa contribuir para um maior cuidado com as doenças crônicas citadas, estimulando
hábitos mais saudáveis de vida.

Dentre os indicadores informados no formulário de cadastramento da ANS, o principal
refere-se à taxa de beneficiários que passam por internações no período de um ano,
pois impacta diretamente na redução de custos para operadora.

Em 2019, o gerenciamento realizado, no total de 523 beneficiários inscritos, gerou o
. Além disso, a aprovação do programa permite que todos osresultado de R$ 854.275,74

gastos sejam utilizados como fator redutor no cálculo da Margem de Solvência 
exigida pela ANS.



No equilíbrio da área
Administrativo - Financeira
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Reestruturação – O “plié” da área administrativo - financeira

O plié no ballet é um dos passos mais importantes e que deve ser executado
com perfeição, assim também é considerado um bom time para colher os
resultados da área administrativo-financeira da Unimed Sudoeste.

Rosania Maia, que em 2018, tinha como sua alçada apenas o setor Financeiro, 
passou a gerenciar também a área Administrativa composta pelos setores de
Cadastro, Compras, Contratos, Protocolo e Expedição, Manutenção e 
Serviços Gerais. 

Foi criada, em 2019, o célula de Contratos com o objetivo de administrar todos os 
contratos que a cooperativa possui com terceiros, analisando e controlando 
documentação, reajustes e cumprimento de regras existentes. 

Já o setor de Manutenção, se desmembrou da área de Compras, para que pudesse
atuar em ações preventivas, evitando gastos maiores com a manutenção 
corretiva que, via de regra, é muito mais cara. 

O setor de Compras passou a atuar, em 2019, não só no operacional, mas 
também com estratégias norteadas pelo objetivo de economizar, aplicando 
as melhores práticas para cotações e buscando atender em tempo hábil.

Os resultados serão visualizados com maior impacto
neste ano de 2020, mas, já podemos adiantar
que, com essas mudanças, houve uma economia 
de  apenas com a compra de Materiais e 41%
Medicamentos realizada por esta área. 

Outra ação que já tem contribuído com economias diz
respeito à compra de passagens aéreas para beneficiários
que precisam ser encaminhados a outros centros de saúde
por Insuficiência de Rede. 

Assim, garantimos a assistência contratual fora da nossa 
área e, para isso, negociamos com as principais viações, 
descontos na compra de passagens.

Levando em consideração que a maioria dos passos de Ballet são feitos
com o peso do corpo, o equilíbrio é essencial para executar movimentos
precisos. Da mesma maneira que o equilíbrio foi fundamental para
conduzir as contas da Unimed Sudoeste em 2019.

Reestruturação do Setor de Compras

Essa área também passou por uma reestruturação em sua composição,
com novas funções e focos, e, além de cuidar da saúde financeira da
cooperativa em suas atividades de rotina, também agiu estrategicamente
em negociações que trouxeram economias e diminuíram as despesas
administrativas.

Para isso, passou a negociar direto na fábrica (eliminando os intermediários), 
comprando em quantidade e dando preferência ao pagamento à vista, 
visto que o desconto é mais vantajoso neste momento, em que as taxas de 
remuneração do capital estão em patamares baixos.



No ano 2019, foram realizadas negociações bancárias com as instituições
financeiras e, ao migrar a cobrança de contratos empresariais para outro banco, 
houve a redução de 46,4% no valor da tarifa.

Além disso, existe uma campanha de conscientização com os nossos beneficiários de 
planos Pessoa Física para adesão ao Boleto Digital, que, além de contribuir com o 
meio ambiente, gera uma economia com boletos físicos e também com a entrega. 
Com a campanha, em 2019, cerca de  optaram pelo boleto 1130 beneficiários
digital.

No equilíbrio da área Administrativo - Financeira No equilíbrio da área Administrativo - Financeira

As aplicações financeiras também geraram resultados importantes, em que a
receita foi 15,6% maior que no ano de 2018, contribuindo no resultado anual
da cooperativa com , conforme pode ser visto no gráfico.R$ 221.592,60

A área administrativo-financeira também teve como foco diminuir a 
inadimplência, adotando medidas como a contratação de uma empresa de 
cobrança, bem como a negativação nos órgãos de proteção ao crédito que
contribuíram com resultados importantes.

Em relação a 2018, a nossa cooperativa em 2019, despencou a inadimplência
do patamar de 1,72% para 0,88% da receita operacional bruta, contribuindo
com um valor de R$ 1.312.824,54 no resultado anual.
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Negociações Bancárias

Negociações com Aeromédica

Aplicações Financeiras

Inadimplência

Em julho de 2019, foi realizada uma negociação com a Unimed Aeromédica, empresa de 
transporte aeromédico de urgência do Sistema Unimed, que resultou em uma economia
de , que representa  ao ano.21,43%  R$ 120.000,00



Quando as cortinas se fecham
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Quando as cortinas se fecham e as luzes se apagam

Em outubro de 2017, quando foi apresentado o Programa de Saneamento à ANS,
nossa classificação era Grave II. Fomos melhorando ao logo do tempo e, a partir 
do primeiro trimestre de 2019, alcançamos e mantivemos a  avaliação “Boa”: 
uma importante conquista para nós!!!

A área de Acompanhamento Econômico-Financeiro da Unimed do Brasil realiza, 
trimestralmente, uma avaliação das singulares e federações do Sistema Unimed.
 A situação dos indicadores é classificada em até 5 status:

Evolução dos Indicadores

Em 2019, a área contábil, - além de cuidar das escritas fiscais e obrigações
legais da cooperativa, Romarco Coelho recebeu o desafio de implantar o 
Planejamento Orçamentário por centro de custos e criou uma ferramenta
que contribui internamente para acompanharmos nosso desempenho e
agirmos de modo a conseguir alcançar metas e exigências estabelecidas
pela ANS.

Por este mecanismo, a diretoria acompanha de forma objetiva os indicadores
estratégicos e determina os pontos mais urgentes a serem trabalhados pelos
gerentes para que possam propor ações com maior brevidade.

Como foi visto no decorrer deste relatório, a nossa cooperativa percorreu um
importante caminho em 2019, executando ações e projetos que contribuíram
para o resultado positivo do ano. A comprovação deste conjunto de medidas é
expressa na evolução dos indicadores apresentados a seguir.

Parâmetros de Classificação e Memória de Cálculo



Quando as cortinas se fecham e as luzes se apagam

91 |  Relatório de Gestão e Sustentabilidade  Relatório de Gestão e Sustentabilidade  |  92

Quando as cortinas se fecham e as luzes se apagam

Veja abaixo, o resumo da evolução dos nossos indicadores. Evolução da Recomposição da Margem de Solvência 2017-2019

93%

19,2 milhões

1,3 milhõesDEZ 2017 53%

21,6 milhões

10,2 milhõesJUN 2017

60%

24,6 milhões

9,8 milhões
DEZ 2018

32%

26,7 milhões

18,1 milhões
JUN 2019

A insuficiência da Margem de 
Solvência foi um dos motivadores
da Unimed do Sudoeste ter
entrado no Regime de Direção
Fiscal da ANS, em 2017. 

Com a execução das ações previstas
no Plano de Saneamento, a operadora
passou a chegar mais perto do
montante exigido. O “copo” foi
enchendo e o percentual restante
diminuindo.

13%

28,6 milhões

24,9 milhões
DEZ 2019 33%

37,1 milhões

24,9 milhões
DEZ 2022

Mas, não acaba por aí... 
Estamos a 33% de alcançar a 
recomposição da Margem de 
Solvência exigida para dez/22,
considerando o PLA de dez/19

Chegamos ao fim de 2019 bem
próximos de encher nosso copo, 
falta pouco!
Em breve, conseguiremos!

A Margem de Solvência corresponde à suficiência do Patrimônio Líquido Ajustado
(PLA) das operadoras de planos de saúde para garantir os compromissos 
financeiros.



Faturamento

2018 2019

165.494.570,37

169.464.208,52

2018 2019

Quando as cortinas se fecham e as luzes se apagam
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Quando as cortinas se fecham e as luzes se apagam

Provisões Técnicas

Os custos assistenciais e vendas não promoveram o aumento no volume
exigido de provisões técnicas. 

Provisões Técnicas

2018 2019

11.792.322,08 12.151.907,54

%Crescimento

2018 2019

10,97%

3,05%

Faturamento x Variação

A cooperativa registrou em 2019, um aumento de 2,4% na receita com 
faturamento em relação ao ano de 2018, mesmo com a evasão de clientes.

Distribuição dos custos em 2019
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Quando as cortinas se fecham e as luzes se apagam

Indicadores assistenciais

4.596.693,43

2018

3.642.618,88

2018

2019

OPME

Variação

14,5%

2018

2019

-20,8%

2018

2019

Intercâmbio
2018 2019

25.484.237,13

19.602.494,71

Recebido

14.233.355,69 13.601.522,10

Pago



Para pedir Bis



Para pedir Bis

99 |  Relatório de Gestão e Sustentabilidade  Relatório de Gestão e Sustentabilidade  |  100

Para pedir Bis

“Muito obrigado, pessoal! Foi um prazer! Até a próxima!”

E então, os artistas se retiram do palco. Nos bastidores, os músicos já estão
esperando o seu público, lá, em frente ao palco, gritar o famoso bis. O coro é
ouvido e aclamado, sendo assim, eles retornam ao palco.  

Encerramos o ano de 2019 com muitos motivos para comemorar. Essas
conquistas são consequência direta das escolhas responsáveis que a
Unimed Sudoeste tem feito, certos de que precisamos cuidar do presente
para que possamos projetar o futuro. 

No bis, apresentaremos as ações que daremos continuidade no próximo 
triênio e os novos projetos a serem implementados.

A Unimed Sudoeste realizou no dia 25 de janeiro de 2020, o Workshop Para 
Liderança: Planejamento Estratégico, que teve como objetivo projetar os planos
futuros da cooperativa para o horizonte de 2020-2023. A atividade aconteceu
na Pousada da Conquista Resort Spa e reuniu direção, conselheiros, gerência,
lideranças e colaboradores da cooperativa.

Planejamento Estratégico

Ao todo, 33 pessoas discutiram e criaram, coletivamente, o Mapa Estratégico da
cooperativa para os próximos três anos. Foram estabelecidas ações e metas para
todas as áreas e células da organização, além de definir uma nova Identidade
Organizacional, mais clara e objetiva, para nortear todas as ações da Unimed 
Sudoeste.

Identidade Organizacional 2020-2023 

Missão

Promover o trabalho médico e a saúde de forma sustentável, 
com qualidade, inovação, ética e responsabilidade social.

Visão

Reconquistar a confiança de seus cooperados e clientes pela
sua solidez e excelência dos serviços prestados até 2023.

Valores
Equidade; Transparência; Profissionalismo; Respeito; Cuidado.

Workshop para Liderança
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Veja alguns avanços previstos e que já estão 
sendo implementados - 2020 

Para pedir Bis
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Parecer do Conselho Fiscal
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Anexos

Para conferir os seguintes documentos referentes ao exercício de 2019, 
acesse nosso portal ou o Aplicativo Minha Unimed.

ANEXOS

Balanço Patrimonial
Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas
Parecer dos Auditores Independentes
Relatório de Administração

  Clique em .                                        Documentos
Em seguida, clique em Relatórios de Gestão

e selecione a opção desejada.

Aplicativo

Portal
No portal, acesse www.unimedsudoeste.com.br e clique em

Relatório de Gestão na parte superior e, em seguida, clique na opção desejada.

Anexos
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