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1. MENSAGEM
DO PRESIDENTE

Mensagem do presidente
Inovar como palavra de ordem

É preciso inovar para crescer e para acompanhar este momento
desaﬁador para o setor da saúde em nosso país. Assumi, em maio
de 2018, a presidência da Unimed Sudoeste com muitos desaﬁos,
talvez o maior deles fosse inovar para alcançar a sustentabilidade
e na mesma importância, valorizar o nosso cooperado, nosso
colaborador, nosso beneﬁciário, nosso prestador e demais parceiros
desta jornada.
Inovamos no modelo de remuneração, inovamos em nossos
relacionamentos, inovamos em nossos canais de comunicação,
inovamos em nossos modelos de gestão, inovamos ao implantar essa
nova cultura da melhoria em que transformações já estão presentes.
Podemos assim dizer que Inovar foi um verbo bastante conjugado nos
últimos meses.
Como é de conhecimento, ações foram implementadas para manter a
saúde ﬁnanceira da cooperativa, de forma segura e sustentável, e os
números nos conﬁrmaram que estamos no caminho certo: fechamos
2018 com resultado positivo de, aproximadamente, R$ 5 milhões.

Acreditamos que os resultados poderiam ser ainda melhores, mas,
como já fora mencionado, a Unimed Sudoeste passa por um momento
complexo devido às regras da regulação da saúde suplementar, o que
exige mais do que nosso empenho, conﬁrmando que esta não é uma
cooperativa simples, bem como não foi o nosso trabalho no ano passado.
E, diante deste cenário, apresento-lhes este Relatório de Gestão que mostra
de forma detalhada as sementes de crescimento econômico-ﬁnanceiras e
que já foram plantadas em 2018 cuja visão é de longo prazo.
Destaco ainda, a importância da participação de todos nós, cooperados, para
a vida desta cooperativa, seja como operadora ou prestadora. Somos
protagonistas desta história e, em razão disso, procuramos nos aprimorar por
meio de uma gestão responsável, focada e transparente. Aﬁnal, a nossa
cooperativa merece ser bem cuidada, e o nosso futuro também.
Ao encerrar esse exercício, apresentamos os frutos das escolhas que ﬁzemos
juntos em 2018. Esses frutos que ainda estão em fase de colheita e cuja
semeadura foi feita por muitas mãos.

Liomar Couto Leal
Diretor presidente

Boa leitura!
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2. POR DENTRO
DA NOSSA UNIMED

Por dentro da nossa Unimed
Há quase 30 anos atuando no segmento da saúde em Vitória da Conquista e região, a Unimed do Sudoeste foi fundada,
em 1989, por médicos que acreditavam nos princípios e valores do cooperativismo para a proﬁssão, e veio se
fortalecendo ano a ano, vencendo desaﬁos e construindo uma importante trajetória.
Em 2018, os números expressaram a força da nossa marca no sudoeste baiano.

Conﬁra:
Atendimentos
realizados
142.113

197

33914

cooperados

beneﬁciários

175

consultas eletivas

colaboradores

48.975

consultas PS

5.966

internamentos

Rede
credenciada

26

Hospitais

78

Clínicas

26

Laboratórios

Recursos
próprios

Núcleo de Saúde
Pronto Atendimento

Mais de
R$ 165 milhões
de faturamento

Aproximadamente
R$ 5 milhões
de resultado
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3. UNIMED DO
SUDOESTE EM 2018

Unimed do Sudoeste em 2018

Contexto

Principais ações
Implantação do Modelo
de Remuneração por
Orçamento Global

Conclusão do processo
de renegociação do
passivo do ISS

Direção Fiscal
Mudança de diretoria
em abril
Início das discussões acerca
da transferência da
carteira para CNU e
consultoria in loco

Início da nova reformulação
do processo de regulação
assistencial

Início da reestruturação
da área comercial

Criação do Programa
Casulo
Renegociação de contratos

Modelo de governança

Criação da gestão de riscos
Melhoria da governança

Estreitamento do
relacionamento com
a agência reguladora
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Unimed do Sudoeste em 2018
Saiba mais sobre as ações implementadas em 2018
Implantação do Modelo de Remuneração por Orçamento Global
A cooperativa iniciou, no ano passado, a implantação desse modelo inovador de remuneração junto aos hospitais, saindo à frente de muitas operadoras do
país e também representando um exemplo a ser seguido. Esse modelo permite benefícios, tanto para o contratante, quanto para os contratados, além de
também inovar na inclusão do conceito de eﬁciência, pois tem como premissa a determinação antecipada do valor de remuneração estabelecido para
determinado período (orçamento anual) em troca da prestação de serviços com parâmetros de quantidade e qualidade previamente estabelecidos.
Além disso, o modelo diminui substancialmente o risco relacionado a previsibilidade do custo assistencial.
Início da nova reformulação do processo de regulação assistencial
Foi iniciada a realização de uma ampla reforma no departamento de auditoria técnica com forte ajuste na metodologia e foco do trabalho. Inicialmente, nesta
primeira fase, almejou-se ajustar os gastos com exames de imagens com redução de desperdícios, gastos administrativos com pessoal e melhoria na qualidade
envolvida em todo processo.

Início da reformulação administrativa do programa de assistência domiciliar
A operadora dispõe de uma área voltada à assistência dos beneﬁciários em condições de desospitalização, assim como para atendimento domiciliar de beneﬁciários
assistidos em domicílio por força de decisões judiciais. Desse modo, iniciou-se uma revisão/rescisão dos contratos de prestadores de serviços desse programa, em
razão da absorção direta da prestação dos serviços pela operadora, estimando-se uma economia anual em torno de R$ 1 milhão de reais.

Conclusão do processo de renegociação do passivo do ISS
Após muitos anos, a prefeitura de Vitória da Conquista reconheceu a adequada base de cálculo para tributação do ISS da cooperativa e, em 2018, a dívida foi renegociada
para pagamento à vista no montante de R$ 1,9 milhões (com honorários advocatícios), saindo do valor que antes estava atualizado, segundo o município, em torno de
R$ 27 milhões.
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Unimed do Sudoeste em 2018
Saiba mais sobre as ações implementadas em 2018
Criação do Programa Casulo
Inaugurado em 2018, o programa tem como objetivo o acompanhamento das beneﬁciárias gestantes do plano por médicos cooperados, a ﬁm de prestar
um atendimento diferenciado e também reduzir custos com a gestação e o parto. Além disso, visa-se também minimizar os riscos e custos de complicações
obstétricas, puerperais e neonatais, além de ser o marco inicial para adesão as políticas de assistência a gestante delineadas pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS.

Criação da Gestão de Riscos
Foi iniciado em 2018, um processo contínuo e essencial para a gestão da estratégia da cooperativa, em que se procura analisar, priorizar, dirigir, tratar e controlar,
metodicamente, os riscos inerentes às áreas (assistencial e administrativa), com o objetivo de atingir ganhos de efetividade, prevenindo perdas e gerenciando
possíveis incidentes, ao se estabelecer, previamente, a identiﬁcação de oportunidades e ameaças.

Melhoria da governança
Com a mudança de diretoria, surgiu a necessidade de alterar o modelo de gestão, criando uma rotina de reuniões com as áreas técnicas, voltadas para resultados,
de modo que as oportunidades fossem melhores aproveitadas e as ameaças minimizadas; houve também o aperfeiçoamento dos indicadores gerenciais;
intensiﬁcou-se a comunicação pautada na transparência bem como, a melhoria do relacionamento com os principais públicos, com destaque: os cooperados
e prestadores, entre outros.
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4. MERCADO

Mercado
Nos últimos anos, a economia brasileira entrou em uma fase de retração, com uma redução do PIB, afetando
o índice de desemprego que chegou a 12% em 2018, totalizando 12 milhões de pessoas desempregadas,
segundo dados do IBGE (2019).
Esse contexto inﬂuenciou na perda de beneﬁciários nas operadoras de planos de saúde, pois muitos faziam
parte de contratos empresariais e/ou não conseguiram manter o plano devido à renda, o que ocasionou na
migração para planos mais acessíveis ou para o Sistema Único de Saúde (SUS).
Ressalta-se, porém, que a Unimed continua sendo o plano com maior número de beneﬁciários no Brasil,
representando 37,4% do mercado.
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Mercado
Essa conjuntura de redução da carteira afetou também a Unimed do Sudoeste que retraiu o número de beneﬁciários,
passando de 35.048 em 2017 para 33.914 vidas em 2018, o que representou uma redução de 3,24%.
Conﬁra outros números em relação a 2018:

4902

6036

Novos clientes

Planos cancelados

O percentual de novos clientes de 2018 foi menor do que
em 2017, apresentando um declínio de 13%. No entanto,
foram cancelados em 2017, 7103 planos, número 15% maior
do que o número de cancelamentos de 2018.

Em relação ao perﬁl de vendas, o número de planos coletivos, coparticipativos e regionais aumentou em 2018 em
relação a 2017. Aumentou também, a quantidade de planos vendidos para pessoas com até 43 anos de idade.
Em contrapartida, diminuiu o número de planos individuais e familiares, sem coparticipação e de abrangência nacional.
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Mercado

R$ 315,23
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5. PERFIL
ASSISTENCIAL

Perﬁl Assistencial
Consultas faturadas
O total de consultas faturadas em 2018 foi de 191.088 unidades, apresentando uma variação
de 5,94% em relação a 2017, em que se faturou 180.383 consultas.

Do total de consultas realizadas em 2018, 74,4% foram
eletivas e 25,6% de urgência e emergência. Desse número,
a maioria das consultas foi realizada em nossa área de
atuação e por médicos cooperados.

12.132 consultas
foram de intercâmbio,
representando
8,5% do total.

18

Perﬁl Assistencial

191.088 consultas em 2018
142.113 consultas eletivas
48.975 urgência e emergência
89.790 das consultas eletivas
foram realizadas por cooperados
o que representa 63,2% do total
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Perﬁl Assistencial

Núcleo de Saúde Unimed
O Núcleo de Saúde Unimed, fundado em 2014, foi criado
com uma visão estratégica de garantir atendimento aos
beneﬁciários e também proporcionar a redução de índices
de pedidos de exames e número de reembolsos.
A unidade presta atendimento ambulatorial exclusivo aos
beneﬁciários do plano e funciona de segunda a sábado com
20 consultórios e diversas especialidades, tendo em seu
corpo clínico médicos cooperados e não cooperados.

20

Perﬁl Assistencial

Atendimento no Núcleo de Saúde Unimed

Em 2018, foram realizadas
55.494 consultas apresentando
uma média mensal de 4.624
atendimentos e um crescimento
de 10,03% em relação a 2017.
Conﬁra os detalhes nos
gráﬁcos ao lado.
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6.

QUADRO
SOCIAL

Quadro Social
A Unimed Sudoeste atua com foco no ser humano e no reconhecimento do trabalho das pessoas
que se dedicam para manter a qualidade do serviço prestado e reforçam a vocação da cooperativa
em cuidar de pessoas.
Em 2018, contamos com 33.914 beneﬁciários, 197 cooperados e 175 colaboradores que juntos
totalizaram 34.286 pessoas que deram e dão vida à cooperativa.

Veja os números:

197

cooperados

152 cooperados

77,2 %

45

cooperadas

22,8%
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Quadro Social
No que se refere aos colaboradores, em 2018, as mulheres representaram a maioria (59,4%). Destaca-se
ainda que, em relação ao ano anterior, houve uma redução de 11,6% do quadro de colaboradores que
passou de 198 para 175 pessoas, atendendo a uma reformulação administrativa determinada pela diretoria.

Quadro de colaboradores

71

104

homens

mulheres

Sede Administrativa

6 aprendizes
6 PCD's

Núcleo de Saúde

(Pessoas com deﬁciência
ou Portadores de
necessidades especiais)

Pronto Atendimento

Total

A Unimed do Sudoeste desempenha também um
importante papel social ao dar oportunidade a
estagiários e jovem aprendiz. Desde 2008,
mais de 90% dos apredizes foram efetivados.
Quanto à escolaridade, ressalta-se que 33,1% dos
colaboradores possuem ensino superior completo
e 61,7% possuem ensino médio.
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7. JURÍDICO

Jurídico

A Unimed Sudoeste 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,
priorizando o diálogo. A assessoria jurídica é realizada por proﬁssionais internos e também
conta com apoio de um escritório terceirizado.

Atuando nas áreas cível, comercial, tributária, trabalhista, regulatória, societária e contratual,
o setor jurídico da cooperativa foi bastante demandado em 2018.
Além do acompanhamento regulatório, destacamos:

1158 processos cobrados de ressarcimento ao SUS
190 processos judiciais recebidos em 2018
02 processos administrativos da ANS (exceto SUS)
73 outros processos administrativos ( Procon, Receita Federal, NIP, etc.)
26

Jurídico
Ações judiciais
Em 2018, o número total de processos judiciais
recebidos foi de 190 registros, apresentando uma
diminuição de 13,2% em relação ao ano anterior,
em que foram recebidas 219 ações dessa natureza.

Ressarcimento ao SUS
Foram cobrados 1158 processos de ressarcimento ao
SUS, número maior do que em 2017, em que
se cobrou 819 processos. Este número aumentou, pois
exames e terapias de alta e média complexidade
realizados por beneﬁciários de planos de saúde na
rede pública e identiﬁcados por meio de Autorização
para Procedimento Ambulatorial (APAC) passaram a ter
seus valores ressarcidos ao Sistema Único de Saúde.

Processos administrativos
Diferente do Ressarcimento ao SUS, o número
de processos administrativos abertos na ANS
diminuiu em relação ao ano anterior. Em 2018,
foram registrados apenas 2 processos, enquanto
que em 2017 houve 9 registros, apresentando
um declínio de 77,8%.
Demais processos administrativos recebidos no
ano de 2018, como Procon, Receita Federal, e
demandas da Agência Nacional de Saúde
Suplementar denominadas – ANS, inclusive
Notiﬁcação de Investigação Preliminar – NIP,
entre outros, totalizaram o número de
73 registros. Em 2017, a cooperativa recebeu
60 processos das naturezas citadas acima.

Com essa atuação, a área jurídica com o objetivo de resguardar os interesses da cooperativa, atuou de
forma a prevenir efeitos de ameaças e riscos, unindo estratégia e técnica, relacionando-se melhor com os
envolvidos e promovendo o diálogo para solucionar os problemas apontados, foi possível contribuir para
o fortalecimento da Unimed Sudoeste em 2018.
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8. RELACIONAMENTO
COM OS BENEFICIÁRIOS

Relacionamento com os beneﬁciários
Ouvidoria
A Ouvidoria da Unimed do Sudoeste está estruturada para atender a Resolução Normativa
323/2013 da ANS. 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.

444
554
51,6%
48,4%
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Relacionamento com os beneﬁciários
WhatsApp – Mais um canal de relacionamento com o beneﬁciário
Desde janeiro de 2018, os beneﬁciários da Unimed do Sudoeste passaram a contar com mais um canal de
relacionamento: o WhatsApp. Uma ferramenta moderna e prática que tem contribuído para a agilidade no
atendimento, bem como, para maior interatividade entre operadora e cliente.
A ideia surgiu com o intuito de melhorar os processos e aumentar a satisfação dos beneﬁciários em relação
ao plano de saúde e também propor maior resolutividade para as demandas solicitadas.

O Ed, nome inspirado no médico Edmundo Castilho, fundador do sistema Unimed
no Brasil, é o personagem que interage com os beneﬁciários. Inicialmente, o canal
contava com duas atendentes, no entanto, com o aumento da demanda, foi necessário
realocar mais duas proﬁssionais do atendimento presencial para o atendimento
via WhatsApp, totalizando quatro pessoas nessa equipe.

Ao total, em 2018 foram realizados:

5653 atendimentos
no Canal de Autorização

6424 atendimentos
no Canal de Relacionamento

Autorização de exames e demais procedimentos
Acompanhamento de solicitação
Guia Médico
2ª via de Boleto
Situação do plano
Suporte em geral
Satisfação (sugestões, críticas, reclamações)
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Relacionamento com os beneﬁciários
WhatsApp – Mais um canal de relacionamento com o beneﬁciário
O canal tem permitido também uma tratativa mais rápida quanto às reclamações e problemas apontados,
bem como para a diminuição do número de beneﬁciários que vêm até a sede. Além disso, a satisfação dos
usuários também é avaliada mensalmente.

“Tudo muito bom,
fui muito bem
atendida.”
Márcia Micheli

“O atendimento foi muito
satisfatório obrigada.”
Manuela Coqueiro

“Foi a melhor coisa que vocês
ﬁzeram até hoje. Obrigada”
Jéssica Nascimento
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Relacionamento com os beneﬁciários
Melhoria no Monitoramento do Risco Assistencial
Trata-se do 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.

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

Como pode ser visto no gráﬁco a seguir, disponível no site
da ANS, a Unimed do Sudoeste apresentou importante
melhoria neste índice, o que foi resultado de uma série
de ações de um Plano de Recuperação Assistencial criado
com o objetivo de apresentar medidas, estratégias, ações,
metas e cronograma para sanar anormalidades administrativas
e assistenciais que possam colocar em risco a qualidade e a
continuidade do atendimento aos beneﬁciários.
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9. PROMOCÃO DE
SAÚDE E PREVENÇÃO
DE DOENÇAS.

Promoção de sáude e prevenção de doenças
Viver Bem
Os programas mantidos pela cooperativa, especiﬁcamente
de Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças, apresentam
números signiﬁcativos de atendimentos cujo objetivo é um
gerenciamento ativo de beneﬁciários que atendam aos
requisitos previamente estabelecidos, visando, sobretudo,
otimizar os gastos da cooperativa com a assistência contratada.
Para o ano de 2019, foi iniciado um estudo de reavaliação com
vistas a melhorias do resultado.
Um dos destaques do ano de 2018 foram as ações educativas
do Viver Mais, programa aprovado em 2017 pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS cuja ﬁnalidade é o
gerenciamento de beneﬁciários diabéticos e hipertensos da
operadora e é composto por uma equipe multidisciplinar (médico,
enfermeiro, nutricionista, ﬁsioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo,
entre outros) que presta atendimento às pessoas cadastradas.
Essas atividades, de periodicidade mensal, fazem parte das exigências
da ANS e contaram com a participação de diversos especialistas que
abordaram temas relacionados à saúde a ﬁm de orientar e acompanhar
pacientes diabéticos e hipertensos de maneira que possa contribuir
para um maior cuidado com as doenças crônicas citadas, estimulando
hábitos mais saudáveis de vida.
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Promoção de sáude e prevenção de doenças

Viver Bem
35

Promoção de sáude e prevenção de doenças

Viver Bem
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10. COMUNICAÇÃO

Comunicação
Comunicação e Marketing
A área de Comunicação e Marketing da Unimed do Sudoeste trabalha alinhada aos valores e objetivos
estratégicos da cooperativa. Faz parte da missão do setor, estreitar e manter o relacionamento com
os principais públicos, principalmente, os cooperados e colaboradores, informando-os e esclarecendo
quanto às questões ﬁnanceiras e projetos em andamento, de modo a fortalecer a conﬁança.

Relacionamento com o cooperado
No ano de 2018, especiﬁcamente, o foco se deu na comunicação com os cooperados. Com foco
na governança, o objetivo foi utilizar os meios de comunicação para informar os cooperados de
forma mais transparente. Desse modo, os boletins passaram a ter uma rotina que contemplasse
dados econômico-ﬁnanceiros mensais, bem como outras ações que estavam acontecendo na
cooperativa. O grupo oﬁcial no WhatsApp também representou uma importante ferramenta
para esclarecimentos e divulgação mais ágil e de maior alcance.
Boletim em Pauta
Grupo oﬁcial no WhatsApp
Visitas para aplicação de pesquisas
Informativos diversos (cartas, e-mail, entre outros)
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Comunicação
Relacionamento com os colaboradores

Relacionamento com os beneﬁciários

Boletim Destaque

Divulgação no boleto

Jornal-mural Universo Unimed
Quadro de avisos

publicação mensal de conteúdo
institucional ou campanhas publicitárias
veiculados no boleto físico

Chat interno

Realização e cobertura de eventos

WhatsApp

TV corporativa – Núcleo de Saúde

Informativos diversos

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
39

Comunicação

Relacionamento com os prestadores

Central de Relacionamento com o
Cliente e Prestador
WhatsApp Relacionamento com a
Rede
Informativos via e-mail e cartas
em geral

Relacionamento com a comunidade em geral

Portal
Atendimento telefônico
Blog
Relacionamento com a imprensa,
principalmente rádio e blogs locais
40

11.

UNIMED
EM NÚMEROS

Unimed em números
Principais indicadores econômico-ﬁnanceiros
Como pode ser visto nos gráﬁcos a seguir, a cooperativa apresentou bom desempenho em todos os
indicadores ﬁnanceiros, evoluindo positivamente em 2018, em relação a 2017.

Corresponde à diferença
entre o ativo circulante
e ao passivo circulante
e deve ser sempre positivo.
Quando negativo, identiﬁca-se
a forte necessidade de
capital de giro bem como
uma situação desconfortável
para a cooperativa.

O lastro corresponde à
garantia implícita de
títulos e ativos ﬁnanceiros,
ou seja, o dinheiro que a
cooperativa tem disponível
em aplicações para fazer
frente ao pagamento
dos prestadores
(hospitais, clínicas, laboratórios
etc.) e provisões (PEONA).

Patrimônio Líquido
Corresponde ao valor que os
sócios têm aplicado na
cooperativa. Trata-se da
diferença, em determinado
momento, entre o
ativo e o passivo.

Patrimônio Líquido Ajustado
Representa o valor mínimo do
Patrimônio Líquido ou
Patrimônio Social das
operadoras de planos de
saúde ajustado por efeitos
econômicos na forma
da regulamentação.
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Unimed em números
Principais indicadores econômico-ﬁnanceiros
Como pode ser visto nos gráﬁcos a seguir, a cooperativa apresentou bom desempenho em todos os
indicadores ﬁnanceiros, evoluindo positivamente em 2018, em relação a 2017.

Trata-se da suﬁciência do
Patrimônio Líquido Ajustado
das operadoras de planos de
saúde para garantir os
compromissos ﬁnanceiros
ou para absorver perdas
não previstas.

Corresponde aos gastos com
assistência aos beneﬁciários
da operadora x Receita
operacional. O cálculo da
ANS considera a seguinte
fórmula: Custos assistenciais
(sem custos com intercâmbio
eventual, despesas
administrativas, ﬁnanceiras e
tributos incidentes sobre
faturamento da cooperativa)
/ Receitas operacionais
(exclui receita ﬁnanceira e
intercâmbio eventual).

Correspondem a todas as
despesas não relacionadas
à prestação direta dos
serviços de assistência
à saúde.
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Unimed em números
Principais indicadores econômico-ﬁnanceiros
Como pode ser visto nos gráﬁcos a seguir, a cooperativa apresentou bom desempenho em todos os
indicadores ﬁnanceiros, evoluindo positivamente em 2018, em relação a 2017.

É a medida da sinistralidade
apurada mensalmente
de forma isolada.
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Unimed em números
Principais indicadores econômico-ﬁnanceiros
Como pode ser visto nos gráﬁcos a seguir, a cooperativa apresentou bom desempenho em todos os
indicadores ﬁnanceiros, evoluindo positivamente em 2018, em relação a 2017.

Resultado positivo que
corresponde ao lucro
apurado em balanço,
denominado, nas cooperativas,
de sobras que, após terem
suas destinações legais e
estatutárias, são colocadas
em pauta da AGO para
deliberação.

Trata-se do percentual
calculado pela divisão da
sobra pela receita.

45

Unimed em números
Principais indicadores econômico-ﬁnanceiros
Como pode ser visto nos gráﬁcos a seguir, a cooperativa apresentou bom desempenho em todos os
indicadores ﬁnanceiros, evoluindo positivamente em 2018, em relação a 2017.

Corresponde à soma entre
o Passivo Circulante e o
Passivo Não Circulante sobre
o patrimônio líquido e avalia
se a cooperativa tem operado
com empréstimos em bancos,
ﬁnanceiras, fornecedores,
entre outros. Quanto maior
for este índice, maior o risco
de vulnerabilidade.

46

Unimed em números
Principais indicadores econômico-ﬁnanceiros
Como pode ser visto nos gráﬁcos a seguir, a cooperativa apresentou bom desempenho em todos os
indicadores ﬁnanceiros, evoluindo positivamente em 2018, em relação a 2017.

A dependência revela a
participação de capital de
terceiros no total de recursos
investidos na cooperativa.
Quanto menor for esse
indicador, menor será a
dependência da cooperativa
para o uso de capital
de terceiros.

Trata-se de uma forma de
análise da rotatividade que
indica, em média, quantos
dias a cooperativa terá para
pagar seus compromissos.
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Unimed em números
Principais indicadores econômico-ﬁnanceiros
Como pode ser visto nos gráﬁcos a seguir, a cooperativa apresentou bom desempenho em todos os
indicadores ﬁnanceiros, evoluindo positivamente em 2018, em relação a 2017.
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Unimed em números
Principais indicadores econômico-ﬁnanceiros
Como pode ser visto nos gráﬁcos a seguir, a cooperativa apresentou bom desempenho em todos os
indicadores ﬁnanceiros, evoluindo positivamente em 2018, em relação a 2017.
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Unimed em números
Principais indicadores econômico-ﬁnanceiros
Como pode ser visto nos gráﬁcos a seguir, a cooperativa apresentou bom desempenho em todos os
indicadores ﬁnanceiros, evoluindo positivamente em 2018, em relação a 2017.
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Unimed em números
Indicadores de monitoramento do Programa de Saneamento
Como é de conhecimento, em razão da Direção Fiscal, a Unimed do Sudoeste apresentou um Programa de Saneamento
com período de vigência de 36 meses. O nosso Programa foi apresentado e começou a vigorar a partir do mês de
outubro de 2017, e os indicadores das metas estabelecidas vêm sendo acompanhados e gerenciados mês a mês.

No ﬁnal de 2018, conforme pode ser visto ao lado,
dos 11 indicadores, 5 se enquadraram nas metas
e até mesmo as superaram, como é o caso das
despesas administrativas. Quanto aos outro 6
indicadores, apesar de terem evoluído positivamente,
o resultado ﬁcou abaixo do projetado. No entanto,
não representa prejuízo ao projeto de recuperação,
tendo em vista que alguns indicadores não são
exigências legais, mas sim, metas de desempenho
interno.
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Unimed em números
Principais indicadores assistenciais
Como pode ser visto nos gráﬁcos a seguir, a cooperativa apresentou bom desempenho em praticamente
todos os indicadores assistenciais, evoluindo positivamente em 2018, em relação a 2017.
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Unimed em números
Principais indicadores assistenciais
Como pode ser visto nos gráﬁcos a seguir, a cooperativa apresentou bom desempenho em praticamente
todos os indicadores assistenciais, evoluindo positivamente em 2018, em relação a 2017.
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12.

PARECER DO
CONSELHO FISCAL

Parecer do Conselho Fiscal
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Anexo I - Relatório da auditoria independente
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Anexo I - Relatório da auditoria independente
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