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Neste álbum de fotos, a Unimed do 
Sudoeste convida você a mergulhar 
nas etapas da vida de um médico. 
Vamos navegar pelas memórias, desde 
a descoberta do amor pela medicina 
até a evolução profissional, passando 
por grandes áreas de atuação.

O amor pela medicina 
começa desde cedo.

Nestas lembranças, vamos 
reviver os resultados da gestão 
e desempenho econômico-
financeiros e sociais da Unimed 
do Sudoeste, no período de 1º 
de janeiro a 31 de dezembro de 
2021.

Para começar, veja a mensagem 
especial da diretoria 
especialmente para você.

Vamos relembrar alguns momentos 
marcantes neste álbum especial.
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Tudo começa com a inspiração de quem já fez história.
Juntos, transformamos!

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará 
ao seu tamanho original”. A partir desta célebre frase de 
Albert Einstein, traçamos um paralelo para afirmar que o 
mesmo acontece com as organizações. Desde 2019, quando 
começamos o processo de implantação de um planejamento 
estratégico para a cooperativa, a Unimed do Sudoeste entrou 
em um espiral de mudanças significativas em sua história, 
superando expectativas e entregando resultados inéditos.
 Contemplado pela nossa visão de futuro, o cooperado é o 
principal foco do mapa estratégico, pois, todas as metas e 
ações desenvolvidas levam ao dono do negócio, você colega 
cooperado. 
Juntos, fizemos mais do que crescer. Nós nos transformamos. 
Equilibramos economicamente a nossa cooperativa e, 
pela primeira vez, em nossa história, distribuímos sobras 
aos nossos cooperados. Valorizamos o trabalho médico, 
reajustando o valor de consulta e de SADT. Além disso, 
reformulamos o Regimento Interno para adequar aos anseios 
do quadro societário.
Dedicamos esforços para proporcionar um serviço de saúde 
humanizado com alto nível de qualidade. Ampliamos o 
Unimed para Você, que se tornou um grande projeto da 
cooperativa. Além disso, aumentamos a carteira de clientes 
e expandimos nossas áreas de negócio. Pensando no futuro 
e na sustentabilidade da nossa organização, efetuamos a 
compra de um imóvel.
 Cumprimos com nosso papel social de ajudar a comunidade 

Liomar Couto Leal
Diretor Presidente

Uagnis Silva de Sousa
Diretor Vice-Presidente

Joane C. S. Mascarenhas
Diretora Superintendente

da nossa região que sofreu com as enchentes por meio de 
doações que ultrapassaram R$ 130.000,00. Promovemos 
mais uma edição do Festival de Arte e Música da Unimed 
Sudoeste, incentivando e valorizando os artistas locais com 
mais de R$ 35.000,00 em prêmios.
Pelo 3º terceiro ano consecutivo a gestão apresenta aos 
seus cooperados expressivos resultados operacionais e 
financeiros que possibilitam a consolidação do negócio 
Unimed do Sudoeste.
Sabemos que o futuro ainda nos reserva desafios e 
complexidades, mas estamos focados na melhoria do 
nosso modelo de gestão. Para isso, estamos investindo nas 
melhores práticas de governança corporativa, visando à 
longevidade da nossa cooperativa no mercado. Acreditamos 
e trabalhamos no potencial que a cooperativa tem em sua 
natureza: o médico cooperado. 
Contamos com cada um dos nossos colegas cooperados 
para seguirmos juntos nesse processo de transformação, 
sem esquecer as nossas raízes, ou seja: o que somos, de onde 
viemos e aonde queremos chegar. 
Os resultados que apresentaremos  e  que  podem  ser 
conferidos neste Relatório de Gestão comprovam o 
compromisso da diretoria em fazer de 2021 - O ANO 
DO COOPERADO. Continuaremos percorrendo pelo 
planejamento estratégico, dessa vez inspirado em um álbum 
de fotografias que vamos acompanhar os resultados da 
gestão e o desempenho econômico-financeiro e sociais da 
Unimed do Sudoeste, onde cada etapa do mapa estratégico 
será contada através de uma grande área da medicina.
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A primeira grande 
conquista é a descoberta 
da nossa missão.

Identidade  Organizacional

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
• Cuidado8 9



Organograma da Governança Cooperativa:

A transparência é um valor instituído pela Unimed do Sudoeste que visa criar um ambiente de 
relacionamento confiável e seguro entre cooperativa e seus stakeholders. O principal sistema utilizado 
pela cooperativa para assegurar que a transparência seja praticada diariamente na organização é a 
Governança Cooperativa.

A Governança Cooperativa é um modelo de direção estratégica, fundamentado nos 
valores e princípios cooperativistas, que estabelece práticas éticas visando garantir a 
consecução dos objetivos sociais e assegurar a gestão cooperativa de modo sustentável em 
consonância com os interesses dos cooperados.

RespeitoCuidado

Transparência

Equidade

Nossos valores são o que nos fazem especial.
Equidade - Transparência - Cuidado - Profissionalismo - Respeito

Profissionalismo
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O cooperado pode acompanhar as principais informações a respeito da cooperativa por meio do 
Painel da Transparência, que está disponível no app  Minha Unimed e na TV localizada na Sala 
do Cooperado (sede administrativa). No painel você pode encontrar dados sobre a quantidade de 
beneficiários ativos, números financeiros, de vendas, assistenciais e muito mais.

Painel da Transparência
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A Unimed do Sudoeste fez um trabalho de convencimento junto à Unimed 
Federação do Estado da Bahia para aprimorar e reparar a distribuição dos 
municípios nas áreas de atuação na Bahia, já que havia casos de invasão, 
sobreposição e até cidades que não possuíam cobertura.

A Federação colaborativamente com as suas singulares corrigiu as 
inconsistências, o que resultou na ampliação da área de atuação da Unimed 
do Sudoeste. Com isso, a cooperativa expande as suas perspectivas de 
negócios, aumenta a prospecção de novos clientes e rede credenciada.

Por meio do Estatuto Social, os cooperados aprovaram as mudanças na área 
de atuação da Unimed.

Estatuto Social

Governança corporativa 
e qualidade
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Área antiga Área atualizada
Unimed Controladora

• Sudoeste - 163

Unimed Controladora

• Sudoeste - 163

Municípios: 82 Municípios: 103

Outra mudança no Estatuto 
Social foi a alteração dos objetos 

sociais que incluiu atividades 
secundárias, com o objetivo de 
regularizar junto à Vigilância 

Sanitária as atividades médicas e 
de saúde desenvolvidas no Núcleo 

de Saúde da Unimed Sudoeste.



A atualização do Regimento se fez 
necessária para se tornar compatível 

com os anseios dos cooperados, 
pois trata-se de um instrumento 

indispensável para o bom 
funcionamento da cooperativa.

O Conselho Social da cooperativa foi o 
responsável por esmiuçar e revisar o 
Novo Regimento Interno da Unimed do 
Sudoeste. O documento também teve a 
contribuição e colaboração de técnicos, 
executivos, advogados, analistas, 
diretoria bem como a contribuição dos 
Conselhos Administrativo, Fiscal e 
Técnico da cooperativa. 

De forma que todos os Conselhos da 
cooperativa participassem ativamente da 
construção desse importante documento 
aprovado em assembleia.

Regimento Interno

A Unimed do Sudoeste promoveu a Semana da  LGPD e Conduta Ética com o objetivo de 
conscientizar os colaboradores sobre a importância de se adequar no dia a dia com relação ao 
tratamento de dados pessoais, além de revisar os conceitos, valores, regras e sanções contidas 
no nosso código de ética.
O evento teve a participação de 186 colaboradores (93% dos funcionários). As apresentações e 
o formato da Semana da LGPD e Conduta Ética foram inseridas no cronograma de integração 
de novos colaboradores.

Código de Conduta do Colaborador
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Para o próximo passo 
desta caminhada, precisamos 
do guia que nos ensina a
evoluir: O mapa estratégico.

O amor pela medicina nos guia, 

desde o início na universidade, a um 

futuro de sucesso.

Este caminho que fica marcado 

na memória é o Mapa Estratégico 

desenvolvido pela cooperativa que 

traduz a metodologia de gestão 

estratégica que utilizamos: o 

Balanced Scorecard (BSC).

Mapa �tratégico - 2020 a 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.

EQUIDADE - TRANSPARÊNCIA – PROFISSIONALISMO – RESPEITO - CUIDADO

Meta Global

Desospitalizar 85%
dos internados há

mais de 7 dias.

Atingir no máximo
5% de glosas de

intercambio.

Atingir, no máximo, 
78% de Sinistralidade 

até 2023.

Manter, no máximo, 
10% de Despesas 
Administrativas.

Aumentar a
rentabilidade das
aplicações: 107% 

de CDI em
2020.

Recuperar 10% dos
processos que
temos à nosso
favor até 2023.

Alcançar 3 mil
clientes em PPS

até 2023.

Atingir 45mil vidas
até 2023.

Reduzir a evasão
de clientes a no
máximo 2% da

carteira.

Adequar a rede de
atendimento nas

cidades alvo.

Alcançar 85% de
Satisfação dos

Clientes até 2023.

Implantar
Marketing de
Performance.

Alcançar a
acreditação

da RN 452 até
2023.

Implantar a
RN 443 até

2021.

Padronizar
Materiais e

Medicamentos.

Revisar
Pacotes de

Procedimentos.

Reduzir o
Contencioso em

30%. Período:
Dez/19 a Dez/20

Implantar
o Programa de

Gestão de Pessoas
por Competência.

Alcançar 90%
do índice

de Satisfação
dos Colaboradores.

Alcançar 90%
do índice

de Satisfação
dos Cooperados.

Implantar a
Governança de

TI.

Implantar
Programa de

Qualificação dos
Prestadores.
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Aumentar em 20%
a remuneração do cooperado 

em 2020.

Obter 15% de
Resultado Líquido 

no triênio.

Remunerar as consultas no 
valor de intercâmbio

até 2023.

De forma clara, o BSC é uma sigla que traduzida significa “Indicadores Balanceados de 

Desempenho” e funciona como um mapa que amplia a visão sobre o negócio. Formulada 

com base em um conjunto de diretrizes distribuídas em quatro perspectivas: Aprendizado, 

Processos, Clientes e Financeiro. 2120



Agora, avançaremos no tempo 
e veremos o futuro profissional 
dividido em 4 áreas: 

Pediatria, que simboliza o nosso 
contínuo aprendizado.

Medicina diagnóstica, que 
simboliza a exatidão nos 
processos internos.

Clínica, que simboliza o cuidado 
com foco no beneficiário.

Cirurgia, que representa as 
intervenções na área financeira.

APÓS A CONCLUSÃO 
DESTA PRIMEIRA ETAPA, 
VAMOS CONHECER AS 
4 PERSPECTIVAS 
DA VIDA MÉDICA.

PEDIATRIA
(Perspectiva Aprendizado)

CLÍNICA
(Perspectiva Clientes)

MEDICINA DIAGNÓSTICA 
(Perspectiva Processos)

CIRURGIA
(Perspectiva Financeira)
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Nesta primeira etapa, veremos 
o primeiro contato no serviço 
médico. A primeira interação 
onde são identificados os 
sintomas e definidos os 
protocolos a serem adotados.

A Unimed do Sudoeste vem realizando diversas ações 
que mantêm o capital intelectual da cooperativa com 
elevado grau de motivação, satisfação e produtividade.

PEDIATRIA

NOSSO CONTÍNUO APRENDIZADO
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Na Unimed do Sudoeste, a valorização do médico cooperado é um pilar central que se 
expressa no objetivo de melhorar o relacionamento, desenvolver novos modelos de 
remuneração e benefícios e promover o trabalho médico.

Uma das ações realizadas pela cooperativa em 2021 foi a pesquisa de satisfação com 
os médicos cooperados a fim de avaliar a satisfação do cooperado com os serviços, 
comunicação e gestão da operadora, visando a promoção de melhorias contínuas. 

A Cooperativa vem aprimorando a 
atenção a cada um que constrói a nossa 
história e cuidando daqueles que, todos 
os dias, entregam qualidade em saúde 
para os nossos clientes e contribuem 
para a sustentabilidade da Unimed do 
Sudoeste. Por isso, ampliamos a célula de 
Relacionamento com o Cooperado, que a 
nível de governança, é ligada diretamente 
à Diretoria Executiva.

O objetivo é ser
+ Rápido
+ Assertivo
+ Disponível para o 
cooperado, promovendo o 
diálogo com proximidade, 
transparência e equidade.

Cooperados
186

Cooperadas
43

Cooperados
143

Idade média
57

Qual o seu sentimento atual como
cooperado da Unimed do Sudoeste?

90,4%
9,6%

165 cooperados em atividade
146 cooperados responderam (88,5%)

Valorizado

Desvalorizado

Cooperado
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Somos uma cooperativa de trabalho médico e, por isso, temos o cuidado 
como vocação. Todos os dias, cuidamos de pessoas, buscando oferecer a 
melhor experiência em saúde. E também cuidamos de quem cuida:
Os médicos cooperados. 

Para isso, desenvolvemos uma 
série de ações de relacionamento 
com os objetivos de promover 
uma maior aproximação com a 
cooperativa, informar e valorizar 
esse público.

Ações de relacionamento

Dia das mães

Dia dos pais

Aniversário da
Unimed do Sudoeste

Celebrações de
fim de ano

Dia do Médico
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Para gerenciar e desenvolver ao máximo 
as habilidades técnicas e comportamentais 
dos profissionais, em 2021, o RH iniciou um 
importante trabalho de Descrição de Cargos que 
serve como base para a implantação do programa 
de Gestão de Pessoas por Competência.

O processo de Descrição de Cargos é um trabalho 
minucioso realizado pelas áreas e seus gestores, 
sob a orientação e supervisão do RH.

A estratégia foi iniciar as descrições pelos 
cargos de gestão, para capacitá-los a 
orientar e elaborar as descrições de seus 
liderados e a partir disso, fundamentar 
o planejamento do PDI - Plano de 
Desenvolvimento Individual. 

A Unimed do
Sudoeste possui 98

funções, das quais 25 que 
são de níveis estratégicos,

já foram descritas. A 
previsão é de que até o

final de maio de 2022, o 
trabalho esteja

finalizado. REFORMULAÇÃO DO PROCESSO
DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO
DOS COLABORADORES

PESQUISA DE CLIMA
ORGANIZACIONAL

FORMAÇÃO DO TEAMWORK
RELACIONAMENTO ENTRE GESTORES

POLÍTICA DE TREINAMENTO
E DESENVOLVIMENTO

DESCRIÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
(DEPENDE DO ITEM 06)

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
(DEPENDE DO ITEM 06)

01
02

03
04

05
06
07

08

100%

100%

100%

100%

50%

25%

0%

0%

Colaborador Além disso, outras 
ações contribuíram para 
reestruturação do setor de 
Relacionamento Humano:

O PDI é um método para estabelecer, acompanhar 
e desenvolver as competências dos funcionários. 
Com ele, a empresa consegue direcionar a 
evolução dos colaboradores escolhidos para que 
eles possam desempenhar exatamente o que foi 
planejado e a função trabalhada no plano. Dessa 
forma, os colaboradores conseguem enxergar suas 
capacidades, falhas e pontos fortes, trabalhando 
suas características de modo assertivo.
Assim, todos ganham.

Concluído: 25,58%
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Clima
Organizacional
92,5%

Plenamente
satisfeito
69%

Moderadamente
satisfeito
23,5%
Insatisfeito
7,5%

Meta
90%

Satisfação dos colaboradores Ações de endomarketing

Confira algumas ações feitas em 2020:

Aniversariantes do mês
Dia da Mulher
Dia das Mães
Aniversário da Unimed do Sudoeste
São João
Dia dos Pais
Fim de ano

O endomarketing tem como objetivo ampliar 
a atração e a retenção dos colaboradores de 
uma empresa e aumentar o alinhamento e o 
engajamento dos profissionais com os objetivos 
estratégicos da organização.

Um colaborador engajado se preocupa de 
verdade com seu trabalho. Ele não faz isso 
simplesmente porque é sua obrigação, ou 
apenas pelo salário. Quando o funcionário se 
importa, ele irá se esforçar  espontaneamente 
para ir além do básico.
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A Governança de TI se preocupa com duas coisas: a entrega 
de Tecnologia da Informação de valor para o negócio e a 
mitigação de riscos de TI. A primeira é impulsionada pelo 
alinhamento estratégico da TI ao negócio, já a segunda é 
motivada pela incorporação de responsabilidade na empresa.

Nesse sentido, a Unimed do Sudoeste desenvolveu um projeto de 
reestruturação de Rede Lógica que tem como principal objetivo a 
estruturação de rede da Sede Administrativa, substituindo a atual 
estrutura (que, no âmbito de rede é considerada SOHO - Small Office/
Home Office) por uma rede robusta que possibilite uma completa visão 
e gerência do tráfego de dados.

Essa reestruturação é importante para acompanhar o crescimento da 
cooperativa, ampliando a capacidade para atender às necessidades 
atuais e também já criando uma reserva futura. 

Concluído:

Próximos passos:

Novo cabeamento do térreo (com exceção da sala de TIC

e prédio externo, antigo Viver Bem) seguindo padrão da NBR 14565

(ABNT - Cabeamento Estruturado para Edifícios Comerciais);

Substituição de roteador como equipamento de borda

por um NGFW (Next Generation Firewall ou Firewall de

próxima geração);

Alteração física da Central Telefônica (antes presente na

sala de TIC, hoje na sala primária de servidores e equipamentos);

Implantação de CTO (Caixa de Terminação Óptica)

e DIO (Distribuidores Internos Ópticos) principal.

Configuração e substituição dos atuais switches;

Reforma da Sede Administrativa - o projeto segue a reforma

em andamento da Sede que  inclui a construção de uma sala de

equipamentos no 1º andar;

Anel óptico - Um anel óptico de redundância está em construção

em torno do prédio.. Essa etapa depende também da construção

da sala de equipamentos do 1º andar e da finalização das obras do

prédio externo, antigo Viver Bem;

Organização da sala primária de servidores e equipamentos,

que só será concluída quando toda a reforma da Sede

Administrativa for finalizada;

Documentação final da reestruturação da rede

Tecnologia e Informação
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O projeto também apoia a 
LGPD, pois utiliza a estrutura 
de segurança (Firewall) mais 
bem acreditada no mundo 
atualmente.

Qualificação dos prestadores
O programa de qualificação dos prestadores está em andamento e visa garantir que os 
beneficiários tenham acesso à rede prestadora qualificada, estabelecendo critérios quantitativos 
e qualitativos para credenciamento e dimensionamento de rede assistencial, priorizando 
prestadores que possuam atributos de qualidade e desempenho e que adotem diretrizes clínicas e 
protocolos de segurança do paciente baseados em evidências e validados por entidades nacionais 
e internacionais de referência, além de implementar modelos de remuneração inovadores com 
indicadores de performance com o objetivo de melhorar os resultados da atenção à saúde.

01
02

03
04

05
06

07
08

09

Reestruturar a célula
de Relacionamento
com a Rede

Fomentar a adoção do
prontuário eletrônico
para os prestadores
que  possuem o modelo
de remuneração por
Orçamento Global

Realizar pesquisa
de satisfação com
beneficiário com foco
na rede credenciada

Verificar causa
e incidência de
repetição de exames
e procedimentos

Ações de
conscientização
sobre a importância
da Qualificação

 Implementação
de cláusulas
contratuais

Realização de Webinar
para treinamento do
novo sistema de gestão

Executado

À executar

Em execução

Estabelecer cronogramas
de visitas aos prestadores
para verificar conformidade
dos critérios estabelecidos
de qualificação

Realizar levantamento
das qualificações
dos prestadores
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Após o atendimento pediátrico, vem a análise dos exames 
diagnósticos. Neste momento, avaliamos tudo que vem sendo 
feito no nosso dia a dia com foco na melhoria dos processos.

EXATIDÃO NOS PROCESSOS INTERNOS

MEDICINA DIAGNÓSTICA

Esta análise baseia-se na qualidade objetiva, 
tanto para melhorar os processos existentes 
para atingir o grau de excelência, quanto para 
desenvolver novos que facilitem ainda mais a 
execução da estratégia corporativa.

A avaliação dos processos 
é fundamental para uma 
rotina médica eficiente.

3938



RN 452 
A RN 452 de 2020 é uma resolução normativa que estabelece critérios para 
a acreditação das operadoras de saúde pela ANS. Ela substituiu a RN 277.

RN 443
Em 2019 a ANS publicou a Resolução Normativa n° 443, que dispõe sobre a adoção de 

práticas mínimas de Governança Corporativa, com ênfase em controles internos e gestão 

de riscos, para fins de solvência das operadoras de plano de assistência à saúde. 

O Art. 11 da Resolução Normativa n° 443 
estabelece como obrigatória a realização 
de auditoria referente aos processos 
de governança, gestão de riscos e 
controles internos para as operadoras 
de médio e grande porte a partir do 
ano-base de 2022, com a subsequente 
emissão do Relatório de Procedimentos 
Previamente Acordados – PPA por 
auditor externo.

Concluído

• Elaborar checklist do
anexo da RN 452

• Pontuar requisitos não
atendidos pela cooperativa

•  Traçar plano de
ação para cumprir
com todos requisitos

Em andamento

•  Executar plano de
ação para cumprir
com todos requisitos

Não concluído

• Monitorar as evidências
por 12 meses

• Solicitar auditoria
para acreditação

L OA DI NG

01

03

02

Tratamento das recomendações
sobre aspectos de controle e gestão

Avaliação de práticas
de gestão de risco

Análise e monitoramento
econômico-financeiro

Os itens avaliados constam
no anexo I-A da Norma:
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01 Mapear pacotes

02 Classificar pacotes

03
Fazer a abertura da composição
dos pacotes de materiais (OPME)
e dos valores

04
Contratar prestador de serviço
para realização da análise, revisão
e atualização dos pacotes.

05
Executar e
acompanhar revisão

06
Formatar proposta padrão
para negociação junto à
Rede Credenciada

07
Incluir indicador de
acompanhamento no painel
de Contas Médicas

08
Traçar plano de ação
para a implantação na
Rede Credenciada

NÃO CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

Padronização de materiais e medicamentos

De 121 prestadores, 80 já 
converteram para o TNUMM

Revisão dos pacotes e procedimentos

Em 2021, finalizamos a primeira 
etapa durante a renovação dos 
contratos de orçamento global, 
pois convertemos os materiais e 
medicamentos para o TNUMM 
(Tabela Nacional Unimed de 
Materiais e Medicamentos). 
A TNUMM está tecnicamente 
fundamentada em recomendações 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e de órgãos reguladores - 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), bem como na Classificação de 
Especialidades Médicas do Conselho 
Federal de Medicina (CFM).

77% concluído 33% faltando
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Contencioso jurídico
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Processos RecebidosEvolução mensal dos números de processos judiciais

PROCESSOS JUDICIAIS
Processos Finalizados

111 94

Em 2021, 94 processos foram finalizados pela Unimed do Sudoeste, com os seguintes motivos:

0 5 10 15 20 25 30 35

Acordo

Improcedente

Procedente

Negociação entre as partes

Finalização favorável à Operadora

Finalização desfavorável à Operadora

ACORDO

IMPROCEDENTE

PROCEDENTE

PROCESSOS FINALIZADOS POR MOTIVO

30

35

29

Processos encerrados Redução dos valores pagos em comparação com os valores estimados
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25%

50%

75%
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29%

54%
64%

83%

56%

77%

100%100%

0%

66%

13%

100%

Valor estimado R$ 805 mil

Valor efetivamente pago R$ 291 mil

Economia de

 R$ 514 mil

103 mil712 mil 469 mil

0 mil648 mil 140 mil

188 mil

-78%

-100%

-7%576 mil 196 mil

290.8351.935.649Total 804.500

Valor Atribuído à causa (R$)Motivo Valor estimado
pela Operadora  (R$) Valor pago  (R$) Percentual de redução

Acordo

Improcedente

Procedente
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Ressarcimento ao SUS

Em 2021 foram cobrados 358 atendimentos de Ressarcimento ao SUS, 28% a menos que 

no ano de 2020, cujo total foram 496 processos, e 50% inferior à quantia de 2019 que foi 

igual a 715.

Uma redução de 60% em 3 anos

2018 2019 2020 2021

1.158

0

250

500

750

1000

1250

715

496 358

EVOLUTIVO DA QUANTIDADE

0

500mil

1mi

1mi 500mil

2mi 500mil

2mi

EVOLUTIVO DO VALOR

2019 2020 2021

R$ 2.132.272,98

R$ 1.182.912,53

R$ 710.627,03 (-40%)

O valor pago em 2020 foi igual a R$ 

710.627,03 - um número 40% menor que 

a quantia paga em 2020: R$ 1.182.912,53.
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No cuidado com os beneficiários, é fundamental ter uma visão geral do 
organismo humano, seus sistemas e aparelhos. Esta é a função da clínica 
médica. Uma área responsável pelo acompanhamento e avaliação de cada 
paciente através de check-ups, por exemplo.

CUIDADO COM FOCO NO BENEFICIÁRIO

Ela está diretamente ligada à participação no mercado 
e relacionamento com o consumidor, tendo como 
premissa fundamental a compreensão e interpretação 
daquilo que os clientes dão realmente importância.

Ao se compreender as possíveis 
dores de um beneficiário, é 
possível evitá-las.

CLÍNICA
4948



Com o objetivo de padronizar e gerar unicidade nos pontos de contato do cliente com a cooperativa, 
o atendimento do Núcleo de Saúde passou a integrar a gerência de Relacionamento com o Cliente, 
que já integrava o atendimento presencial da sede administrativa, call center e canais remotos. 

‘Ao total, a área realizou 373.005 atendimentos aos nossos clientes por meio da Central Telefônica, 
WhatsApp, Chat (site) e presencial na sede administrativa e Núcleo de Saúde em 2021. Um 
aumento de 34% em comparação ao número de atendimentos em 2020.

Além dos canais já mencionados, temos a Ouvidoria, 

meio pelo qual os clientes podem registrar uma 

reclamação quando suas solicitações não forem 

resolvidas por outras formas.

Em 2021 foram abertos 1.017 comitês, uma média de 84/mês, com objetivo de avaliar o 
custo-benefício em autorizar alguns procedimentos de modo a diminuir litígios, custos 
e insatisfação do beneficiário.

A edição de 2021 da Pesquisa de Satisfação com Clientes, realizada anualmente, apresentou o 
índice geral de satisfação de 71,4%, superando em 9 pontos percentuais o resultado geral obtido 
na pesquisa anterior.

Cliente Ouvidoria

Comitês

Satisfação dos clientes

100mil 200mil 400mil0

2021

2020

2019

279.321

300mil

288.787

373.005

Whatsapp/Chat
32015

Call Center
Marcação
do  Núcleo
105891

Call Center
Atendimento
143338

Intercâmbio 
transferido

13176
Atendimento

Núcleo de
Saúde

44841

Atendimento
Presencial

33744

Total: 373.005

247
44
7

16
3

66

RECLAMAÇÃO
CONSULTA
DENÚNCIA
INFORMAÇÃO
ELOGIO
SOLICITAÇÃO

Total de 383 manifestações

77,23% 76,42% 79,08%
Informa ter recebido atenção em 

sua saúde como um todo 
(hospitais, laboratórios, clínicas, 

médicos, fisioterapeutas, 
nutricionistas, psicólogos).

Avaliam como muito satisfeitos 
ou satisfeitos com a rede de 

hospitais credenciados.

Está satisfeito com os 
Programas de Atenção, 

Prevenção e Promoção à Saúde.

Ou seja, apenas 0,1% dos atendimentos 
não foram resolvidos na primeira 
instância.

5150



Nota de Monitoramento do 
Risco Assistencial

Esta nota refere-se ao acompanhamento, pela ANS, do acesso dos beneficiários 

aos serviços contratados. É realizado com base nas reclamações recebidas dos 

beneficiários quanto a negativas e prazos, principalmente, por meio da Notificação 

de Intermediação Preliminar (NIP) de atendimentos .

A NIP pode ser classificada como assistencial (em casos de restrição de acesso à 
cobertura assistencial) ou não assistencial (outros temas passíveis de intermediação 
que afetem o beneficiário). Por essa razão, é importante a parceria dos cooperados e 
prestadores para que isso não aconteça. Como você pode ajudar? 

0

1

2

3

Trimestre4/2020

Ciclo

Faixa

Trimestre 2/2021 Trimestre 3/2021Trimestre 1/2021

#ficaadica

É importante ficar atento ao rol de procedimentos.

Esclarecer para o beneficiário sobre qual a cobertura a ser garantida pelo plano.

É significativo saber se o procedimento possui diretriz de utilização (DUT).

Enviar informações completas para auxiliar a auditoria médica da operadora.

Sempre que identificar queixas e possivel judicialização dos clientes sinalize
a cooperativa.

Lembrar sempre!

Você tem dúvidas sobre o Rol? Acesse a lista completa no site da ANS, disponível em: 
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-
cobrir/Anexo_I_Rol_2021RN_465.2021_RN473_RN478_RN480.pdf

Para fins de consulta imediata dos procedimentos que possuem ou não cobertura, acesse: 
https://www.ans.gov.br/ROL-web/ 5352



Queremos que nossos clientes desenvolvam hábitos saudáveis e que suas atitudes sejam favoráveis 
à qualidade de vida. Por isso, estabelecemos uma meta estratégica de alcançar mais clientes nos 
Programas de Promoção à Saúde (PPS) até 2023.
A Unimed do Sudoeste possui programas de PPS que foram reformulados e outros desenvolvidos 
ao longo de 2021 e que no momento estão passando por ajustes para aprovação em conselho de 
administração.
Os programas serão organizados em cinco linhas: atenção ao idoso, atenção materno-infantil, 
gerenciamento de pacientes com dores crônicas, atenção a clientes com algum tipo de sofrimento 
mental e beneficiários que se encontrem acima do seu peso corpóreo ideal.

 Durante esse período, enxergamos uma oportunidade com a redução dos casos 

de Covid de priorizar o programa Unimed para Você para racionalizar os custos com 

as internações hospitalares de baixa complexidade, foi quando em outubro de 2021 

ampliamos a abrangência do serviço para 10 patologias. 

Caso não existisse o Unimed para Você, 
a Unimed gastaria R$ 4.069.321,06 com 
internação hospitalar destes pacientes.

Com o programa, a cooperativa gastou
R$ 2.124.714,85.

Uma economia de quase R$ 
2.000.000,00 aos cofres da cooperativa. 

Redução de 48% de custo.

 Programa de atenção e promoção à saúde
O início das atividades dos programas 
está previsto para o meio de 2022.

Programa Descrição

Viver Mais
Presta a atenção no pré-natal, parto e pós-parto das beneficiárias e família. As gestantes 
possuem uma enfermeira de referência para o cuidado ao longo desse tempo, possuindo 
também um obstetra cooperado ou credenciado ao programa para a assistência contínua.

Casulo Tem por objetivo a assistência próxima aos clientes idosos, com atividades de educação e 
promoção à saúde, para manutenção dos seus parâmetros normais de saúde física e mental.

Terapia da Dor Abordagem aos beneficiários que possuem algum tipo de dor crônica, com o 
objetivo de amenizar ou erradicar a dor e estimular o bem-estar físico e mental.

Saúde Mental
Tal ação possui como objetivo a abordagem coletiva de pessoas com algum 
sofrimento mental elegível para ações de grupo, no qual possuam a mesma 
similaridade na psicopatologia.

Grupo da Obesidade
Tem o objetivo de incentivar a mudança de hábitos de beneficiários que se encontrem
com o peso corpóreo acima do que é preconizado para a estatura deles, com o estímulo
a realização de reeducação alimentar, atividade física e cuidado com o bem-estar.

7.316

1.498

329

8 dias

Atendimentos de
Telemonitoramento:

Quantidade de visitas de
equipe multidisciplinar:

Internamento domiciliar: 

Atendimentos de
Telemonitoramento:
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A Unimed do Sudoeste enxerga as empresas que 
contratam seus planos de saúde como grandes 
catalisadoras para a adoção de hábitos de vida 
saudáveis, visto que têm o poder de influenciar seus 
colaboradores e familiares. Por isso, realizamos ações 
com os empregados das empresas clientes para 
estimular a adoção de hábitos saudáveis.

Todos os anos, comemoramos, em 15 de setembro, o Dia do  

Cliente. Em 2021, realizamos uma parceria com os cinemas da 

cidade, disponibilizando vouchers para os clientes Unimeds 

durante todo o mês. Além disso, entregamos um mimo especial 

e saudável para os beneficiários que visitaram as nossas 

unidades em setembro.

Unimed do Sudoeste lançou o Uni+, o clube de benefícios da cooperativa, que 

oferece descontos exclusivos nas suas compras online em diversas empresas.

Com objetivo de:

Relacionamento com clientes empresariais

Dia do Cliente

Uni+

Gerar mais 
valor para o 
seu cliente.

Maior retenção 
e adimplência

ferramenta de 
comunicação, 
relacionamento 
e cross selling

Credibilidade de 
estar junto a 
grandes empresas 
e marcas

Maior 
engajamento 
entre cliente e 
sua marca

Enriquecimento 
das informações 
sobre seu público
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Itapetinga

Caculé
Guanambi

Jequié
Vitória da
  Conquista

Maracás
Caetité

Ipiaú

Em 2021 a Unimed Sudoeste ampliou 
efetivamente os serviços em 7 cidades:

A região de Jequié representa 
uma importante área para 
crescimento de mercado 
e apesar do trabalho estar 
no início da sua expansão, 
já conseguimos realizar o 
credenciamento de mais um 
hospital,  o que nos tira da 
dependência e exclusividade de 
um único prestador hospitalar.

A Unimed Sudoeste aumentou sua carteira de clientes em 12,3%, 
alcançando 39.812 vidas em 2021. Isso nos posiciona na contramão do 
mercado, já que crescemos 4 vezes mais que a Saúde Suplementar.

Foi feito um
mapeamento de

prestadores de serviços 
disponíveis em 80 municípios

dos 102 da área de abrangência 
da Unimed Sudoeste com o intuito 
de verificar categorias (hospitais, 

clínicas, laboratórios), corpo 
clínico, documentação,

entre outras
informações.

CRESCIMENTO DA CARTEIRA SUPERA PROJEÇÃO 

DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA 2021

Rede credenciada Carteira de cliente

30 mil

31 mil

32 mil

33mil

34 mil

35 mil

36 mil

37 mil

38 mil

39 mil

40 mil

2018 2019 2020 2021

33.914

32.651

35.777

39.812

Número de
vidas 2020

Projeção
2020

Projeção
2021

Número de
vidas 2021

39.507

39.812

35.777

35.916
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*Evasão Total: considera o total de vidas que 
saíram no período

**Evasão sem movimentação das 
empresas: para efeito gerencial, permite 
uma análise do percentual de evasão que 
a Unimed do Sudoeste tem poder de ação, 
desconsiderando as movimentações que os 
clientes PJ fazem por conta própria.

Mesmo com as dificuldades 
impostas pelas crises sanitária, 
econômica e política no país, a 
Unimed do Sudoeste manteve a 
evasão de clientes controlada ao 
longo dos meses. 

O Núcleo de Análise de Contratos – NUAC - é o setor que avalia e negocia as solicitações dos 
beneficiários, considerando as especificações do contrato com o objetivo de reter o cliente.
Em 2021 foram:

Em 2021 atingimos a meta e implantamos o marketing de performance com o objetivo de medir 
o retorno das campanhas no ambiente digital, ou seja, saber se o investimento gerou resultados 
suficientes ou não.

Além do saldo positivo em nossa carteira, conseguimos
ampliar a nossa carteira de planos empresariais. 

NUAC

Marketing de performance

2992 ATENDIMENTOS
apenas 13,9% representaram os cancelamentos 
de contrato com a operadora.

Retenção de clientes

Contratos
coletivos
empresariais

546
Contratos
coletivos
por adesão

6
Contratos
individual
ou familiar

138

% evasão total

JAN 1,58% 0,36%

FEV 2,00% 0,42%

MAR 1,26% 0,37%

ABR 1,69% 0,43%

MAI 1,54% 0,39%

JUN 1,41% 0,35%

JUL 1,72% 0,42%

AGO 1,41% 0,19%

SET 1,35% 0,18%

OUT 1,51% 0,45%

NOV 1,66% 0,45%

DEZ 1,70% 0,52%

% evasão sem
movimentação de empresasMês

Campanha Internação
Domiciliar

Facebook • Instagram
Google Ads

R$ 1,28

4.265

Campanha
Lançamento APP

Facebook • Instagram
Google Ads

R$ 0,85

6.386

Campanha Incentivo
de Vendas

Facebook • Instagram
Google Ads

R$ 1,59

3.434

Black Friday

Facebook • Instagram
Google Ads

Cliques

R$ 2,37

2.302

Famus

Facebook • Instagram
Google Ads

R$ 1,78

3.064

Unimed para você

Facebook • Instagram
Google Ads

R$ 4,93

1.108

Final de ano

Facebook • Instagram

R$ 2,77

1.974

Whatsapp Unimed

Facebook • Instagram

R$ 11,47

476

Custo por cliques
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Em 2021, alcançamos 
excelentes resultados 
financeiros. Isso foi 
possível graças as 
intervenções cirúrgicas 
em diversas áreas, como 
redução de despesas e 
aumento da rentabilidade 
das aplicações.

INTERVENÇÕES NA ÁREA FINANCEIRA

Agora é hora de conferir os reflexos dos 
objetivos estratégicos no desempenho 
financeiro da nossa cooperativa. Nas 
próximas páginas, vamos apresentar como 
alcançamos o alvo da nossa cirurgia: o 
resultado positivo.

Um gráfico ascendente 
de bons resultados.

CIRURGIA
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A equipe multiprofissional, alocada no Unimed para Você, atenta-se ao censo diário de 
internamentos hospitalares para a identificação de possíveis casos de desospitalização.

Quando se confirma a necessidade de 
atuação de mais profissionais nesse 
PAD, são acionados fisioterapeutas, 
nutricionistas, fonoaudiólogos, 
psicólogos ou alguma outra categoria 
profissional que compõe a assistência 
e que venha a ser preponderante para a 
reabilitação do paciente. 

Em casos mais sensíveis, se tem o 
cuidado de abrir comitê para deliberação 
das áreas técnicas e administrativas, com 
o intuito de potencializar a assertividade 
nas implantações assistenciais no 
domicílio dos pacientes.

Devido à pandemia, em 2020, o projeto precisou ser repensado e 
as estratégias reformuladas. Em 2021, sob nova gestão da área, 
37,3%  pacientes foram desospitalizados em um total de 102 em 
internamento hospitalar com esse perfil.

Desospitalização

Curados no
programa

329

310

14

Pacientes em
internamento
domiciliar

Casos de agravamento
transferidos para
internamento hospitalar
(5 óbitos)

94% DOS PACIENTES EM INTERNAMENTO
DOMICILIAR FORAM CURADOS.

Período analisado: 
Agosto a dezembro de 2021.

Redução de 37,3%

Economia de R$256.285,68

Quantidade
desospitalizada

Total de pacientes
hospitalizados

38
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40
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80

100
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A meta da Unimed do Sudoeste é manter as despesas administrativas abaixo de 10%.
Despesas administrativas

Rentabilidade das aplicações

0

10

Jan/2021 Mar/2021Fev/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021Ago/2021 Set/2021Abr/2021

8,63%

9,73%
8,70%

11,61%

9,94%

7,95%

10,37%

9,66%
10,24%

9,01%

8,57%

9,95%

Média Anual

9,55%

META: 107% de CDI

META: 150% de CDI

2020

2021

RESULTADO: 116,11%

RESULTADO: 179,13%
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 Evolutivo 2021

210,76%220,31%

187,59%

146,44%

189,77% 177,71%
161,33%

300,65%

163,14%

108,92%
127,60%

155,32%
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Sinistralidade Combinada=

Sinistralidade Combinada (Anual) por Ano

Total de Custos Assistenciais / Total de Receitas Operacionais

0

2013 20152014 2017 2018 2019 2020 20212016

77%80%
88% 88%84% 87%

81% 81%79%

20%

40%
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80%

100%

Sinistralidade ANS =

Sinistralidade ANS (Anual) por Ano

(Eventos Indenizáveis + Outras Despesas Operacionais) / Receitas com Operações de Assistência

De acordo aos parâmetros de mercado, a
Sinistralidade ANS até 85% é aceitável e
93% para Sinistralidade Combinada.

A meta estabelecida no planajamento
Estratégico (2020 - 2023) para a
Sinistralidade ANS é de 78% e para
Sinistralidade Combinada de 82%.

Fique por dentro!

82,4%

Sinistralidade
Combinada Acumulada

Sinistralidade Combinada por Competência

Jan/2021 Mar/2021 Abr/2021Fev/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021Ago/2021 Set/2021

82%
79%

76%
78%

84%
82%83%83%

85% 86%

79%
78%
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Glosas de intercâmbio

Remuneração do Cooperado

Evolutivo das glosas de intercâmbio

0

5%

RESULTADO
2020

RESULTADO
2021

7% 7%

Jan MarFev Mai Jun Jul Out Nov DezAgo SetAbr

7%

18%

7%

9%

13%

8%

5% 5%
4%

3%
4%

6%

Mèdia Anual

7%

Quando iniciamos o planejamento estratégico, o valor da consulta que o cooperado recebia 
era R$ 50,00, de lá para cá tivemos sucessivos aumentos com base nas metas globais do 
planejamento estratégico.

Acreditamos que uma importante 
forma de valorizar o trabalho de 

nossos cooperados é oferecer uma 
remuneração justa por seu trabalho.

Meta Global
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R$ 50,00
R$ 60,00

R$ 70,68

R$ 98,00

EVOLUÇÃO DO VALOR DA CONSULTA

A Unimed do Sudoeste além de alcançar o objetivo antes do previsto, foi mais adiante na sua 

meta estratégica. A diretoria aprovou a mudança do modelo de remuneração de SADT, que 

entrou em vigor no início de janeiro de 2022, sendo uma grande conquista para o cooperado.

O reajuste do SADT gera diversos benefícios, tais como:
 
•  Reduzir a carga tributária incidida na produção médica;
 
• Proporcionar equidade nas regras de remuneração 
 entre os médicos cooperados;
 
• Conceder reajuste de SADT anualmente.

Um crescimento
real de 96%

no valor da
consulta.

AS CONSULTAS O COOPERADO 
REMUNERAR

NO VALOR DE
INTERCÂMBIO
ATÉ 2023

REMUNERAR

NO VALOR DE
INTERCÂMBIO

ATÉ 2023
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COM ESSA MUDANÇA, HÁ UM 
INCREMENTO PREVISTO PARA 
O COOPERADO DE 38%, COMO 

PODEMOS OBSERVAR NO EXEMPLO 
HIPOTÉTICO A SEGUIR:

CENÁRIO ANTIGO

Cooperado

R$ 3452.944,62

Pessoa Jurídica

R$ 1.479.833,41

Valor produzido por cooperado: R$ 6.803.831,77

Base para IRPF: R$ 6.803.831,77
(2019 - 2020)

Valor do imposto (27,5%): R$ 1.871.053,74

Valor líquido: R$ 4.932.778,03

30%

CENÁRIO ATUAL

HM: R$ 6.572.625,86 PF

CO: R$ 3.318.163,52 PJ
PJFilme: R$ 194.571,38

38%

Valor Simulado
R$ 10.085.360,77

Base para IRPF: R$ 6.572.625,86

Valor do imposto (27,5%): R$ 1.807.472,11

Valor líquido:

R$ 4.765.153,75

CONSULTA
MÉDICA

%96 HONORÁRIO
MÉDICO

%35 SADT
%38

O AUMENTO NA REMUNERAÇÃO DO COOPERADO É:

ANO

RESULTADO LÍQUIDO

2021 R$ 193.209.171,74
Receitas Operacionais

R$ 334.020,67
Receitas Financeiras

R$ 193.209.171,74
Receitas Patrimoniais

R$ 181.084.218,38
Despesas

R$ 17.955.358,15
Resultados

2013 2015 20162014 2017 2018 2019 2020 2021

- R$ 5,7Mi

R$ 0

- R$ 0,1Mi- R$ 1,3Mi

- R$ 11,7Mi

R$ 4,9Mi

R$ 13,1Mi
R$ 12,4Mi

R$ 18Mi

R$ 20 Mi

R$ 15 Mi

R$ 10 Mi

R$ 5 Mi

R$ 0

- R$ 5 Mi

- R$ 10 Mi

Histórico do Resultado
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“PROMOVER O TRABALHO MÉDICO E A SAÚDE 
DE FORMA SUSTENTÁVEL COM QUALIDADE, 
INOVAÇÃO, ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL”.

Nossa missão fica marcada na memória como uma fotografia. Ela orienta e 
delimita a atuação da organização, ajudando todas as pessoas envolvidas a 
concentrar seus esforços para uma direção em comum.

MISSÃO

Promover o trabalho médico
O médico cooperado Unimed além de ter a sua disposição a carteira de clientes da cooperativa, 
ele também tem a possibilidade de atender, por meio do intercâmbio, clientes de outras 
Unimeds, como você pode conferir no gráfico a seguir:

78,8%
Proporção Eletiva
Proporção calculada entre os atendimentos dos
beneficiários da Unimed do Sudoeste (0163).)

21,2%
Proporção em Ps

118.696
Quantidade de Consultas

4.104
Quantidade de Internações

42.985
Quantidade de Exames de Imagem 287.522

Demais Atendimentos

173
Quantidade de Beneficiários
em Quimioterapia

26
Quantidade de Beneficiários
em Radioterapia

Nossos beneficiários
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11.625
Consultas

609
Internações

21.808
Demais Atendimentos

4.957
Beneficiários Eventuais

Nossos beneficiários fora

12.627
Beneficiários Eventuais

Os dados relacionados ao estado de São Paulo podem estar
distorcidos devido a atuação da CNU em outras regiões

31.849
Consultas

875
Internações

65.266
Demais Atendimentos

Atendimento via intercâmbio
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Sustentabilidade e qualidade

Inovação

A Unimed do Sudoeste atendeu aos pré-requisitos 
de manutenção do Selo Unimed de Governança 
e Sustentabilidade 2021, o que significa que foi 
mantido o Selo Prata concedido pela Unimed do 
Brasil, na edição 2020.

Isto demonstra que, além de garantir o Selo, 
a Unimed do Sudoeste está comprometida 
com a implementação de boas práticas e o 
desenvolvimento de melhorias na governança e 
na gestão para a sustentabilidade, fortalecendo 
assim toda área da saúde no sudoeste da Bahia.

O selo é concedido em anos pares 
e passa por avaliação para manter 
ou não nos anos ímpares

• Lombalgia
• Pneumonia
• Asma (crise asmática)
• Cólica renal
• Infecção urinária
• Trombose venosa
• Constipação intestinal crônica
• Doença pulmonar obstrutiva crônica
• Sódio baixo
• Insuficiência cardíaca crônica

O programa Unimed para Você 

nasceu em um contexto de pandemia 

e se transformou em um grande 

projeto da cooperativa. Por isso, A 

Unimed expandiu o programa e 

agora, além do atendimento para 

Covid-19, também está disponível 

para outras enfermidades:

Responsabilidade Social
Famus
A cultura é um dos elementos mais importantes para a promoção da cidadania. Por isso, uma das 
linhas de atuação de responsabilidade social da Unimed do Sudoeste é dedicada ao fomento do 
acesso à arte, movimentando toda a cadeia cultural da região sudoeste por meio do Festival de 
Arte e Música da Unimed do Sudoeste - Famus.

+90 mil
Votos

20.807
Acessos no site:

10.956
Visualizações no YouTube: 

+12h
Horas de transmissão ao vivo:

196
Inscritos:

+ R$ 35.000,00
Premiação

3 melhores colocado
das categorias autoral
e intérprete

Premiados:

Números do Famus

Novidades
Neste ano, o Famus teve duas categorias: a autoral e a intérprete. O 
Festival trouxe grandes nomes da música baiana para compor a banca de 
jurados, Del Feliz, Sarajane, Pierre Onassis e o maestro Marcos Ferreira.

Além disso, O Famus lançou uma novidade, o Troféu Vozes do Sertão, 
que visa homenagear grandes artistas da nossa região. Em sua 
primeira edição, o homenageado foi o renomado cantor, compositor e 
instrumentista Evandro Correia.

7978



Fortes chuvas na Bahia
Ao todo cerca de 60 municípios foram atingidos pelas fortes chuvas ocorridas no sudoeste da 
Bahia no mês de dezembro/21, gerando destruição e prejuízos sem precedentes.
Ao ter o conhecimento dos impactos das enchentes na região, a Unimed do Sudoeste logo 
se mobilizou e se organizou para arrecadar doações e ajudar as famílias dessas localidades. 
Criando 3 frentes de doações. 

Uma por meio de doações vindas dos cooperados, que doaram o valor de 284 consultas, 
totalizando R$ 27.832,00.

A segunda foi a doação institucional de R$ 100.000,00.

Além disso, a Unimed do Sudoeste, colocando em prática o princípio da intercooperação, 
organizou o movimento Coopera Sudoeste, que uniu cooperativas de outros segmentos da 
cidade como Coopmac, Sicoob CrediCoop, Sicoob CrediConquista e Unicred, além das lojas 
Maçônicas Cavaleiros do Oriente e Acácia Conquistense para ampliar a força solidária e 
assistir a maior quantidade de famílias de nossa região.

Até o final de janeiro de 2022 o Coopera Sudoeste doou: 1.030 cestas básicas; 3.600 ovos; 
108 kits de higiene; 56 tubos de creme dental; 48 sabonetes; 144 litros de água sanitária; 
181 detergentes; 144 sabões em barra; 1.200 litros de água mineral; 120 pacotes de fraldas 
infantis;200 fraldas geriátricas;200 pacotes de biscoitos; 60 litros de suco; 40 vassouras; 
roupas femininas, masculinas e infantis; sapatos; roupas de cama; toalhas e 60 camas box.

O movimento Coopera Sudoeste segue fazendo doações em 2022 
nas cidades mais atingidas pelas fortes chuvas, que ainda geram 
consequências para a comunidade.
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Nossa visão de futuro

Todas as ações tomadas até 
aqui são para CONQUISTAR 
A CONFIANÇA DOS 
COOPERADOS E CLIENTES 
PELA SOLIDEZ E 
EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS ATÉ 2023. 
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Índices econômico-financeiros

Variação

28,7%

CAPITAL CIRCULANTE

31 DEZ 2020

31 DEZ 2021

R$36.393.641,1

R$46.846.342,00

dez/17

0,99
1,24

2,03

2,59

dez/18 dez/19 dez/20

2,86

dez/21
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

LIQUIDEZ CORRENTE

DEZ 2017

DEZ 2018

DEZ 2019

JUN 2020

DEZ 2020

DEZ 2021

MARGEM DE
SOLVÊNCIA EXIGIDA

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO AJUSTADO

19.247.748

24.558.564

28.671.472

27.844.565

28.130.942

28.898.474

1.269.571

9.845.095

24.893.163

32.939.514

37.429.372

50.654.974

MARGEM DE SOLVÊNCIA EXIGIDA
PERCENTUAL DE EXIGÊNCIA

1.269.571

9.845.095

24.893.163

32.939.514
37.429.372

50.654.974

Dez/17

19.247.748

24.558.564

28.671.472 27.844.565

Dez/18 Dez/19 Jan/20

28.130.942

Dez/20

0

40.000.000

60.000.000

28.898.474

Dez/21

20.000.000
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ANEXOS
• Balanço Patrimonial Ativo

• Balanço Patrimonial Passivo

• Demonstração do Resultado do Exercício

• Parecer da auditoria 2021

• Parecer Conselho Fiscal

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO Nota 2021 2020

ATIVO CIRCULANTE                     72.079.079,96                          59.321.761,41 
Disponível                       1.946.298,67                            3.648.190,23 

Realizável                     70.132.781,29                          55.673.571,18 
Aplicações Financeiras                     63.504.451,32                          49.389.658,78 

Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas                     17.370.404,96                          14.932.564,89 
Aplicações Livres                     46.134.046,36                          34.457.093,89 

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde                       4.629.441,74                            4.261.114,67 
Contraprestações Pecuniárias a Receber                       3.273.587,25                            2.921.183,69 
Créditos de Operações de Administração de Benefícios                                         -                                                -   
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevizáveis                          104.161,77                                 96.247,49 
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde                       1.251.692,72                                              -   
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde                                         -                              1.243.683,49 

Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de 
Saúde da Operadora

                         671.795,71                               294.281,43 

Despesas Diferidas                          712.947,83                               406.593,87 
Créditos Tributários e Previdenciários                          144.576,34                                              -   
Bens e Títulos a Receber                          469.568,35                            1.321.922,43 
Despesas Antecipadas                                         -                                                -   
Conta Corrente com Cooperados                                         -                                                -   

ATIVO NÃO CIRCULANTE                     21.881.374,94                          10.345.870,47 

Realizável a Longo Prazo                     16.931.809,79                            5.752.007,40 
Aplicações Financeiras                     10.692.148,70                                              -   

  Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas                                         -                                                -   
  Aplicações Livres                     10.692.148,70                                              -   

Créditos Tributários e Previdenciários                                         -                                                -   
Títulos e Créditos a Receber                                         -                                                -   
Despesas de Comercialização Diferidas                                         -                                                -   
Ativo Fiscal Diferido                                         -                                                -   
Depósitos Judiciais e Fiscais                          690.818,25                               203.164,56 
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo                                         -                                                -   
Conta-Corrente com Cooperados                       5.548.842,84                            5.548.842,84 

Investimentos                       2.519.466,06                            2.409.750,73 
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial                                         -                                                -   

Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde                                         -                                                -   

Participações Societárias em Rede Assistencial                                         -                                                -   
Participações em Outras Sociedades                                         -                                                -   
Participações Societárias pelo Método de Custo                       2.519.466,06                            2.409.750,73 
Outros Investimentos                                         -                                                -   

Imobilizado                       2.196.551,34                            1.917.818,05 
Imóveis de Uso Próprio                          401.591,95                               409.769,23 

Imóveis - Hospitalares / Odontológicos                                         -                                                -   
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos                          401.591,95                               409.769,23 

Imobilizados de Uso Próprio                       1.672.061,08                            1.318.234,55 
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos                          292.905,55                               271.387,76 
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos                       1.379.155,53                            1.046.846,79 

Imobilizações em Curso                                         -                                                -   
Outras Imobilizações                          122.898,31                               189.814,27 

Intangível                          233.547,75                               266.294,29 

TOTAL DO ATIVO                     93.960.454,90                          69.667.631,88 
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOME DA OPERADORA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

(VALORES EM R$)
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DEMONSTRAÇÃO 
DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO Nota 2021 2020
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde              173.908.517,84         153.915.855,77 

Receitas com Operações de Assistência à Saúde              175.882.398,10         155.305.259,33 
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos              175.882.398,10         155.305.259,33 
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde                                     -                                 -   
Receita com Administração                                     -                                 -   
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da 
Operadora

                (1.973.880,26)           (1.389.403,56)

Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos             (140.089.476,31)       (123.546.177,15)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados             (138.279.288,38)       (122.978.554,73)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados                 (1.810.187,93)              (567.622,42)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                33.819.041,53           30.369.678,62 
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde                                     -                                 -   
Receitas de Assistência à Saúde Não Relaciondas com Planos de Saúde da 
Operadora

               19.610.773,06           22.469.876,20 

Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar                      301.372,71                103.834,64 
Receitas com Operações de Assistência Odontológica                                     -                                 -   
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)                                     -                                 -   
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)                                     -                                 -   
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios                                     -                                 -   
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência 
Odontológica

                                    -                                 -   
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico 
Hospitalar

               19.309.400,35           22.366.041,56 

Outras Receitas Operacionais                                     -                                 -   
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde                    (310.119,16)                               -   
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da 
Operadora

                (2.624.153,90)           (3.576.618,91)

Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde                    (313.625,11)              (339.789,95)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças                    (797.826,38)              (666.774,69)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacioanais de Assistência à Saúde                      414.943,22                               -   

Provisão para Perdas Sobre Créditos                 (1.927.645,63)           (2.570.054,27)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da 
Operadora

              (16.710.458,13)         (20.570.769,15)

RESULTADO BRUTO                33.785.083,40           28.692.166,76 
Despesas de Comercialização                   1.155.713,49                354.644,05 
Despesas Administrativas                18.073.619,33           16.756.267,90 

Resultado Financeiro Líquido                   3.942.273,58                793.201,69 
   Receitas Financeiras                   5.486.384,12             2.024.091,44 
   Despesas Financeiras                 (1.544.110,54)           (1.230.889,75)

Resultado Patrimonial                      243.889,71                  73.280,86 
Receitas Patrimoniais                      344.020,67                  73.280,86 
Despesas Patrimoniais                    (100.130,96)                               -   

Resultado com Seguro e Resseguro                                     -                                 -   
Receitas com Seguro e Resseguro                                     -                                 -   
Despesas com Seguro Resseguro                                     -                                 -   

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES                18.741.913,87           12.447.737,36 
Imposto de Renda                    (573.585,09)                               -   
Contribuição Social                    (212.970,63)                               -   
Impostos Diferidos                                     -                                 -   
Participações no Resultado                                     -                                 -   

RESULTADO LÍQUIDO                17.955.358,15           12.447.737,36 

NOME DA OPERADORA
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

(VALORES EM R$)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PASSIVO Nota 2021 2020

PASSIVO CIRCULANTE        25.232.737,47        22.928.120,25 
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde        19.321.672,78        18.418.814,16 

Provisões de Prêmios/Contraprestações          3.486.260,37          3.465.917,19 
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG          3.486.260,37          3.465.917,19 
Provisão de Insuficiência de Prêmios                             -                               -   
Provisão para Remissão                             -                               -   

Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS              663.857,26              838.000,95 
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais              641.835,80          1.395.366,06 
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)        14.529.719,35        12.719.529,96 
Outras Provisões Técnicas                             -                               -   

Débitos de Operações de Assistência à Saúde          1.223.207,29          1.384.990,61 
Contraprestações/Prêmios a Restituir                             -                               -   
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios              159.318,23              192.292,30 
Comercialização sobre Operações                             -                               -   
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde          1.063.889,06          1.192.698,31 
Débitos de Operações de Administração de Benefícios                             -                               -   
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde                             -                               -   

Débitos com  Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com  Planos Saúde 
da Operadora

                 5.311,42                52.047,34 

Provisões              682.753,98              241.823,11 
Provisão para IR e CSLL                             -                               -   
Provisões para Ações Judiciais              682.753,98              241.823,11 

Tributos e Encargos Sociais a Recolher          1.885.289,29          1.132.515,87 
Empréstimos e Financiamentos a Pagar                             -                               -   
Débitos Diversos          2.114.502,71          1.697.929,16 
Conta-Corrente de Cooperados                             -                               -   

PASSIVO NÃO CIRCULANTE        15.036.404,63          6.576.486,82 
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde                             -                  11.295,96 

Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG                             -                               -   
Provisão de Insuficiência de Prêmios                             -                               -   
Provisão para Remissão                             -                               -   

Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS                             -                  11.295,96 
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais                             -                               -   
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)                             -                               -   
Outras Provisões Técnicas                             -                               -   
Provisões          2.216.348,02          1.016.348,02 

Provisões para Tributos Diferidos                             -                               -   
Provisões para Ações Judiciais          2.216.348,02          1.016.348,02 

Tributos e Encargos Sociais a Recolher          5.548.842,84          5.548.842,84 
Tributos e Contribuições                             -                               -   
Parcelamento de Tributos e Contribuições                             -                               -   
Tributos e Contribuições Relacionadas à IN 20 (cooperativas) - Parcelamento          5.548.842,84          5.548.842,84 

Empréstimos e Financiamentos a Pagar          7.271.213,77                             -   
Débitos Diversos                             -                               -   

PATRIMÔNIO LÍQUIDO        53.691.312,80        40.163.024,81 
Capital Social        11.099.439,15        11.178.337,51 
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                             -                               -   
Reservas        34.864.902,65        20.666.708,53 

Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais                             -                               -   
Reservas de Reavaliação                             -                               -   
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits        34.864.902,65        20.666.708,53 

Ajustes de Avaliação Patrimonial                             -                               -   
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado          7.726.971,00          8.317.978,77 

TOTAL DO PASSIVO        93.960.454,90        69.667.631,88 
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

                            -   

NOME DA OPERADORA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

(VALORES EM R$)
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PARECER DA 
AUDITORIA 2021
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PARECER 
CONSELHO FISCAL
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