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De forma bela e sábia nos lembra a mensagem no Eclesiastes: 
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o 
propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de 
morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou.

Esse é o ciclo da natureza. E consequentemente, como parte 
da natureza, esse também é o ciclo da nossa vida. Para tudo 
há um tempo certo, um tempo justo. Respeitar esse ciclo, esse 
tempo é a verdadeira mostra de sabedoria. 

Mesmo uma vasta plantação, como essa que mostramos na 
capa deste Relatório de Gestão, um dia foi apenas semente. 
Com as condições variáveis, tal semente germinará e se tornará 
uma pequena muda. Incontáveis processos fisiológicos se 
sucederão antes da muda se tornar uma planta adulta e estar 
pronta para reiniciar o ciclo.

E se é assim com as plantas, com os animais e com nossa 
própria vida não é diferente no âmbito de uma empresa. Em 
48 anos de existência, a Unimed São José dos Campos evoluiu 
e tornou-se hoje um ser “vivo”, dinâmico, maduro. 

Ao longo do caminho enfrentou tempestades, mas soube 
manter-se altiva, sempre respeitando os princípios que 
regem a natureza ética do mundo corporativo. Nossas árvores 
cresceram. Hoje estão frondosas. Geram boas sementes e bons 
frutos que estão representados nos nossos cooperados, nos 
nossos colaboradores e nos nossos clientes.

Mas ainda podemos crescer mais. Em situação favorável, 
nunca descuidando do nosso solo, somos capazes de eternizar 
nossos frutos. De geração em geração, sempre contribuindo 
por uma sociedade melhor.

E acima de tudo, crescendo e evoluindo com saúde. Afinal é 
disso que tratamos. A saúde da nossa floresta é também a saúde 
de todos aqueles que nos habitam. Seja hoje, seja amanhã. 

Afinal já sabemos que há tempo para tudo. E agora é tempo 
de colher o que se plantou.
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Com o encerramento de 2018, mais uma vez 
trazemos para nossos cooperados e colaboradores 
os principais dados e números da Unimed São 
José dos Campos. Com o presente Relatório de 
Gestão, nosso objetivo é dar transparência às 
informações e divulgar os resultados que fizeram 
o sucesso da Cooperativa no último período.

Tal documento se torna ainda mais importante ao 
lembrarmos que já no primeiro semestre de 2019 
se encerra o ciclo de gestão da atual diretoria. A 
partir do próximo mês, uma nova diretoria assume 
com o objetivo de levar adiante os resultados 
positivos amealhados nos últimos anos.

Em 2018 não foi diferente. Com um faturamento 
da ordem de R$ 570 milhões, a Unimed São José 
dos Campos encerrou o período com nada menos 
do que R$ 18,9 milhões de Resultado Líquido, um 
recorde de resultado em 48 anos de existência 
da Cooperativa.

Outros números significativos que podem ser 
conferidos nesse Relatório são os que envolvem 
o fator humano. Atualmente, somos 717 
cooperados e 1.400 colaboradores, que juntos nos 
responsabilizamos pela saúde de uma significativa 
carteira de mais de 100 mil beneficiários.

Tais números, posicionaram a Unimed São José 
dos Campos como a 14ª operadora com a maior 
rentabilidade sobre o patrimônio no país, dentre 
um universo de 749 operadoras de planos de 
saúde com beneficiários. Em relação à Margem 
Operacional, ficamos em 17ª dentre as mesmas 
749 operadoras do país e entre as 50 maiores 
Operadoras de Plano de Saúde no Ranking de 
Finanças do país.

Esses dados são bastante significativos para 
comprovar que a eficiência administrativa e a 
transparência são ferramentas indispensáveis 
para o sucesso. Esperamos, com isso, que tais 

premissas continuem balizando as próximas 
gestões a fim de pavimentarmos nosso sucesso 
de forma contínua e sustentável.

E diante de um cenário mais motivador na 
economia do país em 2019, temos a certeza de que 
a Unimed São José dos Campos está devidamente 
capacitada para enfrentar os desafios do mercado 
e entregar sempre os melhores resultados para 
seus cooperados, colaboradores e clientes.
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Mensagem do Presidente

É com grande satisfação e com o sentimento 
do dever cumprido que fazemos chegar 
a suas mãos mais uma edição do nosso 

Relatório de Gestão. Além de apresentar os 
resultados auspiciosos de 2018, o presente 
relatório tem ainda mais significado por marcar 
o encerramento da gestão da atual diretoria.
Ao final de um período de quatro anos de 
gestão, temos a convicção de que nossos 
esforços em busca da transparência e da 
eficiência administrativa foram vitais para 
que obtivéssemos os números que ora 
apresentamos. Também temos a convicção de 
que tais resultados só foram possíveis porque 
contamos com o apoio imprescindível de 
nossos cooperados e de nossos colaboradores.
No entanto, nossa missão nem sempre foi fácil. 
Enfrentamos momentos difíceis, quando as 
crises política e econômica desencadearam 
a maior recessão da história deste país. 
Não foram poucas as empresas, ou mesmo 
operadoras de saúde, que sucumbiram diante 
de tantas adversidades.
Mas temos a certeza de que os nossos esforços 
e os resultados obtidos nos últimos períodos 
pavimentaram um caminho de sucesso para 
a nossa Cooperativa. Com responsabilidade 
fiscal, transparência e trabalho duro, temos 
a certeza de que a próxima diretoria dará 
prosseguimento ao crescimento da Unimed 
São José dos Campos. 
Acompanhe agora os principais indicadores  
apresentados nesse relatório e constate, 
mediante os números, todo o potencial da 

nossa Cooperativa. Não receio dizer que os 
dados aqui mostrados nos enchem de saudável 
orgulho. 
Por fim, que em 2019 tenhamos ventos mais 
favoráveis na economia e que a continuidade 
do trabalho até aqui desenvolvido continue 
rendendo frutos para a Unimed São José dos 
Campos. 
No final, ganhamos todos: médicos cooperados, 
colaboradores e clientes. 
Muito obrigado a todos pelo apoio à atual 
diretoria e nossa forte torcida para o sucesso 
da nova gestão.

Julio Cesar Teixeira Amado
Diretor Presidente



| Relatório de Gestão 2018 8

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA  
CORPORATIVA NA COOPERATIVA

Dr. Julio Cesar 
Teixeira Amado
Diretor Presidente

Diretores Executivos

Conselho de Administração

Dr. Nelson
de Almeida
Diretor Adm. Financeiro

Dr. Luiz Alberto
Siqueira Vantine
Diretor de Mercado

Dr. Fábio Roberto
da Silva Baptista
Diretor de Assistência e 
Promoção à Saúde

Dr. Lauro Benedito 
Hanna
Diretor de Recursos 
Próprios

Conselheiros

Dra. Margaret I. 
Guedes Queiroga
Conselheira
Vogal Titular

Dr. Fernando
Martins Soares
Conselheiro Vogal 
Titular

Dr. Sergio dos
Passos Ramos
Conselheiro Suplente

Dr. Éder Teixeira 
Cardoso
Conselheiro Suplente

Dr. Ronaldo P.
Mello Macedo
Conselheiro
Vogal Titular



Relatório de Gestão 2018 | 9

Dr. Arnaldo
Mendonça Rennó
Conselheiro Titular 
Técnico Disciplinar - 
Coordenador

Dr. Othon
Mercadante Becker
Conselheiro Titular 
Técnico Disciplinar

Membros do Conselho Técnico Disciplinar

Dr. Paulo Augusto 
Teixeira Pinto
Conselheiro Titular
Técnico Disciplinar

Dr. Aurélio
Tucci Almeida
Conselheiro Titular
Técnico Disciplinar

Dr. Marcelo
Naoki Soki
Conselheiro 
Suplente Técnico 
Disciplinar

Dra. Leila M. M. 
Pessoa de Melo
Conselheira Suplente 
Técnico Disciplinar

Membros do Conselho Fiscal

Dr. Joper Fonseca 
Junior  
Conselheiro Fiscal 
Titular

Dra. Maria das 
Graças M. de 
Andrade Brum
Conselheira Fiscal 
Titular

Dr. Paulo Cesar 
Ribeiro de 
Carvalho
Conselheiro Fiscal 
Suplente

Dr. Ricardo 
de Alvarenga 
Yoshida
Conselheiro Fiscal 
Suplente

Dr. Arthur De 
Campos Pereira 
da Silva
Conselheiro Fiscal 
Suplente

Dr. Alexandre de 
Souza Muassab
Coordenador do 
Conselho Fiscal





O cooperativismo 
O cooperativismo é um modelo de negócios 
pautado pelo empreendedorismo e pela 
participação democrática. Unir pessoas e 
compartilhar resultados. Esta é a proposta do 
movimento cooperativista. O que se busca é 
a prosperidade conjunta, o atendimento às 
necessidades do grupo e, não o individualismo. 
De forma particular, a prática cooperativista 
promove, simultaneamente, crescimento 
econômico e inclusão social. Trata-se de 
uma busca constante pelo desenvolvimento 
sustentável – o que, para o cooperativismo, 
é prioridade, faz parte de seus princípios e 
está presente em seus produtos e serviços. 
Esse movimento socialmente responsável e 
sustentável mobiliza dezenas de milhões de 
brasileiros de todas as idades, gêneros, raças e 
credos, e tem um espaço expressivo na economia 
do país. Suas ações também são alicerçadas em 
valores éticos de honestidade, transparência, 
democracia e responsabilidade social. As mais 
de 6,5 mil cooperativas brasileiras atuam em 13 
segmentos de atividades econômicas, gerando 
aproximadamente 360 mil empregos diretos. São 
sociedades de pessoas constituídas para atender 
seus cooperados, representando-os em operações 
comerciais, fortalecendo seu poder de negociação 

e espaço no mercado. Em uma cooperativa, a 
distribuição de resultados está vinculada às 
operações efetuadas e não à participação pelo 
capital. Nela, todos têm direito a voto e as decisões 
são tomadas democraticamente, baseadas em 
valores de ajuda mútua, responsabilidade, 
igualdade, equidade e solidariedade.

7 princípios do 
cooperativismo
Cooperar significa somar esforço e trabalho para 
atingir um mesmo fim. A cooperação é uma 
prática ancestral da humanidade em prol de sua 
própria sobrevivência ou de uma comunidade, 
uma civilização, um país ou, ainda, de uma classe 
social ou profissional. Segundo antropólogos 
e historiadores, a formação de grupos que não 
teriam sobrevivido sem o sentido de cooperação 
visava proteger interesses econômicos e garantir 
a subsistência dos núcleos sociais.
 
Os sete princípios do cooperativismo são as linhas 
orientadoras por meio das quais as cooperativas 
levam os seus valores à prática. Eles foram 
aprovados e utilizados na época em que foi 
fundada a primeira cooperativa do mundo, na 
Inglaterra, em 1844. 

SUMÁRIO 
EXECUTIVO
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1°. Adesão voluntária e livre. As cooperativas são 
organizações abertas à participação de todos, 
independentemente de sexo, raça, classe social 
e opção política ou religiosa. Para participar, a 
pessoa deve conhecer e decidir se tem condições 
de cumprir os acordos estabelecidos pela maioria. 

2°. Gestão democrática. Os cooperados, reunidos 
em assembleia, discutem e votam os objetivos 
e metas do trabalho conjunto, bem como, 
elegem os representantes que irão administrar 
a sociedade. Cada associado representa um voto. 

3°. Participação econômica dos membros. 
Todos contribuem igualmente para a formação 
do capital da cooperativa, o qual é controlado 
democraticamente. Se a cooperativa é bem 
administrada e obtém uma receita maior do 
que as despesas, esses rendimentos serão 
divididos entre os sócios até o limite do valor 
da contribuição de cada um. O restante poderá 
ser destinado para investimentos na própria 
cooperativa ou para outras aplicações, sempre 
de acordo com a decisão tomada na assembleia. 

4°. Autonomia e independência. O funcionamento 
da empresa é controlado pelos seus sócios, 
que são os donos do negócio. Qualquer acordo 
firmado com outras organizações e empresas 
deve garantir e manter essa condição.
 
5°. Educação, formação e informação. As 
cooperativas promovem a educação e a formação 
dos seus membros, dos representantes eleitos e 
dos colaboradores, de forma que estes possam 
contribuir, eficazmente, para o desenvolvimento 
das suas cooperativas. Informam o público em 
geral, particularmente os jovens e os líderes 
de opinião, sobre a natureza e as vantagens da 
cooperação. 

6°. Intercooperação. Para o fortalecimento 
do cooperativismo é importante que haja 
intercâmbio de informações, produtos e 
serviços, viabilizando o setor como atividade 
socioeconômica. Por outro lado, organizadas 
em entidades representativas, formadas para 
contribuir no seu desenvolvimento, determinam 
avanços e conquistas para o movimento 
cooperativista nos níveis local e internacional. 

7°. Interesse pela comunidade. As cooperativas 
trabalham para o bem-estar de suas 
comunidades, através da execução de programas 
sócio-culturais, realizados em parceria com o 
governo e outras entidades civis. Fonte: OCB, 
Ocesp e Sescoop.

O sistema Unimed
Somos o maior sistema cooperativo de saúde do 
mundo. A Unimed é a maior rede de assistência 
médica do Brasil, nasceu em 1967 e

 

É também o maior sistema cooperativista de 
trabalho médico do mundo.

Além de deter 37,6% do mercado nacional 
de planos de saúde, a Unimed possui lembrança 
cativa na mente dos brasileiros. De acordo com 
pesquisa nacional do Instituto Datafolha, a 
Unimed é pelo 23º ano consecutivo a marca 
Top of Mind quando o assunto é plano de saúde. 
Outro destaque é o prêmio plano de saúde em 
que os brasileiros mais confiam, recebido pela 
14ª vez consecutiva, na pesquisa Marcas de 
Confiança.
 
Hoje, o Sistema Unimed é composto por 

345 cooperativas médicas, entre Singulares, 
Federações e Confederação.  As Unimeds 
locais atuam no âmbito dos municípios e 
são denominadas Unimeds Singulares. As 
Singulares de um mesmo estado organizam-
se em Federações estaduais, e as Federações, 
por sua vez, reúnem-se em uma Confederação 
Nacional, a Unimed do Brasil. A CNU - Central 
Nacional Unimed é a operadora nacional do 
Sistema e nasceu com a regulamentação dos 
planos em 1998.

está presente hoje em 84% 
do território nacional, prestando 
assistência para mais de 18 milhões 

de clientes.

Unimed São José dos Campos | Sumário Executivo
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Estrutura do Sistema Unimed

Manifesto da marca Unimed
Vocação não é uma escolha. É atender a um chamado e dedicar-se profundamente 
àquilo que fomos predestinados.

Somos médicos, somos uma marca de médicos.  Mais do que conhecimento para 
curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas, com o mundo. 

Fazemos o melhor porque nascemos e nos unimos para isso. 

Somos uma cooperativa de médicos. Muito mais do que um prestador de serviços de 
saúde. 

A Unimed é um sistema que cuida das pessoas para que elas possam aproveitar a vida. 

Lideramos com propósito. Somos mais de 113 mil médicos movidos por um mesmo 
ideal. 

Não falamos de doença. Falamos sobre tudo o que pode tornar a vida das pessoas 
melhor. 

Somos uma marca que fala de saúde, que fala de proteção, que fala com as pessoas.

Temos vocação para cuidar das pessoas.

Sistema de
Sociedades Auxiliares

Unimed

Unimed
Participações 

LTDA

Unimed
Seguradora

Unimed
Administração

e Serviços

Unimed
Corretora

LTDA

Unimed
Seguros

Saúde S/A

Unimed
Seguros

Patrimoniais

Unimed
Odonto

S/A

Faculdade
Unimed

Central
Nacional
Unimed

Singulares

Singulares

Singulares

Federações
Estaduais ou

Regionais

Federações
Estaduais

Federações
Interfederativas

Singulares

Singulares

Federações
Estaduais

Federações
Estaduais

Confederação
Regional

Federações
Interfederativas

Portal
Unimed

LTDA

Fundação
Unimed

Confederação
Unimed do

Brasil

Sistema de
Sociedades Cooperativas

UnimedSistema
Cooperativo

Unimed
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O Sistema Unimed

Distribuição regional das Unimeds no Brasil, por parte, 
quantidade de beneficiários e médicos cooperados

Rede Própria e Credenciada 
do Sistema Unimed

Distribuição das Unimeds
no Brasil por porte

Participação de 
mercado da marca
Unimed no Brasil

Proporção de
 médicos no Brasil

Proporção de médicos
no Brasil sobre

beneficiários Unimed

Participação do Sistema Unimed no Mercado de
Saúde Suplementar  de Planos de Saúde 

99 mil
empregos diretos

4.686
municípios
atendidos

8,4%
da população brasileira
é coberta por Operadoras
Unimed

22,7%
da população brasileira

é coberta por Operadoras
de planos de saúde

16
Unimeds

Institucionais

2 
Confederações

14 
Federações

17 
Federações

1
Central

Nacional

266
Singulares

284 
Unimeds como

Operadora*

45 
Unimeds

Singulares
Prestadoras

*31% das operadoras do setor

115 mil
cooperados

18 milhões
de beneficiários

Sul Centro-Oeste
e TocantinsNorte

12
3,5%

1

3,2%
556.555
301.576
254.979

3.6%

4.170

7
4

Nordeste

53
15,4%

5

10,1%
1.771.449
939.968
831.481

15.3%

17.565

15
33

Sudeste

Distribuição por porte

Distribuição por beneficiários

Distribuição por médicos cooperados

174
50,4%

15

57,7%
10.137.377
8.077.022
2.060.355

45.9%

52.750

59
100

72
20,9%

10

22,6%
3.960.812
3.102.715
858.097

27.1%

31.120

28
34

34
9,9%

3

6,5%
1.137.207
774.551
362.656

8.2%

9.431

9
22

Quantidade de Unimeds
% de Unimeds sobre o total

Grande
Médio
Pequeno

% de beneficiários sobre o total
Quantidade de beneficiários
Plano Coletivo
Plano Individual

% de médicos cooperados
sobre o total
Quantidade de médicos
cooperados

Presente em 

84%
do território 

Nacional

Pequeno porte

193 Unimeds - 56%

≥

19.999
beneficiários

138 Unimeds - 34%

Médio porte

a

99.999
20.000

beneficiários

34 Unimeds - 10%

Grande porte
≥

100.000
beneficiários

37%

17.563.400
Beneficiários Unimed

115.179
Médicos cooperados

17.563.400
Beneficiários Unimed

510.649
Médicos ativos no Brasil

510.649
Médicos ativos no BrasilBeneficiários de

planos privados

47.304.277

23%

29
médicos ativos

para cada

1.000
beneficiários

Unimed

Somos 345 cooperativas
115 mil médicos cooperados
18 milhões de beneficiários
2506 hospitais credenciados

119 hospitais próprios

Números do sistema Unimed no Brasil
A rede própria de Hospitais Unimed é a segunda maior 

rede hospitalar no país com a mesma marca, pois a 
primeira é a rede das Santas Casas de Misericórdia.  
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Fonte: CADU - Unimed do Brasil - Janeiro/2019 - Competência Dezembro/2018.

Fonte: CADU - Unimed do Brasil - Janeiro/2019 - Competência Dezembro/2018.

Fonte: Agência Nacional de Saúde 
Suplementar.

Fonte: CADU - Unimed do Brasil - Janeiro/2019 - 
Competência Dezembro/2018 e Conselho Federal 
de Medicina - CFM - visualizado em 08/01/2019

Fonte: ANS - Tabnet e Sala de Situação/Caderno 2.0, dados extraídos em 7/10/2018.

Recursos próprios

119 Hospitais Gerais 2.506
Hospitais

42
Pronto

Atendimentos (P.A.)

5.551
Laboratórios

2.012
Laboratórios

101.817
Leitos

15 Hospitais-Dia

199 Pronto Atendimentos (P.A.)

102 Laboratórios

131 Centros de Diagnósticos

91 Farmácias

9.296 Leitos

194 Leitos Hospital-Dia

Credenciados
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115 mil
cooperados

18 milhões
de beneficiários

Sul Centro-Oeste
e TocantinsNorte

12
3,5%

1

3,2%
556.555
301.576
254.979

3.6%

4.170

7
4

Nordeste

53
15,4%

5

10,1%
1.771.449
939.968
831.481

15.3%

17.565

15
33

Sudeste

Distribuição por porte

Distribuição por beneficiários

Distribuição por médicos cooperados

174
50,4%

15

57,7%
10.137.377
8.077.022
2.060.355

45.9%

52.750

59
100

72
20,9%

10

22,6%
3.960.812
3.102.715
858.097

27.1%

31.120

28
34

34
9,9%

3

6,5%
1.137.207
774.551
362.656

8.2%

9.431

9
22

Quantidade de Unimeds
% de Unimeds sobre o total

Grande
Médio
Pequeno

% de beneficiários sobre o total
Quantidade de beneficiários
Plano Coletivo
Plano Individual

% de médicos cooperados
sobre o total
Quantidade de médicos
cooperados

Presente em 

84%
do território 

Nacional

Pequeno porte

193 Unimeds - 56%

≥

19.999
beneficiários

138 Unimeds - 34%

Médio porte

a

99.999
20.000

beneficiários

34 Unimeds - 10%

Grande porte
≥

100.000
beneficiários

37%

17.563.400
Beneficiários Unimed

115.179
Médicos cooperados

17.563.400
Beneficiários Unimed

510.649
Médicos ativos no Brasil

510.649
Médicos ativos no BrasilBeneficiários de

planos privados

47.304.277

23%

29
médicos ativos

para cada

1.000
beneficiários

Unimed

Somos 345 cooperativas
115 mil médicos cooperados
18 milhões de beneficiários
2506 hospitais credenciados

119 hospitais próprios

Números do sistema Unimed no Brasil
A rede própria de Hospitais Unimed é a segunda maior 

rede hospitalar no país com a mesma marca, pois a 
primeira é a rede das Santas Casas de Misericórdia.  

Visão
Cooperativista

Visão de
Atuação

1
Confederação

Nacional

1
Federação

311
Singulares

1
Confederação

Regional

1
Central

Nacional

345
Cooperativas

Plano 
Coletivo

75,1%

Plano 
Individual

24,9%

7,4
%
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64

4
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 -

 2
.3

16
.9

78

4
,3

%
 -

 2
.0

35
.5

52

3,
8%

 -
 1

.7
74

.3
36

37
,5

%
 -

 1
7.7

14
.4

19

Fonte: CADU - Unimed do Brasil - Janeiro/2019 - Competência Dezembro/2018.

Fonte: CADU - Unimed do Brasil - Janeiro/2019 - Competência Dezembro/2018.

Fonte: Agência Nacional de Saúde 
Suplementar.

Fonte: CADU - Unimed do Brasil - Janeiro/2019 - 
Competência Dezembro/2018 e Conselho Federal 
de Medicina - CFM - visualizado em 08/01/2019

Fonte: ANS - Tabnet e Sala de Situação/Caderno 2.0, dados extraídos em 7/10/2018.

Recursos próprios

119 Hospitais Gerais 2.506
Hospitais

42
Pronto

Atendimentos (P.A.)

5.551
Laboratórios

2.012
Laboratórios

101.817
Leitos

15 Hospitais-Dia

199 Pronto Atendimentos (P.A.)

102 Laboratórios

131 Centros de Diagnósticos

91 Farmácias

9.296 Leitos

194 Leitos Hospital-Dia

Credenciados
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IGARATÁ SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS

JACAREÍ

GUARAREMA

SANTA

BRANCA PARAIBUNA

SALESÓPOLIS

MONTEIRO

LOBATO

SANTO ANTÔNIO 

DO PINHAL

SÃO BENTO 

DO SAPUCAÍ
CAMPOS DO

JORDÃO

ILHABELA

SÃO

SEBASTIÃO

CARAGUATATUBA

UBATUBA

A Unimed São José 
dos Campos
Desde 13 de fevereiro de 1971, a partir da união de 
32 médicos, é fundada a Unimed - São José dos 
Campos. A cooperativa foi a quarta a ser fundada 
dentro do Sistema Unimed, após as cidades de 
Santos, Piracicaba e Campinas. 
A Unimed São José dos Campos é a maior 
Operadora de Plano de Saúde do Vale do Paraíba 
e líder de mercado há 48 anos. Nossa área de 
abrangência geográfica contempla 15 municípios. 

Área de Abrangência

Unimed São José dos Campos | Sumário Executivo
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Identidade Organizacional 

Cultura organizacional 

Missão
Promover a saúde com segurança e qualidade de 
vida aos nossos clientes, gerando prosperidade e 
satisfação aos cooperados e colaboradores.

Visão
Ser reconhecida no Sistema Unimed e na Saúde 
Suplementar pela excelência da gestão e geração 
de valor para os cooperados, garantindo a sua 
satisfação, bem como dos clientes e colaboradores 
até 2020.

Valores
• Ética 
• Humanização dos Relacionamentos
• Responsabilidade Social
• Inovação 
• Comunicação Eficaz
• Excelência em Gestão 
• Satisfação dos cooperados

Ética
Princípios que orientam as ações pessoais e 
coletivas, visando adotar comportamentos com 
base no respeito e dignidade nas relações sociais, 
humanas e profissionais.

Humanização nos 
Relacionamentos
Atender com sensibilidade, transparência, 
cordialidade, acolhimento e respeito às 
necessidades dos nossos clientes, colaboradores, 
cooperados e fornecedores.

Inovação
Antecipar-se às expectativas de mercado, através 
de soluções criativas que agreguem valor ao 
resultado do negócio.

Responsabilidade Social
Desenvolver, participar e envolver-se em projetos, 
cujo objetivos é obter resultados significativos 
aplicados à inclusào social e desenvolvimento 
de uma sociedade mais humanizada, 
proporcionando uma vida com mais dignidade, 
justiça e solidariedade.

Comunicação Eficaz
Desenvolver regras e princípios que estabeleçam 
uma comunicação clara e transparente, com 
prestação de contas sistemática do desempenho 
buscando a participação e o comprometimento 
de todos os cooperados e colaboradores.

Excelência em Gestão
Implementar um modelo de gestão fundamentado 
na responsabilidade corporativa, visando o 
crescimento sustentável da instituição e a geração 
de riquezas para os seus sócios, com base em 
princípios éticos que valorizem o capital humano 
e a retenção de talentos, transmitindo confiança, 
transparência e credibilidade nas relações internas 
e externas.

Satisfação dos 
Cooperados
Direcionar a gestão dos negócios da cooperativa, 
visando a geração de trabalho e riqueza para os 
cooperados. 

Unimed São José dos Campos | Sumário Executivo
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Governança Corporativa é o sistema pelo qual 
as organizações são dirigidas, monitoradas e 
incentivadas, envolvendo os relacionamentos 
entre proprietários/cooperados, conselho de 
administração, diretoria e órgãos de controle 
(conselho fiscal, auditorias e outros). As boas 
práticas de governança corporativa convertem 
princípios em recomendações objetivas, 
alinhando interesses com a finalidade de preservar 
e otimizar o valor da cooperativa, facilitando 
seu desenvolvimento e contribuindo para sua 
longevidade e perenidade.

De acordo com o “Manual de Boas Práticas 
de Governança Cooperativa”, a expressão 
‘Governança’ significa 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 de modo 
sustentável, em consonância com os interesses 
dos cooperados.

A Unimed São José dos Campos adotou as 
boas práticas de Governança Corporativa na 
Cooperativa como o principal pilar para a 

Governança Corporativa  
na Cooperativa

Princípios de Governança em Cooperativas

gestão do negócio, vinculadas aos Princípios de 
Governança Cooperativa contudo, mantendo na 
essência os 7 Princípios do Cooperativismo, como 
norteadores de nossas condutas para alcance dos 
objetivos sociais.

A adoção de boas práticas de Governança na 
Cooperativa garante a gestão de acordo com 
o Sistema Cooperativista Nacional e tem por 
finalidade:

• Ampliar a transparência da administração da 
sociedade cooperativa;
• Facilitar o desenvolvimento e a competitividade 
das cooperativas;
• Contribuir para a sustentabilidade e perenidade 
do modelo cooperativista;
• Aprimorar a participação do cooperado no 
processo decisório;
• Obter melhores resultados econômico 
financeiros;
• Incentivar a inovação e proporcionar a melhoria 
da qualidade dos serviços ao quadro social; 
• Aplicar a responsabilidade social como 
integração da cooperativa com a sociedade civil.

Transparência
Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as 
informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 
impostas por disposições de leis ou regulamentos.

Equidade
Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e 
demais partes interessadas (stakeholders), levando em consideração 
seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas

Prestação de contas
Prestação de contas de modo claro, conciso, compreensível e 
tempestivo, assumindo diligência e responsabilidade no âmbito dos 
seus papeis.

Responsabilidade Corporativa
Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade 
econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades 
negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as positivas 
no curto, médio e longo prazos.

Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC
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A estrutura de governança e gestão da Unimed São José dos Campos é baseada na melhores práticas 
de mercado e alinhado às diretrizes do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

ESTRUTURA DE GESTÃO

Assembleia
Geral

Conselho de
Administração

Diretoria
Executiva

OuvidoriaSecretaria
Executiva

Conselho
Fiscal

Conselho
Técnico

Disciplinar

NDH - Núcleo de
Desenvolvimento

Humano

Assessoria de
Comunicação
Institucional

Comercial
Promoção e
Assistência

a Saúde

Planejamento
e Controle

Recursos
Próprios

Administrativo
e Financeiro

Auditoria
Interna

Assessoria 
Jurídica

Legenda Órgãos
Estatutários

Diretoria
Executiva

Assessoria
Institucional Assessorias Gerências

Executivas
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FINANCEIRA

Intensificar a 
comunicação
e marketing

Formar e reter equipe
comprometida,

motivada e qualificada

Otimizar e inovar
tecnologia da 

informação

Adequar a 
infraestrutura

física e tecnológica

Promover o crescimento
sustentável da carteira

de clientes  

Melhorar a qualidade 
em atenção e 

assistência à saúde

Gerar valor 
para o

cooperado

Reduzir os 
custos

assistenciais 

Modernizar a 
administração 
com eficiência

Carteira de Clientes

Aumentar as vendas de 
forma rentável

Reter clientes 
na carteira

Aumentar receita
por cliente

Melhorar assistência
na rede credenciada

Ampliar programas e
ações de atenção à saúde

Implantar modelo de
atenção integral à saúde

Melhorar assistência nos
recursos próprios

Atenção e
Assistência à Saúde

Remunerar o ato médico
em conformidade com

o mercado

Fortalecer o
relacionamento com

os cooperados

Ampliar portfólio de
educação continuada

Valorização do Cooperado

Reduzir os custos com 
internação

Reduzir os custos
com SADT 

Reduzir os custos
com OPME/DMI

Reduzir os custos
nos recursos próprios

Regulação em Saúde

Reduzir as despesas 
administrativas

Melhorar performance do
intercâmbio e autogestão

Implementar a gestão
orçamentária

Aprimorar modelos de
governança e gestão

Eficiência Administrativa

PROCESSOS INTERNOS

MERCADO

RECURSOS

Aumentar a Receita
Operacional Líquida (ROL)

Mapa Estratégico 2019-2020

Gerar resultados 
econômicos e financeiros

VISÃO: Ser reconhecida no Sistema Unimed e na Saúde 
Suplementar pela excelência da gestão e geração de valor 
para os cooperados, garantindo sua satisfação, bem como 
dos clientes e colaboradores até 2020. 

20
18

OURO

SELO HOSPITAL
UNIMED DE 

SUSTENTABILIDADE

Reconhecimento
no Mercado

Fonte: Estratégia e Governança.

20
18

OURO

SELO HOSPITAL
UNIMED DE 

SUSTENTABILIDADE
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R$570.000.000
MILHÕES DE FATURAMENTO

COM REMUNERAÇÃO MÉDICA

R$98,9MILHÕES

NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$80,6MILHÕES

EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

R$81 MILHÕES

DE RESULTADO LÍQUIDO

R$18,9 MILHÕES

DE SUPERÁVIT DA MARGEM 
SOLVÊNCIA

R$ 16,1 MILHÕES

EM APLICAÇÕES LIVRES 
PARA INVESTIMENTOS

R$41 MILHÕES

PARA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DESTINAR

AS SOBRAS

R$9,4 MILHÕES

102.566
BENEFICIÁRIOS

1.400
COLABORADORES

717
COOPERADOS

NA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICO
FINANCEIRA DA UNIMED DO BRASIL

100
PONTOS

78,81% DE TAXA DE SATISFAÇÃO GERALDE BENEFICIÁRIOS  SATISFEITOS
OU MUITO SATISFEITOS COM A COOPERATIVA

47ª
MAIOR OPERADORA
DE PLANO DE SAÚDE 
NO RANKING DE FINANÇAS

MELHOR OPERADORA
DE PLANO DE SAÚDE
COM A MAIOR 
MARGEM OPERACIONAL

17ª
Fonte: Revista Valor 1000 Maiores Empresas – Edição 2018 dentre as 749 Operadoras de Plano de Saúde no Brasil.

Fonte: Controladoria.

14ª
MELHOR OPERADORA 
DE PLANO DE SAÚDE COM 
A MAIOR RENTABILIDADE 
SOBRE O PATRIMÔNIO

5% MARGEM DE
LUCRO LÍQUIDO 1,38 ÍNDICE DE 

LIQUIDEZ CORRENTE 0,91% TAXA DE
INADIMPLÊNCIA

NOSSOS PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2018

84%
DE SINISTRALIDADE

VALOR UNITÁRIO DA
REMUNERAÇÃO DE

CONSULTAS MÉDICAS

80R$ 
,00
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O mercado privado de planos de saúde tem sido 
marcado pela ampliação da cobertura assistencial, 
descrita no Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde, elevada taxa de desemprego, discreto 
crescimento da carteira de beneficiários, aumento 
dos custos da assistência médica, restrições nos 
reajustes dos planos, expressiva judicialização e 
aumento das garantias de solvência exigidas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
impactando de forma significativa o desempenho 
econômico-financeiro das operadoras de planos 
de saúde.

Frente a este cenário na saúde suplementar nosso 
desempenho econômico-financeiro reflete o 
compromisso de governança com a geração de 
resultados sustentáveis. 

O aprimoramento da governança corporativa, 
a gestão de riscos, as ações de compliance, o 
investimento em tecnologia da informação, o 
aprimoramento dos processos operacionais e o 
desenvolvimento do capital humano, associado 
a uma gestão profissionalizada, orientada 
para resultados com foco na sustentabilidade, 

permitiram a Cooperativa registrar um ótimo 
desempenho econômico financeiro.

Receita Operacional 
Líquida (ROL)

Segundo a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, em 2018 o mercado de 
planos de saúde apresentou 0,4% de taxa de 
crescimento do número de beneficiários em 
relação a dezembro do ano anterior. Dados do 
Documento de Informações Periódicas das 
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde – 
DIOPS/ANS, acumulados do 3º trimestre 2018 
referente as contraprestações, demonstram 
redução de 18,9% da receita das operadoras.  

Mesmo diante deste cenário, a Receita 
O p e r a c i o n a l  L í q u i d a  -  R O L  c o m 
contraprestações oriundos de contratos de 
pré-pagamento e pós-pagamento da operadora 
cresceram R$ 40,2 milhões, com uma variação 
de 12% em relação ao ano de 2017. 

DESEMPENHO 2018
2.1 Desempenho Econômico Financeiro

ROL - Receita Operacional Líquida
Em R$ Milhões

R$ 380.0

R$ 360.0

R$ 340.0

R$ 320.0

R$ 300.0

2017 2018

R$ 333,9

+12% R$ 374,1

Fonte: Controladoria.
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Despesas Gerais e 
Operacionais (DGO)
Diante do objetivo estratégico de reduzir 
as despesas gerais operacionais, ações 
de racionalização e redução de despesas 
administrativas e financeiras e o incremento de 
outras receitas foram primordiais para a geração 
de resultado líquido do negócio. 

12.7%

13.0%

12.5%

12.0%

11.5%

11.0%

10.5%

9.5%

Índice de Despesas Gerais e 
Operacionais - DGO

2018

-1,9 p.p.

10.8%

2017

Despesas Assistenciais
As despesas assistenciais oriundas de contratos de 
pré-pagamento e pós-pagamento da operadora 
cresceram R$ 41,2 milhões, com uma variação de 
15,1% em relação ao exercício anterior. O ano de 
2018 foi conduzido com ações para o controle dos 
custo assistenciais, direcionamento de recursos 
para remuneração do médico cooperado e redução 
do índice de sinistralidade. Com isso conseguimos 
um crescimento dos custos assistenciais menor 
que a inflaçao média do ano.

Sinistralidade

Em 2018 o índice de despesas assistenciais 
ou despesas médicas, ou ainda, sinistralidade, 
apresentaram crescimento de +2,3 p.p. para os 
contratos de pré-pagamento em relação ao ano 
de 2017. Ações de racionalização e regulação 
para combater o aumento da sinistralidade, 
foram necessárias para manter o equilíbrio 
econômico financeiro da Cooperativa. A variação 
da sinistralidade em relação ao ano de 2017, deve-
se a um caso específico de sinistro. Por outro 
lado, no período de 2015 a 2018, houve redução 
acumulada de 3.4 p.p.

R$ 320.0

R$ 300.0

R$ 280.0

R$ 260.0

R$ 240.0

Despesas Assistenciais
Em R$ Milhões

2017 2018

R$ 273,6

+15,1% R$ 314,8

85.0%

84.0%

83.0%

82.0%

81.0%

80.0%

Índice de Sinistralidade

2017 2018

81.9%

+2,3 p.p.
84.2%

Fonte: Controladoria.

Fonte: Controladoria.

Fonte: Controladoria.
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Índice da Margem 
de Solvência

Segundo a Resolução Normativa da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar nº 2019, de 22 
de dezembro de 2009 no art. 6º, a Margem de 
Solvência (MS) representa o valor mínimo exigido 
de Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) necessário 
para a operação em planos de saúde.

Solvência é a capacidade de uma operadora de 
honrar seus compromissos com os beneficiários 
e prestadores de serviços.

Empréstimos 

A nossa eficiência na geração de resultado 
financeiro viabilizou a liquidação do 
endividamento bancário da Cooperativa oriundos 
de, com a quitação do valor de R$ 2,5 milhões 
em 2018.

Remuneração Médica

No ano de 2018 intensificamos não somente 
ações de racionalização dos custos assistenciais, 
mas também com esforços de melhoria da 
remuneração dos nossos médicos cooperados. 
Com isso tivemos um aumento de R$ 8,0 milhões 
no valor total da remuneração médica com 
benefícios.

Resultado Líquido

Com transparência, austeridade, estratégia 
e eficiência na gestão superamos a meta de 
resultado líquido de R$ 15,2 milhões definida 
no planejamento estratégico para o ano de 2018. 
Este desempenho proporcionou uma expressiva 
variação de 24,6% acima da meta orçada e 
crescimento de 5% no resultado líquido em 
relação ao ano de 2017.

R$ 4.0

R$ 3.0

R$ 2.0

R$ 1.0

R$ -

Saldo de Empréstimos
Em R$ Milhões

2017 2018

R$ -

R$ 3,3

R$ 100.0

R$ 95.0

R$ 90.0

R$ 85.0

Valor Total da Remuneração Médica
Em R$ Milhões

2017 2018

R$ 90,9

+8,8%
R$ 98,9

R$ 19.0

R$ 18.5

R$ 18.0

R$ 17.5

Resultado Líquido
Em R$ Milhões

Margem de Solvência
Em R$  Milhões

2017 2018

R$ 18,0

+5,0% R$ 18,9

20,000

15,000

10,000

5,00

-
2017 2018

R$ 3,412

+371%
R$ 16

Em 2018 encerramos o exercício com o 
índice de Margem de Solvência 26,95% 
acima do mínimo exigido pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
Este percentual representa um superávit 
de R$ 16.085 milhões. 

Fonte: Controladoria.

Fonte: Controladoria.

Fonte: Controladoria.

Fonte: Controladoria.
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Ativos Garantidores Vinculados são bens imóveis, 
ações, títulos ou valores mobiliários de titularidade 
da operadora ou do mantenedor da entidade 
de autogestão ou de seu controlador, direto ou 
indireto ou de pessoa jurídica controlada, direta 
ou indiretamente, pela própria operadora ou pelo 
controlador, direto ou indireto, da operadora, 
que lastreiam as provisões técnicas e seguem 
os critérios de aceitação, registro, vinculação, 
custódia, movimentação e diversificação 
estabelecidos na Resolução Normativa RN nº 
392, de 2015.

O ativo garantidor vinculado é a efetivação 
financeira real da garantia escritural refletida 
pela provisão técnica.

O registro das provisões técnicas no passivo 
(balanço patrimonial) representa o cálculo dos 
riscos esperados inerentes às operações de 
assistência à saúde. E os ativos garantidores 
vinculados são recursos financeiros destinados 
a cobrir esses riscos, caso eles se traduzam 
em despesas. Os recursos aplicados nesses 
ativos devem obedecer a determinados limites 
percentuais, de aceitação e diversificação, de 
acordo com a sua natureza e riscos inerentes, 
além do porte da operadora.

Faturamento

Nosso faturamento com contraprestações de 
planos de saúde, receitas de intercâmbio e custo 
operacional demonstram crescimento de 6,9% em 
relação ao ano anterior. Esta variação corresponde 
a R$ 36,6 milhões de reais em relação ao exercício 
anterior. 
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Aplicações Financeiras - Ativos 
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Faturamento
Em R$ Milhões

2017 2018

R$ 533

+6,9%
R$ 570

Com uma austera gestão administrativa financeira, 
conquistamos o saldo de R$ 81,3 milhões de ativos 
livres e vinculados em aplicações financeiras, 
representando um crescimento de 7,7% em relação a 
2017, totalizando um crescimento de R$ 5,8 milhões de 
reais em nossos saldos. O exercício 2018 encerrou-se 
com R$ 40 milhões de reais com ativos garantidores 
vinculados a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS e  R$ 41 milhões de reais de ativos livres, ou 
seja, aplicação financeira livre e disponível no caixa 
da Cooperativa para investimentos. 

Fonte: Controladoria.

Aplicações Financeiras - Ativos 
Garantidores Vinculados e Livres

Unimed São José dos Campos | Desempenho 2018

| Relatório de Gestão 2018 26



Indicadores 
Econômico-Financeiros 
Acompanhamento 
Unimed Brasil 

O Acompanhamento Econômico-Financeiro foi 
criado pela Unimed do Brasil em outubro de 2010 
por meio da Norma Derivada nº 11. Tem como 
objetivo monitorar o desempenho financeiro 
e operacional do sistema Cooperativo Unimed 
(Singulares) através de uma cesta de indicadores. 
A cada indicador é atribuído um peso e uma nota 
conforme sua performance, onde a somatória das 
notas resulta numa pontuação que varia dentre 
0 a 100 pontos.

O jornal Valor Econômico é um jornal de economia, 
finanças e negócios brasileiro referência no 
mercado. O jornal Valor Econômico publicou a 18º 
edição do anuário Valor 1000, segundo critérios 
homologados pela Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas, com indicadores exclusivos de avaliação 
e rankings das 1000 maiores companhias do país 
e das 50 maiores por segmento, entre outros. 
Valioso instrumento para consulta e análise, o 
anuário aponta ainda as campeãs em cada setor de 
atividade e tem por objetivo medir o desempenho 
das empresas individualmente. 

Segundo Cadastro de Operadoras e Sistema de 
Informações de Beneficiários da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar, em dezembro/2018 
o país possuía 749 operadoras de planos de 
saúde. Dentre dos critérios avaliados pelo Valor 
Econômico, a Unimed São José dos Campos foi 
classificada entre as 50 maiores operadoras de 
planos de saúde do país no ranking de finanças. 

Referência econômico financeira no mercado  
de Operadoras de Plano de Saúde

Grave II

Grave I
Alerta

Bom

Ótima

Grave II

Grave I
Alerta

Bom

Ótima

2017 | 100 Pontos 2018 | 100 Pontos

CLASSIFICAÇÃO

Ótima

Bom

Alerta

Grave I

Grave II

igual ou maior que 95

maior ou igual a 80 e menor que 95

maior ou igual a 65 e menor que 80

maior ou igual a 40 e menor que 65

menos que 40

PONTUAÇÃO

Através dos esforços da Administração, 
mantivemos a pontuação permitindo fechar o ano 
de 2018 com a pontuação máxima de 100 pontos 
e com nota “Ótima”. Isto significa segurança e 
solidez econômico financeira. 

Fonte: Unimed do Brasil.
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Ranking Finanças - 18º edição do anuário Valor 1000 

Amil*
Grupo NotreDame Intermédica*
Unimed-Rio*
Central Nacional Unimed
Hapvida*
Unimed Belo Horizonte
Unimed FESP
Prevent Senior*
Unimed Porto Alegre
Unimed Campinas2

Unimed Curitiba
Mediservice
Sul América Serviços de Saúde
Unimed Fortaleza
OdontoPrev*
Omint
Vision Med*
Unimed Vitória
Unimed Goiânia
Assim Saúde
Unimed de Belém
São Francisco
GreenLine
Unimed Cuiabá
Unimed Recife
Care Plus
Unimed Nordeste RS
Unimed Grande Florianópolis*
Unimed João Pessoa
Unimed São José do Rio Preto
Unimed Natal
Unimed Londrina
Unimed de Santos
Unimed Maceió
Unimed Regional Maringá
Agemed
Unimed Campo Grande
Medisanitas Brasil
Trasmontano
Unimed Paraná
Unimed de Ribeirão Preto
Unimed do Estado de Santa Catarina
Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo
Unimed Blumenau
Unimed Piracicaba
Unimed Juiz de Fora
Unimed São José dos Campos*
Unimed Nova Iguaçu
Unimed Sorocaba
Unimed São Carlos

CompanhiaClassificação

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

18
17

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2017
SP
SP
RJ
SP
CE

MG
SP
SP
RS
SP
PR
SP
SP
CE
SP
SP
RJ
ES
GO
RJ
PA
SP
SP
MT
PE
SP
RS
SC
PB
SP
RN
PR
SP
AL
PR
SC
MS
SP
SP
PR
SP
SC
RS
SC
SP

MG
SP
RJ
SP
SP

Sede

19.289,9
4.851,8
4.762,0
4.136,8
3.848,0
3.337,8
2.333,5
2.325,4
2.196,9
1.967,6
1.897,2
1.683,8
1.571,3
1.487,0
1.427,2
1.378,1
1.212,0
1.176,9
1.163,3
1.120,0
1.034,4
1.013,5

956,1
888,8
832,6
784,0
698,4
691,5
643,5
612,0
559,0
545,9
545,3
522,2
520,4
496,4
491,8
486,6
448,5
438,4
420,7
393,9
387,9
347,9
340,3
335,3
334,1
312,2

294,6
290,2

Contrapr. 
efetivas
(em R$ 
milhões)

15,1
24,6
-5,5
5,5

26,7
9,2
5,6

22,4
12,8
13,9
11,9
4,9

48,4
11,8
4,9
10,7
1,8

12,6
12,2
45,0
6,3
9,6
17,9
6,5

22,3
16,8
9,8
10,7
14,1
11,2
14,7
13,2
14,4
12,5
14,2
67,7
12,7
24,6
7,7

18,8
9,5
16,1
14,8
6,1

11,5
15,3
8,0
8,9
16,7
10,9

Var.
(em %)

-

15.869,0
3.641,3
3.673,5
3.697,2
2.238,7
2.712,8
2.116,5
1.830,1
1.805,9

1.658,8
1.594,9
1.515,2
1.267,1

621,5
1.131,0
1.031,8
1.012,7
1.039,5

852,3
882,2
754,2
800,0
710,2
758,3
580,6
582,0
564,3
543,1
521,0
462,1
468,7
484,1
424,3
440,2
389,1
413,4
396,6
345,2
394,6
286,6
324,4
311,7

296,1
280,6
269,1
272,9
262,7
224,7
223,8

Eventos
indenizáveis 

líquidos 
(em R$ 
milhões)

Var.
(em %)

12,0
25.7
-7,5
1,2

20,2
17,1
-0,6
28,4
6,7
-

14,0
5,4

49,8
16,5
3,1
8,9

-0,6
13,2
11,4
48,0
7,6
3.0

26,2
1,5

20,9
9,4
7,8
5,8
16,1
8,7

14,0
17,0
11,9
10,5
15,7
81,0
8,9

20,1
6,2
21,2
7,7

19,7
15,4
3,3
7,8
9,3
5,0
7,1
9,6
1,5 

181,2
588,8

63
64,0

783,5
308,4

-0,8
214,0
104,2

-
15,8
40,5
16,7
30,3

573,5
58,4

-22,2
17,3
0,3

29,7
40,6
78,7
5,4

51,4
20,8
70,9

2,4
41,9
13,7

30,6
30,5
23,7
19,9

3,1
27,8
4,9

16,6
2,0

19,9
12,2
17,8
7,0
4,2

14,1
42,7
22,0
15,9
10,9
38,3
24,2

Result.
operac.
(em R$ 
milhões)

95,4
-41,8

-124,2
84,2
111,5
83,2
19,8
23,2
52,3

-
85,4
34,3
29,3
30,1

169,5
28,3
19,3

1,3
38,0
28,6
11,9
10,5
-4,5

8,3
14,3
22,3
-1,2
-2,9
-0,5
11,9
10,9
15,8

8,8
7,7

11,7
1,2
7,3

10,6
3,1
5,2
5,6
4,6
-1,1

-2,5
1,1
7,2
2,6
8,1
6.0

-0,5

Result.
Financeiro

(em R$ 
milhões)

-37,9
-2,5
23,6

3,5
0,0

43,3
4,4
3,6
1,5

-
-3,9
0,0
7,5
3,4
2,4
0,0
0,0
4,9
4,6
1,4
0,0
0,0
0,2
2,4
1,4
0,7
0,5
1,6
0,9
1,1
0,3
0,9
3,4

-5,2
0,0
0,0
1,7

11,1
3,3
5,9
0,0
1,2
1,5
0,2
1,7
0,2
0,1

-0,2
-2,2
0,6

Result.
Patrim.
(em R$ 
milhões)

Obs.: Inclui operadoras de planos. * Demonstrações contábeis consolidadas (inclui a participação minotária no patrimônio líquido e indicadores 
a ele associados). 1 Antes dos resultados financeiro e patrimonial. 2 Valor correspondente às contraprestações emitidas líquidas (informação 
extraída do Relatório Anual de Sustentabilidade da companhia).

Fonte: https://www.valor.com.br/valor1000/2018.
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a  Unimed São José dos Campos foi 
classificada na 14ª posição dentre as 
20 melhores operadoras com a maior 
rentabilidade sobre o patrimônio. 
Rentabilidade do patrimônio mede 
a eficiência da empresa, o controle 
de custos e o aproveitamento das 
oportunidades que surgem no mundo 
dos negócios, sendo um dos principais 
componentes da geração de valor para 
os acionistas. É o principal indicador 
de excelência empresarial porque 
mede o retorno do investimento para 
os acionistas.

a Unimed São José dos Campos foi 
classificada na 17ª posição dentre as 
20 maiores em margem operacional. 
Margem Operacional mede a 
eficiência operacional da empresa, 
ou seja, o quanto de suas receitas 
líquidas provenientes de vendas e 
serviços vieram de suas atividades 
operacionais.

Das 749 operadoras 
de planos de 
saúde ativas com 
beneficiários,

Das 749 operadoras 
de planos de 
saúde ativas com 
beneficiários,

*Contraprestações efetivas. **Balanço consolidado

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

18
17

19
20

SP
CE
SP
SP
SP

MG
SP
SP
SP
SP

MG
SC
MT
RN
PR
SP
SP
RS
SP
PR

Sede
40,2
20,4
13,0
12,5
12,1
9,2
9,2
9,0
8,3
7,8
6,5
6,1
5,8
5,5
5,3
5,0
4,8
4,7
4,4
4,3

% das CE*

OdontoPrev*
Hapvida**
Unimed Sorocaba
Unimed Piracicaba
Grupo NotreDame Intermédica*
Unimed Belo Horizonte
Prevent Senior**
Care Plus
Unimed São Carlos
São Francisco
Unimed Juiz de Fora
Unimed Grande Florianópolis
Unimed Cuiabá
Unimed Natal
Unimed Regional Maringá
Unimed São José do Rio Preto
Unimed São José dos Campos**
Unimed Porto Alegre
Unimed Trasmontano
Unimed Londrina

Empresa

*Balanço consolidado (inclui a participação minoritária 
no patrimônio líquido, quando existente)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

18
17

19
20

SP
CE
SP

MG
SP
RS
PR
SP
SP
CE
GO
SP
RJ
SP
SP
SP
SP
PA
PR
ES

Sede
3.529,5
1.342,1
1.236,2
994,1
783,1
697,1
680,9
490,0
419,0
369,9
342,0
323,8
319,5
315,3
297,9
294,3
269,9
210,8
208,3
203,0

R$ milhões

As mais rentáveis sobre o patrimônio20

As maiores em margem operacional20

Hapvida*
OdontoPrev*
Prevent Senior*
Unimed São Carlos
Care Plus
Unimed Piracicaba
Grupo NotreDame Intermédica*
Unimed de Santos
São Francisco
Unimed Juiz de Fora
Unimed Sorocaba
Unimed Recife
Unimed Natal
Unimed São José dos Campos*
Unimed de Belém
Unimed Cuiabá
Unimed São José do Rio Preto
Omint*
Central Nacional Unimed
ASSIM Saúde

Empresa

Fonte: https://www.valor.com.br/valor1000/2018.

Fonte: https://www.valor.com.br/valor1000/2018.
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Repetindo o cenário de anos anteriores, o mercado 
de saúde suplementar se apresentou novamente 
desafiador para área comercial da Unimed São 
José dos Campos. Tínhamos a missão de aumentar 
o número de beneficiários da nossa carteira e 
crescer a receita da Cooperativa, garantindo 
uma boa margem de contribuição dos produtos 
comercializados.
Fechamos o ano de 2018 com 102.566 vidas, 
registrando tendência de crescimento por três 
meses consecutivos até dezembro. Desta forma 

Com o objetivo de estar mais próximo aos nossos clientes e receber feedback dos serviços ofertados 
pela Unimed SJC, em dezembro de 2018 foi realizada uma pesquisa de satisfação junto a Faculdade 
Unimed. Os resultados mostram:

78,81% de Taxa de Satisfação Geral de 
Beneficiários  satisfeitos ou muito satisfeitos com 
a Cooperativa;

85% de Taxa de Satisfação de Beneficiários  
satisfeitos ou muito satisfeitos com a realização 
de consultas médicas;

89% de Taxa de Satisfação com exames, 
destacando a cordialidade e simpatia dos médicos;

91% de Taxa de Satisfação de Beneficiários  
satisfeitos ou muito satisfeitos na utilização e 
hospitais e Pronto Atendimento. 

2.2 Clientes 

Carteira de Beneficiários

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
2017 2018

101.115
+1,4%

102.566

Distribuição de Beneficiários 
por Tipo de Contrato

Pessoa Física 
22,285

Coletivo Adesão
22,880

Pessoa Jurídica
57,401

a carteira de clientes da Unimed São José dos 
Campos finaliza o ano com crescimento na ordem 
de 1,43% o que representa evolução de 1.451 vidas, 
em relação ao saldo de vidas no ano de 2017.
Vale ressaltar que o mercado a nível nacional 
apresenta um movimento de estagnação, com 
taxa de crescimento de apenas 0,2% nos últimos 
12 meses, enquanto as cooperativas médicas 
apresentam retração de –0,9% nesse mesmo 
período.

Fonte: Pesquisa de Satisfação - Ciclo 2018.
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Diante do objetivo estratégico de intensificar as ações de marketing, em 2018 maximizamos nossa comunicação 
com o mercado, beneficiários e cooperados.   Além das mídias tradicionalmente de massa, o marketing no mercado 
de saúde também evoluiu para o meio digital, acompanhando a mudança na maneira como os pacientes se 
relacionam com médicos e profissionais da saúde. O bom relacionamento pessoal e a satisfação dos pacientes 
na relação médico paciente, são boas práticas que serão mantidas. No entanto, o mercado está se relacionando 
no mundo digital de forma cada vez mais intensa. Posicionar-se nesse mundo é o nosso grande desafio. 

Principais campanhas veiculadas nas mídias impressas, televisão e digital: 

2.3 Marketing 











2.4 Atenção Integral e Assistência à Saúde

Ações em parceria com a 
área comercial

No último ano tivemos a ampliação das ações 
do NAIS nas Empresas clientes, seguindo a 
proposta de ofertar as empresas  avaliações de 
bioimpedância, palestras educativas, oficinas 
práticas e orientações interativas sobre saúde. 

Visita da área comercial em empresa cliente.

Programas de Promoção a Saúde  aprovados junto ANS

NAIS – Núcleo de Atenção 
Integral à Saúde/Viver bem 
O NAIS/Viver Bem é o setor da Unimed São José 
dos Campos responsável pela Promoção à Saúde 
e Prevenção de Doenças. Suas ações visam a 
melhora da saúde e qualidade de vida dos nossos 
beneficiários. 
A Unimed São José dos Campos possui através do 
NAIS seis programas aprovados: programa Mais 

 

Bebê Unimed

Reabilitação em Coluna

Grupo Especializado no

Tratamento de Obesidade

Lado a Lado

Planejamento Familiar

Mais Cuidado

23,0%

6,02%

12,0%

3,8%

2018

2016

2017

2015

Taxa de crescimento Anual 
do número de participantes

Fonte: Núcleo de Atenção Integral em Saúde.

Cuidados, Planejamento Familiar, Lado a Lado, 
Grupo Especializado no Tratamento de Obesidade, 
Reabilitação de Coluna e Bebê Unimed. Com esta 
quantidade de programas aprovados a operadora 
garante a 4ª posição entre as 139 Unimeds que 
possuem programas aprovados junto a ANS 
(Agência Nacional de Saúde Suplementar).
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Princípios para a saúde 
das cooperativas Unimed
 
Para nós, sustentabilidade significa o equilíbrio 
entre saúde ambiental, saúde social e saúde 
econômica.
A busca deste equilíbrio propõe-se a reduzir 
resíduos e emissões, estimular o consumo 
consciente, promover o desenvolvimento 
humano, o engajamento comunitário e as ações 
social e cultural, incentivar o suprimento local e 
responsável e a atuar com excelência operacional, 
ética nas relações e transparência para a sociedade.

A Unimed São José dos Campos, bem como, 
as demais singulares do Sistema Unimed, 
comprometemo-nos a desenvolver nossos 

Programa Qualidade de Vida

2.5 Sustentabilidade

Colaborador realizando avaliação de 
bioimpedância com acompanhamento do NAIS

Colaboradores em palestra com NAIS, após avaliação de 
bioimpedância

Para cuidar da saúde do colaborador da Unimed 
São José dos Campos, o NAIS em parceria com o 
departamento de Gestão de Pessoas promoveu 
ações no Programa Qualidade de Vida. Os 

colaboradores foram incentivados a prática de 
bons hábitos de saúde através de avaliações de 
bioimpedância, blitz nutricional, orientações 
lúdicas e educativas.

negócios de forma sustentável, com foco na 
promoção e prevenção da saúde de nossos 
beneficiários e a gerar oportunidades de 
crescimento profissional e econômico e 
desenvolvimento social aos cooperados e 
colaboradores.

Primamos pela qualidade dos serviços 
prestados aos clientes e buscamos ser exemplo 
no cumprimento das legislações aplicáveis ao 
negócio.

Queremos, também, contribuir para o 
fortalecimento das comunidades, por meio de 
programas e ações de inclusão social, preservação 
e conservação do meio ambiente e valorização 
da cultura local.

Unimed São José dos Campos | Visão de Futuro
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6ª Edição do Programa 
“Eu ajudo na lata” 
“Eu Ajudo na Lata” é uma iniciativa da Unimed 
Brasil que estimula a arrecadação de lacres de 
latas de alumínio para aquisição de itens de 
acessibilidade. 
A Unimed São José dos Campos atua nesse 
Programa desde o seu início e contou em 2018 
com o auxílio dos seguintes parceiros:

• Alunos - Escola Monteiro Lobato

• Colaboradores da Unimed SJC

• Alunos do Colégio Joseense

• Lojas Requinte Decorações

• Alunos da Escola Moppe 

• Loja Leroy Merlin 

• Clientes Unimed

Entrega das cadeiras de rodas na Casa de Repouso Vó Laura 
com alunos da escola Monteiro Lobato

Saúde Social

Desenvolvimento Humano

Investir na capacitação profissional e 
no desenvolvimento de cooperados e 
colaboladores.

Saúde

Incentivar a implementação de programas 
de promoção à saúde com foco nos 
colaboradores, cooperados e beneficiários.

Comunidade

Estimular o engajamento comunitário, por 
meio de projetos sociais, voltados para a 
educação em saúde e o esporte comunitário, 
com foco no desenvolvimento integral de 
crianças e adolescentes.

Cultura

Investir em projetos culturais que promovam 
o acesso ao repertório cultural regional.

Suprimento Local e Responsável

Selecionar, preferencialmente, fornecedores 
locais que atendam integralmente aos 
critérios da responsabilidade legal e social 
e valorizem as especificidades regionais, 
buscando desenvolvê-los e monitorá-los.

Saúde Econômica

Compras Sustentáveis

Realizar compra conjunta de produtos, 
reduzindo significativamente os custos 
individuais.

Estímulo e Cooperativismo

Dar preferência a empreendimentos 
cooperativistas ao contratar produtos e 
serviços.

Excelência e Inovação

Buscar melhoria contínua para o 
atendimento dos clientes.

Ética

Implementar a gestão da ética, por meio 
da adoção do Código de Conduta, e efetivar 
suas ferramentas.

Transparência

Relatar o desempenho social, ambiental, 
econômico-financeiro e de governança.

Saúde Ambiental

Resíduos

Reduzir a geração de resíduos das 
Unimeds e recursos próprios, tratando-os 
e destinando-os apropriadamente. Orientar 
a rede prestadora de serviços de saúde e 
fornecedores de produtos e materiais a 
fazerem o mesmo.

Consumo consciente

Estimular o consumo consciente de recursos 
por parte de colaboradores, cooperadores e 
clientes.

Emissões GEE

Quantificar e reduzir as emissões de CO2 e 
decorrentes da operação.
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Programa Félix - Inclusão 
Digital 

O Programa Félix é uma iniciativa da Unimed 
do Brasil que visa a inclusão digital e social de 
comunidades carentes. Foram 39 mulheres 
formadas por meio do projeto na “Fraternidade 
Batuíra”, que promove a inclusão digital de 
jovens gestantes e mães, além de 36 crianças 
da “Obra Magnificat” que promove a capacitação 
de crianças e adolescentes carentes no mundo 
digital.

Ações Solidárias – Doação 
de alimentos e Campanha 
do agasalho

Em parceira com o NAIS/Viver Bem ao longo do 
ano foram doados alimentos e roupas para a Casa 
de Repouso Vó Laura,  Asilo São Vicente de Paula 
e Fundo Social de Solidariedade.

Obra Social MagnificatFraternidade Batuíra

Ciclo de Palestras: 
O Poder da Autoestima 
na saúde da Mulher

Viver bem é 
viver com Saúde! 

NAIS / VIVER BEM

Inscreva-se:
www.unimedsjc.coop.br/nais

Data: 31/10/2017 
Horário: 18h00
Local: NAIS/ Viver Bem
Entrada: 1 kg de Alimento 

Aberto ao público

Palestrante: 
Ana Campos - Psicóloga

Informações
Rua Teopompo de Vasconcelos, 67 Vila Adyana - SJC
palestras.nais@unimedsjc.coop.br  / (12) 3943-0610

Informações
Rua Teopompo de Vasconcelos, 67 Vila Adyana - SJC
palestras.nais@unimedsjc.coop.br  / (12) 3943-0610

Viver bem é 
viver com Saúde! 

NAIS / VIVER BEM

Inscreva-se:
www.unimedsjc.com.br

ou 3943-0611

Ciclo de Palestras: 
Nutrição Esportiva
Aprenda seus benefícios na 
Saúde, no Emagrecimento e na 
Hipertrofia Muscular.

Palestrante: Andreia Rovere

Data: 07/11/2018 

Horário: 18h00
Aberto ao público, 
trazer 1 kg de alimento 
não perecível.
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Controle de CO2

Dentro das ações para a obtenção do Selo de 
Governança e Sustentabilidade, em 2018 a 
Unimed SJC manteve o monitoramento do gasto 
de combustível dos colaboradores tanto da sede, 
dos recursos próprios quanto dos terceirizados. 
Além disso, gás de cozinha e consumo de 
ar condicionado, produção e reciclagem de 
lixo também estão na lista dos itens que são 
monitorados. 

Circuito SESCOOP/SP 
de Cultura 

O programa baseado num dos princípios do 
cooperativismo, a intercooperação, envolve 
cooperativas em ações socialmente responsáveis, 
levando espetáculos de qualidade à comunidade. 
A peça “Lolo Barnabé” foi apresentada no Teatro 
do Educamais de Jacareí e prestigiado por um 
público onde foram arrecadados litros de leite 
e doados para a “Associação Fênix” de Jacareí.

Biblioteca Online

Colaboradores e Cooperados tem disponível a 
Biblioteca On Line com mais de 650 livros doados. 
Por meio de acesso à intranet, o solicitante pode 
consultar o acervo de livros, fazer reservas e a 
própria solicitação de empréstimo.

Arrecadação para doação a Associação Fênix de Jacareí
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Em 2018 lançamos o Manual do Cooperado, 
ferramenta importante que traz informações 
relevantes para o conhecimento dos cooperados 
(conceitos do Cooperativismo, benefícios, 
formulários utilizados, canais de comunicação, 
entre outros). O Manual está disponível na Intranet 
Cooperados e no APP Unimed Cooperado.

Processo seletivo para ingresso de novos cooperados

2.6 Cooperados

Em parceria com o SESCOOP e faculdade Unimed 
abrimos o processo seletivo para ingresso de 
novos cooperados, baseado no estudo de vagas 
que visa adequação da rede de serviços à RN 259, 
da ANS. O processo contempla a participação 
do Curso de Cooperativismo e realização de 
prova seletiva, ao final tivemos o ingresso de 
24 novos cooperados.

Ingresso de Novos 
Cooperados

MANUAL DO
COOPERADO

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

1ª Edição - Janeiro/2019

25

24

24

23

23

22

21

Ingresso de Novos Cooperados
(Quantidade)

2017 2018

22

+9,1%

24

Investimos na 
valorização dos 
médicos e praticamos 
uma medicina humana, 
ampla e preventiva.
Por isso, cuidamos das pessoas com leveza, 
proximidade e alegria. Incentivamos a busca 
equilibrada do bem-estar e da felicidade em 
todos os momentos como melhor forma de 
prevenção e promoção da saúde.

Acreditamos na diversidade, na sinergia, 
na singularidade, na interdependência e na 
união como filosofia de vida.

Ampliamos nosso papel no mundo por meio 
do comprometimento com as transformações 
sociais.

Fonte: Atendimento ao Cooperado.
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Educação

Em 2018 a Cooperativa amadureceu sua atuação 
no que tange o foco da Educação, trazendo 
uma gama maior de cursos e palestras técnicas, 
além dos cursos de gestão cooperativista, com o 
objetivo de aprimorar o conhecimento de nossos 
médicos cooperados e melhorar nossa rede de 
serviços.

Também disponibilizamos, por meio de site e 
aplicativo, a Plataforma de EAD da faculdade 
Unimed com mais 100 títulos a escolha do 
cooperado.

Qualificação de administradores

Subsidiado pelo SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, em parceria com 
a Faculdade Unimed, trouxemos a terceira turma do curso de “Qualificação de Administradores”. O 
objetivo é formar novas lideranças, com visão estratégica do negócio, garantindo sustentabilidade 
à Cooperativa.

O curso, composto por 04 Módulos (Educação Cooperativista; Governança Corporativa, Gestão de 
Risco e Compliance e Gestão Estratégica de Cooperativa), contou com a presença de cooperados e 
de colaboradores.

Palestra Novas evidências de proteção 
cardiovascular em pacientes com Síndrome 
Coronariana Aguda - SCA 

Curso Gestão de Consultórios

Palestra Sepse

Curso Gestão Contábil

Fórum Respiratório I - Palestra 
Atualização em Asma

Curso Conselho Fiscal
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ClubPrime

27novos parceiros nos mais variados 
segmentos. Aplicamos ainda a pesquisa de 
satisfação específica sobre esse benefício, 
permitindo que os cooperados opinassem 
sobre os serviços e sugerissem novos locais de 
seu interesse atualmente temos um total de 80 
parceiros no ClubPrime.

Unimed em Questão e 
Unimed em Questão News
Dentro das ações de Governança, a Unimed 
manteve com seus cooperados o evento “Unimed 
em Questão” que ao longo do ano abordaram 
temas relevantes para a Cooperativa, tais como 
a Revisão do Estatuto Social, apresentados pelo 
próprio Presidente e Conselho de Administração. 

Núcleos de Cooperados 
da Organização do 
Quadro Social - OQS

Os Núcleos de Cooperados “Comprometimento 
e Desenvolvimento” e “Remuneração e 
Sinistralidade”, formados por representantes de 
especialidades variadas e localidades distintas 
mantiveram a atuação em 2018. Os grupos 
reuniram-se mensalmente para discussão de 
temas relacionados à Cooperativa e receberam 
as devolutivas dos questionamentos que fizeram 
à Administração.

Reunião Unimed em Questão Reunião de Revisão do Estatuto Social

UNIMED EM QUESTÃO NEWS
UNIMED SJC | EDIÇÃO 1

FEVEREIRO |  2018

1 UNIMED EM QUESTÃO NEWS - UNIMED SJC Nº 2 NOVEMBRO | 2017

UNIMEDem Questão
news

UNIMED EM QUESTÃO NEWS 
 UNIMED SJC Nº 2 • NOVEMBRO | 2017

Diretor Técnico: Fábio Roberto da Silva Baptista  - CRM 70671

Núcleo de Cooperados

Prezado Cooperado,
A Cooperativa vem desenvolvendo um trabalho com grupos 
de cooperados que reúnem-se mensalmente para a discussão 
de temas importantes de nossa Cooperativa. Atualmente temos 
02 Núcleos de Cooperados em funcionamento e abertos à 
sua participação.

Assim, compareça à Sede Administrativa em 02/04 às 19h00 
e participe do Núcleo de Cooperados “Remuneração e 
Sinistralidade”. Você terá a oportunidade de discutir com 
outros colegas cooperados temas relevantes e aprender mais 
sobre nossa empresa.

Aguardamos sua presença e pedimos sua confirmação 
por telefone 2139-4005 e 2139-4121 ou ainda por 
e-mail atendimentoaocooperado@unimedsjc.coop.br. 

Venha, convide mais colegas.

Vamos trabalhar 
SEMPRE juntos!

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Núcleo de Cooperados

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Prezado Cooperado,

Venha participar das reuniões dos Núcleos de Cooperados OQS.

Você terá a oportunidade de discutir com outros 
cooperados temas relevantes e aprender mais sobre nossa 
empresa.

A próxima reunião será do Núcleo de Cooperados 
“Comprometimento e Desenvolvimento” no dia 19/02 das 
19h30 às 22h00 no setor de Relacionamento com 
Cooperados.

Lembramos que agora estamos em novo endereço: 
Avenida Cassiano Ricardo nº 401, 3º andar, Jardim Aquarius, 
Edifício Hyde Park e nossos cooperados tem o 
estacionamento liberado, bastando para isso apresentar o 
ticket para validação no próprio setor de Relacionamento 
com Cooperados.

Aguardamos sua presença e pedimos sua confirmação 
pelos telefones 2139-4005 ou 2139-4121, pelo Aplicativo 
Mobile Unimed Cooperados ou ainda pelo e-mail 
atendimentoaocooperado@unimedsjc.coop.br

Venha, convide mais colegas.

Vamos trabalhar
SEMPRE juntos!
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OQS 
O destaque para 2018 ficou por conta do 
“Encontro dos 2 Núcleos de Cooperados OQS” 
com o consultor e professor Nemizio Antonio 
de Souza, quando refletiram em conjunto sobre 
o fechamento de 1 ano e meio de trabalho dos 
Núcleos e os avanços obtidos. Foi destacada a 
importância do trabalho das OQSs como “voz” 
do cooperado, trazendo as perspectivas e anseios 
sob a ótica desse público e a possibilidade de se 
obter, na troca com gerentes e diretores, por meio 
das devolutivas, melhor e maior entendimento 
do funcionamento da Cooperativa.
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Confraternização 
Cooperados

Para marcar o encerramento de um período de quatro anos de resultados fantásticos da Cooperativa, 
a Unimed SJC realizou, no Espaço Cassiano Ricardo, a festa de confraternização “Juntos Vamos mais 
Longe”. A festa contou com a presença de cerca de 400 convidados que puderam reencontrar os 
colegas e aproveitar o momento para celebrar.
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Programa de pontuação 
dos médicos cooperados
30 médicos cooperados foram premiados. 
O Programa de Pontuação dos Cooperados foi 
criado para incentivar a participação nas ações 
de educação, nos eventos societários, participação 
das reuniões dos Núcleos de Cooperados, cursos 
de aperfeiçoamento, assembleias, eventos 
culturais, científicos e sociais. A premiação 
contempla viagens, pagamentos de taxas da 
APM, CRM e ISS.

Programa de valorização 
das secretárias dos 
cooperados

Em 2018 foi retomado o Programa de Valorização 
das Secretárias, que contou com 116 secretarias 

inscritas no programa e 124 secretárias 
treinadas, dentro dos seguintes temas:
• Reciclagem sistemas de autorização UNIMED
• Excelência no Atendimento Metodologia 
Disney 
• Gestão de Consultórios

Ao final do ano, 30 secretárias de médicos 
cooperados foram premiadas, prestigiando ações 
como auxílio em encaixes, encaminhamento 
para programas do NAIS, estímulo ao cooperado 
para participação em Assembleia e outros.

2.7 Capital Humano

A Unimed São José dos Campos acredita que seu maior diferencial está nas pessoas e que os 
objetivos estratégicos e resultados que nos levam ao sucesso são alcançados por meio do trabalho 
e talento de seus colaboradores.

1.700 temas diferentes voltados 
as áreas assistenciais e administrativas

31.507 
horas de treinamentos

Secretárias
2018

Premiação programa de valorização das secretárias

Palestra para secretárias excelência em atendimento 
metodologia Disney

Fonte: Gestão de Pessoas.
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Educação Continuada

Adepta ao desenvolvimento técnico na função, as áreas de Gestão de Pessoas e Educação Continuada, 
buscam constantemente trazer treinamentos que visam o desenvolvimento pessoal e profissional 
dos colaboradores e médicos. Prezamos a necessidade enxergada por Gestores das áreas, sugestão 
de colaboradores e médicos e por atualização de procedimentos técnicos. Os treinamentos são 
realizados in loco ou através de parceiros, onde indicamos alguns colaboradores para que participem 
e em seguida disseminem para a equipe. Destacamos os cursos sobre BLS – Suporte Básico de Vida, 
ACLS - Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, Interpretação de Eletrocardiograma, Modelo de 
Atendimento Disney, dentre outros, realizados ao longo de 2018.

Curso BLS – Suporte Básico de Vida para Profissionais da Saúde

Curso Interpretação de Eletrocardiograma

Mesa Redonda: Violência contra os profissionais da saúde
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Programa Aprendiz 
Cooperativo SESCOOP/SP

Por meio do programa “Aprendiz Cooperativo”, 
oferecemos a oportunidade de ingresso ao 
mercado de trabalho aos jovens de nossa 
região, estimulando a formação técnico-
profissional e formando novos disseminadores 
da cultura cooperativista, pautada em valores 
como igualdade, solidariedade, honestidade e 
transparência.

Com isso, em 2018, cumprimos as exigências 
da Lei 10.097/00 e ao Decreto 5.598/05 que 
estabelece a cota obrigatória de Jovens Aprendizes 
para cooperativas de Médio/Grande porte com 
42 novos aprendizes.

Equipe de Paratletas

34paratletas ingressaram em nossa 
Cooperativa para compor nosso seleto time 
de profissionais  com necessidades especiais. 
Os paratletas atuam em diversas modalidades 
como goalball, atletismo, vôlei sentado, basquete 
sobre rodas, entre outras.  Destacamos o paratleta 
Edson Cavalcante Pinheiro, que conquistou a 
medalha de bronze nos 100 metros rasos no Jogos 
Paraolímpicos de Verão de 2016 do Rio de Janeiro.

Jovens aprendizes Unimed SJC.

Paratleta Edson Cavalcante Pinheiro, medalhista 
paraolímpico.

Equipe paratleta da Unimed SJC.
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Novos Uniformes

Fortalecendo o compromisso com a excelência 
nos serviços prestados aos nossos beneficiários, 
a área de Gestão de Pessoas distribuiu em toda 
rede própria novos uniformes para as equipes 
de atendimento ao cliente. A ação foi realizada 
com o objetivo de reforçar a identidade da nossa 
marca, seguindo os padrões preconizados pela 
Unimed do Brasil.

2.8 Tecnologia da Informação 

Equipe da rede própria com novos uniformes.

A área de tecnologia da informação apresentou 
os seguintes resultados:

100% de Implantação 
do Sistema Biométrico

Conforme a resolução normativa que estabelece 
o Padrão obrigatório para Troca de Informações 
na Saúde Suplementar - Padrão TISS, dos dados 
de atenção à saúde dos beneficiários de Plano 
Privado de Assistência à Saúde, concluímos a 
implantação do sistema de biometria nas clínicas, 
consultórios e hospitais. 

Esta implantação de sistema tem por objetivo 
garantir o componente de segurança e 
privacidade do Padrão TISS. No quesito segurança 
a norma estabelece os requisitos de proteção 
para assegurar o direito individual ao sigilo, à 

privacidade e à confidencialidade dos dados de 
atenção à saúde. Como requisito de segurança, 
a ANS, preconiza que as operadoras de planos 
de saúde, nos processos de autenticação de 
usuário para acesso aos sistemas, um dos 
seguintes métodos que deveriam ser utilizado até 
dezembro/2018: identificação de usuário e senha 
secreta de acesso, certificado digital, validação 
biométrica ou One Time Password – OTP.

Infraestrutura de 
Tecnologia da Informação
• R$ 1.166.638,80 de economia no projeto na 
implantação de Tecnologia de Telefonia por 
Internet Protocol – IP, com redução de 83% na 
despesa mensal com este serviço;

• Maior segurança com a integração dos sistemas 
de segurança de redes, Antivírus, Firewall, 
AntiSpam e Sistema Wi-Fi.

Resolução Normativa nº 305 da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS
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Santos Dumont Hospital

Sistemas de Informação 
em Saúde

2.9 Rede Própria

Santos Dumont Hospital 
Unidade São José dos 
Campos

O Santos Dumont Hospital, em São José dos 
Campos, é referência em atendimentos para 
casos de média e alta complexidade, possui a mais 
avançada medicina diagnóstica, priorizando a alta 
tecnologia e todos os seus tratamentos, aliada a um 
conceito único de hospitalidade, que o transforma 
num centro de excelência médica.

• Início da implantação do Autorizador Eletrônico 
com PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente). 
Implantação do sistema nas clínicas e consultórios 
dos Cooperados. Nesta plataforma o médico 
cooperado poderá visualizar os resultados dos 
exames realizados pelos beneficiários antes de 
solicitar um novo exame, podendo gerar uma 
economia estimada de R$ 7 milhões/ano;

• Implantações de Sistemas:

• APP do Cooperado. O aplicativo Cooperado 
Unimed SJC é uma ferramenta exclusiva para 
os médicos cooperados da Unimed São José dos 
Campos, com recursos ágeis para facilitar o acesso 
às suas informações e da Cooperativa;

• Sistema de Oncologia;

• WhatsApp Corporativo para os Médicos 
Cooperados;

• APP do Cliente: novas funcionalidades;

• Nova Intranet corporativa: maior agilidade e 
transparência na comunicação interna e gestão 
de documentos;

• Sistematização de Processos: melhoria da 
perfomance, controle e segurança. Inovação: uso 
de robôs em processos de auditoria.
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Santos Dumont Hospital
Unidade Litoral Norte

O Santos Dumont Unidade Avançada Litoral Norte 
possui os melhores equipamentos, tecnologia de 
ponta e, principalmente, os melhores profissionais 
para atender as necessidades de todas as cidades 
do Litoral Norte do Estado de São Paulo.

CEM – Centro de 
Especialidades Médicas

Com unidades em São José dos Campos, Jacareí 
e Ubatuba, o CEM proporciona agilidade nos 
atendimentos médicos em especialidades com 
maior demanda na marcação de consultas.

Santos Dumont Hospital Unidade Litoral Norte

Pronto Atendimento e Hopital Dia  – São José dos Campos

Laboratório de Análises 
Clínicas
 
É um moderno Laboratório de Análises Clínicas 
com equipamentos de última geração que garantem 
rapidez, confiança e precisão nos diagnósticos. Possui 
postos de coleta em São José dos Campos, Jacareí, 
Caraguatatuba e Ubatuba.
Para garantir mais conforto e praticidade, a Unimed 
disponibiliza os resultados dos exames pela internet, 
por meio de senha de acesso que lhe é fornecida no 
momento da realização dos exames.

Pronto Atendimentos

Localizados nas cidades de São José dos Campos, 
Jacareí e Caraguatatuba os Pronto Atendimentos 
realizam atendimento de urgência e emergência, 
nas especialidades de Ortopedia, Clínica Médica 
e Pediatria, oferecendo aos clientes da Unimed 
SJC estrutura adequada e a segurança necessária 
nas situações onde a rapidez da assistência é 
fundamental.
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RETROSPECTIVA  
2015 A 2018

1. Resultado Líquido

2. Capital Social

3. Valor Da Remuneração do Ato Médico

4. Remuneração das Consultas Eletivas

5. Receita 

6. Sinistralidade 

7. Empréstimos

8. Índice da Margem de Solvência

9. Ativos Livres e Vinculados

10. Indicadores Econômico-Financeiros 
Acompanhamento Unimed Brasil e ANS

Cenário macroeconômico 
entre 2015 e 2018
O período compreendido entre 2015 e 2018 foi 
um dos mais difíceis para o país do ponto de 
vista econômico, político e social. Com a crise do 
governo da ex-presidente Dilma Rousseff, seguida 
pelo impeachment em 2015, o Brasil mergulhou 
em uma recessão profunda, considerada a pior 
da história.

Já em 2014, quando o PIB (Produto Interno Bruto) 
cresceu apenas 0,1%, surgiram os primeiros sinais 
do que viria nos próximos anos. Em 2015, o IBGE 
registrou uma retração do PIB de 3,8%. No ano 
seguinte, a retração foi apenas um pouco menor, 
mas chegou a 3,6%. 

Os dois anos seguidos de PIB negativo tiveram 
como consequência uma recessão severa, que 
por sua vez desencadeou uma profunda crise 
de emprego.

O ápice ocorreu em 2017, quando o índice de 
desemprego atingiu 12,7%, o maior da história, 
com nada menos do que 12,3 milhões de pessoas 
desempregadas. Como consequência assistimos 
a um cenário de endividamento da população, 
queda do consumo e fechamento de empresas.

Na industrializada região de São José dos Campos 
o cenário não foi diferente. Em 2015, São José foi 
a 30ª cidade do país em número de demissões. 
Nada menos do que 5 mil pessoas perderam seus 
postos de trabalho. No total, a região perdeu mais 
de 15 mil vagas somente em 2015. 

Enquanto isso, a diretoria da Unimed São José 
dos Campos não poupou esforços para equilibrar 
as contas da cooperativa e enfrentar o período 
de turbulência da economia. O aumento 
do desemprego e da inflação impactaram 
diretamente a operação da Unimed e obrigaram 

a diretoria a tomar medidas de austeridade fiscal.
Para tanto, foi implementado um Planejamento 
Estratégico, cujas metas eram dar uma resposta 
imediata ao cenário econômico e ao mesmo 
tempo preparar a Cooperativa para um 
crescimento sustentável nos anos seguintes.

Na contramão da crise econômica, os resultados 
da Unimed São José dos Campos apontaram para 
um caminho de estabilização e, posteriormente, 
de evolução real. Nos últimos dois anos, a 
cooperativa apresentou os melhores resultados 
de sua história de quase meio século.

Ao mesmo, fincaram-se os alicerces que darão 
à operadora plenas condições de disputar um 
espaço de destaque no competitivo mercado 
de saúde. 

Como se pode observar no presente Relatório de 
Gestão, a Unimed São José dos Campos tem hoje 
uma posição de destaque frente às mais de 700 
operadoras de saúde do país. Tais resultados, que 
podem ser comprovados de forma absolutamente 
transparente nesse documento, são uma 
conquista dos nossos cooperados e dos nossos 
colaboradores, que por quatro anos apoiaram 
firmemente o trabalho da atual diretoria.
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Resultado Líquido
220% de crescimento acumulado no 
resultado líquido no período. Marco histórico 
de R$ 55 milhões de resultado acumulado no 
período.

Capital Social

91,2% de crescimento acumulado do capital 
social, ou seja, aumento de R$ 22 milhões neste  
período.  

Remuneração Médica
 
21,9% de crescimento acumulado no valor da 
remuneração médica com benefícios, ou seja, 
incremento de R$ 17,8 milhões. 

Remuneração de 
Consultas Eletivas

45,5% de crescimento acumulado no valor 
da remuneração das consultas eletivas.
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+5%

Resultado Líquido
Em R$ Milhões
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Capital Social
Em R$ Milhões

2018

R$ 47,5

2015

R$ 24,8

2016

R$ 27

2017

R$ 36

Valor Total da Remuneração Médica
Em R$ Milhões
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Valor Unitário de Remuneração 
de Consulta Eletiva
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Fonte: Controladoria.

Fonte: Controladoria.

Fonte: Controladoria.

Fonte: Promoção e Assistência em Saúde.
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Receita Operacional 
Líquida (ROL)

34% de crescimento acumulado na receita, 
ou seja, um incremento de R$ 93,7 milhões no 
período.

Sinistralidade

3,4 p.p de redução na taxa de sinistralidade nos 
contratos de pré-pagamento e pós-pagamento 
em relação ao exercício de 2015. 

Empréstimos

100% de liquidação antecipada do total 
dos empréstimos bancários. 
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ROL - Receita Operacional Líquida
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Saldo de Empréstimos
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85.00

80.00

75.00

70.00

65.00

60.00

55.00

50.00

55

60 60

65
67

70 71 72 73 74 75 77 78
80

Ja
n-

15
Fe

v-
15

M
ar

-1
5

Ab
r-

15
M

ai
-1

5
Ju

n-
15

Ju
l-

15
Ag

o-
15

Se
t-

15
O

ut
-1

5
N

ov
-1

5
D

ez
-1

5
Ja

n-
16

Fe
v-

16
M

ar
-1

6
Ab

r-
16

Ju
n-

16
Ju

l-
16

Ag
o-

16
Se

t-
16

O
ut

-1
6

N
ov

-1
6

D
ez

-1
6

Ja
n-

17
Fe

v-
17

M
ar

-1
7

Ab
r-

17
M

ai
-1

7
Ju

n-
17

Ju
l-

17
Ag

o-
17

Se
t-

17
O

ut
-1

7
N

ov
-1

7
D

ez
-1

7
Ja

n-
18

Fe
v-

18
M

ar
-1

8
Ab

r-
18

M
ai

-1
8

Ju
n-

18
Ju

l-
18

Ag
o-

18
Se

t-
18

O
ut

-1
8

N
ov

-1
8

D
ez

-1
8

Ja
n-

19
Fe

v-
19

M
ar

-1
9

Fonte: Controladoria.

Fonte: Controladoria.
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Índice da Margem 
de Solvência

27% acima do valor mínimo exigido pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS para 
margem de solvência. Este percentual representa 
um superávit de R$ 16.182.830,00.

Aplicações Financeiras

184% de crescimento acumulado nos ativos 
livres e vinculados, ou seja, R$ 52,7 milhões 
de aumento em nossas aplicações financeiras. 
Desde o ano de 2015, houve um incremento de 
R$ 35,6 milhões em nossas aplicações livres 
disponíveis para investimentos, com saldo atual 
de R$ 41 milhões em nosso caixa.

Histórico da Margem de Solvência
Em R$ Milhões
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Patrimônio Líquido Ajustado Margem de Solvência Mínimo Exigido pela ANS

Fonte: Controladoria.

Fonte: Controladoria e Financeiro.
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Indicadores Econômico-Financeiros 
Acompanhamento Unimed Brasil 

CLASSIFICAÇÃO

Ótima igual ou maior que 95

maior ou igual a 80 e menor que 95

maior ou igual a 65 e menor que 80

maior ou igual a 40 e menor que 65

menos que 40

Bom

Alerta

Grave I

Grave II

PONTUAÇÃO

2015 | 47 Pontos

Grave II

Grave I
Alerta

Bom

Ótima

2016 | 76 Pontos

Grave II

Grave I
Alerta

Bom

Ótima

2017 | 100 Pontos

Grave II

Grave I
Alerta

Bom

Ótima

2018 | 100 Pontos

Grave II

Grave I
Alerta

Bom

Ótima

Fonte: Unimed Brasil.
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VISÃO DE FUTURO

Cada vez mais, a empresa tem buscado o 
aprimoramento de seus processos, tendo em vista 
a necessidade de tomada de decisões rápidas, que 
assegurem o atendimento de seus objetivos de 
crescimento e rentabilidade.

Prever as estratégias, diretrizes, objetivos, desafios, 
projetos e os resultados que serão obtidos é 
fundamental em termos de sustentabilidade e o 
Planejamento Estratégico é a bússola que mantém 
a empresa no rumo certo, levando-a ao destino 
escolhido.

Na Unimed SJC trabalhamos juntos para construir 
estratégias competitivas e vencedoras e, assim, 
superar os desafios do nosso negócio.

Periodicamente revisamos nossa estratégia, para 
realizar pequenos ajustes, com a finalidade de 
assegurar que continuamos no caminho certo 
para o alcance da nossa visão de futuro e com base 
no PDCA (planejar (plan), fazer (do), monitorar 
(check) e avaliar (act), mensalmente são feitos os 
ciclos de monitoramento e controle para garantir 
uma execução eficiente do plano estratégico. 

Ciclo de Revisão do 
Planejamento Estratégico 
2019-2020

Entre os meses de outubro e dezembro são 
realizadas as oficinas do ciclo de revisão do 
Planejamento Estratégico onde o plano estratégico 
é reformulado com os ajustes necessários, 
traduzidos em indicadores e metas, projetos 
e plano de melhorias, além do planejamento 
orçamentário.

O momento que marca o fim do ciclo de revisão e 
início da execução com monitoramento mensal 
é a reunião de Kick off, onde as definições 
estratégicas, já aprovadas pela diretoria executiva 
e Conselho de Administração, são disseminadas 
aos colaboradores.
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Central Nacional Unimed 
participa de lançamento 
do Planejamento 
Estratégico da Unimed 
São José dos Campos

No lançamento do Planejamento Estratégico 
2019-2020 Dr. Alexandre Ruschi ministrou 
a palestra sobre o cenário atual da saúde 
suplementar e seus desafios, Dr. Ruschi 
reforçou como a iniciativa contribui para 
o desenvolvimento e sustentabilidade de 
uma cooperativa médica no cenário atual. 
“Nenhuma organização pode deixar de lado a 
preocupação em garantir processos eficientes 
e encadeados, afirmou o presidente da (Central 
Nacional Unimed).

Dr. Ruschi, ressalta que as cooperativas Unimed 
devem seguir trabalhando para manter sempre 
as melhores práticas empresariais. “Estou 
orgulhoso por conhecer um pouco mais do 
trabalho sério, dedicado, alicerçado em um 
Planejamento Estratégico bem estruturado 
aqui na Unimed São José dos Campos”, 
finalizou.

O presidente da Unimed São José dos Campos, 
Dr. Julio Amado, ressaltou a importância da 
construção de um Planejamento Estratégico 
sólido para o crescimento da Cooperativa. “O 
planejamento estratégico é essencial para nos 
guiar e ajudar a conquistar os resultados que 
colocamos dentro das nossas metas. Esperamos 
que as diretrizes que estabelecemos neste ano 
contribua para que a Cooperativa consiga, 
mais uma vez, bons resultados e percorra o 
caminho do sucesso”, afirmou.

Presidente da CNU - Dr. Alexandre Ruschi

Presidente daUnimed SJC - Dr. Julio Amado
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MAPA ESTRATÉGICO 2019-2020 - Rede Própria

Gerar equilíbrio dos resultados da rede própria garantindo a qualidade dos serviços assistenciais

CLIENTES E SERVIÇOS

CAPITAL HUMANO SERVIÇOS COMPARTILHADOS TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PLANO DIRETOR EQUIPAMENTOS

Prospectar novas fontes de financiamento

Qualificar as equipes multiprofissionais

Missão: Ser um complexo com padrões de excelência na prestação de serviços de assistência à 
saúde, contribuindo para a satisfação do cliente e sustentabilidade da Cooperativa.

Valores: Humanização no Atendimento, Ética Profissional, Respeito à Vida e Valorização 
das Pessoas, Visão Sistêmica, Inovação e Transparência.

Promover a padronização dos 
serviços compartilhados

Otimizar a estrutura tecnológica 
e de inovação

Readequar a infraestrutura física 
das unidades

Renovar a estrutura do parque 
tecnológico de equipamentos

Aprimorar a percepção da qualidade 
assistencial prestada Melhorar a remuneração do Corpo Clínico Racionalizar os recursos disponíveis a  

rede própria

Ampliar a oferta de serviços
da rede própria

Expandir o programa de acreditação e 
certificação

Desenvolver modelo de remuneração 
baseado em performance assistencial

Criar uma nova experiência de atendimento 
e relacionamento

Promover a melhoria contínua dos processos 
assistenciais

Fortalecer o relacionamento com o corpo 
clínico

Otimizar o processo de auditoria médica

Elevar o nível de eficiência e produtividade 
das operações

Fortalecer o posicionamento da marca Garantir a humanização, agilidade e 
resolutividade dos serviços

Garantir a adesão do médico às práticas da 
organização

Reforçar a cultura de gestão orçamentária

VALORIZAÇÃO DO CORPO CLÍNICOQUALIDADE ASSISTENCIAL EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE

Visão: Consolidar a Rede Própria como um complexo de excelência em serviços de saúde, 
garantindo qualidade assistencial aos clientes, e trabalho e renda aos cooperados.

 14 • Planejamento Estratégico 2019-2020 Planejamento Estratégico 2019-2020 • 15 

MAPA ESTRATÉGICO 2019-2020

Maximizar as receitas com as operações de planos de saúde

CARTEIRA DE CLIENTES

Aumentar a participação no 
mercado de forma sustentável

Missão: Promover saúde com segurança e qualidade de vida aos nossos clientes, 
gerando prosperidade e satisfação aos cooperados e colaboradores.

Valores:  Ética, Humanização nos Relacionamentos, Inovação, Responsabilidade Social, 
Comunicação Eficaz, Excelência em Gestão, Satisfação dos Cooperados.

Aprimorar a qualidade dos serviços 
assistenciais

Gerar valor para o cooperado Racionalizar os custos assistenciais Elevar a eficiência administrativa 
e operacional

Ampliar as vendas com a geração 
de novos negócios

Fortalecer o modelo de Atenção 
Integral à Saúde

Remunerar os cooperados por 
performance

Sistematizar os mecanismos 
de controle

Controlar a evolução  das despesas 
administrativas

Elevar o nível de relacionamento 
corporativo

Aperfeiçoar os serviços de assistência à 
saúde da rede própria e credenciada

Estreitar o vínculo de 
relacionamento com o cooperado

Otimizar os processos  
geradores de custo

Manter o alinhamento entre as 
operações e o orçamento

Expandir a área de abrangência 
de mercado

Criar uma nova experiência de 
atendimento aos clientes

Consolidar as boas práticas
de Governança Corporativa

Eliminar as ocorrências de 
desperdícios

Fomentar a melhoria contínua dos 
processos

VALORIZAÇÃO DO COOPERADOPROVIMENTO DE SAÚDE REGULAÇÃO EM SAÚDE EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

Gerar resultados sustentáveis para o negócio

Visão: Ser reconhecida no Sistema Unimed e na Saúde Suplementar pela excelência da gestão e geração de valor
para os cooperados, garantindo a sua satisfação, bem como dos clientes e colaboradores até 2020.

CAPITAL HUMANO IMAGEM E MARCA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Promover o engajamento e a qualificação das equipes para 
superar os desafios organizacionais

Fortalecer o posicionamento da marca com foco em saúde,  
bem-estar e qualidade de vida

Potencializar a estrutura tecnológica e de inovação da Cooperativa

Fonte: Estratégia e Governança.

Fonte: Estratégia e Governança.
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4.1 Nova sede administrativa 

AUnimed São José dos Campos tem 
vivenciado um período bastante 
auspicioso em seus 48 anos de existência. 

Com uma gestão estratégica pautada de 
boas práticas de Governança Corporativa, 
começamos a colher os frutos dos esforços 
de todos nós.

Com resultados relevantes registrados nos 
últimos anos, fruto da austeridade financeira 
e da transparência da administração da 
Cooperativa, novos investimentos foram 
viabilizados com o objetivo de estarmos 
alinhados com o mercado e preparados para 
o crescimento sustentável.

Diante do objetivo estratégico de modernizar 
a infraestrutura da Cooperativa, desde meados 
do ano de 2015 a direção se empenhou em 
providenciar novas instalações para sua sede 
administrativa. Com esta mudança tem se 
por objetivo propiciar maior integração dos 

processos, mitigação de riscos institucionais, 
centralização dos serviços corporativos, 
centralização do atendimento ao cliente, 
modernizar nosso ponto de venda, melhoria 
da comunicação e, principalmente, maior 
conforto no atendimento dos nossos médicos 
cooperados, colaboradores e beneficiários. 

O projeto foi desenvolvido adotando-se o 
conceito de “Open Space”, que consiste num 
escritório sem paredes, privilegiando o contato 
direto entre os colaboradores. 

Nosso novo ambiente corporativo conta 
com Espaço do Cooperado, auditório com 
105 lugares, espaço do colaborador, salas 
de treinamento, modernas salas de reuniões 
e vídeo conferência, Posto de Atendimento 
Bancário – PAB do Itaú, modernos arquivos 
deslizantes, loja de Atendimento ao Cliente e 
Loja de Vendas. 
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4.2 Nova marca Santos Dumont

Santos Dumont reformula sua logomarca 
e expande a marca para Rede Própria de 
Atendimento.

Somos uma marca de Médicos e comprometida 
com a vida das pessoas. Uma empresa 
preocupada e focada em evoluir para ir além.

Com este objetivo e, atrelado ao nosso 
Planejamento Estratégico, o qual visa manter 
nossa sustentabilidade, reformulamos a 
logomarca da Rede Própria Santos Dumont.

A excelência do atendimento e serviço do 
Santos Dumont será levada para nossa Rede 
Própria de Atendimento:

Laboratórios, NAIS, CEM e Prontos 
Atendimentos.

O processo de transição da marca acontecerá 
gradativamente e, neste primeiro momento, 
entregaremos os uniformes/crachás e 
futuramente mudaremos as sinalizações 
externas e internas.

O trabalho coletivo nos permite crescer. 
Cooperar é crescer! Desta maneira, vamos 
conseguir dar continuidade ao crescimento 
da Unimed SJC.

Desejamos continuar contando com a 
cooperação de todos para que a transição da 
marca seja um sucesso! 

  

Fonte: BZ Propaganda e Marketing.
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4.3 Projeto de Expansão 

O modelo de atenção à saúde em 
nosso país segue uma organização 
descentralizada, conforme os padrões 

determinados pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Neste modelo os serviços 
de saúde são agrupados de acordo com a 
complexidade das ações necessárias para 
promover, restaurar ou manter a saúde 
da população. Deste forma, este modelo 
é organizado em três níveis de atenção: 
primário, secundário e terciário.

O plano de expansão da Unimed São José 
dos Campos tem por objetivo estratégico 
ampliar a capacidade de atendimento nos 
três níveis de atenção à saúde dos nossos 
beneficiários, através da Rede Própria Santos 
Dumont.

Vale ressaltar que esta expansão viabilizará 
o crescimento orgânico do negócio, aumento 
expressivo da oferta de trabalho ao médico 
cooperado, aumento da remuneração 
médica,  redução da sinistralidade, 
melhoria expressiva do atendimento aos 
clientes, modernização da infraestrutura 
de saúde frente as exigências do mercado, 
fortalecimento da verticalização e o 
reposicionamento da marca Santos Dumont. 

Santos Dumont Hospital – Unidade Vilaça

Nossa Rede Própria de serviços de saúde, 
é constituída pelos Núcleos de Atenção 
Integral à Saúde, Centros de Especialidades 
Médicas, Laboratórios de Análises Clínicas, 
Pronto Atendimentos, Hospital Dia e Hospital 
com foco em alta complexidade. 

Em nossa estrutura de Nível Primário de 
Atenção a Saúde concentramos as ações 
relacionadas aos  programas de promoção à 
saúde, prevenção e a diminuição do risco de 
doenças e à proteção da saúde dos nossos 
beneficiários. 

O Nível Secundário de atenção à saúde 
destina-se ao tratamento especializado de 
atenção à saúde, que é formado pelos Centros 
de Especialidades Médicas, ambulatórios, 
consultórios e clínicas dos mais renomados 
especialistas do Vale do Paraíba como 
ortopedia, pediatria, cardiologia, oftalmologia, 
neurologia ,   urologia ,  ginecologia , 
endocrinologia,  e demais especialidades 
médicas.

O Nível Terciário de atenção à saúde 
contempla os serviços de alta complexidade, 
representados pelos grandes hospitais e 
pelas clínicas de alta complexidade.

Projeto Arquitetônico: EMED - Arquitetura Hospitalar / Projeto Identidade Visual: BZ Propaganda e Marketing.
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Santos Dumont Hospital - Unidade Caraguatatuba

Santos Dumont Hospital e Pronto Atendimento
Unidade Tívoli

Projeto Arquitetônico: EMED - Arquitetura Hospitalar / Projeto Identidade Visual: BZ Propaganda e Marketing.

Projeto Arquitetônico: EMED - Arquitetura Hospitalar / Projeto Identidade Visual: BZ Propaganda e Marketing.
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Santos Dumont Núcleo de 
Atenção Integral em Saúde
Unidade Benedito Matarazzo

Santos Dumont Centro de 
Especialidades Médicas
Unidade Campos do Jordão

Santos Dumont Centro de 
Especialidades Médicas 
Unidade Ubatuba

Santos Dumont Pronto 
Atendimento Unidade Jacareí

Projeto Arquitetônico: EMED - Arquitetura Hospitalar / Projeto Identidade Visual: BZ Propaganda e Marketing.

Projeto Arquitetônico: EMED - Arquitetura Hospitalar / Projeto Identidade Visual: BZ Propaganda e Marketing.

Projeto Arquitetônico: EMED - Arquitetura Hospitalar / Projeto Identidade Visual: BZ Propaganda e Marketing.

Projeto Arquitetônico: EMED - Arquitetura Hospitalar / Projeto Identidade Visual: BZ Propaganda e Marketing.

Unimed São José dos Campos | Visão de Futuro

| Relatório de Gestão 2018 66



Santos Dumont Laboratório
Unidade Jacareí

Santos Dumont Laboratório
Unidade SJC Satélite

Santos Dumont Laboratório
Unidade SJC Tivoli

Santos Dumont Laboratório
Unidade SJC Vilaça

Projeto Arquitetônico: EMED - Arquitetura Hospitalar / Projeto Identidade Visual: BZ Propaganda e Marketing.

Projeto Arquitetônico: EMED - Arquitetura Hospitalar / Projeto Identidade Visual: BZ Propaganda e Marketing.

Projeto Arquitetônico: EMED - Arquitetura Hospitalar / Projeto Identidade Visual: BZ Propaganda e Marketing.

Projeto Arquitetônico: EMED - Arquitetura Hospitalar / Projeto Identidade Visual: BZ Propaganda e Marketing.
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GOVERNANÇA
COOPERATIVA


