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Toda grande conquista é fruto 
de uma bela história. O fincar 
da bandeira no alto do cume 
é o resultado da dedicação, 

planejamento e preparação de todo 
alpinista. Conquistar e vencer grandes 
barreiras não é fácil, mas o desejo da 
vitória nos estimula a cada passo em 
direção ao topo. 
 2014 foi um ano intenso, cheio de 
desafios e com grandes conquistas. A cada 
grande desafio, tínhamos a certeza de que 
o trabalho estava sendo bem conduzido.  E 
ao final desses quatro anos de gestão temos 
o sentimento do dever cumprido, a certeza 
de que demos o nosso melhor e que nossa 
bandeira foi cravada na história desta 
Cooperativa.

DIRETORIA
DE MERCADO

DIRETORIA
DE ASSISTÊNCIA E 
PROMOÇÃO À SAÚDE

DIRETORIA
DE RECURSOS 
PRÓPRIOS

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA

40 50 62 74
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O monte Vinson ou maciço 
Vinson, ao qual é atribuída a 
altitude de 4892 m (2004) é o 
ponto culminante do continente 
antártico e a oitava montanha 
do mundo em proeminência 
topográfica. Situa-se no maciço 
homônimo que faz parte de 
um dos ramos (a Cordilheira 
Sentinela), da cordilheira 
Ellsworth, no extremo sul da 
Península Antártica.

Abraham Lincoln

O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou,
mas sim pelas dificuldades que superou no caminho.
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Promover saúde e qualidade de vida aos 
nossos clientes, gerando prosperidade e 
satisfação aos cooperados.

Ser referência em Promoção e 
Assistência à Saúde no Sistema Unimed 
e com cooperados remunerados pela 
CBHPM até 2015.

Promover saúde e qualidade de vida.

Ética
Comprometimento
Humanização dos Serviços
Satisfação do Cooperado
Inovação
Responsabilidade Social
Excelência em Gestão

NEGÓCIO

MISSÃO

VISÃO

VALORES

IDENTIDADE 
ORGANIZACIONAL
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O ano de 2014 foi muito 
importante para a Cooperativa. 
Conseguimos alcançar a consolidação 
de todo o trabalho que tivemos ao 
longo destes quatro anos e, sobretudo, 
pudemos ver que fizemos as melhores 
escolhas para a Unimed São José dos 
Campos. 

Hoje nossa Cooperativa se 
coloca num outro patamar, onde um 
dos seus maiores patrimônios é a 
credibilidade que, entre outras coisas, 
nos trouxe nos últimos quatro anos a 
chance de trabalharmos com 87 novos 
cooperados. 

Sem dúvida, 2014 foi um ano 
muito difícil não só para a Cooperativa, 
mas para todo o país. Ainda assim, 
com muito trabalho, dedicação 
e profissionalismo, conseguimos 
vitórias importantes, como o Registro 
Definitivo junto a ANS, a Recertificação 
ONA 2 do Santos Dumont Hospital, os 
acertos fiscais, a inauguração do Santos 
Dumont Unidade Avançada Litoral 
Norte e a inauguração da 2ª Unidade do 
Centro de Especialidades Médicas em 
SJC. Mas mais do que isso, prometemos 
e conseguimos cumprir com o reajuste 
dos honorários médicos. 

As vitórias conquistadas em 
2014 se somam a todo o trabalho 
desta gestão que chega ao seu final no 
mês de março de 2015. Passamos por 
um longo processo de transformação 
e conquistas nesses últimos anos. 
Conseguimos encerrar o Plano de 
Recuperação que mantínhamos 
junto a ANS, ampliamos a prestação 
de serviços no Santos Dumont 
Hospital através do lançamento do 
Espaço da Mulher, da implantação 
da Hemodinâmica e da aquisição 
de novos equipamentos do CDI. 
Inauguramos uma nova Unidade de 

Dr. Julio Cesar
Teixeira Amado

Diretor Presidente

“Para 
conquistar 
coisas 
importantes, 
devemos não 
apenas agir, 
mas também 
sonhar, 
não apenas 
planejar, 
mas também 
acreditar” 
Anatole France

Coleta do Laboratório Unimed na 
Av. Tívoli, a qual recebeu também 
uma nova Unidade de Fisioterapia, 
e reduzimos consideravelmente 
os empréstimos contraídos para 
investimentos em Recursos Próprios. 

Além de todas essas conquistas, 
buscamos incansavelmente a melhoria 
da remuneração médica, onde 
conseguimos nesta gestão corrigir 
o valor das consultas médicas em 
62,50% e o CH cirúrgico em 66,67%.

Tudo isso foi possível através 
da profissionalização da gestão da 
Cooperativa e de um trabalho feito 
com transparência e participação dos 
nossos cooperados. Aliado a tudo isso, 
pudemos contar com um grupo de 
Diretores e Conselheiros dedicados e 
comprometidos e com colaboradores 
que gostam de trabalhar na Unimed 
SJC, fazendo seu trabalho com muito 
amor.  

Hoje temos uma empresa que 
está pronta para, no futuro, tornar-
se uma das maiores cooperativas de 
trabalho médico do Brasil. Enquanto 
o cooperado acreditar na força do 
trabalho e na importância de uma 
gestão séria e transparente, poderemos 
sem dúvida, avançar a cada dia, mesmo 
em meio às crises externas por que 
possamos passar.

MENSAGEM
DO PRESIDENTE

MESMO COM AS DIFICULDADES, 
2014 FOI UM ANO DE MUITAS CONQUISTAS
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CONSELHEIROS

Dr. Julio Cesar Teixeira Amado

Dr. Nelson de Almeida

Dr. José Eduardo Domingues

Dra. Rosângela Henrique Araújo 
Santos 

Dr. Lauro Benedito Hanna

Dr. Gerson Vielas Alves

Dr. Paulo Cesar Ribeiro de 
Carvalho

Dr. Luiz Alberto Siqueira 
Vantine

CONSELHEIROS 
SUPLENTES

Dr. Daniel Monteiro Lino

Dr. Marcelo Cobra Hilário 

Conquista!  Esta foi a palavra chave para a Unimed São José 
dos Campos no ano de 2014. Mas,  mais do que uma ideia, conquista 
é o sentimento com o qual fechamos mais um ano de gestão. 
Alcançamos nossos objetivos e realizamos antigos sonhos de nossa 
Cooperativa. Lutamos incansavelmente para reajustar os honorários 
médicos, para conseguir nosso Registro Definitivo perante a ANS e 
realizar os acertos fiscais necessários. Com muito orgulho, podemos 
afirmar que conquistamos todas as nossas metas de 2014. 

Apesar do quadro ruim na economia do país, conseguimos 
corrigir o valor das consultas médicas em 62,50% e o CH cirúrgico 
em 66,67% nos últimos quatros anos de gestão. Inauguramos o 
Santos Dumont Unidade Avançada Litoral Norte, em Caraguatatuba, 
e mais uma unidade do Centro de Especialidades Médicas em São 
José dos Campos. Com tantas vitórias, 2014 certamente entrará para 
a história da Unimed SJC como um ano inesquecível. 

Realizamos muitas conquistas, mas não paramos de sonhar. 
Temos a certeza que estamos preparados para o futuro e seus novos 
desafios. 

MENSAGEM
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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PERFIL E 
ESTRUTURA

Faturamento bruto anual R$ 394,6 
milhões

Número de Cooperados 708

Número de Médicos que ingressaram na
Cooperativa em 2014 13

Número de consultas realizadas 1.124.933

Número de exames realizados
(Laboratório Unimed) 1.694.859 

Número de clientes na carteira total 139.855

Número de novos clientes no ano de 2014 5.858

Número de hospitais próprios 3

Número de colaboradores (Operadora) 325

Número de colaboradores (Recursos Próprios) 737

Número de hospitais credenciados 16

Número de hospitais dia credenciados 3

Número de postos de coleta do Laboratório 
Unimed 6

Número de laboratórios credenciados 10

Número de clínicas credenciadas 113

Número de clientes assistenciais 117.138

Indicadores Unimed

Número de 
Cooperados 
por cidade de 
atuação

São José dos Campos 515

Jacareí 106

Ubatuba 13

Caraguatatuba 54

São Sebastião 13

Guararema 1

Ilhabela 4

Santa Branca 1

Paraibuna 1

Total 708
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Pontos de Vendas

SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS
Sede Administrativa
Avenida Dr. Nelson 
D’Ávila, 1365
Jardim São Dimas
0800-727-7270

JACAREÍ
Estação Jacareí
Rua Dr. Lúcio Malta, 693
Centro
(12) 2128-4000

CARAGUATATUBA
Sede Administrativa
Av. Arthur Costa Filho, 
1541
Sumaré
(12) 3882-3744
(12) 3882-3009

Loja ACEC
Rua Eng. João Fonseca, 
484
Centro
(12) 3897-8822

UBATUBA
Sede Administrativa
Rua Leovigildo Dias 
Vieira, 1068
Itaguá
(12) 3932-7097

Abrangência de Serviços por Cidade

IGARATÁ

SÃO JO
SÉ

DOS CAMPOS

JACAREÍ

GUARAREMA
SANTA

BRANCA

PARAIBUNA

SALESÓPOLIS

MONTEIRO

LOBATO

ILHABELA

SÃO

SEBASTIÃO CARAGUATATUBA

UBATUBA
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Clínicas
Hospitais
Hospital Dia
Laboratórios
Radiologias
Pronto Atendimento
Hospitais Próprios
Centro de Especialidades Médicas
Posto de Coleta Lab. Próprios
Pronto Atendimento Próprio
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01

01
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01
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13
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JACAREÍ

Pronto Atendimento
Unidade Estação dos Trilhos
Rua Dr. Lúcio Malta, 693
Centro
(12) 2128-4000

CEM - Centro de
Especialidades Médicas
Rua Dr. Lúcio Malta, 693
Centro
(12) 2139-4100

Fisioterapia e 
Reabilitação
Rua Dr. Lúcio Malta, 693
Centro
(12) 2128-4009

Laboratório
Praça dos
Três Poderes, 34
Centro
(12) 2128-8002 /
2128-8003

CARAGUATATUBA

Santos Dumont Unidade 
Avançada Litoral Norte 
Rua Rio Grande do Sul, 
1750
Bairro Indaiá
(12) 3885-1100

Unidades Próprias

SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS

Sede Administrativa
Avenida Dr. Nelson 
D’Ávila, 1365
Jardim São Dimas
(12) 2139-4000

Hospital Dia / 
Pronto Atendimento
Unidade Vilaça
Rua Vilaça, 820
Centro
(12) 2139-0384

Laboratório 
Unidade Vilaça
Rua Vilaça, 712
Centro
(12) 3519-3730 /
3519-3737

Laboratório 
Unidade Andrômeda
Avenida Andrômeda, 
1.280
Jardim Satélite
(12) 3932-1050

Laboratório 
Unidade Tívoli
Avenida Tívoli, 413
Vila Betânia
(12) 3904-0001 /
3904-0002/ 3904-0003

CDI – Centro de 
Diagnóstico por Imagem 
Avenida Tívoli, 336 
Vila Betânia
(12) 3878-1270

CEM I - Centro de
Especialidades Médicas
Av. Eng. Francisco José 
Longo, 873
Jd. São Dimas 
(12) 2139-4100

CEM II – Centro de 
Especialidades Médicas
Av. Engenheiro Francisco 
José Longo, 453
Jd. São Dimas
(12) 2139-4100

Fisioterapia e 
Reabilitação
Avenida Tivoli, 223
Vila Betânia
(12) 3904-1111

Saúde Ocupacional
Rua Vilaça, 820
Centro
(12) 2139-0396

Núcleo de Atenção 
Integral
à Saúde (NAIS)
Rua Teopompo de 
Vasconcelos, 67
Vila Adyana
(12) 3943-0610

Santos Dumont Hospital
Avenida Tívoli, 336
Vila Betânia
(12) 3878-1270

Atendimento 
Administrativo
e Laboratório
Av. Arthur Costa Filho, 
1541
Sumaré
(12) 3882-3744
(12) 3882-3009 
(Laboratório)

 

SÃO 
SEBASTIÃO

Atendimento 
Administrativo
Rua Capitão
Luiz Soares, 557
Centro
(12) 3892-4499

UBATUBA

Atendimento 
Administrativo
Rua Leovigildo Dias 
Vieira, 1068
Bairro Itaguá
(12) 3832-4003 - 
(Administrativo)

Laboratório e 
Ambulatório Médico
Rua Leovigildo Dias 
Vieira, 1068
Bairro Itaguá
(12) 3834-4807 
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O monte Everest (ou Evereste) é 
a mais alta montanha da Terra. 
Está localizado na cordilheira 
do Himalaia, na fronteira entre 
a República Popular da China 
(Tibete) e o Nepal. Em nepalês, o 
pico é chamado de Sagarmatha 
(rosto do céu), e em tibetano 
Chomolangma ou Qomolangma 
(mãe do universo).

Cícero

Não basta
conquistar a sabedoria,

é preciso usá-la.
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ESTRATÉGIA
EMPRESARIAL

2014 foi um ano muito importante para nossa Cooperativa, obtivemos o Registro Definitivo como 
Operadora de Saúde junto a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar e passamos a fazer parte de um 
grupo seleto de empresas deste segmento. Nossa carteira de clientes fechou o ano com saldo positivo e nossa 
receita bruta cresceu 13%, mesmo diante de uma economia que sofreu retração e muitos percalços durante o 
ano, atingindo um ticket médio na carteira de pré-pagamento de R$ 210,00.

Mantivemos nosso posicionamento como a maior operadora de saúde da Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte atingindo 117.138 beneficiários na carteira própria. Quando nos comparamos com a 
carteira de beneficiários de todas as operadoras locais, fechamos o ano com um Market Share de 40,92% desse 
mercado, além disso a distância da Unimed SJC para a segunda colocada do ranking é de 147%.

Realizamos em 2014 mais um Processo Seletivo para entrada de novos Cooperados, foram 44 
candidatos inscritos com 35 aprovações.  No que diz respeito às ampliações dos nossos Recursos Próprios, 
inauguramos o Santos Dumont Unidade Avançada Litoral Norte, levando para aquela região um novo conceito 
em atendimento médico e a possibilidade de ampliação da carteira de clientes. Atentos ao cumprimento dos 
prazos de atendimento exigidos pela ANS, inauguramos a segunda Unidade do Centro de Especialidades 
Médicas na cidade de São José dos Campos e avançamos muito no Sistema de Gestão da Qualidade o que nos 
permitirá em breve a certificação de todos os nossos recursos.

Essas são algumas das nossas conquistas que serão relatadas neste Relatório de Gestão juntamente com 
tantas outras que consolidam todo o Planejamento Estratégico. 

Beneficiários das Operadoras

No ANS Operadora Carteira em 
Dez/2013

Carteira em 
Dez/2014

 Market 
Share

320510 Coop de Serviços Méd. e Hosp. Jacareí 
(Atívia) 26.045 25.195 8,80%

413275 Clínica São José Saúde Ltda
(São José Saúde) 41.526 42.301 14,78%

323349 Cime Cirurgia e Medicina S/C Ltda 
(Hospital Alvorada) 10.776 9.652 3,37%

419141 Associação São Francisco Vida
(São Francisco Vida) 12.105 13.576 4,74%

419249 Associação Santa Casa Saúde de 
SJCampos (Vale Saúde) 29.052 30.965 10,82%

415693 Policlin Saúde S/A 41.791 47.451 16,58%

331872 Unimed - São José dos Campos 115.991 117.138 40,92%

Total 277.286 286.278 100%

Fonte: ANS TABNET - Informações em Saúde Suplementar - Base DEZ/2014
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Fontes:        Fundação SEADE – 2014
                    ANS TABNET - Informações em Saude Suplementar – Base DEZ/2014

População
Total da Área 
de Atuação

1.270.108

Número de
Operadoras da 
Concorrência Local

6

Número de
Usuários Informados
pela Concorrência

169.140
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Eventos

MARKETING E COMUNICAÇÃO

Cuidar da Marca Unimed é uma grande 
responsabilidade. Em 2014, não foi diferente. Mais 
uma vez a Unimed aparece entre as 100 marcas mais 
valiosas do Brasil, segundo o ranking Brand Finnance, 
passando do 23º lugar, em 2013, para a 21ª colocação. 
Na nossa região, vale destacar o fato da Unimed São 
José dos Campos aparecer mais uma vez na Pesquisa 
Empresa Nota 10, da Associação Comercial de 
Caraguatatuba. 

Nosso Negócio é agregar valor à marca, 
construindo uma relação de confiança entre a 
Unimed São José dos Campos e seu público de 
interesse. Para tanto, dedicamos toda nossa equipe, 
inteligência e pró-atividade no planejamento e 

Em ano de Copa do Mundo, a 8ª edição da 
Unimed Run uniu duas paixões dos brasileiros: 
corrida e futebol. Em 2014, a Unimed Run se tornou 
oficialmente a maior Corrida de Rua de São José dos 
Campos, contando com mais de 5 mil corredores 
inscritos. Durante o evento, foi realizada a corrida de 
5Km, de 10Km e a caminhada de 5Km.

gestão das demandas advindas de nossos Clientes, 
Cooperados, Colaboradores e Comunidade.

Entre os grandes desafios do Marketing da 
Unimed São José dos Campos em 2014, estão a 
inauguração do Santos Dumont Unidade Avançada 
Litoral Norte, em Caraguatatuba, e o lançamento de 
um novo produto, o Unimed Flex. 

Além disso o departamento trabalhou 
ativamente desenvolvendo ações de endomarketing, 
relacionamento com Clientes e Cooperados, 
campanhas comerciais e institucionais. 

Buscando sempre novas possibilidades de 
comunicação, o Marketing da Unimed SJC conseguiu 
superar expectativas e alcançar ótimos resultados. 

Unimed Run
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Encontro Unimed de 
Relacionamento com Clientes

Cerca de 300 convidados representantes 
de grandes empresas da região, como Johnson & 
Johnson, Embraer, e as prefeituras de São José dos 
Campos, Caraguatatuba e Jacareí, marcaram presença 
no Encontro de Relacionamento com Clientes de 
2014. A noite começou em grande estilo, embalada 
pelos clássicos de Elton John, representado pelo 
cantor Rogério Martins, cover do cantor britânico há 
mais de 20 anos. Como atração principal, tivemos  a 
apresentação do ator e humorista Leandro Hassum, 
com o espetáculo “Lente de Aumento”. Após os 
espetáculos foi servido um delicioso jantar. Foi 
uma comemoração que coroou o nosso intenso 
relacionamento com os Clientes, ponto chave para a 
Fidelização de nossa carteira e os avanços da Unimed.
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Mais de 300 pessoas entre autoridades, 
imprensa e convidados marcaram presença na 
solenidade de inauguração do Santos Dumont 
Unidade Avançada Litoral Norte, no dia 26 de 
setembro. A festa aconteceu em um espaço montado 
especialmente para o evento, em frente à entrada 
principal da nova Unidade. 

Após o discurso das autoridades presentes 
e dos Diretores da Unimed SJC, todos foram  
convidados para uma visita guiada ao hospital pela 
equipe de colaboradores da Unidade.

 Com capacidade para atendimento de até 3,5 
mil pacientes por mês, o Santos Dumont Unidade 
Avançada Litoral Norte oferece aos clientes da 
operadora, serviços de atendimento de urgência 
e emergência, exames de imagem no Centro de 
Diagnóstico Integrado e procedimentos de baixa e 
média complexidade no Hospital Dia.

Inauguração Santos Dumont 
Unidade Avançada Litoral Norte
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Em 2014, uma antiga tradição foi retomada na 
Unimed SJC: a comemoração do Dia do Médico com 
um grande encontro para cooperados e suas famílias, 
o ChurrasMed. O evento foi realizado no domingo, 
dia 26 de outubro, na Fazendo Bonanza. Com um belo 
dia de sol, muito churrasco, piscina e atividades para 
crianças, o evento foi aprovado por todos os coope-
rados presentes. Para os cooperados do Litoral Norte, 
foi realizado no dia 24 de outubro um delicioso Luau, 
no Eco Resort Tabatinga. O belo visual, com fogueira 
e música ao vivo deu o tom deste delicioso encontro.

Comemoração Dia do Médico:
Luau e Churrasmed
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2011 2012 2013 2014
Mídia

Espontânea R$ 812.242,00 R$   2.363.048,00 R$ 1.798.342,00 R$1.544.335,82

Resultado de Mídia Espontânea

2011 2012 2013 2014
Nº de Citações 356 669 840 672

Valor mídia Espontânea R$ 1.163.209,70 R$ 2.498.136,00 R$ 1.936.327,94 R$ 1.680.793,61

Apesar do ano difícil para os times locais, a Unimed São José dos Campos continua a patrocinar o 
esporte na região como forma de reforçar nosso posicionamento a favor de práticas que incentivam a saúde e a 
melhoria na qualidade de vida. Em 2014, as equipes masculinas de Basquete e Futsal de São José dos Campos 
foram patrocinadas pela Unimed SJC. Os valores de retorno com mídia espontânea, somando-se Basquete 
e Futsal, passaram de R$ 1,5 milhões no último ano. Este valor representa inserções em jornais impressos, 
Internet, rádio e televisão. Esta é uma forma de levar a marca Unimed para a rotina de nossa comunidade. 

O ano de 2014 foi atípico para a imprensa brasileiro, levando em conta a extensa cobertura para 
a Copa do Mundo e o primeiro e segundo turno das Eleições. Com isso, os meses que antecedem estes 
acontecimentos ficam com a grade sem espaço para matérias de outras categorias. Isso explica a queda no 
número de inserções da Marca Unimed nos veículos de comunicação regionais. Conseguimos um total de 
672 inserções em jornais impressos, site de notícias, rádio e televisão. Isso nos leva ao valor total de mídia 
espontânea positiva de R$ 1.680.793,61. 

Prêmios

Em 2014, o Marketing da Unimed São José dos 
Campos teve a honra de ser premiado como autor 
da melhor ação do Meio Digital do 20º Prêmio de 
Marketing Unimed, Dr. Nilo Marciano de Oliveira, 
da Unimed do Brasil. Foram mais de 196 trabalhos 
inscritos em seis categorias, sendo que a nossa 
Singular foi finalista em duas categorias: Digital e 
Endomarketing. 

O prêmio foi para a ação “Foto Premiada”, que 
fez parte da campanha “Projeto Verão 2014”. Na arena 
montada durante os meses de janeiro e fevereiro nas 
praias do Litoral Norte de São Paulo, foi instalado 
um totem para os visitantes serem fotografados 
por um colaborador da nossa equipe. As fotos eram 
publicadas na fan page da Unimed SJC e a mais 
curtida durante o final de semana era premiada com 
uma bicicleta personalizada Unimed. No total, foram 
mais de 350 fotos postadas, com participação de 
cerca de 900 pessoas.

Mais uma vez a Unimed São José dos Campos 
foi reconhecida como uma das melhores empresas 
no segmento de assistência médica pela Pesquisa 
“Empresa Nota 10”. O prêmio é concedido pela 
Associação Comercial de Caraguatatuba, através de 
voto popular. 

Marketing Esportivo

Unimed na Imprensa

20º Prêmio de
Marketing Unimed

Pesquisa 
Empresa Nota 10 
Caraguatatuba
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Confira as principais Campanhas e Anúncios da Unimed SJC em 2014: 

Projeto Verão 2014

Aniversário de 5 anos do 
Santos Dumont Hospital

Lançamento do
produto Unimed Flex

Campanha Comercial
“De Bem Com a Vida”

Campanha de Vendas
“Se sua vida pede mais, a 
Unimed completa”

Outros trabalhos

Publicidade e Propaganda

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014   |   UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS22



O seu plano do seu jeito.

INFORMAÇÕES E VENDAS

0800 727 7270
centraldevendas@unimedsjc.com.br
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VOCÊ ESTÁ CONVOCADO PARA 
FAZER PARTE DESSA TORCIDA
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Publicações

Destinada aos cooperados da Unimed SJC, a 
revista Eu Sou Unimed foi lançada em dezembro 
de 2013 e encontra-se atualmente em sua 5ª edição. 
Com matérias sobre as novidades dos Recursos 
Próprios e os acontecimentos da Cooperativa, ela se 
tornou um dos principais meios de comunicação 
entre a Unimed SJC e seus cooperados. Um contato 
direto, transparente onde cada uma de nossas 
conquistas ganha destaque junto aos Cooperados.

Revista leve, que trata de assuntos da 
atualidade e apresenta as principais novidades 
da Unimed SJC para seus clientes e moradores da 
região. A Revista Unimed com Você foi retomada 
em 2014, com um projeto gráfico totalmente 
reformulado, a revista ficou muito mais dinâmica 
e agradável para a leitura. 

Jornal desenvolvido para o colaborador da 
Unimed SJC, a publicação é distribuída em todos os 
Recursos Próprios. O Somos Unimed é um meio de 
comunicação interno que visa passar informações 
importantes para os colaboradores e aumentar a 
integração entre colegas. Lembramos sempre que o 
colaborador é peça fundamental para o sucesso da 
operadora e com o Somos Unimed podemos valori-
zar a participação de cada um deles.

Revista 
Eu Sou Unimed

Revista 
Unimed com Você

Jornal
Somos Unimed
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Volume de atendimento do setor

Criado para ser um setor exclusivo para os 
médicos cooperados da Unimed SJC e seus familiares, 
a área de Relacionamento e Educação Cooperativista 
conta com colaboradores totalmente dedicados a 
essa função.

OBJETIVOS

Administração dos benefícios oferecidos aos 
cooperados e atendimento às solicitações a eles 
relacionadas,

Atuação como Ouvidoria do Cooperado, 
prezando para que as reclamações cheguem ao 
conhecimento da Alta Administração,

Fomento aos conceitos do Cooperativismo e 
esclarecimentos sobre as regras de funcionamento 
da Cooperativa e suas relações com a ANS.

O setor fechou o ano com 5.976 atendimentos 
para um total de 708 médicos cooperados.

Em 2014 mantivemos as 
Pesquisas Mensais para mensurar 
o grau de satisfação com relação 
às respostas das solicitações e 
ouvidorias registradas no setor 
e, desta forma, 100% do que foi 
registrado no mês recebeu contato 
telefônico para fins de avaliação. 
O ano de 2014 foi um marco 
para o setor de Relacionamento 
e Educação Cooperativista, pois 
foram adotadas duas grandes 
ações:

1. Implantação do trabalho 
do Assistente de Relacionamento 
junto aos consultórios dos 
médicos cooperados

Com início em setembro de 
2014, foram realizadas 166 visitas 
a cooperados, com o objetivo 
de levar mais informações da 
cooperativa aos seus sócios, bem 
como auxiliá-los na resolução de 
demandas junto à cooperativa. 
As visitas são remuneradas no 
valor de uma (1) consulta da 
carteira própria e, na ocasião da 
visita, o cooperado recebe o “Guia 
de Benefícios ao Cooperado” 
com explicações dos principais 
benefícios oferecidos pela Unimed 
SJC aos seus sócios.

Volume de Atendimento Setor
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RELACIONAMENTO E 
EDUCAÇÃO COOPERATIVISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014   |   UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 25



Ao final de cada visita é aplicada uma Pesquisa de Satisfação. Em 2014, um dos objetivos da pesquisa era 
conhecer a opinião dos cooperados com relação aos serviços prestados pelo setor e o resultado apontou 92,5% 
de manifestações positivas, entre satisfeitos e extremamente satisfeitos.

2. Implantação do Setor de Relacionamento com o Cooperado na cidade de Jacareí.

Desde setembro de 2014 os cooperados de Jacareí passaram a contar com o Setor de Relacionamento 
em sua cidade com um colaborador inteiramente dedicado a eles na Unidade Administrativa.

Essa ação permitiu que todos os serviços aos cooperados de Jacareí pudessem ser obtidos em sua cidade 
de atuação, permitindo um atendimento mais ágil, prático e personalizado.

ANO
2011

ANO
2012

ANO
2013

ANO
2014

580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780
800

691 702 708

662

Evolução do Número de
Cooperados ao longo dos Anos
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Em 2014 o já tradicional evento “Aniversariantes do Mês” no Bar do Coronel contou com a presença de 
cooperados e seus familiares. Este ano a inovação ficou por conta do sorteio de um Vale Viagem no valor de R$ 
2.500,00 entre os cooperados aniversariantes presentes.

Foram também realizados dois eventos de “Aniversariantes do Mês” em Caraguatatuba, prestigiando 
assim os cooperados do Litoral Norte, que participaram ativamente dos eventos com grande animação.

Em 2014 a Cooperativa resgatou dois eventos bastante prestigiados pelos Cooperados, o Churrasmed e 
o Luau no Litoral Norte. O objetivo dos eventos foi comemorar o “Dia do Médico” com total interação entre os 
Cooperados e seus familiares.

Aniversariantes do Mês

ChurrasMed e Luau 
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Em 2014, a Unimed SJC abriu novo Processo Seletivo para o 
ingresso de novos cooperados a fim de manter a adequação da rede 
de serviços em função da carteira de clientes, especialmente após a 
inauguração do Santos Dumont Unidade Avançada Litoral Norte. 

Mantivemos a parceria com a Fundação Unimed, que, juntamente 
com nossa equipe, ministrou o Curso de Cooperativismo e conduziu 
etapas do processo seletivo.

Ao final de todo o processo, os novos cooperados estavam aptos 
a ingressarem na Unimed SJC para atuarem em diversas especialidades 
nas cidades de nossa área de abrangência.

Curso de Cooperativismo e
Processo Seletivo para Novos Cooperados

O Programa de Pontuação dos Cooperados, criado para incentivar 
a Educação Continuada e a participação em eventos societários e 
sociais, através de pontuação obtida pela participação em cursos de 
aperfeiçoamento, assembleias, eventos culturais, científicos e sociais, 
premiou 30 cooperados com viagens, pagamentos de taxas da APM, 
CRM e ISS.

Em 2014, o Programa de Valorização das Secretárias foi 
completamente revitalizado, com novas possibilidades de pontuação 
e premiação. Voltamos também com a Festa em comemoração ao Dia 
da Secretária, que foi prestigiada com a presença das 150 secretárias 
melhores pontuadas no Programa. 

Também como inovação, além dos treinamentos habituais 
oferecidos às secretárias de médicos cooperados, trouxemos a 
palestrante Ana Claudia Vanzelli – psicóloga e atriz, com experiência 
no Sistema Unimed - que trouxe o tema “Como ser uma secretária 
sensacional?”. A palestra foi avaliada pelas presentes com 100% de 
satisfação.

Programa de Pontuação dos Cooperados 

Programa de Valorização das Secretárias

Núcleo de Educação Cooperativista e 
Responsabilidade Socioambiental - NEC
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Em 2014, a Unimed do Brasil entrou em processo de 
renovação e aprimoramento das exigências junto às singulares 
para a obtenção do Selo Unimed de Sustentabilidade. As alterações 
envolveram inclusive a nomenclatura dada às categorias de boas 
práticas que agora são, Diamante, Ouro, Prata e Bronze. Dentro 
desse novo padrão, a Unimed SJC conquistou o padrão “Ouro” na 
certificação. 

Com a participação de 23 colaboradores e seus 
familiares, e ainda com seis médicos cooperados 
voluntários, o grupo foi criado em 2014 e escolheu 
como entidade beneficiada para suas ações o “Asilo 
São Vicente de Paulo” em São José dos Campos. Nas 
ações realizadas em 2014, o Grupo arrecadou 470 
pacotes de fraldas geriátricas, mais de 150 itens de 
higiene pessoal (sabonete, pasta de dente, etc), 150 
kg de alimentos e cobertores, além de promover a 
entrega de lembrancinhas de Natal aos idosos.

Iniciativa da Unimed do Brasil que estimula 
a arrecadação de lacres de latas de alumínio para 
aquisição de itens de acessibilidade. Esse ano a 
Unimed SJC contou com o apoio da ONG Estudantil 
“Planeta Verde”, composta pelos alunos do ensino 
fundamental da “Escola Monteiro Lobato”, que 
além de arrecadar cerca de 70 mil lacres, conseguiu 
a doação de uma cadeira de rodas. No total, foram 
arrecadados pelos colaboradores 130 kg de lacres, 
revertidos na compra de um balão de oxigênio, que 
juntamente com a cadeira de rodas, foram doados ao 
“Asilo São Vicente de Paulo”.

Grupo de Voluntariado 

2ª Edição do Programa
“Eu Ajudo na Lata” 

Responsabilidade 
Socioambiental
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57 formandos na “Fraternidade Batuíra”, que promove a inclusão digital de gestantes. 

1.650 kg de lixo reciclável recolhidos, 
Reciclagem de lâmpadas fluorescentes - “Recicla Lâmpada” (2815 lâmpadas),
Pilhas e Baterias (130,85 kg).

Contando com mais de 350 livros doados, foi implantada a Biblioteca On-line para 
colaboradores e cooperados. Por meio de acesso via intranet, o solicitante pode consultar o acervo de 
livros, fazer reservas e a solicitação de empréstimo.

Arrecadação de 360 peças de roupas, encaminhadas para o Fundo Social de Solidariedade.

Programa Félix de Inclusão Digital 

Programas de Reciclagem e Conscientização Ambiental

Biblioteca On-line 

Campanha do Agasalho 
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Em 2014 o Setor de Estratégia esteve a frente de projetos estratégicos da organização, atuando na 
geração de informações, acompanhamento de projetos, implantação de nova ferramenta para gerenciamento 
de indicadores, participação no Planejamento Estratégico, assim como as demais atividades:

• Manutenção do Relatório Gerencial Mensal com Gráficos Comparativos de Períodos e Evolução 
Mensal/Anual;

• Desenvolvimento do Boletim Informativo com o objetivo de divulgar os principais indicadores e 
informações estratégicas do setor da saúde e dos nossos principais concorrentes;

• Estudo de Viabilidade Econômica para implantação da CBHPM (Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos);

• Apoio na implantação da TISS;

• Geração de informações para captação dos beneficiários elegíveis nos programas de Medicina 
Preventiva, assim como para acompanhamento e análise de evolução;

• Suporte ao trabalho de IDSS (Índice de Desempenho da Saúde Suplementar);

• 11 Encontros Estratégicos envolvendo mais de 300 colaboradores em 338 horas de apresentação, 
disseminando o Mapa Estratégico da Cooperativa;

• Implantação de nova ferramenta para os indicadores do Balanced Scorecard da Cooperativa 
assim como treinamento para os envolvidos, totalizando 92 horas de treinamento para 83 colaboradores e 
Gerências Executivas;

• Acompanhamento e aplicação das diversas pesquisas solicitadas pela Unimed do Brasil junto aos 
departamentos da  Unimed SJC.

Dentro das ações para a obtenção do Selo de Sustentabilidade, 
em 2014 a Unimed SJC passou a monitorar o gasto de combustível tanto 
dos recursos próprios quanto dos terceirizados, reavaliando viagens 
aéreas, buscando sempre que possível a utilização de videoconferências 
e cursos on-line. Além disso, gás de cozinha e consumo de ar 
condicionado também estão na lista dos itens que passaram a ser 
monitorados. 

Programa de quatro horas, em parceria com o SESCOOP (Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) que trouxe conceitos 
de Responsabilidade Socioambiental para os colaboradores escolhidos 
para serem multiplicadores dentro da operadora e do Hospital Santos 
Dumont.

Controle de CO2 

2ª Oficina Consumo Responsável e Consciente
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ESTRATÉGIA E QUALIDADE
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No ano de 2014 o Setor da Qualidade atingiu resultados eficazes, 
promovendo evolução da organização rumo a excelência nos negócios.

 Após acompanhamento e trabalhos voltados para 
sustentabilidade na excelência do atendimento, o Santos Dumont 
Hospital recebeu a auditoria de manutenção de acreditação ONA nível 
2 (Organização Nacional de Acreditação) em Julho, mantendo o Selo de 
Qualidade.

Para a inauguração do Santos Dumont Unidade Avançada 
Litoral Norte, foram realizadas 6 horas de treinamento para novos 
colaboradores, disseminando o conceito de Qualidade instituído 
na Organização, com o objetivo de garantir um alto nível de 
comprometimento de toda a nossa equipe frente à excelência no 
atendimento.

 Foi intensificado o envolvimento, de todas as áreas da 
Operadora e nos Recursos Próprios, com o conceito da qualidade através 
das ações:

Treinamentos - 16 Encontros / 378 pessoas
/ 930 horas sobre diversos temas:

 Novo Modelo de Gestão;
 Políticas Institucionais – estudo de casos;
 Instruções de Trabalho;
 Características e Importância dos Aspectos Documentais;
 Emissão de Plano de Ação;
 Boas Práticas de Treinamento em Processos;
 Boas Práticas em Auditorias Internas do SGQ
 (Sistema de Gestão da Qualidade);
 Acordo de Nível de Serviço.

Auditorias Internas e Visitas Técnicas na rede própria.

Encontros com médicos.

Preparação da Equipe para Certificação PALC.

Benchmarking com referência as práticas adotadas para 
implantação da Resolução Normativa 277.

Interação interdepartamental e acordos de nível serviços 
estabelecidos foram fundamentais para melhoria contínua dos 
processos da organização.

Sustentabilidade ao Programa da Qualidade que contribuiu para 
inserir fortemente a cultura da qualidade.

MAPA ESTRATÉGICO 2014-2018

Visão
Ser referência em Promoção e Assistência à Saúde no Sistema Unimed e com cooperados 
remunerados pela CBHPM até 2015

Atuar como Operadora 
de Saúde com foco no 

crescimento sustentável

Resultado

Clientes

Processos

Pessoas

Melhorar a remuneração do 
Cooperado

Elevar a Satisfação 
dos Clientes

Ampliar Ações de
Promoção à Saúde

Aumentar eficiência 
dos Processos

Aumentar integração dos 
processos com automação

Implementar novos 
Padrões Normativos 
(ONA, RN 277, PALC)

Treinar e desenvolver  
colaboradores Disseminar Estratégia

Estruturar TI

Ampliar atuação na 
Prestação de Serviços
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A Ouvidoria da Unimed SJC tem como objetivo estratégico ouvir o cliente em suas necessidades, 
propondo a alta gerência o aprimoramento dos processos, e quando necessário, a sua devida correção. A 
Ouvidoria deve agir de forma imparcial, buscando o fortalecimento e credibilidade junto aos beneficiários da 
Operadora.

O setor cumpre desde Outubro de 2013 a Resolução Normativa n° 323 da ANS, que tem como foco a 
resolução da manifestação de forma rápida e ética, evitando a insatisfação do beneficiário e sua reclamação 
em outros meios de comunicação e instancias.

Tivemos 1.889 manifestações no ano de 2014. Quando comparado com 2013 houve um aumento de 18%. 

Canais de Entrada das Ouvidorias – 2014

Meios Eletrônicos

Mês E-mail Carta Call
Center

Fale
Conosco

Fale com 
a Unimed

Sites de 
Relacio-
namento

Fone

Janeiro 74 3 41 6 0 5 13
Fevereiro 70 2 40 7 0 3 12

Março 88 1 50 17 28 4 5
Abril 63 2 49 5 28 5 9
Maio 98 4 57 13 10 0 11
Junho 37 5 57 5 7 0 7
Julho 52 0 28 3 39 5 13

Agosto 60 2 44 4 18 4 22
Setembro 63 1 37 3 20 9 25
Outubro 46 0 43 2 20 7 22

Novembro 63 3 75 9 15 5 50
Dezembro 45 0 52 4 7 3 25

Total 759 23 573 78 192 50 214

OUVIDORIA

A Ouvidoria da Unimed SJC também atua nos meios 
eletrônicos, no qual realiza monitoramento nos sites de 
relacionamento e reclamações. 

Dentre eles o Reclame Aqui, que é um dos maiores 
sites de reclamação para consumidores do país. Nele o 
usuário realiza a postagem de sua manifestação, a empresa 
responde, e na finalização do caso, o cliente nos dá uma 
nota e indica se faria novo negócio. 

O cadastro da Unimed SJC nestes sites tem como 
objetivo a identificação de falhas para correção e melhoria 
nos processos.

Em relação ao ano de 2013, a Unimed SJC teve um 
aumento de satisfação em sua nota, passou de 5,62  para 
6,42 em 2014, com atendimento de 100% das demandas.
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Com foco cooperativista, atuando nas áreas Cível, Societária, Código de Defesa do Consumidor, 
Trabalhista, Tributária, Regulatória e Contratual, o Setor Jurídico da Unimed São José dos Campos se destacou 
e desempenhou diversas atividades importantes em 2014.

Atuando ativamente perante aos Juízes da região, o departamento participou de reuniões nos gabinetes 
com desenvolvimento de importantes temas na área da Saúde Suplementar, visando maior aproximação e 
integração com o Sistema Judiciário.

Em 2014, o Departamento Jurídico participou de diversos cursos e treinamentos importantes, que 
permitiram aprofundar o estudo do comportamento e tendências do Poder Judiciário. Constantemente surgem 
novos julgamentos e súmulas, expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado que são ligados às atividades 
da Cooperativa, o que demanda constante monitoramento técnico para agilizar uma reação e racionalização 
proativa, visando melhores resultados. 

ESTRATÉGIA
JURÍDICA

• Apresentação de Defesas Judiciais nos processos promovidos contra a Unimed SJC, onde se constatou 
uma evolução das decisões favoráveis;

• Ações de Recuperação de Crédito entre Monitórias / Ações de Cobrança / Execução de Títulos 
Extrajudiciais.

• Forte atuação junto a ações Cíveis e Trabalhistas.

Ações Judiciais

Foram recebidos diversos ofícios e notificações de diferentes origens, como Ministério Público, 
Prefeitura Municipal e Delegacias da Receita Federal, além de órgãos judiciais e administrativos que tiveram 
atuações durante todo o ano do Departamento Jurídico.

Apresentação de defesas em 60 Reclamações e 20 Audiências de clientes perante o Procon.

Ofícios e Notificações

PROCON
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Em 2014 foram emitidos aproximadamente 40 pareceres jurídicos sobre assuntos diversos, solicitados 
pelos departamentos da Unimed SJC.

Em 2014 o Departamento Jurídico analisou diversos tipos de contratos, entre eles: credenciamento, 
prestação de serviços e comerciais. No total, foram aproximadamente 570 instrumentos contratuais, entre 
novos contratos, aditivos e rescisões.

Pareceres

Análise e Elaboração de Contratos

A ANS divulgou o 11º Ciclo do Monitoramento da Garantia de Tempo de Atendimento, sendo que a 
UNIMED SJC se enquadrou na FAIXA ZERO, a melhor faixa existente abaixo da mediana em número de 
reclamações de beneficiários junto à Agência. A comparação é feita entre as operadoras do mesmo porte e com 
mesma quantidade de beneficiários. 

1.  11º Ciclo do Monitoramento da Garantia de Tempo de Atendimento 

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) divulgou novas Resoluções Normativas em 2014, que 
demandaram constante análise, monitoramento e, consequentemente, influenciaram na postura e no resultado 
final do trabalho da Cooperativa. 

ANS
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A ANS divulgou no dia 19 de novembro o resultado final do IDSS 2014 (Índice de Desempenho da Saúde 
Suplementar), um programa de qualificação das operadoras de saúde criado pela ANS. Houve significativa 
melhora na posição da Unimed SJC em relação ao resultado de 2013.

A escala utilizada é de 0 a 1, sendo 1 a melhor nota.

3.  Divulgação do IDSS 2014 (Ano Base 2013): 

Implantação de novo Sistema Jurídico PROMAD – Sistema Jurídico para cadastramento e controle 
de processos com objetivo de facilitar a rotina viabilizando uma gestão organizada com geração de dados e 
relatórios. 

PROMAD

A ANS divulgou os dados da Análise do Risco Assistencial, em setembro de 2014. A boa notícia é que 
a Unimed São José dos Campos manteve-se no status de “Risco Baixo”, apontando uma variação positiva em 
relação aos processamentos anteriores, conforme tabela abaixo. 

Fonte: ANS 

2.  Melhor classificação no ranking de Risco Assistencial 

Período Pontuação Final Classificação
Novembro de 2013 0,4976 Risco Moderado

Fevereiro de 2014 0,5163 Risco Pré-Moderado

Junho de 2014 0,6603 Risco Baixo

Setembro de 2014 0,6765 Risco Baixo

IDSS 2013 - 0,4921

IDSS 2014 - 0,6328

Melhora de 
28,59%
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O ano de 2014 foi um marco e um ano de muitas conquistas para o Departamento de Tecnologia da 
Informação (TI). Período com inúmeros desafios, em que a Presidência não mediu esforços para que todas 
as áreas fossem atendidas em suas demandas, tanto para as legislações como em melhorias de processos 
em automação, integração com os sistemas utilizados pela Operadora e Recursos Próprios. Houve foco em 
disponibilidade dos sistemas, com mais de 98% em produção. 

Tivemos a atualização do Sistema de ERP (Enterprise Resource Planning) da Operadora. ERP é o Sistema 
de Gestão Empresarial, que gerencia as informações relativas aos processos operacionais, administrativos e 
gerenciais das empresas. Com a atuação determinada das equipes de TI, foram modernizadas e melhoradas 
várias funcionalidades para todos os setores através de mais de 600 horas de trabalhos e treinamentos nesse 
processo.

Através dos aplicativos MS System Center e Nagios, foi possível trabalhar o gerenciamento unificado 
entre ambientes locais e redes, provisionando infraestrutura, monitoramento, desempenho e automação, além 
de gerenciamento de serviços de TI.

Interligamos nossas principais Unidades através de um anel em 
fibra ótica redundante. Isso significa que os acessos de entrada e saída são 
por duas vias, tanto para redes quanto para a telefonia Voip.  

A TI trabalhou ativamente também nos processos de 
monitoramento para que os serviços de imagens de mais de 280 mil 
procedimentos em nosso Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) 
estivessem sempre disponíveis interna e externamente, guardados com 
segurança na base de dados da Operadora e Recursos Próprios, com 91% de 
disponibilidade, 24 horas por dia. 

Realizamos também a renovação do parque de desktops da 
Operadora e Recursos Próprios, visando maior agilidade no processamento 
dos serviços de todas as unidades. Os antigos computadores, com cerca de 
8 a 10 anos de utilização, se encontravam obsoletos para a operação, sendo 
inclusive incompatíveis com alguns sistemas utilizados. 

Foi realizada também a extensão do Outsourcing de Impressões, um 
projeto de substituição do fornecedor de impressoras, afim de padronizar 
os equipamentos com um único fabricante e serviço. Todo o parque foi 
analisado e substituído por novos equipamentos (1º uso), com o foco na 
relação custo e benefício. As atuais ilhas de impressões são associadas 
a softwares de gestão do custo por página impressa, atreladas ao centro 
de custo por departamento, inclusive para reposição dos insumos, 
como toners e peças, administrados remotamente pelo fornecedor, 
possibilitando assim a ação preditiva e não reativa. 

Muitos outros atendimentos durante o exercício foram realizados 
em todos os segmentos apresentados através do gráfico abaixo.

Chamados Atendidos em 2014

TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

13.025
CHAMADOS
ATENDIDOS

“AÇÃO 
PREDITIVA E 

NÃO REATIVA”

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014   |   UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 37



Outras ações da TI 
(por área)

Recursos Próprios

• Para o Santos Dumont Unidade Avançada 
Litoral Norte, foi adquirido um Datacenter, garantindo 
para a Unidade infraestrutura e sistemas de ponta 
para dispor de um atendimento com agilidade 
e eficácia, integrados aos Datacenter’s da Sede e 
do Santos Dumont Hospital. O projeto envolveu 
todas as áreas da TI, com mais de 300 horas de 
parametrizações de treinamentos, tanto para os 
colaboradores como para os médicos que atendem na 
Unidade Avançada;

• Foi projetada e implantada toda a 
infraestrutura para mais uma unidade de 
atendimento – o Centro de Especialidades Médicas 
II (CEM II). Todo o processo da unidade acontece on-
line;

Chamados Atendidos em 2014

Suporte Suporte Sistemas Importações GPS/EMS Tasy Web Tecnologia Telefonia

5.414

497

1.094

960

2.030

1.676

690

664
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Assistência e Promoção à Saúde
• Adequação à RN 305, que definiu 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, estabelecendo prazos para a 
adequação. O mês de setembro de 2014 foi o prazo 
limite para as adequações ao novo padrão TISS 
3.02. Tivemos muito trabalho, foram mais de 9.800 
lançamentos em nossa base de dados somente de 
registros de execuções, sendo 8.220 sem XML e 
1.600 com XML. Um sistema de faturamento nesse 
novo formato foi colocado à disposição de toda a 
rede para que todos pudessem se ajustar ao novo 
autorizador;

• Foram realizadas 186 mil transações 
de Intercâmbio on-line no ano, com mais de 
390 mil procedimentos e 298 insumos, visando 
o atendimento ponta a ponta e garantindo o 
recebimento dos atendimentos prestados para as 
demais singulares;

• Atualização de versão para a Matriz 
Gerencial foi executada, possibilitando a análise de 
novas métricas de movimentação da rede e usuários;

• Sistema integrado de cobranças A500 foi 
modernizado e aparelhado com ilhas de impressão. 
Como resultado, tivemos a otimização do serviço 
de postagens de cobranças dos movimentos de 
Intercâmbio.

• Novos procedimentos acrescidos ao sistema 
de análises laboratoriais ao ERP para que relatórios 
de gestão pudessem ser analisados, atendendo aos 
programas do NAIS (Núcleo de Atenção Integral à 
Saúde) entre outras áreas;

• Para a unidade do NAIS (Núcleo de 
Atenção Integral à saúde), foi feito o levantamento 
de requisitos para a implantação de um sistema 
integrado buscando informações on-line dos 
sistemas da Operadoras e Recursos Próprios, 
atendendo as necessidades do Projeto que incluem 
vários programas de monitoramento. Estes 
programas foram condecorados com prêmios no 
sistema Unimed.

Administrativa e Financeira

Mercado

• Atendemos a todas as exigências das 
Legislações como expedições de DIRF – Declaração 
de Imposto de Renda Retido na Fonte, DMED - 
Declaração de Serviços Médicos, PEONA - Provisão 
de Eventos Ocorridos e Não Avisados, Informe de 
Rendimentos e outros como segunda via de boletos 
de forma on-line; 

• Avaliação e negociação com Softwares 
para Planejamento e Execução Orçamentária, com 
previsão de entrega para o primeiro semestre de 
2015;

• Conclusão da implantação de módulos 
de Recursos Humanos como Portal, Controle de 
Frequência e Benefícios, em processo de conclusão, 
Recrutamento e Seleção, Cargos e Salários, Benefícios, 
eSocial e Medicina do Trabalho.

• Avaliação e negociação com Softwares 
de CRM (Customer Relationship Management) 
-  sistema integrado à gestão com foco no cliente. 
O Sistema visa atender a gestão do Departamento 
Comercial, com previsão de instalação no segundo 
semestre de 2015;

• Suporte para atender RN 309, norma que 
dispõe sobre o agrupamento de contratos coletivos 
de planos privados de assistência à saúde com até 
29 vidas para fins de cálculo e aplicação de reajuste, 
facilitando a operacionalização, garantindo o ajuste e 
a saúde financeira dos contratos.
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O monte Aconcágua (Sentinela 
de Pedra) com 6 960,8 metros 
de altitude, é simultaneamente 
o ponto mais alto das Américas, 
de todo o Hemisfério Sul e o 
mais alto fora da Ásia. Fica 
localizado nos Andes argentinos, 
a cerca de 112 km da cidade de 
Mendoza. Está localizado no 
Parque Provincial Aconcágua, 
cuja entrada fica próxima ao 
povoado de
Puente del Inca.

Paulo Coelho

A grande conquista
é o resultado de pequenas vitórias

que passam despercebidas.
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Ao concluir 2014 pode-
se afirmar que a Diretoria de 
Mercado, com um trabalho sério 
focado em novas estratégias de 
negócios, onde se privilegiou 
a fidelização dos clientes, a 
credibilidade e o profissionalismo, 
colocou a Cooperativa num novo 
patamar financeiro e reposicionou 
a empresa para que nos próximos 
anos possa ser, a cada dia, mais 
competitiva no mercado. 

Dentre as várias ações 
adotadas, a política do ‘vendeu-
entregou’ buscou fortalecer 
junto aos clientes a credibilidade 
da marca, oferecendo serviços 
justos e de qualidade, dentro 
daquilo que foi contratado, o 
que levou consequentemente 
a fidelização de clientes que se 
sentiram atendidos por uma 
empresa ‘profissionalizada’ e que 
tinha o compromisso de oferecer 
exatamente aquilo que foi 
comercializado. 

Outras estratégias 
envolveram o rigor na escolha 
de gestores, o fortalecimento do 
relacionamento com as Corretoras, 
a ampliação do departamento 

Dr. José Eduardo Domingues
Diretor de Mercado

“Profissiona-
lismo é saber 
fazer, saber 
quando fazer 
e fazê-lo”
Frank Tygger

de pós-venda, que promoveu 
uma maior aproximação da 
Cooperativa, principalmente 
com os grandes clientes e um 
monitoramento constante e 
rigoroso com relação aos objetivos 
propostos. 

Hoje a empresa está 
madura para gerir novos 
negócios com foco maior no 
faturamento e remuneração dos 
cooperados. Ficamos felizes que o 
mercado e os médicos realmente 
acreditaram na força da marca, 
no posicionamento da empresa 
no mercado e, sobretudo nas 
diretrizes traçadas pela Diretoria 
e Conselho Administrativo com o 
aval da Assembleia. 

Com certeza, a Cooperativa 
está hoje pronta para vislumbrar 
novas perspectivas de negócios 
e para ser a cada dia mais 
competitiva no mercado. Sem 
dúvida podemos afirmar que 
profissionalismo foi a palavra que 
definiu o trabalho que realizamos 
nos últimos anos e que levou a 
Cooperativa a sua consolidação no 
mercado, neste ano de 2014. 

PROFISSIONALISMO CONDUZIU
A COOPERATIVA A UM NOVO PATAMAR
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Vender com responsabilidade! Essa é a grande missão da Gerência de Vendas.
Imbuídos desse espírito percorremos o ano de 2014, colocando em prática várias ações e projetos 

alinhados com o Planejamento Estratégico da Operadora. Destacamos a seguir alguns de seus principais 
aspectos:

• Consolidação do Projeto Plataforma de Corretoras, que representou 34% das vendas realizadas em 
2014;

• Lançamento do Produto Unimed Flex no mês de junho, aumentando o portfólio de produtos da 
operadora.  O novo produto fechou o ano com uma participação de 30% no volume total de vendas;

• Aumento de prospecções de novos clientes na região, principalmente em função da inauguração do 
Santos Dumont Unidade Avançada Litoral Norte; 

• Reestruturação da equipe de vendas e suporte às Corretoras, tendo como principal resultado o 
aumento da capacidade de prospecção e, consequentemente, a geração de maiores possibilidades de vendas;

• Aumento do volume de contratos empresariais comercializados, passando de oito para vinte 
contratos/mês. 

Mesmo com todo trabalho desempenhado pela área Comercial, o mercado de planos de saúde no país 
foi muito afetado em 2014 pela Copa do Mundo e pelas Eleições, tendo seus reflexos verificados até o mês de 
setembro. No último trimestre houve uma considerável melhoria e retomada do mercado, contribuindo para o 
fechamento de grandes negócios que se iniciarão em 2015.

MERCADO
VENDAS

O quadro demonstra a produção de vendas de cada Canal de Distribuição em 2014, 
apontando no ano um crescimento nas vendas por parte das corretoras, que contribuíram com 34% do 
total. 

Distribuição de vendas por Unidade de Negócios - 2014
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Evolução das Vendas Anuais (Em Números de Vidas Acumuladas) 2014

Receita Proveniente De Vendas (Em R$)

Como resultado dos esforços de vendas, através de equipes próprias e terceirizadas, tivemos a 
marca de 5.858 novos clientes.

Um incremento aproximado, no faturamento anual, de R$ 5,6 milhões em 2014.

Detalhamento do perfil de vendas

• 66,65%  
das vendas 
ocorreram em 
produtos com 
coparticipação, 
ajudando no 
controle da 
sinistralidade;

• 53% das vendas 
ocorreram em 
planos coletivos 
empresariais 
e adesão 
patrocinada;

• 88,3% 
das vendas 
aconteceram 
na acomodação 
enfermaria;

• 96,77% 
das vendas 
apresentaram 
perfil etário 
jovem de até 48 
anos de idade.

1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim
0

6.000

1.445

2.256

3.536

5.858

1º Trim.

R$ 1.000,000

R$ 2.000,000

R$ 3.000,000

R$ 4.000,000

R$ 5.000,000

R$ 6.000,000

2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.

438.302

1.409.966

2.972.919

5.587.364
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Os novos clientes que adquiriram nossos planos de saúde em 2014 optaram mais uma vez 
por produtos com algum tipo de participação (67% das vendas). O produto Unimed Flex foi responsável 
por 30% das vendas do ano mesmo tendo seu lançamento ocorrido apenas em julho de 2014.

Vendas por Produto em 2014

1.729
30%

Unimed Flex

611
10%

Unimed 
Pré-Pagamento 

c/ Fator

776
13%

Unimed Fácil

787
14%

Unimed 
Participativo

1.955
33%

Unimed 
Pré-Pagamento

RELACIONAMENTO 
CORPORATIVO

Em 2014, a área de Relacionamento Corporativo superou 
novamente as expectativas com o excelente desempenho de sua equipe 
nos processos de rentabilização e retenção da carteira de clientes da 
Unimed SJC, mesmo com a fraca performance econômica do nosso país 
durante o ano. 

Considerando a rentabilização da carteira, foi um ano excelente. 
Atingimos um faturamento de reajustes de preços da ordem de R$16,3 
milhões, o que corresponde a 6,5% do total do faturamento assistencial. 
Esse número supera em mais de 20% o valor orçado, muito embora o 
IGPM do ano, índice que reajusta os contratos da operadora, tenha ficado 
muito abaixo da média dos anos anteriores, e da real necessidade de 
realinhamentos nos preços nos nossos produtos em face ao custo da 
saúde do país. 

Do ponto de vista da retenção de clientes, podemos afirmar que 
foi um dos melhores anos para a Cooperativa, pois fechamos o período 
sem perder nenhum cliente significativo, de médio e grande porte. 
Isso se dá pela ótima performance no atendimento aos beneficiários 
da carteira, através da rede de serviços, médicos cooperados e recursos 
próprios da operadora. Soma-se a isso a excelência no atendimento às 
empresas através da equipe de Relacionamento Corporativo que, sem 
dúvidas, fez toda a diferença entre nossa operadora e a concorrência. 
Foram realizadas 3.567 visitas técnicas durante o ano, com a finalidade 
de aproximar o cliente e manter sua fidelização. 

A missão 
primária 
da área de 
Relacionamento 
Corporativo 
é  reter e 
rentabilizar a 
carteira. 

VISITAS DURANTE O ANO 
DE 2014

A ÁREA DE
RELACIONAMENTO

CORPORATIVO REALIZOU

3.567
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O ano de 2014 foi marcado pelo excelente trabalho da Equipe de Relacionamento Corporativo 
nas negociações de reajustes de preços, somando R$ 16,3 milhões. 

A Equipe de Relacionamento Corporativo realizou 3.567 visitas a clientes no ano de 2014, 
ouvindo suas demandas, apresentando soluções e renegociando contratos. Mais de 90% dos clientes 
classificaram essas visitas como proativas e eficientes na busca de soluções.

Novas Receitas Trazidas com o Trabalho de Renegociação Contratual (Em Milhares de Reais)

Visitas Realizadas Em 2014

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.

R$ 1.045

R$ 6.106

R$ 10.685

R$ 16.289

Visitas 
Periódicas

Visitas 
Extras

Visitas 
Totais

0
500

1.500

2.500

3.500
4.000

3.000

2.000

1.000

3.226

341

3.567
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A carteira assistencial é formada pelos clientes diretos que contratam os serviços da Unimed SJC, 
seja em pré-pagamento ou custo operacional.

Movimento da Carteira de Clientes Assistenciais (Em Número de Vidas)

JAN MAR JUN

117.138

SET DEZ

116.338 116.727 116.925 116.628

Continuamos buscando o fim dos contratos não regulamentados. Em 2014 foi mantido em 2% o 
número de Contratos não Regulamentados, na carteira de Pessoas Físicas.

Distribuição da Carteira de Clientes Assistenciais por Regulamentação 
(Em Número de Vidas)

1.813
2%

115.325
98%

Não-Regulamentado

Regulamentado
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Evolução do Ticket Médio (Em Reais)

Evolução da Carteira Total de Clientes (Planos Assistenciais + Saúde Ocupacional + 
Intercâmbio) (Em Nº de Vidas – Acumulado 2014)

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.
130.000

135.000

140.000

137.997
138.985 139.318

139.855

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.
R$ -

R$ 100

R$ 50

R$ 250

R$ 200

R$ 150

219,53 227,01 230,04 235,12

Evolução do Faturamento - (Planos Assistenciais + Saúde Ocupacional + Intercâmbio) 
(Em Milhares de Reais - Acumulado 2014)

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.
R$ -

R$ 50.000
R$ 100.000
R$ 150.000
R$ 200.000
R$ 250.000
R$ 300.000
R$ 350.000
R$ 400.000

90.885

189.308

288.440

394.595
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 A carteira da operadora apresenta 68,5% dos beneficiários entre 0 a 48 anos de idade.

Perfil Etário da Carteira Assistencial em 31/12/2014

 A Unimed São José dos Campos possui carteira de Clientes predominantemente empresarial. 

Distribuição da Carteira de Clientes Assistenciais por 
Segmentação (Em Número de Vidas)

PJ (Coletivo Não-
Patrocinado)

3.904
3,3%

PF
16.624
14,2%

PJ (Coletivo 
Patrocinado)

96.610
82,5%

TOTAL

0 a 33
anos

34 a 48
anos

49 a 58
anos

 > 59 anos

CLIENTES SEXO MASCULINO CLIENTES SEXO FEMININO

46,46%
54.426

48,82%
26.571

22,47%
12.227

12,01%
6.539

16,70%
9.089

53,54%
62.712

43,95%
27.564

22,30%
13.983

12,63%
7.920

21,12%
13.245_
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O monte Kilimanjaro ou 
monte Quilimanjaro (Oldoinyo 
Oibor, que significa montanha 
branca em Masai, ou Kilima 
Njaro, montanha brilhante 
em kiswahili), localizado nas 
coordenadas 3º07’ S e 37º35’ 
E, no norte da Tanzânia, junto 
à fronteira com o Quénia, é o 
ponto mais alto da África, com 
uma altitude de 5 895m no Pico 
Uhuru. 

Napoleon Hill

Tudo o que a mente humana pode conceber,

ela pode conquistar.
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Se 2014 termina coroado 
por resultados expressivos e 
conquistas importantes para 
a Diretoria de Assistência e 
Promoção à Saúde, isso se deve 
à seriedade na gestão realizada 
na área, que entre outras coisas, 
privilegiou o planejamento, o 
profissionalismo e a seriedade 
com que a área vem sendo tratada.

Muitos trabalhos podem 
através de seus resultados 
comprovar isso. Entre eles, 
podemos destacar a ampliação 
do atendimento em medicina 
preventiva, o NAIS (Núcleo de 
Atenção Integral à Saúde), que 
foi premiado na SUESP 2014 
(Simpósio das Unimeds do Estado 
de São Paulo) por sua atuação 
de auditoria de enfermagem 
no atendimento domiciliar, 
com melhora na qualidade do 
atendimento ao cliente. Houve 
a ampliação do Programa Lado 
a Lado, de gerenciamento de 
pacientes crônicos, que passou 
de 196 pacientes acompanhados 
em dezembro de 2013 para 642 
pacientes em dezembro de 2014. 
O Programa reduziu em muito 
nesses pacientes o agravamento 
de suas doenças, com grande 
melhoria na qualidade de vida dos 
mesmos. 

Outro trabalho importante 
foi a aproximação com os 
prestadores de serviços, buscando 

Dra. Rosângela Henrique Araújo Santos
Diretora de Assistência e Promoção à Saúde

“Gestão é 
uma arma 
poderosa, 
que faz 
com que as 
organizações 
obtenham 
excelência 
em suas 
realizações”
Daiany de
Sousa Santana

sempre uma parceria que fosse 
benéfica a todas as partes e que 
não deixasse de oferecer um 
atendimento de qualidade aos 
clientes, com transparência e 
agilidade. O mesmo cuidado se 
teve com relação às auditorias de 
enfermagem e médica, onde se 
estabeleceu um relacionamento 
profissional e de parceria com os 
médicos cooperados.

O Núcleo de Intercâmbio 
entre Unimeds também foi 
reestruturado e hoje 1/3 da receita 
da Cooperativa provém desse 
recurso, colocando a Unimed 
SJC num importante lugar entre 
as operadoras em termos de 
atendimento a beneficiários de 
outras Singulares. Além disso, 
a Cooperativa teve este ano o 
seu Índice de Desempenho na 
Saúde Suplementar, que mede 
a performance das operadoras 
de saúde junto a ANS (Agência 
Nacional de Saúde Suplementar), 
aumentado para 0,6328, valor 
acima da média das operadoras.

Há ainda muito trabalho 
a ser feito, mas temos a certeza 
de que os rumos que definimos 
estavam corretos e por isso 
conquistamos tantas coisas. A 
Cooperativa está pronta para 
expandir seus horizontes e 
buscar novos desafios que a 
consolidarão no mercado de saúde 
suplementar. 

A GESTÃO EFICIENTE FOI DECISIVA
NOS RESULTADOS ATINGIDOS
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ASSISTÊNCIA 
E PROMOÇÃO À SAÚDE

NAIS - NÚCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

O NAIS tem como missão promover a saúde e 
prevenir doenças, agregando valor à marca Unimed e 
contribuindo para a qualidade de vida dos clientes e 
para a redução dos custos assistenciais da operadora. 
E foi com esses objetivos,  claramente traçados,  que 
suas ações ao longo desses últimos quatro anos foram 
implementadas e se consolidaram.Criado em 2006, 
sua ação ao longo do tempo foi ampliada e cada vez 
mais se aproxima das diretrizes de atuação definidas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Atualmente o departamento possui três 
programas cadastrados na ANS: Programa de 
Reabilitação em Coluna, Grupo Especializado no 
Tratamento da Obesidade (GESTO) e Bebê Unimed. 
Os programas cadastrados são periodicamente 
analisados pela ANS para fins de manutenção 
da aprovação. O NAIS também conta com oito 
programas inscritos (regularizados pela ANS, mas 
que não passam por avaliação): Boas Vindas, Curso 
de Gestantes, Lado a Lado, Oficina de Cuidados 
com Diabetes, Planejamento Familiar, Reeducação 
Alimentar, Reeducação Alimentar Infanto-Juvenil e 
Ciclo de Palestras.

Em 2014, veio o reconhecimento através 
da premiação recebida pelo Serviço de Atenção 
Domiciliar. A equipe apresentou o trabalho: 
“Gerenciamento e Atuação da Auditoria no Serviço 
de Atenção Domiciliar” no 31º Simpósio das Unimeds 
do Estado de São Paulo. A Comissão Julgadora 
do “Prêmio Casos de Sucesso 2014” selecionou o 
trabalho da Unimed São José dos Campos entre os 
dez melhores do Sistema Unimed Paulista.

Ainda em 2014, o NAIS recebeu a premiação 
do 2º Fórum de Gestores da Saúde Privada, com 
a apresentação do Programa de Reabilitação em 
Coluna, selecionado como “Destaque de 2014”. O 
Programa concorreu com trabalhos apresentados por 
Gestores da Saúde Privada de todo o Brasil.

Com sede em São José dos Campos, o NAIS 
oferece um espaço diferenciado e confortável para 
seu cliente e expande sua ação, conforme demanda 
local, para as cidades de Jacareí, Caraguatatuba, 
Ubatuba e empresas clientes.
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O Serviço de Atenção Domiciliar apresentou crescimento no 
número de clientes atendidos no ano de 2014. Foi a maior média de 
atendimento que o serviço apresentou desde sua criação, fechando o 
ano com a média de 209 clientes/mês. A média de clientes atendidos 
nos últimos quatro anos também chamou a atenção pelo crescimento 
apresentado, 90% maior do que em comparação ao período de 2007 a 
2010.  

Em 2014, foram acompanhados por mês uma média de 23 
clientes em regime de internação domiciliar e 186 clientes em 
assistência domiciliar. 

Um dos benefícios oferecidos ao cliente é a possibilidade de 
manter os cuidados clínicos necessários no conforto do seu lar. A família 
também se beneficia desse diferencial, já que lhe é proporcionado maior 
liberdade na rotina de cuidados com o doente em relação ao hospital.

Para a operadora, o serviço tem se mostrado uma importante 
ferramenta na redução do custo assistencial, já que o custo da diária 
domiciliar é, em média, 57% menor que o valor da diária hospitalar. A 
avaliação dos clientes também aponta a qualidade do serviço prestado: 
mais de 90% dos pesquisados afirmaram estar satisfeitos ou muito 
satisfeitos com o serviço. 

Em agosto, o NAIS lançou mais um importante programa 
voltado para a melhoria da qualidade de vida dos clientes: o Programa 
de Gerenciamento do Paciente com Osteoporose. O programa atende 
mulheres com mais de 50 anos, na pós-menopausa.

Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 
no Brasil a cada ano ocorrem cerca de 2,4 milhões de fraturas 
decorrentes da osteoporose. 200 mil pessoas morrem todos os anos 
no país em decorrência destas fraturas. Mas, mesmo após uma fratura, 
o diagnóstico de osteoporose acaba não sendo feito e o paciente não 
é encaminhado para tratamento. E é com foco nesse cenário que o 
Programa de Gerenciamento do Paciente com Osteoporose atua.

O NAIS, através de uma equipe formada por enfermeiros e 
nutricionistas gerencia o tratamento dos clientes em conjunto com o 
médico de referência. Os profissionais os orientam quanto à adaptação 
da casa para prevenção do risco de queda, realizam controle regular 
do peso e orientam quanto ao uso correto da medicação prescrita e à 
realização de exercícios de fortalecimento muscular para redução do 
risco de fraturas.

Em 2014, 72 mulheres já receberam a visita do NAIS e 43 foram 
captadas pela equipe e aceitaram iniciar o gerenciamento nos primeiros 
meses de 2015.

Serviço de Atenção 
Domiciliar

Programas Desenvolvidos pelo NAIS

Programa de 
Gerenciamento 
do Paciente com 
Osteoporose
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O Programa Lado a Lado fechou o ano com um crescimento no 
número de pacientes em relação ao ano anterior. Em 2013, 196 clientes 
foram gerenciados pelo NAIS; ao final de 2014 esse número subiu para 
642 clientes.

O principal objetivo do programa é gerenciar pessoas com 
patologias crônicas a fim de desacelerar a progressão da doença e 
reduzir as complicações em longo prazo. O gerenciamento das doenças 
crônicas melhora a qualidade de vida dos clientes e contribui para a 
redução do custo assistencial da operadora.

Os resultados encontrados foram bastante satisfatórios, e tem 
mostrado a eficácia do acompanhamento. Da população assistida, 
74% dos clientes conseguiram regular o valor da pressão arterial, 62% 
adequaram o valor do exame de colesterol total, 59% adequaram a 
quantidade da ingestão de água e 50% conseguiram regular o valor do 
exame de triglicerídeos.

O trabalho desenvolvido pela equipe do programa também busca 
prevenir o número de quedas e fraturas na população idosa gerenciada 
e, por isso, a adaptação do domicílio é uma das metas buscadas pela 
equipe. 64% dos clientes realizaram a adaptação total ou parcial da casa 
já no primeiro semestre do programa.

O cliente é gerenciado de modo global, assim toda a sua condição 
de saúde é acompanhada pela equipe multidisciplinar.

Programa
Lado a Lado

Participação nos Programas do NAIS nos últimos anos

Número de participantes Programas e Serviços NAIS

Programas e Serviços
Ano

2011 2012 2013 2014
Ambulatório Nutrição 5.538 5.762 5.567 5.848

Bebê Unimed 1.189 893 696 804

Ciclo de Palestra 439 118 42 82

Curso de Gestante 210 204 124 163

Diabetes e Hipertensos 94 141 79 83
Eventos Externos 3.488 879 2.225 2.323

GESTO 176 88 94 106

Planejamento Familiar * 430 228 169 216

Programa Boas Vindas 79 345 185 212
Reabilitação em Coluna 265 235 230 772

Reeducação Alimentar 326 301 309 367

Reeducação Alimentar Infanto-Juvenil 53 59 31 58

Total 12.287 9.253 9.803 11.034

*Número de Casais inscritos
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Média/Mês de Participantes Serviços NAIS

Serviços
Anos

2011 2012 2013 2014

Internação Domiciliar 40 52 44 23

Assistência Domiciliar 126 147 147 186

Total 166 199 191 209

Participantes Ativos ao Final do Ano Programas NAIS

Programa
Anos

2011 2012 2013 2014

Programa Lado a Lado - - 196 642

Observamos um aumento no número de consultas por clientes/ano. Esse é o resultado conjunto de 
diversas ações implementadas pela cooperativa durante o ano, que certamente passou pela melhor valorização 
do ato médico, o que fez com que as agendas se ampliassem aos clientes Unimed, um de nossos principais 
objetivos para cumprimento da RN 259 da ANS que estabelece os prazos de atendimento.

Outra variável que influencia tal curva é o número crescente de cooperados, assim como a ampliação do 
CEM – Centro de Especialidades Médicas. Isso garante ao nosso cliente acesso às mais diversas especialidades 
com extrema qualidade, visando atender suas expectativas e os prazos de atendimento instituídos pela ANS – 
Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Destacamos no setor, ainda, as mudanças e adequações decorrentes do novo Padrão TISS instituído pela 
ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

O Núcleo de Contas Médicas trabalhou muito fortemente nesse processo, estabelecendo novas rotinas e 
procedimentos internos, participando de treinamentos junto à rede de serviços, elaborando novos formulários 
para atendimento, enfim, se envolveu completamente para assegurar que tudo fosse feito em conformidade 
com as regras, prazos e determinações da Agência Reguladora. 

Sabemos que passamos por um período bastante turbulento, afinal, não é tarefa simples alterar essa 
rotina complexa que envolve tantas áreas internas e externas. Encerramos o período com a certeza de 
que, em parceria com nossa área de TI e principalmente com nossa rede, nenhum esforço foi medido para 
encontrarmos soluções customizadas e em curto prazo de tempo.

NÚCLEO DE CONTAS MÉDICAS
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Média de Consultas por Cliente 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
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2011 2012 2013 2014
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5.2

4.4

4.2

4,3

Custo Médio Consultas + SADT (em Reais)

77,33 79,35 83,14 85,63
100,01 100,32 104,89 104,82 109,00 105,90 106,98 104,86

70,53 73,94 72,28 75,25 76,18 76,78 73,36 77,65 76,25 79,69 79,98 80,94

72,91 72,76 74,38 77,04 77,16 76,36 72,57 68,63 70,21 72,34 71,34 72,22
2011

2012

2013

88,73
93,77 89,90

94,04 97,64 94,55 96,82 104,13 101,06 104,77 106,63 100,51

2014

2011 2012 2013 2014

Média/
Ano

96,85

97,71

76,07

73,16

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
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Observamos um crescimento de 1,5 p.p na sinistralidade acumulada no ano, que evoluiu de 84% em 
2013 para 85,5% em 2014.

Dentre os vários fatores que influenciaram esse resultado, certamente o avanço tecnológico e o 
crescente custo dos materiais especiais (OPME) merecem destaque e foram determinantes. Vale destacar 
ainda o novo Rol de Procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar  - publicado em Janeiro 
de 2014, que isoladamente já ampliou a gama de técnicas previstas nos tratamentos cirúrgicos e terapêuticos.

 Certamente a forte judicialização no segmento de saúde privada aliada à cobertura cada vez mais 
abrangente da agência converge com esse cenário de custos crescentes.  

 Porém, não medimos esforços para o controle desses gastos, onde se destacam a forte atuação da 
Auditoria Médica, negociações com a rede de fornecedores e interação da Diretoria de Assistência e Promoção 
à Saúde com os cooperados. Não temos dúvidas que apesar dessa gestão vigorosamente exercida, contar com 
o apoio dos cooperados para encontrarmos soluções customizadas que visem  a melhor assistência ao nosso 
cliente aliada ao menor custo, é o único caminho viável para o controle desse crescente custo assistencial.

20142011

85,5%
82%

2012

81%

2013

84%

Sinistralidade

Composição do Custo Assistencial - Acumulado 2014

0,28%
-1,86%

Recursos Próprios

Honorários Médicos

Hospitais

Clínicas

Intercâmbio

Radiologia

Redutor de Custos

Laboratórios

35,05%

24,15%

16,91%

13,86%

9,15%

2,68%
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O autorizador via internet foi implantado em 2012, com o objetivo de facilitar o envio de solicitações 
de autorização pelos clientes, por meio eletrônico. Com isso, reduziu-se significativamente a necessidade de 
comparecimento dos clientes à Unimed, proporcionando uma melhor qualidade dos atendimentos presenciais 
ainda realizados na recepção da Cooperativa.

Essa ferramenta vem sendo utilizada por um número cada vez maior de beneficiários, em virtude da 
comodidade que o método proporciona.

Autorizador Web

Quantitativo De Guias Recebidas pelo Autorizador Web

Ano Intercâmbio 
Recepção

Núcleo De 
Intercâmbio

Núcleo De 
Autorizações Total

2012 de Julho à Dezembro 1.415 168 1.948 3.531

2013 4.669 529 5.910 11.108

2014 6.647 1.113 6.343 14.103

Total 12.731 1.810 14.201 28.742

Em 2014, houve um aumento no volume de cirurgias, principalmente em razão da ampliação do escopo 
de cobertura assistencial das operadoras de planos de saúde pela ANS (Resolução Normativa nº 338).

Cirurgias

Total De Cirurgias Eletivas Autorizadas

Ano Recursos 
Próprios Rede SJC Rede Jacareí Rede Litoral

2011 5.186 1.305 1.238 396

2012 4.620 862 986 400

2013 5.355 805 1.097 774

2014 5.484 1.181 987 799

AUTORIZAÇÕES
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INTERCÂMBIO - CUSTO

Ano Em Milhares de R$ Variação

2011 28.552 -

2012 23.775 -16,73

2013 26.650 12,09%

2014 29.082 9,13%

INTERCÂMBIO - RECEITA

Ano Em Milhares de R$ Variação

2011 80.755 -

2012 81.740 1,22%

2013 108.287 32,48%

2014 123.366  13,93%

Mais um ano de avanços na receita gerada pelo Intercâmbio, reafirmando sua importância como 
unidade de negócios para Unimed SJC. O setor vem contribuindo cada vez mais na composição geral da 
receita da Operadora. 

Esse resultado somente foi possível por termos, em nossa área de ação, Cooperados e uma Rede 
Prestadora de Serviços altamente qualificados para prestar atendimento à demanda da carteira própria, 
somada  a demanda de clientes pertencentes à carteira das demais Singulares.

No mês de setembro de 2014, tivemos a atualização de versão do Manual de Intercâmbio Nacional 
juntamente com a atualização da versão da TISS. Essa situação causou grande impacto operacional para todas 
as Singulares, pois as alterações foram bastante significativas, havendo a necessidade de um novo alinhamento 
do fluxo interno.

No ano 2014, o custo gerado para nossa singular pelo Intercâmbio (quando um cliente da carteira 004 
utiliza serviços fora da nossa área de ação), foi muito próximo aos valores de 2013. Muitos clientes ainda 
procuram serviços em caráter de urgência/emergência em âmbito nacional,  onde o controle dos custos 
assistenciais é parcial, uma vez que os valores são tabelados e estabelecidos de acordo com as negociações 
locais.

Para 2015 é esperado um aumento na utilização dos clientes de outras Singulares em nossa área de 
ação, principalmente com a inauguração do serviço próprio de Hemodinâmica,  pouco disponível na região, e a 
inauguração do Santos Dumont Unidade Avançada Litoral Norte.

NÚCLEO DE INTERCÂMBIO
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NÚCLEO DE OPME

Invariavelmente, os procedimentos mais complexos e de maior custo na assistência à saúde passam 
pela análise da Auditoria Médica e pelo Setor de OPME – Órteses, Próteses e Materiais Especiais. 

Entre os diversos componentes responsáveis pela chamada inflação do Setor de Saúde - que é 
historicamente bastante superior à inflação de bens e serviços, usualmente utilizada como parâmetro de 
mercado - continua tendo destaque negativo o peso das OPMEs.

Consequentemente em 2014 observamos um crescente custo assistencial nesse segmento.
Parte muito importante desse aumento deve-se ao processo de avanço tecnológico que as tornam cada 

vez mais sofisticadas e de maior custo, e a própria conjuntura internacional, como a cotação do real frente ao 
dólar (boa parte das OPME é indexada na moeda norte americana). Além disso, surgem novas possibilidades 
introduzidas pelo mercado, que por vezes nos obriga a autorizar procedimentos não cobertos, porém indicados 
pelos médicos assistentes.

Nesse ponto, a crescente judicialização da medicina merece destaque. É um fator complexo 
vivenciado atualmente no cenário da Saúde Suplementar, mas que acreditamos possa ser minimizado com o 
estreitamento da relação Cooperado x Cooperativa.

Reunimo-nos com algumas especialidades, com a mediação do Coordenador do Comitê de 
Especialidades, elaborando e implementando protocolos de uso de OPMEs com a concordância dos 
especialistas, baseados sempre em estudos de Medicina Baseada em Evidencias e dentro da cobertura 
contratual contratada. Com isto, negociamos materiais de alta qualidade e desempenho, alguns inclusive de 
procedência importada com valorização equivalente ou até mesmo abaixo dos apresentados pelo produto 
nacional. Para os próximos anos queremos estreitar ainda mais esse relacionamento e ampliar essa parceria.

Sabemos que o pedido médico é o precursor das demandas judiciais e da busca por serviços não 
contratados. Dessa forma, lembramos da importância da participação de cada cooperado nessa ação conjunta. 

O setor está aberto aos cooperados para discussões de novas técnicas e para prestar os devidos 
esclarecimentos sobre a cobertura de cada cliente. O grande desafio do Setor é manter a satisfação dos 
Cooperados e Clientes, sem comprometer a qualidade do serviço prestado, colaborando assim com o 
crescimento constante da cooperativa e a melhor adequação dos custos.

EVOLUTIVO DE CUSTOS - OPME (Em milhares de Reais)

Ano Realizado Variação
2011 11.311 -

2012 9,94%

2013 15.866 27,58%

2014 17.058 7,51%

12.436
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O monte Elbrus é a montanha 
mais alta da Europa. É um 
estratovulcão extinto localizado 
na parte ocidental da cordilheira 
do Cáucaso, na Rússia, perto da 
fronteira com a Geórgia. 

Charles Chaplin

A persistência é o melhor caminho
para o êxito.
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Muitos trabalhos foram 
realizados nesses últimos 
anos para que colocássemos a 
Cooperativa no patamar onde 
ela merecia. Para isso tivemos 
que traçar metas claras, com 
planejamentos consistentes e 
ficarmos atentos a cada detalhe 
do caminho que nos propomos 
a percorrer e, é com orgulho, 
que encerramos o ano de 2014 
afirmando que conseguimos. 
Sim, podemos, com muita 
alegria, fechar o período com o 
sentimento de missão cumprida.

Sabíamos que era 
fundamental investirmos em 
recursos próprios para que 
atingíssemos o equilíbrio 
financeiro da Cooperativa, mas 
que, sobretudo, precisávamos ter 
como princípio a garantia não 
só de manter, mas de ir além, 
aumentando a qualidade dos 
serviços oferecidos aos nossos 
clientes e que nossos cooperados 
e colaboradores também 
estivessem amparados com os 
recursos necessários para que as 
metas fossem atingidas. 

Começamos por fazer 
um diagnóstico, seguimos com 
um planejamento consistente 
e partimos então para a 

reestruturação. Hoje após 
muito trabalho, estamos 

colhendo os frutos que 
somente foi possível 
porque todos os elos da 
corrente, que compõe 
a engrenagem Unimed 
São José dos Campos, 

compreenderam onde 

Dr. Lauro Benedito Hanna
Diretor de Recursos Próprios

“Quando 
cumprimos a 
nossa missão, 
nossos 
objetivos são 
alcançados”
Sid Aguiar

queríamos chegar e entenderam 
que as mudanças eram vitais. 

Investir em recursos 
próprios foi fundamental para 
que a Cooperativa estivesse hoje 
no nível em que se encontra, 
pronta para continuar a crescer 
e, sem dúvida, o grande divisor 
de águas da nossa Unimed foi o 
lançamento do Santos Dumont 
Hospital, em São José dos Campos, 
no ano de 2009 e sua certificação 
de qualidade ONA 2 em 2013. 
Recentemente, tivemos conquistas 
importantes com a ampliação 
do Centro de Diagnóstico por 
Imagem, do lançamento do  
Espaço da Mulher e do Centro 
de Hemodinâmica. Além disso, 
conseguimos nesses quatro anos 
instalar uma nova unidade de 
Fisioterapia em São José dos 
Campos, inaugurar o  segundo 
Centro de Especialidades Médicas 
em SJC e uma nova Unidade do 
Laboratório Unimed na Av. Tívoli. 
Fechamos o nosso mandato 
com a inauguração do Santos 
Dumont Unidade Avançada 
Litoral Norte, que contribuiu 
para a melhoria dos serviços 
prestados naquela região, além 
de gerar nova oportunidade de 
trabalho aos nossos cooperados. O 
mais importante é que os nossos 
recursos próprios se tornaram 
referências em atendimento e 
conquistaram a credibilidade e 
confiança dos nossos clientes. 

Encerro o ano com uma 
mensagem: ‘Otimismo’ - para 
todos que compõem essa família 
- clientes, colaboradores e 
cooperados. 

AO FINALIZAR 2014 NOSSO
SENTIMENTO É DE MISSÃO CUMPRIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014   |   UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS64



Todo o trabalho de 
implementação de melhorias, 
desenvolvido em anos anteriores 
teve sua consagração em 2014. 
Com uma taxa de 72% de 
aprovação dos clientes, o Santos 
Dumont Hospital faz história ao 
se afirmar como referência na 
nossa região. Desde 2009, quando 
foi inaugurado, o Santos Dumont 
Hospital é um verdadeiro marco 
na trajetória de nossa Cooperativa. 
A inauguração da Hemodinâmica, 
no final de 2013, e o maior número 
de procedimentos oferecidos pelo 
CDI a partir de 2014 tornou o SDH 
ainda mais completo. 

Várias ações de melhoria 
tem sido implementadas desde a 
inauguração do SDH, porém em 
2014 foi constituído um comitê de 
monitoramento das manifestações 
dos clientes, com foco em ações 
proativas, o que muito contribuiu 
para melhoria dos resultados.  É 
importante ressaltar que para a 
composição dos resultados desse 
indicador, é considerado somente 
o item “ótimo” da pesquisa de 
satisfação.

Satisfação dos Clientes 

2012

63%

68%

72%

2013 2014
Fonte: Pesquisa de Satisfação SDH                                                  

RECURSOS
PRÓPRIOS

SANTOS DUMONT HOSPITAL
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Em 2014 a taxa de 
ocupação apresentou elevação 
de três pontos percentuais em 
relação ao ano anterior, deixando 
evidente um aumento de 20% 
nas diárias de Intercâmbio, valor 
5% maior do que o observado em 
2013.

A média de permanência 
(4 dias) apresenta-se estável 
desde 2012. Isso é resultado de 
ações conjuntas das equipes 
multidisciplinares do SDH e NAIS, 
que mantêm encontros semanais 
para discussões de casos de maior 
complexidade ou permanência. 
Este trabalho reflete na agilização 
do processo de desospitalização, 
gerando maior satisfação do 
paciente e seus familiares.       

Média de Permanência

Taxa de Ocupação

Fonte: Tasy

Fonte: Tasy

2011 2012

4,3
4,0 4,0 4,0

2013 2014

2011 2012

78% 74% 78% 81%

2013 2014
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Em 2014 foi observado 
crescimento de 1,2% no total 
de procedimentos cirúrgicos 
realizados em relação ao ano 
anterior, sendo os procedimentos 
de maior prevalência os da 
especialidade de ortopedia 
e traumatologia, seguidos de 
cirurgia geral e urologia. Em 
2014 ocorreu também elevação 
de 15% na complexidade dos 
procedimentos realizados. Já o 
número de internações cirúrgicas 
cresceu  2,4% quando comparado 
ao de 2013. O número total de 
internações apresentou elevação 
de 3,4% em 2014, sendo dessas 
73% cirúrgicas e 27% clínicas, 
mantendo os índices do ano 
anterior.

Número de Procedimentos Cirúrgicos 

Total de Internações – Clínicas e Cirúrgicas

Fonte: Tasy

2011 2012

3.840

4.687

5.863 5.934

2013 2014

2011 2012

5.279

4.102

1.177

5.301

3.947

1.354

5.636

4.129

1.507

5.827

4.228

1.599

2013 2014

Total Cirúrgica Clínica
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Em 2014 foram realizados 2.900 procedimentos de Hemodinâmica. Houve elevação em 16% nos 
resultados do 4º trimestre de 2014 em comparação com o mesmo período do ano anterior. 34% dos 
procedimentos realizados foram em pacientes de Intercâmbio.

Devido à incorporação 
de exames de Densitometria 
Óssea, Mamografia e Ressonância 
Magnética, bem como a aquisição 
de mais um equipamento de 
Ultrassonografia, em 2014 ocorreu 
um crescimento de 95% no 
número de exames realizados 
no CDI (Centro de Diagnóstico 
Integrado). Os horários de 
agendamento foram ampliados, 
passando o setor a funcionar 
diariamente até às 22h, também 
aos sábados e domingos. 

Pode-se observar o 
aumento da complexidade dos 
procedimentos que ocorrem nesse 
setor, tais como a realização de 
exames em crianças de todas 
as idades e procedimentos com 
indução anestésica.

Número de Procedimentos Hemodinâmica

Número de Exames realizados no CDI

Fonte: Tasy
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Em 2014 realizamos mais 
de 20 mil exames no Espaço da 
Mulher, sendo 47% mamografias, 
32% Ultrassonografias e 21% 
Densitometrias. O Espaço da 
Mulher proporcionou às nossas 
beneficiárias a possibilidade de 
realizar seus exames em um único 
local, trazendo maior satisfação, 
segurança e conforto. Os 
equipamentos desse espaço são 
de última geração, propiciando 
imagens de alta definição, 
o que corrobora para maior 
confiabilidade dos resultados. Sua 
estrutura foi idealizada de forma 
a proporcionar um ambiente 
acolhedor. A humanização 
também é um  ponto forte desse 
espaço, pois entendemos que, 
por se tratar da saúde de nossas 
clientes, a atenção e o acolhimento 
são diferenciais para nosso 
atendimento. 

Exames realizados no
Espaço da Mulher em 2014

Fonte: Tasy

Espaço da Mulher 

Total

20.097

9.421

6.530

4.149

Mamografia USG Densitometria
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O Laboratório Unimed SJC investiu em 2014 
em novas tecnologias, capacitação de profissionais, 
alterações de fluxos, processos e estruturas, para 
implantação das exigências previstas na Norma 
Certificadora PALC, última versão (2013). O principal 
objetivo para 2015 é a busca dessa certificação 
para que seja garantida a melhoria continua dos 
serviços prestados e ser inserido no seleto grupo de 
laboratórios clínicos que já possuem esse padrão de 
qualidade.

Para um laboratório clínico é de extrema 
relevância a certificação PALC (Programa de 
Acreditação da Sociedade Brasileira de Patologia 
Clínica), que referenda e atesta o controle de 
qualidade das fases pré-analítica, analítica e pós-

Em 2013, 76% dos exames foram realizados na unidade analítica do Laboratório Unimed, sendo o 
restante enviado para laboratórios de apoio. Com a expansão do parque de equipamentos conseguimos  
realizar, em 2014, 82% dos exames em nossa unidades própria, reduzindo o custo com as unidades de apoio e 
aumentando a segurança e agilidade em nossos resultados.

ANO Número Total de exames Custo por exame

2011 893.368 R$7,23

2012 1.354.727 R$6,50

2013 1.508.110 R$6,61

2014 1.694.859 R$6,96

As Unidades de Pronto Atendimento da Unimed São José dos Campos tiveram, em 2014, um 
redimensionamento de sua equipe multidisciplinar. Também foram realizados treinamentos para o 
aperfeiçoamento dos serviços de urgência e emergência, sempre na busca para oferecer serviços de excelência 
aos nossos beneficiários e a máxima segurança aos médicos Cooperados. Com estes objetivos, incorporamos o 
serviço de Radiologia e inauguramos o serviço de Ultrassonografia.

Podemos destacar também o crescimento da avaliação interna positiva por parte dos clientes que 
utilizaram nossos serviços m 2014, com um índice de 84% de “Muito Satisfeitos”.  

Em relação ao número de atendimentos, evidenciamos um crescimento de 2% em São José dos Campos, 
de 5% em Jacareí e de 7% no Ambulatório de Ubatuba.

PRONTOS ATENDIMENTOS

LABORATÓRIO UNIMED
analítica, assegurando a qualidade do serviço 
prestado. Tal certificação tem reconhecimento 
nacional e internacional. 

Na unidade analítica, houve a implantação 
de uma segunda máquina de grande porte no setor 
de Bioquímica e Imuno-hormônios, permitindo que 
fosse ampliado o menu de exames realizados na 
sede própria, reduzindo custo e garantindo maior 
agilidade nas liberações de urgências e emergências, 
inclusive exames intraoperatórios.

Houve crescimento no número de exames em 
12% quando comparado a 2013. Em relação a 2011, 
este aumento é de 90%, com redução de custos de 
3,7% no mesmo período.

Fonte: Tasy/DRE

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014   |   UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS70



2011

122.484

2012 2013 2014

65.905

109.463

121.008 122.966

63.030

23.843

59.932

22.210

57.919

17.07715.259

São José dos Campos

Jacareí

Ambulatório de Ubatuba

Total de Atendimentos

CEM - CENTRO DE 
ESPECIALIDADES 
MÉDICAS

Os Centros de Especialidades Médicas são 
unidades de atendimento que contribuem para 
garantir e agilizar a marcação de consultas com 
especialistas da Unimed SJC. Sua criação vem em 
cumprimento à Resolução Normativa 259 da ANS 
que estipula os prazos máximos de atendimento aos 
beneficiários.

Em 2014, a Unimed SJC deu mais um passo 
importante com a inauguração de mais um Centro 
de Especialidades Médicas em São José dos Campos. 
Assim, contamos com dois CEM’s em São José e um 
CEM em Jacareí. 

Segundo Pesquisa Interna de Satisfação do 
Cliente, 92% dos pacientes atendidos em nossas 
unidades ficaram “Satisfeitos” ou “Muito Satisfeitos” 
com o atendimento disponibilizado.

 Com a inauguração da nova unidade 
conseguimos aumentar a oferta de especialidades 
onde a demanda é crescente, mantendo-se como 
um centro de referência e excelência  em consultas 
médicas especializadas. As unidades de São José dos 
Campos ofereceram, em 2014, 32%mais consultas que 
o ano anterior, atingindo 33.500 atendimentos no ano, 
e o CEM de Jacareí apresentou uma expansão de 30% 
no total de atendimentos da unidade. Tais números 
demonstram a importância das unidades para o 
atendimento às normas vigentes, especialmente 
quanto ao prazo de atendimento, conforme citado 
anteriormente.Vale destacar ainda que em 2014, 
houve a captação de mais médicos das especialidades 
de Dermatologia e Otorrinolaringologia.

CENTRO DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS 

01 - SJC 
2011 2012 2013 2014

Anestesiologia - 77 1.436 849

Alergia e Imunologia 195 1.297 1.285 1.837

Cardiologia 1.311 2.760 3.623 4.034

ClÍnica Médica 2.350 2.321 2.041 1.735

Dermatologia 1.095 1.137 1.765 2.325

Endocrinologia Adulto 941 2.025 1.589 1.085

Endocrinologia Pediátrica 116 751 925 1.214

Gastroenterologia - - - 171

Geriatria - 257 606 439

Ginecologia/Obstetrícia 2.485 1.558 1.572 2.522

Homeopatia - - 69 116

Neurologia Adulto 589 2.601 3.269 2.108

Neuropediatria - 399 1.011 1.244

Otorrinolaringologia 559 785 719 1.296

Ortopedia 610 831 1.062 1.140

Pediatria 784 622 737 1.236

Pneumologia Pediátrica - 88 325 436

Psiquiatria 39 1.906 2.627 1.939

Urologia 465 635 730 1.358

Total 11.539 20.050 25.391 27.084

Número de Atendimentos
por Especialidade
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CENTRO DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS 

02 - SJC
2011 2012 2013 2014

Anestesiologia - - - 633

Clínica Médica - - - 1.744

Homeopatia - - - 9

Geriatria - - - 344

Neurologia Adulto - - - 1.763

Psiquiatria - - - 1.932

Total -  -  - 6.425

Número de Atendimentos por Especialidade

CENTRO DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS 

- JACAREÍ
2011 2012 2013 2014

Alergia e Imunologia 166 403 383 -**

Clínica Médica 1.964 1.438 1.298 1.871

Cardiologia 591 758 727 750

Dermatologia 839 1.105 1.454 1.796

Endocrinologia 455 393 475 540

Ginecologia 1.778 1.000 1.080 1.682

Otorrinolaringologia 326 352 218 567

Ortopedia - - 240 716

Pediatria 491 406 487 747

Pneumologia Pediátrica - 162 435 624

Psiquiatria - 102 939 550

Urologia - - 252 469

Total 6.610 6.119 7.988 10.312

** A especialidade passou a ser oferecida apenas no CEM de 
São José dos Campos.

*Atendimentos à partir de agosto de 2014.

FISIOTERAPIA 
As Clínicas de Fisioterapia da Unimed São José dos Campos são referência na região, sempre com o 

objetivo de proporcionar aos clientes um atendimento único e humanizado, visando a reabilitação e qualidade 
assistencial dos serviços prestados. 

Em 2014, houve um crescimento de 6% no número de atendimentos na unidade de Jacareí, e de 
15% na unidade de São José dos Campos. A média de satisfação chegou a 90%  entre os beneficiários que 
consideraram estar “Muito Satisfeitos” com o atendimento e  que indicariam nossas unidades para amigos e 
parentes. 

Fisioterapia Jacareí 2013 2014

Total de sessões realizadas 33.830 35.942

Número médio de sessões por mês 2.819 2.995

Fisioterapia SJC 2013 2014

Total de sessões realizadas 35.193 40.608

Número médio de sessões por mês 2.932 3.384

*
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Em 2014, a Unimed SJC 
deu um importante passo na 
sua história com a inauguração 
do Santos Dumont Unidade 
Avançada Litoral Norte, em 
Caraguatatuba. A região era 
carente de um atendimento 
especializado, e a nova Unidade 
chegou para atender os pedidos de 
Clientes e Cooperados. 

As novas instalações 
contam com duas salas cirúrgicas, 
dez leitos de internação, pronto 
atendimento adulto e infantil, 
pronto atendimento ortopédico, 
sala de emergência e observação 
adulto e infantil, leitos de 
recuperação pós-anestésica, sala 
de procedimentos, sala de triagem, 
consultórios médicos e um Centro 
de Diagnóstico Integrado.   

A Unidade conta com 
uma moderna estrutura para 
atendimentos de urgência 
e emergência, além de 
procedimentos de média e baixa 
complexidade. Conta ainda com 
um corpo clínico especializado, 
formado por 40 profissionais 
distribuídos entre as áreas de 
Clínica Médica, Ortopedia e 
Pediatria. 

Vale destacar que 50% dos 
atendimentos prestados foram de 
clientes de Intercâmbio. 

Consultas de Pronto Atendimento 2014

Clínica Médica 6.564

Pediatria 2.985

Ortopedia 1.092

Total de Atendimentos 10.641

Exames de Radiologia 2.337

Exames de Tomografia 22

Exames de Ultrassonografia 74

Procedimentos Cirúrgicos 105

Procedimentos realizados de outubro a dezembro de 2014.

SANTOS DUMONT UNIDADE AVANÇADA 
LITORAL NORTE
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O monte McKinley, também 
conhecido como Denali (do 
dena’ina: o grande), localizado 
no Alasca, Estados Unidos, é a 
montanha mais alta da América 
do Norte, com 6168 metros de 
altitude.

Mahatma Gandhi

Nas grandes batalhas da vida,
o primeiro passo para a conquista

é o desejo de vencer.
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A determinação, o 
planejamento e a busca constante 
pelas metas estabelecidas 
definiram o ano de 2014 para 
a Cooperativa onde pudemos 
efetivamente comprovar que os 
caminhos estabelecidos foram 
corretamente traçados e nos 
levaram a fechar este ano com 
muitas conquistas que refletirão 
no nosso futuro. 

Podemos dizer que, 
embora o trabalho tenha sido 
árduo, os resultados foram 
muitos e significativos. Entre 
eles, destacamos a inauguração 
do Santos Dumont Unidade 
Avançada Litoral Norte, que 
chegou para atender melhor as 
necessidades da região. 

Outra conquista importante 
foi o equilíbrio nas contas da 
Cooperativa. Adotamos diversas 
medidas, como melhoria 
na logística de compras, 
estabelecimento de fluxos e a 
adoção de normas e práticas de 
mercado mais adequadas, por 
exemplo, na compra de órteses 
e próteses que possibilitou, entre 
outras coisas, que a operadora 
viesse ao longo dos últimos anos 

Dr. Nelson de Almeida
Diretor Administrativo Financeiro

“Sonhos 
determinam 
o que você 
quer. Ação 
determina 
o que você 
conquista”
Aldo Novak

melhorando a remuneração dos 
cooperados.

Por exemplo, no final do 
ano de 2010 o valor da consulta 
era de R$40,00 e encerramos 2014 
com valor de R$60,00, reajuste 
de 50% no período sendo 20% 
somente em 2014. 

Também não se pode 
deixar de mencionar a efetivação 
da implantação da Política 
de Cargos e Salários que veio 
atender aos anseios de nossos 
colaboradores. “Foi preciso 
ousadia para fazer uma pesquisa 
de clima organizacional e 
desenvolver este trabalho, 
mas hoje sabemos que nossos 
colaboradores estão muito mais 
satisfeitos de ter um plano muito 
claro, que os valoriza como 
profissionais”. 

É com muito orgulho e o 
sentimento de dever cumprido, 
que encerramos o ano de 2014 
certos que sonhamos o melhor 
para a Cooperativa e que com 
o empenho de toda a equipe, 
fomos passo a passo, trabalhando 
para conquistar tudo aquilo que 
buscávamos. 

CONQUISTA FOI
A PALAVRA DE 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014   |   UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS76



Com o objetivo de 
desenvolver um ambiente de 
trabalho adequado, promovendo 
a excelência nos serviços 
prestados, a área de Recursos 
Humanos desenvolveu em 
2014 uma série de ações que 
buscaram a promoção e o 
desenvolvimento da capacitação 
dos colaboradores. Este foi um 
período de fechamento dos 
processos já implantados em anos 
anteriores, mas sem deixar de lado 
a identificação de necessidades e 
a busca pela fidelização de seus 
profissionais. 

Um dos grandes desafios 
que tivemos em 2014 foi a seleção 
e contratação de 89 profissionais 
para trabalharem no Santos 
Dumont Unidade Avançada 
Litoral Norte. Foi realizado um 
treinamento de integração dos 

ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA

novos colaboradores que contou 
com a parceria de diversas 
áreas, como Recursos Próprios, 
Tecnologia da Informação, 
Qualidade e Engenharia 
Hospitalar. Isso proporcionou uma 
melhor capacitação para o início 
do atendimento aos clientes. 

Realizamos diversos 
treinamentos internos para 
melhorar a capacitação de nossos 
profissionais, além das ações em 
parceira com o SESCOOP (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo), Unimed 
do Brasil, FESP (Federação das 
Unimed’s do Estado de São 
Paulo), Fundação Unimed, CNU 
(Central Nacional Unimed), entre 
outras, totalizando 11 mil horas 
de treinamentos. Isso equivale a 
cerca de 10h de treinamento por 
colaborador no ano.

“Um dos 
grandes 

desafios que 
tivemos em 

2014 foi a 
seleção e 

contratação 
de 89 

profissionais 
para 

trabalharem 
no Santos 

Dumont 
Unidade 

Avançada 
Litoral Norte”

RECURSOS HUMANOS 
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Podemos destacar também 
os ótimos resultados obtidos na 
Pesquisa de Clima Organizacional 
2014, aplicada para mensurar a 
opinião dos colaboradores em 
diversas áreas de interesse. A 
Pesquisa foi importante para 
medir o grau de satisfação dos 
colaboradores após a implantação 
de diversas medidas, como o 
Plano de Cargos e Salários, que 
promoveu a adequação de salários 
de acordo com a Pesquisa Salarial 
de Mercado.

Houve um aumento 
no número de participantes 
da Pesquisa, que atingiu um 

percentual de 74% de respostas 
favoráveis, demonstrando 
uma melhora considerável na 
satisfação dos colaboradores. 
Na última pesquisa realizada, 
em 2012, esse índice foi de 64%. 
Classificamos como “respostas 
favoráveis” as perguntas cuja 
alternativa escolhida pelo 
colaborador foram “Concordo na 
maioria das vezes” ou “Concordo 
Totalmente”.  

Para 2015, estamos 
definindo um novo plano de ação 
para aumentar ainda mais o nível 
de satisfação dos colaboradores.

PARTICIPARAM NÃO PARTICIPARAM PARTICIPARAM NÃO PARTICIPARAM

22,3 %

2012

77,7 %

19,1 %

2014

80,9 %

Gráfico:
Índice de Participação dos 
Colaboradores

Pesquisa de Clima
Organizacional
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Remuneração / Benefício

Ambiente Físico / Imagem

Desenvolvimento / Comunicação
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ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES

Outras ações 
desenvolvidas pelo 
RH em 2014  

• Em 2014, foi implantado 
o primeiro ciclo de Avaliação de 
Desempenho dos colaboradores. 
A ferramenta serve para 
melhorar a comunicação entre os 
profissionais e suas respectivas 
lideranças, facilitando as relações 
interpessoais e as atividades da 
Cooperativa.  

• Destacamos a realização 
de cursos para as lideranças, com 
foco no seu desenvolvimento 
tanto na área de gestão de pessoas 
como de negócio, incluindo o 

MBA em Gestão de Negócios em 
Saúde, realizado pela Fundação 
Unimed, com a participação de 
cooperados e colaboradores.

• A criação do canal 
“Linha Direta” foi um avanço na 
Gestão de Pessoas, uma vez que 
proporciona aos colaboradores a 
oportunidade de levar à área de 
Recursos Humanos informações 
quanto a condutas irregulares ou 
inapropriadas dentro da Unimed 
SJC, assim como sugestões ou 
reclamações que possam auxiliar 
na melhoria dos processos e 
das relações interpessoais no 
ambiente de trabalho.

• Houve um avanço na 
contratação de profissionais 
com deficiência. Atualmente 

16 profissionais PCD – Pessoas 
com Deficiência trabalham na 
Cooperativa, contra nove em 2013. 
Esta é uma das grandes metas do 
setor, não apenas pela necessidade 
legal, mas também por uma ação 
de responsabilidade social. 

A equipe de RH vem 
contando muito com a interação 
e parceria de todas as áreas, 
sejam clientes ou fornecedores, 
favorecendo as conquistas dos 
resultados para a Cooperativa. 

Os desafios continuam, 
pois a Gestão de Pessoas é um ato 
contínuo, que exige disposição na 
implantação e manutenção dos 
processos.
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O Setor de Serviços Gerais implantou em 2014 o processo de descarte por período  das caixas do 
arquivo inativo, o que resultou em uma redução média anual de 10% no número de caixas arquivadas. 

Com a ajuda da Área da Qualidade, foram formalizados todos os Procedimentos Padrões, para 
disseminar o  conhecimento e auxiliar no apoio ao treinamento de novos colaboradores. Foi divulgado 
também o cronograma do serviço de limpeza das áreas, com o intuito de fiscalizar a execução dos serviços 
contratados com a participação de todos.

ADMINISTRATIVA

O Setor de Compras contribuiu ativamente para a execução do projeto e inauguração do Santos Dumont 
Unidade Avançada Litoral Norte, realizando todo o processo de aquisição e negociação de equipamentos e 
materiais, em busca sempre do melhor preço aliado a qualidade e prazos de entrega. 

A equipe está em intenso aperfeiçoamento, buscando a constante profissionalização, reestruturação de 
processos e documentação do setor na busca pelas melhores práticas. 

A partir de janeiro de 2014 foi implantado o Projeto de Arquivo Virtual dos Processos de Compras, que 
permitiu maior agilidade na busca e identificação de processos, e diminuiu custos com impressões, folhas 
sulfite e caixas de arquivo, além da redução dos gastos com o arquivo em empresa terceirizada. 

No segundo semestre, assumimos as negociações com fornecedores dos eventos da Cooperativa, em 
parceria com a equipe de Marketing. Contribuímos também para a manutenção do selo ONA nível 2 no Santos 
Dumont Hospital. 

Seguindo a diretriz de redução de custos na Cooperativa, o setor conseguiu negociar reajustes menores 
do que o previsto para diversos contratos, mesmo diante de cláusulas contratuais. 

O setor substituiu também a empresa de Seguro Patrimonial das unidades físicas da Unimed SJC após 
pesquisa de mercado, que gerou uma diminuição no custo da apólice de aproximadamente 70%.

O setor de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) focou na melhoria dos processos, iniciando 
a elaboração dos Procedimentos Padrões e Instruções de Trabalho, para formalização e padronização das 
operações.

Mesmo com a variação cambial de 14% e índice inflacionário de 6,23%, conseguimos reduzir ou manter 
cerca de 75% dos valores dos produtos negociados em 2013, evitando um aumento no custo. 

Em 2014, tivemos a inclusão de novos recursos atendidos pela logística, dentre eles o Santos Dumont 
Unidade Avançada Litoral Norte, sem aumento do quadro de colaboradores. Também em 2014 melhoramos 
a infraestrutura com a expansão do almoxarifado objetivando melhoria na acomodação e movimentação 
dos materiais para atendimento das áreas usuárias. Mesmo com o aumento da demanda e nível de estoque, o 
controle foi melhor quando comparado com o ano de 2013, onde tivemos uma redução no índice de ajustes de 
inventário da ordem de 6%.   

Serviços Gerais

Compras

Contratos

OPME

Logística
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DAS LIGAÇÕES
RECEBIDAS

97.39%

No ano de 2014 a Central de Atendimento recebeu em média 28.517 ligações por mês, sendo originadas 
dos cinco canais de atendimento:

Média de Ligações/Mês

Atendimentos 2011 2012 2013 2014

0800 SAC 8.819

7.998

6.318

1.786

3.222

8.189

6.110

5.140

1.610

5.235

8.410

4.926

1.961

1.703

8.758

8.341

4.011

2.011

1.909

12.245

0800 Prestador

PABX

Central De Vagas/ Internações

Central De Agendamento De Consultas

28.143 26.284 25.758 28.517Total

Foi atingido o nível de serviço de 97,39% das ligações recebidas, índice de atendimento ao cliente 
considerado excelente, nos termos do Decreto-Lei 6523/2008, que dispõe sobre o SAC (Serviço de 
Atendimento ao Consumidor).  

Ainda, em observância ao referido Decreto-Lei, a Unimed SJC oferece atendimentos via CHAT, para 
deficientes auditivos e de fala, a fim de proporcionar um relacionamento cada vez mais personalizado e de 
qualidade para esses clientes.

A equipe do SAC, diante de sua extrema importância como canal ágil e direto de comunicação dos 
clientes com a Cooperativa, tem sido frequentemente agraciada com treinamentos específicos ministrados 
pelo Setor de RH, com a finalidade de aprimorar cada vez mais os processos de acolhimento e de comunicação 
com os clientes. 

A equipe da Unimed SJC vem trabalhando no sentido de facilitar cada vez mais a liberação de exames 
e procedimentos mais simples, diretamente pelos consultórios e clínicas, de forma automatizada e sem a 
necessidade de contato com o SAC da Cooperativa.

CENTRAL DE ATENDIMENTO 
(CALL CENTER)

Treinamento para Liderança e Colaboradores

Melhorias :Autorizações x Call Center
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O setor de Atendimento ao Cliente funciona como um canal de comunicação entre os clientes e a 
cooperativa. É o “cartão de visitas” da instituição. Para tanto, as atividades do setor são pautadas em imensa 
interação com os demais setores da empresa, de modo que todos estejam comprometidos com o atendimento 
às necessidades dos clientes e sua satisfação, sem perder o foco no negócio.

A excelência no atendimento ao cliente é imprescindível para a evolução da cooperativa, pois garante a 
sua satisfação e, consequentemente, proporciona a fidelização dos mesmos, tornando mais fácil a aquisição de 
novos beneficiários.

Todos os colaboradores participaram de treinamentos direcionados ao atendimento ao cliente 
promovido pelo RH (Recursos Humanos).

A Unimed São José dos Campos possui, atualmente, quatro Unidades Administrativas além de sua Sede, 
localizadas nas cidades de Jacareí, Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião.

Responsável por toda a movimentação de nossa carteira de clientes, o setor segue segmentado em 
diversas Células de Trabalho, que visam melhorar a performance dos vários processos sob sua gestão: 
Protocolo, Inclusão PJ, Inclusão PF, Exclusão, Atualização de Dados, Repasse/Intercâmbio, Emissão de Cartão, 
Arquivos, Estrutura de Planos e Parametrização de Sistema. Dentre as atribuições do setor, destaca-se a 
responsabilidade em gerenciar sistemicamente as coberturas contratuais de cada cliente,  bem como suas 
carências para utilização, dados que servem de base para toda a utilização assistencial de nossos beneficiários.

 A ação contínua de digitalização da movimentação cadastral contribuiu sobremaneira para a 
agilidade e assertividade do setor no ano de 2014, afinal todos as áreas da cooperativa são clientes dessas 
documentações. Dentre as ações implementadas no último exercício, destacamos o preenchimento 
automático dos formulários de exclusão, agilizando consideravelmente esse processo.

Desenvolvemos também uma rotina que importa automaticamente o números do  Cartão Nacional do 
SUS de cada cliente para a nossa base, tarefa que antes era executada manualmente. A nova rotina minimizou 
a possibilidade de falha cadastral e otimizou o tempo de processo dessa atividade. Após período de depuração 
da carteira de clientes,  retomamos o crescimento da massa de beneficiários com novas parceiras firmadas.

20142013

76.562

4.852

37.138

14.802

14.179

29.058

87.428

6.428

57.465

21.429

17.856

25.699

NÚMERO DE CLIENTES  ATENDIDOS AO ANO

Local 20122011

Sede 76.578

4.272

37.412

13.134

13.613

33.692

178.701 166.980 176.591 216.305

73.678

4.125

36.115

14.391

12.580

26.091

Serviço Social

Jacareí

São Sebastião

Ubatuba

Caraguatatuba

Total

ATENDIMENTO AO CLIENTE

CADASTRO DE CLIENTES
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2014 foi um ano de muito trabalho, dedicação 
e realizações. Tivemos grandes projetos, como a 
consolidação da implantação das manutenções 
preventivas e corretivas de todos os recursos próprios 
da Unimed São José dos Campos. Todas as unidades 
foram padronizadas, tanto na sua infraestrutura 
quanto nos seus equipamentos, melhorando assim 
sua performance e utilização.  

Iniciamos o projeto de padronização dos 
materiais, peças e equipamentos utilizados no setor 
de Engenharia Hospitalar, visando redução de custos, 
maior agilidade e melhor qualidade nos serviços. Foi 
implantado em 2014 o estoque da Engenharia Predial 
e em dezembro foi implantado o estoque também 
para a Engenharia Clínica. 

Iniciamos o trabalho de montagem da 
biblioteca técnica da Engenharia Unimed SJC, na qual 
constarão todos os projetos (arquitetônicos, elétricos, 
hidráulicos etc) além de todos os manuais de 
equipamentos hospitalares das unidades, tornando-
os de fácil acesso.

A Engenharia Hospitalar teve em 2014 
algumas publicações importantes em revistas 
especializadas nas áreas de engenharia clínica, 
engenharia predial e de manutenção: 

• Administração Sustentável de Energia 
Elétrica, artigo publicado na revista “Panorama 
Hospitalar” edição Julho 2014;

• A produção intra-hospitalar de ar 
comprimido medicinal e sua comercialização é 
uma atividade rentável?, publicado na revista “Infra 
Outsourcing & Workplace”, edição Junho 2014.

Fomos também convidados pela comissão 
organizadora do Projeto Hospitais Saudáveis para 
sermos palestrantes no VII Seminário Hospitais 
Verdes e Saudáveis,  que aconteceu no mês de 
setembro no Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) 
do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Foram 
apresentados dois cases desenvolvidos com sucesso 
no Santos Dumont Hospital:

1. Case: Eficiência energética na iluminação 
hospitalar;

2. Case: Geração sustentável de ar medicinal e 
vácuo clínico.

Em relação a obras e equipamentos, podemos 
citar os seguintes projetos nos últimos quatro anos: 

•  Acompanhamento de obra e montagem de 
equipamentos do Santos Dumont Unidade Avançada 
Litoral Norte: Em uma área construída de 2.753,22 
m², contendo duas salas cirúrgicas de pequeno e 
médio porte, sala de recuperação pós anestésica, doze 
leitos e um Pronto Atendimento 24 horas, além de 
Tomografia, Raio X e Ultrassom;

• Construção da nova área de Almoxarifado 
dentro do Santos Dumont Hospital;

• Instalação da Termodesinfectora;
• Reforma Interna do Ambulatório/Laboratório 

de Ubatuba;
• Reforma de todos os quartos do Pronto 

Atendimento São José dos Campos;
• Troca de todas as poltronas do PA SJC e Sede 

Administrativa;
• Execução de nova rede elétrica e adequações 

de quadros elétricos do prédio anexo à Sede 
Administrativa;

• Troca do sistema e equipamentos de ar 
condicionado do Centro Cirúrgico do PA SJC.

• Construção do Laboratório Unimed na Av. 
Tívoli;

• Construção do Núcleo Técnico Operacional; 
• Construção do Laboratório Unimed na Av. 

Vilaça;
• Construção dos Centros de Especialidades 

Médicas 1 e 2;
• Ampliação do Pronto Atendimento de São 

José dos Campos;
• Construção do Espaço da Mulher, no Santos 

Dumont Hospital;
• Ampliação do Centro de Diagnóstico 

Integrado, também no Santos Dumont Hospital, 
contendo Ressonância Magnética, Tomografia, 
Mamografia Digital e Densitometria Óssea;

ENGENHARIA HOSPITALAR
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O ano de 2014 foi marcado pela fraca atividade 
econômica devido ao clima de incertezas que pairou 
sobre o mercado desde o seu início. O crescimento do 
PIB, pelas últimas estimativas do Banco Central, deve 
mesmo ficar próximo de zero ou mesmo ser negativo 
que, se confirmado, deverá ser o pior desempenho 
da economia desde 2009. A consistente elevação da 
taxa de juros, saindo de uma taxa de 7,25% em janeiro 
de 2013 para 11,75% em dezembro de 2014, somada 
a eventos, como a Copa do Mundo e a eleição 
presidencial, entre outros fatores, contribuíram para 
o cenário de volatilidade constante. A elevação 
da inflação, que mais uma vez ficou próximo do 
limite da meta de 6.5%, além do fraco desempenho 
da economia, contribuíram para o desestímulo no 
consumo e os investimentos ao longo de todo o ano. 
Ressalta- se também a variação cambial de 2014 que 
ficou em torno de 14%, além do realinhamento dos 
preços administrados, o que deve contribuir ainda 
mais para um cenário de estagnação da economia e 
de maior pressão inflacionária para o ano de 2015.  

Destaques dos marcos de desempenho da gestão de 2014

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS (em Milhares de Reais)

 2011 2012 2013 2014

Contraprestações Líquidas      215.028       207.943          207.514           239.624 

Custos/Desp.Operacionais      145.471       144.827          141.637           159.778 

Result Operac. Antes Provisões        69.557         63.116            65.877             79.846 

Deprec, Amortiz. e Provisões          7.083           7.984                    (9)                4.180 

Honorários Médicos        62.442         54.135            65.450              74.436 

Reservas Estatutarias/Juros s/Capital 
Próprio

              33           2.148                 830                1.825

Sobras a Disposição da AGO                -             1.150                 394                595 

Para a área da saúde, o ano de 2014 foi 
de continuidade do crescimento do número de 
beneficiários, chegando a 51 milhões, variação de 
2,5% se comparado ao ano de 2013. 

Apesar do cenário macro econômico de 
grandes contrastes e com crescimento zero para 
o ano de 2014, tivemos destaques positivos para a 
Unimed SJC já que o faturamento bruto atingiu R$ 
395 milhões neste ano, com crescimento de 13,2% em 
relação a 2013.

Mantendo-se o lema de campanha de 
valorização do Cooperado e transparência na gestão 
da Cooperativa, o CAD (Conselho de Administração) 
continuou focado nos pilares da austeridade nos 
gastos administrativos, no controle da sinistralidade 
e na redução do nível de endividamento. Cabe à 
Diretoria Administrativa Financeira, suportada 
pelos planos de ação consolidados em 2014 pelas 
suas áreas de compras, de recursos humanos e 
financeiro, manter o fluxo e equilíbrio econômico 
da Cooperativa, além de zelar pela execução do 
orçamento anual aprovado pelo CAD. 

1. Redução de R$ 15 milhões 
do nível do endividamento de 
empréstimo bancário.

2. Manutenção dos R$ 28 milhões 
de aplicações financeiras, das 
obrigações da ANS.

3. Mantida em 2014 a relação 
Despesa Administrativa x Receita 
Bruta na ordem de 8%, mesmo 
após a implantação dos ajustes da 
nova política de cargos e salários, 
em abril de 2014.

4. Inauguração do Santos 
Dumont Unidade Avançada 
Litoral Norte, dentro do prazo 
com disponibilização de toda 
infraestrutura de equipamentos, 
instalações, equipes de 
colaboradores e custos em 
conformidade com o previsto.

FINANCEIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014   |   UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS84



FATURAMENTO 
As contraprestações liquidas em 2014 totalizaram montante de R$239,6 milhões, 
registrando crescimento de 15,5% em comparação ao ano de 2013.

CUSTOS E DESPESAS 
OPERACIONAIS

Os custos e despesas operacionais sem honorários médicos representaram  em 
2014 66,7% do faturamento líquido, apresentando redução de 1,6 pp em relação 
aos 68,3% registrados em 2013.   

HONORÁRIOS 
MÉDICOS

O total de HM´s (honorários médicos) de R$ 74,4 milhões pagos em 2014 
apresentou aumento de cerca de 14%  quando comparados com 2013. Com 
destaques, para o valor da consulta médica que era de R$50,00 em 2013 e fechou 
o ano de 2014 reajustada para R$60,00. Ao considerarmos o período 2011/2014 o 
valor da consulta foi reajustado em 50%.

2011 2012 2013 2014

62.442

54.135

65.450

74.436

Evolução dos Honorários Médicos (em milhares de Reais)

A rentabilidade básica de uma cooperativa é medida por sua capacidade de gerar ganhos aos seus 
Cooperados, através dos serviços que os mesmos prestam aos clientes ligados ao negócio da Cooperativa. 
Nesse sentido em 2014 foram pagos R$74,4 milhões de honorários médicos representando um aumento de 
mais de R$9 milhões em relação ao ano de 2013. Demonstrando claramente que o objetivo da Cooperativa 
foi cumprido na Unimed SJC, expressando assim, o empenho da Administração no sentido de aumentar e 
melhorar a rentabilização dos seus Cooperados por meio dos honorários médicos.
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2011 2012 2013 2014

14.828

16.515

13.535

10.475

Evolução das Provisões Técnicas (em milhares de Reais)

Evolução dos Empréstimos para Investimentos x Aplicações Financeiras 
(em milhares de Reais)

O saldo da PEONA (provisão para eventos ocorridos e não avisados) de R$10,5 milhões em 2014 se registrou 
redução de R$ 3,1 milhões quando comparado com o saldo de 2013. A provisão foi apurada com metodologia 
própria conforme NTA aprovada pela ANS em out/2013 e parecer atuarial.

Desde o ano de 2007 os empréstimos bancários foram tomados e utilizados para investimentos em 
recursos próprios, com ênfase para o SDH - Santos Dumont Hospital inaugurado em 05/2009 e constituição de 
ativo garantidor ANS referente ao saldo das provisões técnicas.

Encerramos o ano de 2014 com uma redução de R$ 15 milhões da posição de endividamento bancário 
quando comparado com o saldo final de dez/2013 que era de R$ 32,0 milhões.

O saldo de aplicações financeiras de R$ 28 milhões para atendimento à legislação da ANS, que prevê a 
constituição de ativo garantidor para as provisões técnicas, se manteve estável em 2014 quando comparado 
ao saldo de R$ 28 milhões de 2013. Em 2014 tivemos uma inversão do endividamento líquido (dívida menos 
aplicação), que de devedora da ordem de R$ 4 milhões no final de 2013, passou para uma posição credora 
(aplicação maior que dívida) da ordem de R$ 11 milhões.

20.454

2011 2012 2013 2014

18.776
28.720

17.300

38.809
31.555 32.038

28.035

Aplicações
Empréstimos para 
Investimentos
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Despesas Administrativas X Faturamento (em milhares de Reais)

O  faturamento de R$ 395 milhões em 2014, com R$124 milhões de intercâmbio incluso, apresentou 
aumento de 13,2% em relação ao faturamento do ano de 2013. O índice de despesas administrativas desde 2011 
permanece da ordem de 8% sobre os faturamentos brutos.

2011

FATURAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS % Despesas / Faturamento

2012 2013 2014

320.136 311.041

348.714

394.595

27.722 32.10425.342
7,9% 8,1% 7,9% 8,1%

25.450

2011 2012 2013 2014

20.732

24.533
25.540

27.628

Evolução do Patrimônio
Líquido (em milhares de Reais)

Evolução Do Resultado X Sobras 
Líquidas (em milhares de Reais)

A evolução de cerca de R$ 2 milhão do PL em 2014 
foi decorrente basicamente da geração de sobras no ano.  

2011

RESULTADO SOBRAS LÍQUIDAS

2012 2013 2014

33

3.298

1.224

2.420

394 595

0

1.150
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Este relatório sintetiza as ações e realizações, fruto do trabalho 
dos colaboradores e médicos cooperados da Unimed SJC. 
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