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MEnSAGEM Do
PRESiDEntE

“esse primeiro ano de gestão foi marcado pela prática de uma administração aberta e 
consciente do que precisava ser feito. Procuramos dar total transparência nas nossas ações 
e utilizamos os mecanismos de discussão com nossos sócios como fonte balizadora nas 
tomadas de decisões. o ano foi marcado por muito trabalho, muitos desafios, porém, 
mantivemos firmes na nossa missão de crescimento sustentável.

a decisão da assembleia Geral extraordinária de 31 de agosto de 2011 foi crucial nesse 
sentido. Com o aporte projetado de R$ 10 milhões e consolidado de quase R$ 9 milhões 
de reais a Unimed sJC pôde fazer frente às constantes e crescentes exigências da agência 
Nacional de saúde na constituição de seus ativos garantidores, demonstrando grande 
confiança de seus sócios nos negócios da cooperativa.

também, houve significativa restruturação organizacional, permanecendo com a Presidência 
áreas eminentemente estratégicas. Foi criado o Núcleo de inteligência Competitiva – NiC, 
cuja missão principal é subsidiar a alta administração de informações e dados estratégicos 
para tomada de decisão.

Fomos audaciosos no trabalho de depuração da carteira de clientes e mesmo tendo 
reduzido o número de beneficiários,  ultrapassamos 300 milhões de faturamento bruto e 
elevamos o ticket médio da operadora a padrões acima do mercado.

sem dúvida, tivemos que tomar decisões difíceis neste ano, mas estivemos sempre 
convictos de que elas trariam resultados positivos para a cooperativa e acima de tudo 
pudemos contar com o apoio da maioria dos cooperados. 

sinto-me honrado por ter aceitado esse grande desafio e pelos resultados que 
demonstramos neste Relatório de Gestão mesmo diante de cenários tão adversos na 
medicina suplementar.

agradeço o apoio recebido em 2011 e renovo meus compromissos pelo crescimento da 
Cooperativa e a busca incessante de melhores condições de trabalho e atendimento aos 
nossos cooperados e clientes.”

atenciosamente,

dr. Júlio César teixeira amado 
diretor Presidente
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MEnSAGEM Do ConSElho 
DE ADMiniStRAção

“o ano de 2011 foi de grandes desafios, principalmente o de reestruturar a casa. 
as mudanças pelas quais passamos refletiram nosso compromisso com nossos 
cooperados em atuar de forma transparente, buscando maior participação do 
cooperado na tomada de decisão e priorizando a busca de resultados, o 
bom relacionamento e a qualidade de nossos serviços.

o Conselho de administração procurou fortalecer sua atuação como órgão 
de representação dos Cooperados, buscando estratégias e mudanças que 
ajudassem a trilhar novos caminhos.

esse foi apenas o início de uma gestão que se propôs a redirecionar a 
cooperativa na busca de melhores resultados para todos. Nosso 
caminho ainda é longo, porém 2011 já mostrou sinais de 
conquistas e de investimentos que irão beneficiar a todos que 
participam dessa organização.”

saudações Cooperativistas.

da esquerda para a direita:

dr. Gerson Vielas alves
dra. Rosângela H. araujo santos
dr. Paulo César Ribeiro de Carvalho
dr. Nelson de almeida
dr. Julio César teixeira amado
dr. luiz alberto siqueira Vantine
dr. lauro Benedito Hanna
dr. José eduardo domingues
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PERFil E 
EStRutuRA

indicadores Unimed-sJC

Faturamento bruto anual R$ 320.136 milhões
Número de cooperados 694
Número de cooperados que ingressaram na cooperativa em 2011 18
Número de consultas realizadas  1.239.412

Número de exames realizados (laboratório Unimed)  887.354

Número de clientes na carteira total 148.694
Número de novos clientes no ano de 2011 5.572
Número de hospitais próprios 02
Número de empregos operadora 289
Número de empregos recursos próprios 538
Número de hospitais credenciados 16

Número de hospitais dia credenciados 02
Número de laboratórios próprios (não incluídos os postos de coleta) 01
Número de laboratórios credenciados 07
Número de clínicas credenciadas 102
Número de clientes assistenciais 126.109

Número de Cooperados por 
cidade de atuação

são José dos Campos 477
Jacareí 118
Ubatuba 21
Caraguatatuba 51
são sebastião 14
Guararema 02
ilhabela 04
santa Branca 04
Paraibuna 03
total 694

noSSoS 
EnDEREçoS

UNIDADES 
são José dos Campos
Unimed Sede Administrativa
av. dr. Nelson d’ávila, 1365 - são dimas
tel.: 0800-727-4141
Hospital Dia / Pronto Atendimento
Rua Vilaça, 820 - Centro
tel.: (12) 2139-0313 - 2139-0370
Laboratório – Unidade Vilaça
Rua Vilaça, 772
tel.: (12) 2139-0332 e 2139-0310
Laboratório - Unidade José Longo
av. eng. Francisco José longo, 453 - Jd. são dimas
tel.: (12) 3942-5719 | (12) 3942-7517
Laboratório – Unidade Andrômeda
av. andrômeda, 1280
tel.: (12) 3931-8433
Laboratório - Unidade Santos Dumont*
av. tívoli, 336 - Vila Bethânia
tel: (12) 3878-1270/ 1271/ 1272
CEM - Centro de Especialidades Médicas
av. eng. Francisco José longo, 873 - Jd. são dimas
(12) 2139-4100
Saúde Ocupacional
Rua Vilaça, 820 - Centro
tel.: (12) 2139-0396
Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS)
Rua teopompo de Vasconcelos, 67 - Vila adyana 
tel.: (12) 3943-0610
Santos Dumont Hospital
av. tívoli, 336 - Vila Bethânia
tel.: (12) 3878-1500

Jacareí
Pronto Atendimento
Rua dr. lúcio Malta, 693 - Centro
tel. (12) 2128-4000
tel.: (12) 2128-8002 / 2128-8003
CEM - Centro de Especialidades Médicas
Rua dr. lúcio Malta, 693 - Centro
(12) 2139-4100
Laboratório
Praça dos três Poderes, 693 - Centro
tel.: (12) 2128-8002 / 2128-8003

Caraguatatuba
Atendimento Administrativo e Laboratório
Rua arthur Costa Filho, 1541 - sumaré
tel.: (12) 3882-3744 - (12) 3882-3009
(laboratório)
Pronto Atendimento
Rua Major ayres, 221 - Centro
tel.: (12) 3883-1911

são sebastião
Atendimento Administrativo
Rua Capitão luiz soares, 557 - Centro
tel.: (12) 3892-4499

Ubatuba
Atendimento Administrativo,
laboratório e ambulatório
Rua leogevildo dias Vieira, 1.068 - itaguá
tel.: (12) 3832-4003 - (administrativo)
tel.: (12) 3832-5239 - (laboratório e
ambulatório)

PONtOS DE VENDAS
são José dos Campos
Sede Administrativa
av. dr. Nelson d’ávila, 1365 - são dimas
tel.: 0800-727-4141

Jacareí
Estação Jacareí
Rua dr. lúcio Malta, 693, Centro
tel. (12) 2128-4000

Caraguatatuba
Sede Administrativa
Rua arthur Costa Filho, 1541 - sumaré
tel.: (12) 3882-3744 - (12) 3882-3009
Loja ACEC
Rua eng. João Fonseca, 484 - Centro
tel. (12) 3897-8822

Ubatuba
Sede Administrativa
av. leovigildo dias Vieira, 1.068 - itaguá
tel.: (12) 3932-7097
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ASSESSoRiA
EStRAtéGiCA

Com uma carteira de 126 mil clientes assistenciais, o ano de 2011 foi marcado por 
ações de retomada da cooperativa, reestruturações e decisão por novos caminhos. 
sem dúvida passamos por momentos difíceis, principalmente com a necessidade de 
incremento de seu capital, que hoje representa mais de R$ 20 milhões de patrimônio 
líquido, e os resultados já começam a aparecer, trazendo com eles a visão de 
crescimento e novos investimentos.
o ano de 2011 foi delicado, trouxe impactos para os Cooperados, porém aqueles 
que se comprometeram, demostraram ter a consciência da importância de uma 
reestruturação, de uma nova visão do negócio. essa tomada de decisão foi o grande 
marco dessa nova gestão.

Para a mensuração dos avanços nos objetivos estabelecidos, foi mantida a ferramenta 
Balanced scoreCard (BsC), que traduz a estratégia da organização em indicadores de 
desempenho balanceados.

a verticalização é uma tendência nacional e tem funcionado nos diversos mercados 
onde foi adotada, pois sobreviverão apenas aquelas operadoras que se qualificarem 
e que conseguirem equilibrar gastos x receita. dentro dessa premissa estratégica, a 
cooperativa fez importantes investimentos em recursos próprios, focando a redução 
de custos e o maior controle interno.

o mercado caminha para a redução do número de operadoras no país e essa 
diminuição de “players” tende a torná-lo mais competitivo. Uma década de trabalho 
sob o bastão da agência Nacional de saúde já trouxe como reflexo a redução de 
50% do total de operadoras e o mercado se consolidará rapidamente. 

a Unimed-sJC atua fortemente no mercado da região e é a principal operadora do 
Vale do Paraíba contando com participação de mercado de 44,20% em sua área de 
ação (dados 2011):

NÚMERO DE USUÁRIOS UNIMED-SJC E CONCORRÊNCIA 

Mesmo tendo efetuado forte depuração da carteira de clientes em 2011, a Unimed 
sJC fechou o ano com uma carteira própria de 126.109 clientes, um número 188% 
maior que a segunda colocada no ranking das operadoras locais:

População total da área de atuação 1.166.316
Número de operadoras da concorrência 6
Número de usuários informados pela concorrência 159.196
Número de usuários Unimed-sJC 126.109
Número de usuários totais da região 285.305
% Market share da concorrência 55,80%
% Market share da Unimed-sJC 44,20%

obs.: informações extraídas do sistema de informações de Beneficiários da aNs – Base dez./11.

Nº ReG. 
aNs

oPeRadoRas ReGioNais Cidade Qtde de 
UsUÁRios

402923 associação Casa Fonte da Vida (são Francisco Vida) Jacareí 12.403
323349 Cime Cirurgia e Medicina s/C ltda 

(Hospital alvorada)
Jacareí 8.004

320510 Cooperativa de serviços Médicos e Hospitalares 
de Jacareí (ativia)

Jacareí 28.731

413275 Clínica são José - saúde ltda. (são José saúde) sJC 41.344
351695 irmandade santa Casa Misericórdia de são José 

dos Campos (Vale saúde)
sJC 24.927

339091
415693

Policlin s/a serviços Médicos Hospitalares sJC 43.787

331872 Unimed são José dos Campos sJC 126.109
total 285.305
CoNCoRRÊNCia 159.196

MARKEtING E COMUNICAÇÃO

No ano de 2011 o marketing manteve seu papel de disseminar a marca e a posição 
cooperativista da empresa perante o mercado. a Unimed subiu mais duas posições 
no ranking das marcas mais valiosas do Brasil, passando da 31ª posição para a 29ª, 
com um valor de marca de R$3,22 bilhões. Continua sendo a marca top of Mind em 
planos de saúde, tanto no Vale do Paraíba quanto no Brasil.

EVENtOS

Festa de 40 anos
Para marcar os 40 anos de fundação da Unimed-sJC em 2011, a operadora lançou 
uma série de iniciativas que tiveram como objetivo, resgatar parte da história médica 

obs.: informações extraídas do sistema de informações de Beneficiários da aNs – Base dez./11.
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joseense. No dia 18 de fevereiro a Unimed-sJC preparou um Baile para receber seus 
convidados, cooperados, presidentes do sistema Unimed e imprensa local. o evento 
contou com a presença de 600 pessoas para prestigiar esse grande acontecimento, 
cujo auge da festa foi marcado pela emoção dos cooperados com mais de 30 anos 
de cooperativa, homenageados durante o evento.

outra iniciativa da Unimed foi resgatar a sua memória empresarial, por meio de 
documentos, entrevistas pessoais, circunstâncias, dificuldades, acontecimentos 
peculiares, motivação dos médicos pioneiros no processo de sua criação. a Unimed 
reuniu informações num acervo histórico, visando criar uma base de conhecimento 
sobre a trajetória de sucesso da empresa, que se confunde com a própria história de 
sua área de ação.

Unimed Run
a quarta edição do Unimed Run, que vem consolidando-se a cada ano, já é um 
“case” de sucesso na região do Vale do Paraíba ao ser comparado com outros 
eventos do mesmo segmento. teve nesta edição mais de duas mil e duzentas 
inscrições, mas a quantidade de participantes ultrapassou este número. o evento 
teve mudanças no percurso e contou com provas de corrida de 5 e 10 quilômetros e 
uma prova especial para caminhada com 3 quilômetros.

ASSESSoRiA
EStRAtéGiCA

Marketing esportivo
a Unimed-sJC manteve seus investimentos em marketing esportivo como estratégia 
de consolidação no mercado como empresa engajada na valorização do esporte, 
como instrumento de promoção à saúde. durante 2011, a Unimed-sJC patrocinou 
as equipes masculinas de futebol, futsal e basquete de são José dos Campos. esses 
patrocínios esportivos renderam à Cooperativa uma média de R$ 812.242,00 de 
mídia espontânea. 

MíDIAS

em 2011 a Unimed sJC investiu nos programas de rádio “Primeira Hora Regional”, 
“Bom dia saúde” e “Parada dos esportes” todos do Grupo Bandeirantes. também 
foram feitos investimento em tV, nos programas “Meu primeiro Bebê” da tV Band 
Vale e no programa “e ai doutor” da Rede Record.

assessoria de imprensa
a assessoria de imprensa da Unimed-sJC atua na construção, otimização e 
manutenção de imagem institucional da empresa no mercado. Por intermédio da 
mídia os públicos de interesse são atingidos: clientes, cooperados e colaboradores.
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durante o ano de 2011, a Unimed-sJC teve seu nome 
exposto positivamente em veículos impressos por 
279 vezes, número que em media corresponde a R$ 
656.932,00 em mídia espontânea. o número de citações 
em tV chegou a 77 vezes, o que aproximadamente 
representa R$ 506.277,00, também em mídia espontânea.

ASSESSoRiA
EStRAtéGiCA

Publicidade e Propaganda
ao longo do ano de 2011, foram realizadas as seguintes Campanhas Publicitárias:

• Campanha de aniversário da Unimed (40 anos)
• Campanha de carnaval
• dia das mulheres
• Campanha do silêncio – sdH (santos dumont Hospital)
• Campanha Uso do Jaleco – sdH (santos dumont Hospital)
• Campanha 2 anos do Cdi (Centro diagnostico integrado)
• Campanha 2 anos do santos dumont Hospital
• dia da secretaria
• dia do cliente
• dia do Cooperativismo
• Campanha exames Particulares

“Mídia espontânea tem por 
definição, toda e qualquer inserção 

de uma marca em veículos de 
comunicação, sem que se pague 

diretamente por isso”.

• Campanha fim de ano
• Campanha novos clientes (comercial)
• Unimed Run
• inauguração do CeM (Centro de especialidades Medicas)
• inauguração do posto de coleta José longo
• evento “doctors in Concert”
• apoio ao time de basquete, futebol e futsal
• Mais de 300 malas diretas para colaboradores e cooperados. 

Material impresso 
Foram produzidas quatro edições patrocinadas da ‘Revista Unimed Com Você’, 
cuja publicação tem como objetivo transmitir informações relevantes aos clientes, 
cooperados e demais leitores e circula nas cidades de são José dos Campos, Jacareí e 
municípios do litoral Norte.

a ‘Unimed Com Você’ também traz notícias sobre a operadora e que beneficiam seus 
clientes, médicos e colaboradores. É uma importante ferramenta de comunicação 
com seu público.

os temas trabalhados no informativo são de interesses gerais, como saúde, turismo, 
esporte, lazer e bem-estar, com destaque sempre para a qualidade de vida.
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ASSESSoRiA
EStRAtéGiCA

Grupo de Comunicação
No segundo ano sob o comando do departamento de Marketing e Comunicação 
o Grupo, que é formado por colaboradores voluntários que representam cada 
departamento, foi responsável pelas campanhas sociais internas e eventos voltados 
aos colaboradores durante 2011. Conheça as ações realizadas:

• dias das Mães
• Festa Junina
• doação de cobertores para 3 instituições de caridade.
• Campanha do agasalho
• dia dos pais
• dia das crianças 
• Natal solidário

PRÊMIOS

sUesP - simpósio das Unimed’s do estado de são Paulo
Prêmio de melhor modelo de gestão de intercâmbio das Unimed’s estado de são 
Paulo.

top Vale 2011
Pelo quinto ano consecutivo, a Unimed-sJC foi o plano de saúde mais lembrado 
na região e recebeu o Prêmio top Vale 2011 na categoria Plano de saúde/
assistência Médica. Pela primeira vez em 2011, também levou o prêmio na categoria 
laboratório/Jacareí.

o prêmio topVale é realizado anualmente pela Revista Vale Paraibano e premia as 
marcas mais lembradas pelos consumidores em pesquisa realizada nas cidades de 
são José dos Campos, Jacareí e taubaté. 

17º Prêmio de Marketing
a Unimed-sJC levou o primeiro lugar na categoria “ações no meio digital” com o 
case Unimed Run 2011. a ação que coordenou diversas mídias “on line”, incluindo 
“hotsite” e redes sociais, para estreitar o relacionamento de nossos clientes com 
boas práticas para a qualidade de vida. além disso, a ação levou toda a cidade de 
são José e o Vale do Paraiba a “seguir seu instinto” (slogan da corrida) e embarcar 
em um dos eventos esportivos mais importantes do calendário regional. 

encontro Nacional de Recursos Próprios 
o santos dumont Hospital recebeu em maio o prêmio “Case de sucesso” no 
encontro Nacional, pelo trabalho “implantação da estratégia Multimodal da oMs 
para Melhoria da Higienização das Mãos”, elaborado pela equipe do CCiH.

o evento acontece anualmente e é promovido pela Central Nacional Unimed com a 
participação de todas as singulares do país. Nessa edição participaram 70 trabalhos 
das diversas Unimed’s, escolhidos 10 para a apresentação oral, sendo desses somente 
2 premiados. 

JURíDICO

o departamento jurídico da Unimed-sJC é responsável pela assessoria em todos os 
processos de cunho jurídico e administrativo em que a operadora é demandada. 
atua nas áreas cível, comercial, tributária, regulatória, societária e contratual, de forma 
a resguardar os interesses nas disputas judiciais e mitigar os litígios existentes.

também assessora e busca o cumprimento das regras regulatórias junto à agência 
Nacional de saúde suplementar (aNs), destacando-se, dentre as mais significativas,  
a parametrização das novas regras de portabilidade, novo Rol de procedimentos e o 
acompanhamento dos processos em trâmite.
em 2011 foram registradas 273 solicitações para análise de instrumentos contratuais, 
englobando contratos e termos aditivos, o que corresponde a 3,4 contratos / dia útil, 
além do acompanhamento das relações societárias e cadastrais para a regularização 
de toda a documentação dos Recursos Próprios.
 
RELACIONAMENtO COM O COOPERADO

o ano de 2011 foi encerrado com 694 cooperados e, apesar dos desafios enfrentados 
ao longo dos meses, a Unimed continuou reforçando seu compromisso com seus 
médicos. o relacionamento faz parte da estratégia da nova gestão que prioriza a 
valorização do sócio cooperado por meio de uma comunicação transparente.

o departamento de Relacionamento com o Cooperado está alinhado com a nova 
diretoria que atua fortemente para estreitar os laços societários e dar acesso às 
informações por meio da integração.

inteiramente dedicado aos médicos cooperados, o setor registrou em 2011 um 

RElAtóRio DE GEStão 2011 RElAtóRio DE GEStão 201118 19



ASSESSoRiA
EStRAtéGiCA

total de 908 atendimentos médios mensais, consolidando-se como um canal de 
comunicação e relacionamento que trabalha pelo bem estar e satisfação não apenas 
dos cooperados, mas também de seus familiares.
Como parte das ações para o primeiro ano de gestão, foi mantido o programa 
“encontro com o Presidente”, sendo realizados 7 encontros com a participação de 122 
cooperados que puderam esclarecer dúvidas e expor ideias e melhorias, conhecendo 
os resultados de seu negócio e as perspectivas de crescimento.

OUVIDORIA DO COOPERADO

após passar por melhorias no processo, a ouvidoria do Cooperado recebeu, analisou 
e deu andamento a 345 processos de solicitações diversas, sempre focando na 
qualidade de atendimento e eficiência nas respostas para todas as solicitações. 
a manutenção do vínculo da ouvidoria do Cooperado junto à assessoria de Gestão 
estratégica reforça o compromisso desta gestão em ouvir e atender a manifestação 
de seus cooperados.
 
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO COOPERAtIVIStA (NEC) E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Pelo quinto ano consecutivo a Unimed-sJC conquistou o selo de Responsabilidade 
social, se mantendo no nível 3, que significa profundidade de maturidade, onde 
as ações de responsabilidade social corporativa fazem parte do planejamento 
estratégico. 

essa conquista foi possível através de ações e programas desenvolvidos com sucesso. 
entre eles estão:

• Programas de Incentivo à Cultura: Mosaico Teatral
• Programas de Inclusão Digital e Capacitação Profissional: Projeto Felix e Cursos de 
  Formação de Recepcionistas
• Programas de Reciclagem e Conscientização Ambiental: Lixo Reciclável, Reciclagem 
  de lâmpadas Fluorescentes, Pilhas e Baterias
• Programa de Educação Ambiental: Brasil Florido
• Grupo de Comunicação: Catalisador de Projetos Sociais

o selo leva credibilidade à singular, já que só é fornecido pela Unimed do Brasil 
para as unidades que estão praticando ações relevantes de responsabilidade sócio-
ambiental.

o NeC manteve o já consagrado Programa de Pontuação dos Cooperados 
que premia anualmente 30 médicos, com o objetivo de incentivar a educação 
continuada e a participação em eventos societários através de pontuação pela 
participação em cursos de aperfeiçoamento, assembleias, eventos culturais, científicos 
e sociais.

além dos médicos cooperados, 80 secretárias também foram premiadas no ano de 
2011, como resultado do Programa de Pontuação das secretarias, conduzido pelo 
NeC. Por meio de um sistema de pontuação o programa premia as secretárias que 
mais investiram no desenvolvimento profissional e que trabalharam em prol da 
cooperativa. a premiação é dada no dia da secretária.

NÚCLEO DE INtELIGÊNCIA COMPEtItIVA (NIC)

através de “benchmarking” junto à Unimed Paulistana, a Unimed-sJC evidenciou a 
excelente experiência da co-irmã com a instituição de um grupo de colaboradores 
para subsidiar a diretoria na tomada de decisões.

assim, decorrente da necessidade de melhor rentabilizar os negócios da Unimed-sJC 
e ter apoio na tomada de decisões, a diretoria executiva resolveu também consolidar 
um grupo de colaboradores. Foi então, criado o NiC – Núcleo de inteligência 
Competitiva.

o NiC trabalha essencialmente com dados estatísticos na geração de relatórios 
gerenciais, estudos e pareceres sobre os mais diversos negócios que a 
operadora desenvolve ou necessita desenvolver. seu atual plano de trabalho é o 
acompanhamento do Plano de ação deliberado na aGe de 31/08/11, de maneira a 
evidenciar a implementação das ações e qual os seus respectivos resultados.
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“iniciamos essa nova gestão frente à diretoria de Mercado com um grande desafio, 
analisar toda a sinistralidade da carteira de clientes e instaurar um processo 
permanente de renegociações contratuais para busca do equilíbrio financeiro, que em 
várias etapas do trabalho culminou com encerramento de alguns contratos.

a depuração da carteira verificada em 2011 foi necessária para que pudéssemos 
melhorar a margem de contribuição deixada pelos produtos,  refletindo de forma 
positiva nos resultados da operadora. Mesmo com o cancelamento de mais de 
30.000 vidas ao longo do ano, a Unimed-sJC obteve crescimento considerável no seu 
faturamento bruto na ordem de 13% quando comparado com 2010 e o ticket médio 
dos produtos em pré-pagamento atingiu o valor histórico de R$ 161,36.

Houve grande mudança do mercado assistencial no ano de 2011, percebemos a forte 
presença de concorrentes que até então não disputavam mercado com a Unimed-
sJC e uma forte política dos demais “players” em reduzir tabelas de preços na busca 
de mercado e posicionamento. a Unimed-sJC se manteve dentro de seus princípios 
negociais, realizando vendas conscientes e com qualidade.

acreditamos que estamos no caminho certo, temos hoje uma equipe madura e 
preparada para os embates do mercado, focada em processos e valores e alinhada com 
o planejamento estratégico da organização.

temos um grande desafio pela frente, melhorar a percepção dos clientes em relação 
aos serviços prestados, mantendo a  qualidade dos recursos próprios da operadora e 
contando com o nosso maior valor agregado, que é  a qualidade e credibilidade dos 
profissionais médicos que compõem o nosso quadro associativo”.

dr. José eduardo domingues
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VENDAS

em 2011, o trabalho de vendas trouxe para a operadora 5.572 novos clientes e um 
retorno de vendas na ordem de R$ 4,5 milhões. 62% das vendas foram realizadas 
com co-participação, seja apenas nas consultas ou em todos os procedimentos 
ambulatoriais. esse tipo de venda ajuda no controle da sinistralidade e vai ao encontro 
do crescimento sustentável da carteira de clientes. a carteira assistencial  formada pelos 
clientes diretos, que contratam os produtos da Unimed-sJC, fechou o ano de 2011 com 
126.109 beneficiários.

Nesse período, o comportamento das vendas se manteve na mesma tendência dos 
anos anteriores, com pequena participação no mercado de planos individuais e a 
grande concentração de planos empresariais. o total de clientes corporativos da 
operadora representa 89% da carteira. a Unimed-sJC permanece com uma carteira 
jovem representada por 71% de beneficiários com idades até 48 anos.

eVolUÇão das VeNdas aNUais (eM NÚMeRos de Vidas aCUMUladas)
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o trabalho de vendas trouxe para a operadora em 2011,  5.572 novos clientes

os valores trazidos com o trabalho de vendas atingiram 4,5 milhoes de reais em 2011.

62% das vendas do ano de 2011 foram realizadas com co-participação,  seja apenas nas consultas ou em todos os procedimentos ambulatoriais.
esse tipo de venda ajuda no controle da sinistralidade e vai ao encontro do crescimento sustentável da carteira de clientes.
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RELACIONAMENtO

a área de Relacionamento Corporativo realizou 3.165  visitas a clientes da operadora ao longo 
de 2011, ouvindo suas demandas, apresentando soluções, discutindo a sinistralidade e realizando 
negociações financeiras para a busca do equilíbrio da relação contratual.  Mais de 90% dos clientes 
classificaram essas visitas como proativas e eficientes na busca de soluções.
o trabalho de renegociações contratuais em 2011 atingiu R$ 18 milhões em novas receitas. Mais de 
98% dos contratos da Unimed-sJC são regulamentados, auxiliando na redução de litígios jurídicos.

RESULtADOS 2011

R$

R$ 2.000

R$ 10.000

R$ 4.000

R$ 12.000

R$ 6.000

R$ 14.000

R$ 18.000

R$ 8.000

R$ 16.000

R$ 20.000

NoVas ReCeitas tRaZidas CoM o tRaBalHo de ReNeGoCiaÇão CoNtRatUal
(eM MilHaRes de R$)

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim

R$ 1.094

R$ 4.737

R$ 10.158

R$ 18.004

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

180.000

MoViMeNto da CaRteiRa de ClieNtes assisteNCiais 2011

Jan

157.933

abr

155.179

Jun

142.110

set

134.799
126.109

dez

distRiBUiÇão das VeNdas PoR FoRÇa de VeNdas (eM %)

Corporativos
0

10%

20%

30%

40%

50%

34%

sede

22%

Caraguatatuba

15%

Ubatuba

8%

Jacareí

7%

Vila ema

6%

lojas 
tercerizadas

3%

são
sebastião

3%

Colinas

2%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Visitas de RelaCioNaMeNto

2.863

3.165

302

Visitas periódicas Visitas totaisVisitas extras

o quadro demonstra a produção de vendas de cada Canal de distribuição em 2011. a equipe de Relacionamento Corporativo realizou 3.165 visitas a clientes no ano de 2011, ouvindo suas demandas, apresentando soluções 
e renegociando contratos. Mais de 90% dos clientes classificaram essas visitas como proativas e eficientes na busca de soluções. 

o trabalho de renegociações contratuais em 2011 atingiu  18 milhoes de reais em novas receitas.

a carteira assistencial é formada pelos clientes diretos que contratam os serviços da Unimed-sJC sejam em pré-pagamento ou custo operacional.
No ano de 2011 realizamos um forte trabalho nas renegociações contratuais que culminou com o cancelamento de contratos deficitários
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os gráficos demonstram a evolução do faturamento no ano de 2011, o trabalho de depuração da carteira e o crescimento 
do ticket médio. 
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Clientes sexo Masculino Clientes sexo Feminino

PeRFil etÁRio da CaRteiRa assisteNCial eM 31/12/2011
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a carteira da operadora se manteve jovem no ano com mais de 71% dos benefeciários até 48 anos de idade.

distRiBUiÇão da CaRteiRa de ClieNtes 
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98% dos contratos da Unimed-sJC são regulamentados, 
auxiliando na redução de litígios jurídicos.
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em 2011 a carteira manteve a mesma tendência dos anos 
anteriores com pequena participação no mercado de planos 
individuais e a grande concentração de planos empresariais. 
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“em 2011, primeiro ano de nossa gestão, a diretoria de Promoção e assistência 
à saúde foi reestruturada para focar no atendimento assistencial e na gestão 
dos custos relacionados ao mesmo. assim, a nossa diretoria compreende duas 
grandes áreas: a Promoção à saúde/Prevenção de doenças e a Regulação/
Controle de custos assistenciais.

embora com focos de atuação diferentes, ambas convergem para o mesmo 
objetivo, que é proporcionar um atendimento assistencial completo e de 
qualidade aos usuários de nossos serviços de saúde.

É consenso mundial que a promoção à saúde e a prevenção de doenças são 
as únicas maneiras de proporcionar qualidade de vida aos seus clientes, com 
equilíbrio na utilização dos recursos financeiros disponíveis. 

Com esta premissa, em 2011, fortalecemos o Nais (Núcleo de atenção integral 
à saúde) que beneficiou mais de 12 mil clientes nos seus diversos programas 
que ocorreram nas cidades de Jacareí, são José dos Campos e Caraguatatuba.

Quanto ao  controle dos custos assistenciais, diversas ações de regulação 
foram implementadas. dentre elas, a criação do núcleo de oPMe’s (órteses, 
Próteses e Materiais especiais), a reestruturação do núcleo de auditoria 
Médica e o  fortalecimento do Núcleo de intercâmbio, o qual foi premiado 
no sUesP – simpósio das Unimed’s do estado de são Paulo como melhor 
modelo de gestão de intercâmbio das Unimed’s do estado de são Paulo. tudo 
isso foi feito com o objetivo de um melhor resultado para nossa cooperativa.

temos muito ainda a fazer, mas os resultados positivos gerados com essas 
ações e investimentos adequados, nos dão a certeza de que estamos no 
caminho certo.”

dra. Rosângela H. araújo santos. 
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ASSIStÊNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE

o ano de 2011 foi de amadurecimento para a Unimed-sJC e de grandes conquistas na 
diretoria de assistência e Promoção à saúde. a verticalização em Recursos Próprios e a 
forte atuação em medicina preventiva foram marcos desta gestão.

Foi iniciado o atendimento de pacientes oncológicos no santos dumont Hospital e 
otimizado o uso de recursos próprios que contribuíram para redução de custos e controle 
da qualidade do atendimento.
 
Principais ações em 2011:

Nais – NÚCleo de ateNÇão iNteGRal À saÚde
o Nais está dividido em quatro segmentos: saúde da Criança e do adolescente; saúde do 
adulto e idoso; saúde da Mulher e saúde Mental. a Unimed são José dos Campos é uma das 
poucas no país que possui um núcleo de prevenção de doenças e promoção de saúde tão 
completo, atuando de forma capacitada em todos os segmentos e já apresentando resultados 
significativos para a cooperativa e para a saúde dos participantes.

o ano de 2011 marcou a reestruturação de alguns programas e a implantação do Programa 
Boas-Vindas, em que ainda no momento da adesão, se necessário, o novo beneficiário é 
encaminhado ao Nais para acompanhamento no ambulatório de Nutrição e nos Programas 
de saúde.

essa é a área da diretoria  que, além de contribuir para os resultados da cooperativa e 
a melhoria da qualidade de vida dos clientes,  através de programas diferenciados, tem 
como principal objetivo servir como apoio ao médico cooperado. esses programas são 
fundamentais para a elevação do Índice de desempenho de saúde suplementar (idss), 
um indicador da agência Nacional de saúde suplementar (aNs).

o novo espaço é ideal para atender aos clientes que desejam cuidar da saúde. entre 
os programas mais procurados estão o de Reeducação alimentar, Bebê Unimed, 
Gesto, Reabilitação em Coluna, Curso de Gestantes e o Planejamento Familiar, além do 
ambulatório de nutrição.

os números falam por si. No ano de 2011 o Nais reformulou alguns de seus programas 
trazendo resultados muito positivos para a cooperativa:

CURso de GestaNtes
em 2011, 105 gestantes participaram do programa. dessas, 97% afirmaram que o conteúdo 
do programa as deixaram mais seguras e que aprenderam a importância da amamentação, 
dos cuidados odontológicos e modificaram o hábito alimentar. através das orientações 
psicológicas se sentiram mais preparadas emocionalmente para a mudança na rotina.

PRoGRaMa de ReaBilitaÇão eM ColUNa
em 2011, 265 clientes ingressaram no programa. os resultados apontam para evolução na 
melhora da dor em 79% dos participantes. desses, 66,4% apresentaram melhora superior 
a 50% nos índices de dor. desde sua criação o programa já orientou mais de 580 pessoas 
com relação aos cuidados para manter uma coluna saudável, e prestou acompanhamento 
psicológico a mais de 90% dos seus clientes.

PRoGRaMa de ReedUCaÇão aliMeNtaR adUlto e iNFaNto-JUVeNil
No ano de 2011 participaram do Programa de Reeducação alimentar adulto 326 clientes e 
100% declararam  acreditar que o conhecimento adquirido contribuirá efetivamente para 
a manutenção da sua saúde e prevenção de doenças.

No Programa de Reeducação alimentar infanto-Juvenil, 33% das crianças perderam peso e 
75% delas afirmaram que tornaram seus hábitos alimentares mais saudáveis.

aMBUlatóRio de NUtRiÇão
em 2011, 80,4% dos pacientes com sobrepeso ou obesidade conseguiram redução 
de peso e 100% dos pacientes que desejavam ganho de peso conseguiram atingir o 
objetivo. 

PRoGRaMa aNtitaBaGisMo
Com o objetivo de auxiliar as pessoas a abandonarem o vício de fumar, o Programa 
antitabagismo contou com 6 grupos no ano de 2011, totalizando 68 participantes, dos 
quais 22% conseguiram concluir todas as etapas da proposta mantendo-se livres do 
tabaco.

Com duração de um ano, divido em duas fases, o programa ocorre na sede do Nais, 
mas com possibilidade dos grupos ocorrerem, dependendo da demanda, nas empresas 
conveniadas com a Unimed.

PRoGRaMa de edUCaÇão e atUaÇão eM asMa
em 2011 o programa sofreu reformulação: as atividades de natação terapêutica foram 
substituídas por atividades de fisioterapia respiratória, acompanhadas por profissionais 
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especializados na patologia. as palestras multidisciplinares foram mantidas a cada 2 meses 
e as turmas foram separadas em grupo adulto e infantil. de acordo com os resultados de 
medição periódica do “Peak-Flow”, 86% dos alunos apresentaram melhora na capacidade 
pulmonar. 

PRoGRaMa de diaBetes e HiPeRteNsão
em 2011, 100% dos participantes que concluíram o Programa de diabetes e Hipertensão 
tiveram  a glicemia capilar sob controle durante todo o programa, sem relatos de 
hiperglicemia e complicações.

Mais de 95% dos participantes que freqüentaram o programa relataram que não houve 
necessidade de internações ou freqüentes idas ao pronto atendimento relacionados às 
complicações da patologia.

aMBUlatóRio dos PÉs diaBÉtiCos
em 2011, 265 pacientes passaram em atendimento no ambulatório dos pés.  Foram 80% 
encaminhados para médicos especialistas, cooperados, tais como dermatologista, cirurgião 
vascular, ortopedista, neurologista, cardiologista, endocrinologista, entre outros.

PRoGRaMa Gesto (GRUPo esPeCialiZado No tRataMeNto da oBesidade)
o Gesto é formado por uma equipe multiprofissional que fornece aos seus pacientes 
todo o preparo necessário para a cirurgia bariátrica, tanto pré quanto pós-cirúrgico e 
tratamento da obesidade.

em 2011 foram inscritos 57 pacientes no grupo de tratamento clínico, 114 pacientes 
no grupo pré-operatório e 65 no pós-operatório. dos pacientes que realizaram o 
pré-operatório em 2010, ao ingressarem no grupo pós-operatório em 2011, nenhum 
apresentou aumento de peso após a cirurgia.  

PRoGRaMa BeBÊ UNiMed
em 2011 o programa atendeu 1.188 bebês. através do teste do pezinho, teste da orelhinha 
e orientações sobre o aleitamento materno, a Unimed contribuiu para um início de vida 
saudável a seus bebês. 

eVeNtos eXteRNos
o Nais desenvolve também ações educativas para empresas conveniadas e para a 
comunidade. o objetivo do trabalho é conscientizar o cliente e a comunidade sobre 
a importância da prevenção de doenças e promoção da saúde. No ano de 2011, 2.211 
pessoas foram orientadas através desse serviço. 

CaMPaNHas de VaCiNaÇão
No ano de 2011 foram realizadas campanhas de vacinação contra poliomielite e sarampo, 
totalizando 1.277 doses aplicadas. também foram realizadas, em conjunto com as clínicas 
credenciadas as campanhas contra Varicela, Coqueluche e Gripe.
 
PlaNeJaMeNto FaMiliaR
o programa de Planejamento Familiar visa prestar orientações e aconselhamento aos 
seus beneficiários, amparando-os na decisão do melhor método de contracepção a 
ser utilizado. o programa é constituído por duas palestras (médico e psicóloga) e duas 
avaliações psicológicas individuais e para o casal.  em 2011 foram inscritos no programa 
430 casais, dos quais apenas 57 realizaram a cirurgia de Vasectomia ou laqueadura. 

PRoGRaMa GeReNCiaMeNto de Casos
o Programa Gerenciamento de Casos é direcionado a pacientes com doenças crônicas. o 
paciente é acompanhado por um ano, por uma equipe multidisciplinar (assistente social, 
enfermeira, nutricionista e psicóloga) com visitas domiciliares e contatos telefônicos. 

entre os anos de 2010 e 2011, 182 clientes foram inscritos nesse programa.  dentre eles 47 
tiveram alta e responderam a pesquisa de satisfação do programa, que aponta um índice 
de 72% de melhora na qualidade de vida,  67% de melhora na prática de atividade física e 
63% de melhora na incorporação de hábitos alimentares saudáveis.

assistÊNCia doMiCiliaR
outro braço importante do Nais é 
a assistência domiciliar. Mediante 
solicitação do médico assistente, é 
agendada avaliação do paciente 
ainda internado ou em domicílio. o 
Nais segue os critérios da aBeMid 
(associação Brasileira de empresas 
de Medicina domiciliar), que norteia 
a elaboração do plano de cuidados 
individualizado, a necessidade de 
cada cliente é atendida e adaptada 
ao seu grau de complexidade. 
em 2011, foram atendidos em 
média por mês 166 pacientes em 
Cuidadoria e Home Care.
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asma 17

ambulatório Nutrição 5538

ambulatório dos Pés 265

assistência domiciliar (Home Care) 40

assistência domiciliar (Cuidadoria) 126

Bebê Unimed 1188

Ciclo de Palestra 439

Curso de Gestante 210

diabetes e Hipertensos 94

eventos externos 3488

Gesto 176

Planejamento Familiar 430

Reabilitação em Coluna 265

Reeducação alimentar 326

antitabagismo 67

Gerenciamento de Casos e Crônicos 114

Reeducação alimentar infanto-Juvenil 53

Programa Boas Vindas 79

PRoGRaMas NUMeRos de PaRtiCiPaNtes 2011
CadastRo de ClieNtes
o setor de Cadastro de Clientes da Unimed-sJC é o responsável por toda a movimentação 
de beneficiários da operadora e guardião das informações cadastrais que são enviadas 
mensalmente à agência Reguladora (aNs).

a área é estruturada para dar suporte a todas as áreas e unidades da Unimed-sJC que 
precisem de informações cadastrais de beneficiários, sejam para mudança de produtos, 
processos de ressarcimento ao sUs e processos judiciais. durante o ano de 2011 foram 
realizadas 111.472 movimentações cadastrais no departamento.

Rede de seRViÇos
departamento responsável pelo credenciamento, manutenção contratual e cadastral da 
rede de serviços. em 2011 realizou diversas ações tendo como foco a redução de custos 
assistenciais através da renegociação com a rede credenciada não deixando de considerar 
a satisfação do médico cooperado. 

iNteRCâMBio
o grande marco em 2011 para a Unimed são José dos Campos, foi ter sido elencada entre 
os principais projetos apresentados no prêmio da sUesP – simpósio das Unimeds do 
estado de são Paulo, como melhor Modelo de Gestão em intercâmbio. o reconhecimento 
trouxe ainda mais motivação para a equipe.

o setor tem como principal missão garantir o faturamento, administração dos recursos 
de glosas e controle dos gastos na relação de intercâmbio entre as Unimed’s, além de 
ser o responsável pela apuração do faturamento das empresas de custo operacional e 
autogestão. em 2011 mostrou um processo alinhado com a nova gestão, tendo como meta 
o controle rigoroso de gastos e melhorias para a operadora a partir do uso da rede própria. 

o setor de intercâmbio atua fortemente com clientes de outras regionais e monitora o 
atendimento dos clientes da regional, em outras localidades, através de uma interface 
virtual.
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UNidades de ateNdiMeNto X NÚMeRos de ClieNtes 
ateNdidos eM 2011

sede 76.578
seviço social 4.272
Jacareí 37.412
são sebastião 13.134
Ubatuba 13.613
Caraguatatuba 33.692

RelaCioNaMeNto CoM ClieNtes
Criada para atender a demanda assistencial da cooperativa, o departamento de Relacionamento 
com os Clientes colabora para a manutenção dos níveis de satisfação com o nosso atendimento.

total de atendimentos em 2011:

CeNtRal de ateNdiMeNto – Call CeNteR
No ano de 2011 a Central de atendimento recebeu uma média de 26.100 ligações 
por mês, sendo originadas dos cinco canais de atendimento.

totalmente adaptada à lei 6.523/2008, que fixa normas gerais para o serviço de 
atendimento ao Consumidor (saC), a Unimed atende seus clientes através do 
telefone 0800 727 4141 (saC) e a seus prestadores e cooperados pelo telefone 
0800 707 1019.
 
ReGUlaÇão assisteNCial
o principal foco da Regulação assistencial em 2011 se voltou para a otimização 
dos serviços disponíveis nos recursos próprios da Unimed-sJC, Hospital dia Unimed 
e santos dumont Hospital, respaldados por decisão assemblear, que validou a 
centralização dos atendimentos na rede própria da singular.

sabedores de que o custo fixo com a manutenção desses recursos se contrai na 
mesma proporção em que os atendimentos aumentam, toda a rede de prestadores 
foi reestruturada, de forma a contribuir com a ação acima. Para o êxito dessa 
empreitada, contamos essencialmente com a colaboração de nossos cooperados, que 
hoje se utilizam preferencialmente dos serviços próprios Unimed.

ainda focados nessa ação, a rede de serviços foi reestruturada. Houve 
descredenciamentos e renegociações, de forma que o custo efetivo com os serviços 
fosse adequado à nossa demanda e possibilidade financeira.

AUDItORIA DE ENFERMAGEM / AUDItORIA MÉDICA

as atividades do setor de auditoria são essenciais à Regulação assistencial 
da cooperativa. É um setor técnico, responsável pela validação de todos os 
atendimentos prestados pela cooperativa. 

a auditoria se divide em 03 etapas distintas entre si. Cada uma delas contribui 
fortemente para o controle de sinistralidade assegurando ao nosso cliente um 
atendimento mais resolutivo de nossa rede própria ou credenciada:

Auditoria pré-evento ou prospectiva: caracterizada pela análise do caso, no momento 
do pedido da autorização dos procedimentos, voltada à conferência dos critérios 
técnicos adotados para a recomendação do tratamento ao qual será submetido 
o cliente, frente à sua patologia e quadro clínico geral; ocorre nas urgências e nos 
pedidos de procedimentos eletivos; tem a participação ativa do médico auditor 
que, sempre que necessário, entra em contato com o médico assistente para o 
esclarecimento de dúvidas.

Auditoria per evento ou concorrente: caracterizada pelo monitoramento do tratamento 
que está sendo ministrado ao cliente durante seu período de internação. 

este monitoramento vai desde a interface com a equipe médica assistente visando 
o gerenciamento compartilhado do nosso cliente, avaliando a evolução clínica 
do paciente, previsão de alta, exames e demais serviços de apoio e diagnóstico 
solicitados durante a internação até a conferência das contas médico-hospitalares, 
onde todos os débitos com a devida assistência são faturados para a cooperativa. 

Nesta modalidade participam o médico e o enfermeiro auditores.

Auditoria pós evento ou retrospectiva: caracterizada pela análise técnica e 
administrativa das contas médico-hospitalares entregues diretamente na cooperativa. 
Visa a conferência dos valores faturados de acordo com as condutas médicas 
propostas para o tratamento. aqui participam o médico e o enfermeiro auditor ao 
lado dos técnicos analistas de contas médicas.

Na atual gestão, o maior objetivo da auditoria Médica é estreitar o relacionamento 
com os médicos cooperados e prestadores de serviços, na certeza de que o diálogo 
contínuo entre essas partes garantirá que as etapas acima possam ser cumpridas de 
forma mais ágil e eficaz.
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OPME – Órtese Prótese e Materiais  Especiais

entre os diversos componentes responsáveis pela chamada inflação médica - que é 
historicamente bastante superior à inflação de bens e serviços usualmente utilizada 
como parâmetro de mercado - continua tendo destaque negativo o peso das 
órteses, Próteses e Materiais especiais (oPMe). Há diversos fatores que explicam a 
elevação deste tipo de custo médico, como o próprio crescimento da carteira, o 
impacto de novas tecnologias em órteses e próteses, que as tornam cada vez mais 
sofisticadas e, portanto, caras, e a própria conjuntura internacional, que ocasiona o 
aumento de tabela dos fornecedores e altera, desfavoravelmente, a cotação do real 
frente ao dólar (boa parte das oPMe é indexada na moeda norte-americana).

Frente a este cenário, o ano de 2011 foi um divisor de águas para regulação de oPMe 
da Unimed são José dos Campos. 

definimos padrões, adotamos a tabela CtNPM para obtenção de economia e ainda 
consultamos algumas especialidades implementando protocolos cirúrgicos e com 
isto negociamos materiais de alto desempenho, alguns inclusive de procedência 
importada com valorização equivalente ou até mesmo abaixo dos apresentados pelo 
produto nacional. 

Conseguimos estabelecer padrões de materiais no trauma ortopédico, inserção 
do Bratz (diretriz de utilização de novas tecnologias – aNs) nos procedimentos 
intervencionistas e protocolos de evidência científica com apoio dos comitês das 
especialidades, o que permitiu negociar e protocolar materiais por procedimento na 
nossa cooperativa. Com isto, além de reduzirmos drasticamente os custos em oPMe, 
temos cumprido o plano de ação aprovado em assembleia. 

o Núcleo ainda produz estrategicamente dimensionamento dos processos auditados 
de modo que haja equilíbrio entre as autorizações da carteira própria com as 
do intercâmbio. o intuito é garantir ao cooperado qualidade e segurança no ato 
operatório sem que o fluxo de caixa da cooperativa fique comprometido, garantindo 
ao cliente excelência no seu atendimento.

apostamos e trabalhamos fortemente nas negociações em oPMe; a excelência do 
negócio está no êxito em comprar o melhor com o menor custo.
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Comitê Médico Multidisciplinar – CMM 

o nosso mais novo modelo de apoio à gestão e regulação de oPMe foi a criação 
do CMM – Comitê Médico Multidisciplinar cuja competência é deliberar sobre a 
utilização de materiais fora do procedimento padrão definido pela cooperativa.
Composto por sete médicos Cooperados,  o comitê tem a função de analisar, 
fornecer pareceres sobre qualquer divergência advinda da instrução Normativa 
assemblear aprovada em 31/08/2011 e ainda situações que envolvam ações jurídicas. 
esta interação tem sido de extrema valia entre cooperados e auditoria, pois fortalece 
o relacionamento, o conhecimento e ainda transcende o sentimento de dono e 
responsável pelos resultados satisfatórios que devemos alcançar. 
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“o segmento de saúde suplementar vive hoje um momento de grande desafio. tivemos 
diversas exigências da agência Nacional de saúde e existe um consenso de que as duas 
grandes áreas apontadas como alternativas para vencer esses desafios, sem dúvida alguma, são: 
o investimento em Recursos Próprios, no qual conseguimos aumentar a qualidade dos serviços 
prestados, promovendo a saúde e a melhoria da qualidade de vida de nossos clientes, além de 
controlar os custos assistenciais. 

a diretoria de Recursos Próprios nasceu em 2011  com a grande missão de gerir e otimizar 
os recursos da operadora,  proporcionar qualidade no atendimento prestado a seus clientes, 
melhorar as condições de trabalho para os Cooperados e contribuir no crescimento sustentável 
para a cooperativa.

Pensando nesses desafios, em 2011 passamos por reestruturações importantes, como a 
ampliação do Pronto atendimento da Unidade Vilaça, aumentando o número de consultórios, 
os leitos para observação e a abertura de um consultório específico para o atendimento de 
urgências oftalmológicas, sempre visando oferecer o melhor atendimento.  outro ponto 
importante foi a criação e implantação do Centro de especialidades Médicas, que surgiu para 
cumprir antecipadamente as premissas da Resolução Normativa 259 da aNs, que estabeleceu 
prazo mínimo para os agendamentos de consultas, mas também  ampliar as condições de 
trabalhos para nossos médicos,  levando mais conforto e agilidade aos beneficiários dos nossos 
produtos.

outro marco importante aconteceu em outubro de 2011, quando nosso laboratório próprio, 
que já completa 22 anos de atividades, passou a ser exclusivo para o atendimento dos clientes 
Unimed. e com isso, surgiu outro desafio a ser atingido, pois dessa forma foi preciso ampliar 
nossos postos de coleta e as nossas áreas de atendimento.

No santos dumont Hospital também foram implantadas medidas importantes que surtiram 
efeitos muito positivos, como a implantação da Medicina Hospitalar, composta por um grupo de 
três médicos visitadores, que realizam diariamente as visitas aos pacientes internados, refletindo 
positivamente na qualidade do atendimento. inauguramos também em 2011 nosso Centro 
de oncologia, dentro do santos dumont Hospital, que funcionará com capacidade plena em 
2012. essa foi uma conquista muito importante para a autonomia da operadora e qualidade de 
atendimento aos nossos clientes, contando com a parceria dos nossos cooperados”.

dr. lauro Benedito Hanna
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RECURSOS PRÓPRIOS

entendido como um dos grandes desafios na área da medicina suplementar, a área de Recursos 
Próprios é vista hoje como uma das alternativas no controle da qualidade dos serviços e redução 
de custos assistenciais. e, na Unimed, não é diferente. 

Nesse primeiro ano de gestão, foram realizadas importantes reestruturações:

• ampliação do Pronto atendimento da Unidade Vilaça;
• Criação do Centro de especialidades Médicas;
• adequação do laboratório da Unimed para atender a totalidade dos clientes da cooperativa;
• implantação de médicos visitadores no santos dumont Hospital.

santos dumont Hospital
Considerado o mais bem equipado hospital da cidade, o santos dumont Hospital (sdH) 
continua investindo em seu crescimento e capacitação. À frente de sua concorrência, continua 
se fortalecendo no mercado para continuar atendendo aos clientes Unimed de forma mais 
completa, com toda a infraestrutura necessária para o cuidado integral.
No ano de 2011 foram 5.282 internações e 3.840 cirurgias realizadas no santos dumont Hospital.  
Como parte de sua estratégia, um dos grandes marcos no ano de 2011 foi a ampliação do       
Cdi (Centro de diagnóstico integrado) com a instalação de uma Unidade de Coleta ambulatorial 

dentro de suas instalações. a partir desse ano, os clientes Unimed puderam utilizar o hospital 
não apenas para seus atendimentos e internações, como também para realização de exames e 
diagnósticos, tudo isso dentro da mesma unidade.
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o serviço de medicina hospitalar, que contempla a atuação de três médicos visitadores, foi 
outra medida importante no dia a dia do hospital. Programa pioneiro na cidade de são José 
dos Campos, hoje os clientes Unimed são atendidos pelo mesmo médico visitador desde sua 
internação até o momento da alta. esses médicos realizam visitas diárias aos pacientes internados, 
e essa atuação permite um atendimento de maior qualidade, diminuindo assim o tempo de 
internação e os riscos de complicações. esse serviço garante, além de um maior controle na 
utilização de medicamentos, uma continuidade na conduta, uma vez que ele conhece a fundo 
a doença e o histórico do paciente durante sua estada no hospital.

o setor de oncologia foi outro ganho para o hospital e para os clientes no ano de 2011. Hoje, as 
quimioterapias de pacientes internados passaram também a ser feitas dentro do sdH, além disso 
foi criado o centro de quimioterapia para atendimento de clientes em regime ambulatorial.

o projeto de humanização da assistência hospitalar também foi outra conquista para o hospital. 
em 2011 foi criado um Comitê interno de Humanização, que desenvolveu durante o ano diversas 
atividades. Hoje o sdH conta com uma equipe de estética (cabeleireiro, manicure), e oferece 
esse serviço para os clientes internados, desde que suas condições clínicas permitam.  Faz parte 
da campanha de humanização também o programa de silêncio, que em 2011 já apresentou 
resultados satisfatórios, garantindo um ambiente mais tranquilo para a recuperação da saúde dos 
pacientes que se internam na unidade.

Foi criada também uma campanha de lavagem das mãos, para evitar o risco de infecção dentro 
das instalações do hospital. essa campanha ganhou um prêmio da Central Nacional  Unimed, 
escolhido como o melhor programa dos Recursos Próprios de todo o país.

o hospital trabalhou fortemente em 2011 também na assistência espiritual, abrindo espaço 
para a atuação de igrejas de nossa cidade, com a realização de Culto evangélico e Missa 
mensalmente, além de uma assistência semanal para os pacientes internados, a cargo das 
denominações religiosas. tal ação oferece um conforto ao paciente e sua família, que podem 
continuar com suas práticas religiosas mesmo durante a internação.

ainda na parte de humanização o sdH desenvolveu nesse ano as visitas de crianças aos seus 
familiares internados. É feita uma análise prévia junto à psicologia, que trabalha a criança e a 
família para entender se tal ação de fato trará benefícios para ambos.  isso traz um alento, pois 
esse contato com a criança – no caso da internação de um pai ou mãe, é muito importante.

o paciente que faz aniversário recebe atenção especial nesse dia e em datas especiais, como 
Natal, dia das Mães, entre outras, que passaram a ser comemoradas no sdH. outras ações 
importantes também fazem parte da reestruturação do hospital e contribuíram na melhoria do 

ambiente de trabalho para seus médicos cooperados e colaboradores. 
 
Um grande passo dado pelo sdH no segundo semestre de 2011 foi a criação do setor de 
ergometria, realizando teste ergométrico (esforço cardíaco) dentro do hospital. antes os 
pacientes tinham dificuldade de agendar esse exame e hoje é agendado e realizado em tempo 
mínimo de espera.

o ano também foi marcado pela inauguração da unidade do laboratório Unimed dentro do 
Cdi (Centro de diagnóstico integrado). Hoje o cliente, indo ao sdH, pode realizar o seu exame 
de imagem, exames laboratoriais, teste ergométrico, tudo no mesmo ambiente, trazendo maior 
comodidade e agilidade nos processos. só em 2011 foram realizados 10.351 exames no Cdi.

o sdH ainda oferece uma alimentação diferenciada, que passou a ser trabalhada para melhor 
atender seus pacientes. Com pratos preparados pela equipe de nutrição, eles chegam ao cliente 
mais bem elaborados.
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laboratório Unimed
No ano de 2011 foi inaugurada uma nova unidade na avenida 
José longo, em são José dos Campos, que permitiu atender 
a demanda dos pacientes. No segundo semestre teve um 
aumento importante no fluxo, passando de 60 mil para 110 mil 
exames realizados por mês.

outra ação que marcou o início da gestão e que exigiu uma 
força tarefa para que fosse organizada foi a inauguração da 
unidade do laboratório dentro do Cdi – Centro de diagnóstico 
integrado do sdH, aumentando assim seu posto de coleta. Já a 
unidade da avenida andrômeda, passou a atender 80 pacientes 
por dia, sendo que antes eram atendidos 30 pacientes/dia. Com 
maior capacidade de atendimento e qualidade nos serviços, o 
laboratório Unimed gera resultado positivo para a cooperativa, reduzindo ainda o custo por exame, 
uma vez que todos passaram a ser feitos dentro das unidades próprias.

Hoje a Unimed conta com sete postos de Coleta, distribuidos entre são José dos Campos, Jacareí, 
Ubatuba e Caraguatatuba.  o total de exames realizados pelo laboratório Unimed em 2011 foi de 
887.354 exames.
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Hospital dia e Pronto atendimento – Unidade Vilaça
o Pronto atendimento da Unimed vem passando por uma reestruturação e ao 
longo de 2011 praticamente dobrou sua capacidade de atendimento. a unidade foi 
reformada e ampliada. o antigo prédio de fisioterapia foi transformado em uma 
Unidade assistencial. 

a nova Unidade conta com quatro consultórios, uma sala de emergência totalmente 
equipada, uma sala de curativo, uma sala de eletrocardiograma, uma farmácia satélite, 
um consultório de oftalmologia completo, uma recepção com capacidade para 30 
lugares, uma sala de observação com 12 poltronas e dois leitos. Nessa estrutura o 
cliente conta ainda com uma central de agendamento de exames e uma central de 
agendamento de cirurgias para atender também a demanda do sdH.

essa readequação do espaço físico resultou em diminuição das queixas do 
atendimento, gerando mais conforto e agilidade para os clientes Unimed. só em 2011 
foram realizados 122.484 atendimentos na unidade e 5.776 cirurgias no Hospital dia.
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ambulatório Ubatuba
Referência de atendimento nos períodos de temporada, pelo atendimento de 
intercâmbio, o ambulatório de Ubatuba realizou em 2011 mais de 15.259 atendimentos. 

Muito utilizado pelos turistas, a unidade proporciona entradas distintas para o 
ambulatório e o posto de coletas, sendo referência em atendimento ambulatorial na 
cidade de Ubatuba.
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Pronto atendimento – Unidade estação Jacareí
Referência para atendimentos de urgência e emergência na cidade de 
Jacareí, a unidade da Unimed realizou no último ano 65.905 consultas.

seguindo o mesmo modelo assistencial da unidade de são José dos Campos, 
esse pronto atendimento está alinhado com as estratégias da nova gestão.

Centro de especialidades Médicas
inaugurado no segundo semestre de 2011, o Centro de especialidades 
Médicas (CeM) surgiu como proposta de oferecer um local de trabalho para 
o médico cooperado e para atender a normativa 259 da aNs, que prevê o 
tempo de agendamento de consultas pelas operadoras.

localizado na avenida José longo, em são José dos Campos, o centro 
oferece atendimento para as especialidades mais requisitadas. em 2011 
foram realizados 11.539 atendimentos.

outra unidade do CeM foi instalada na cidade de Jacareí junto ao pronto 
atendimento, contando com 08 especialidades médicas e tendo realizado 
6.610 atendimentos em 2011.
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DiREtoRiA DE RECuRSoS
PRóPRioS

NÚMeRo de ateNdiMeNtos PoR esPeCialidades No CeM JaCaReÍ

Clínica Médica 164 162 166 126 173 160 151 214 177 185 184 102 1964

Pediatria 43 33 43 47 39 45 43 46 46 39 42 25 491

Ginecologia 217 175 167 171 110 137 136 176 150 150 137 52 1778

dermatologia 80 82 55 76 61 41 59 75 89 79 81 61 839

Cardiologia 37 46 48 48 59 40 35 61 49 66 59 43 591

otorrino - - - 14 29 32 33 45 55 36 51 31 326

alergia e imunologia - - - - - - - 14 40 34 41 37 166

endocrinologia 54 38 30 35 23 36 20 40 65 35 46 33 455

total 595 536 509 517 494 491 477 671 671 624 641 384 6610

especialidades 
tendidas

Jan Fev Mar abr Mai Jun Jul ago set out Nov dez total

NÚMeRo de ateNdiMeNtos PoR esPeCialidades No CeM sJC 

especialidades 
tendidas

Jan Fev Mar abr Mai Jun Jul ago set out Nov dez total

Psiquiatria - - - - - - - - - - 25 14 39

endócrino infantil - - - - - - - - - 44 42 30 116

Clínica Médica 241 213 247 244 138 110 182 217 217 209 194 138 2350

Pediatria 50 35 51 61 187 130 42 63 35 57 50 23 784

Ginecologia 193 180 215 189 298 256 197 198 246 179 186 148 2485

dermatologia 105 97 50 103 105 69 81 111 127 93 84 70 1095

Urologia 33 30 25 38 38 34 39 28 63 35 52 50 465

Cardiologia 94 84 84 73 69 78 100 117 152 185 135 140 1311

otorrino - - - 11 56 52 77 48 76 91 74 74 559

ortopedia - - - - 76 108 79 82 57 96 80 32 610

alergia e imunologia - - - - - - - 28 35 35 29 68 195

Neuro Clínico - - - - 35 73 90 94 - 119 134 44 589

endocrino 43 66 40 47 46 58 85 122 119 152 78 85 941

total 759 705 712 766 1048 968 972 1108 1127 1295 1163 916 11.539
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“ao assumirmos a diretoria administrativa financeira, sabíamos das dificuldades que 
enfrentaríamos em 2011, numa área tão crítica pela responsabilidade de garantir a 
viabilidade econômica, com manutenção da qualidade de serviços internos e externos 
oferecidos pela nossa cooperativa. assim enfrentamos situações como o pagamento 
de empréstimos com parcelas altas sem possibilidade de rolagem da dívida, uma vez 
que os bancos, preocupados com as incertezas do mercado global, se mantiveram em 
posição conservadora em relação a novos investimentos, dificultando o fluxo de caixa.

Havia uma preocupação especial em atender as constantes demandas da aNs, onde 
fomos buscar recursos para dobrar as provisões nesse ano, atendendo as exigências da 
agência reguladora.

Foi necessário um controle rigoroso dos gastos administrativos,  levado a níveis 
detalhados de cortes de despesas e renegociações de contratos com nossos 
fornecedores, com redução importante em mais de 10%, sem afetar a qualidade dos 
serviços prestados.

ao mesmo tempo foi lançado um plano de ação para renegociar com prestadores, 
controlar gastos e baixar nossos custos. Já com a maior parte dessas ações em 
execução, obtivemos maior controle da sinistralidade, ainda que não sejam satisfatórios. 

em contrapartida tivemos o aporte de capital dos cooperados que além de ajudar a 
aliviar o fluxo de caixa, aumentou a participação financeira de cada cooperado dentro 
da empresa. lembrando que esse capital pertence ao sócio e deverá ser restituído ao 
final de sua permanência na cooperativa.

o equilíbrio e a maturidade da empresa em termos de processos e qualidade e a 
implantação de novos modelos de gestão, contribuíram para a administração do fluxo 
de caixa e elevação do índice de liquidez da operadora quando comparado com o 
ano anterior. Buscamos consolidar permanentemente a gestão profissional e continuar 
investindo. 

o grande desafio desta gestão é proporcionar benefícios para nossos cooperados, e 
fazer com que a cooperativa permaneça na direção certa”. 

dr. Nelson de almeida
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GEStÃO ADMINIStRAtIVA DE PESSOAS

a gestão administrativa focou neste último ano o controle de custos administrativos em toda 
a Cooperativa e contou com o apoio de todas as áreas para atingir o objetivo de redução de 
10% nos valores envolvidos com estas despesas. 
a área de Recursos Humanos foi transferida para esta diretoria e teve como meta a redução 
de despesas com pessoal. Houve corte expressivo de colaboradores e redução de pagamento 
de horas extras, além de congelamento de todos os treinamentos externos que gerassem 
dispêndios de valores à Cooperativa.  Por outro lado, houve um reforço nos programas 
internos de capacitação e motivação dos nossos colaboradores, atingido 7.190 horas de 
treinamentos aos nossos colaboradores. 

algumas atividades desenvolvidas no ano de 2011:

Programa de desenvolvimento de liderança:
este programa denominado  “ lideração”  foi elaborado internamente para desenvolver 
nossas lideranças intermediárias tendo como principal objetivo a formação técnica e 
comportamental desses profissionais. 
em 2011, cada liderança  apresentou os processos que estão sob sua responsabilidade, o que 
foi realizado com total perfeição. Coube a área de RH ministrar os temas: Princípios técnicos de 
um líder;  Visão sistêmica; Comunicação;  Feed back;  Gestão de conflitos, entre outros.

treinamentos: 
No ano de 2011, a Unimed são José dos Campos ofereceu a seus colaboradores 7.190 horas 
de capacitação, ministrada praticamente em sua totalidade pelos nossos funcionários.  alguns 
cursos em destaque: 

• treinamento de integração, 
• lideração, 
• excelência ao atendimento ao Cliente,
• Brigada de incêndio, entre outros.

Programa de integração de Colaboradores:
Mensalmente o programa de integração acontece na sede da Unimed são José dos Campos, 
com o objetivo de disseminar conceitos importantes tais como cooperativismo, identidade 
organizacional, produtos, áreas e normas de conduta interna, além de divulgar a estratégica de 
negócio da Cooperativa.
Para os níveis de gerência e gestão, além da participação neste programa, ainda contam com 
uma agenda específica de integração onde cada área recebe o novo colaborador e inteira-o 
de todo o processo da área. assim, consegue em pouco tempo conhecer todos os processos 

DiREtoRiA 
ADMiniStRAtiv0-FinAnCEiRA

e metas organizacionais tornando mais rápido e objetivo sua inteiração.  

Plantão do RH no santos dumont Hospital:
Houve uma reestruturação interna na área de RH com a redução do colaborador que ficava 
alocado no sdH e suas atividades distribuídas entre os demais membros da área. assim, 
duas vezes por semana, um colaborador do RH fica “ in loco” no sdH para orientar os 
colaboradores e sanar possíveis dúvidas. 

Programa Convênio escola:
Criado para incentivar o desenvolvimento dos colaboradores e seus dependentes, o programa 
Convênio escola acontece em parceria entre a Unimed e instituições de ensino de todos os 
níveis, desde fundamental até mestrado, além de cursos de idiomas e informática. esta é uma 
das formas que a Unimed demonstra seu interesse em ajudar nossos colaboradores a se 
tornarem cada vez mais capacitados.

Qualidade:
em 2011, a área de Qualidade também passou a fazer parte da diretoria administrativa 
Financeira.  esta área tem como objetivo ajudar a melhorar cada vez mais os processos da 
Cooperativa. Neste ano, atingimos o número de 565 processos descritos, além da realização 
das auditorias internas semestrais no santos dumont Hospital e Pa e Hospital dia de são José 
dos Campos e iniciado o processo para o Pa de Jacareí. o objetivo é a preparação dos nossos 
recursos próprios para a busca da certificação oNa. 

a  área de Qualidade também é responsável pelo Programa ideias Brilhantes que tem como 
objetivo estimular e incentivar os colaboradores a contribuírem com sugestões construtivas, 
criativas e inovadoras na Cooperativa. o Programa ideias Brilhantes acontece por meio de 
recompensa e valorização dos colaboradores como reconhecimento do esforço daqueles que 
participam de forma diferenciada para os resultados da Cooperativa e, em 2011, recebemos 98 
sugestões.  

1ª Fase
sugestões recebidas 98
sugestões aprovados pelo Comitê de análise Prévia 52
sugestões reprovadas pelo Comitê de análise Prévia 46

2ª Fase
enviadas para análise da área de impacto 52
sugestões aprovadas pela área de impacto 9
sugestões reprovadas pela área de impacto 43

3ª Fase
enviadas para análise do Comitê executivo 9
sugestões aprovadas para implantação pelo Comitê executivo 7
sugestões reprovadas pelo Comitê executivo 2
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COMPRAS

sob esta diretoria, o ano de 2011 foi muito determinante para a concentração de todas 
as aquisições via departamento de Compras. Para que isto ocorresse, foi realizada uma 
revisão no escopo junto às áreas internas, possibilitando que todos os pedidos fossem 
realizados por esta área o que trouxe um grande  poder de negociação de preços e 
prazos de pagamento maior que anteriormente. 

Paralelamente, todos os projetos da Cooperativa que demandassem dispêndios de 
valores foram revisados e, aqueles que não fossem prioritários foram postergados. 
outra ação que resultou em melhora de processo e redução de custos, foi a 
identificação de vários contratos com fornecedores que passaram a ter outras 
formas de controle e uma forte negociação para redução de custos: Vigilância, 
transporte, serviços de manutenção, fornecimento de água interno, nutrição, limpeza, 
correspondência, etc. 

os números que conseguimos atingir de redução de despesas administrativas mostram 
que as ferramentas que adotamos para conseguir atingir este objetivo  foram bem 
sucedidas e  estamos atentos às oportunidades de redução de toda e qualquer 
despesa que não agregue ao nosso negócio final.

GEStÃO FINANCEIRA

o Brasil em 2011 cresceu menos de 3%, fruto da moderação no nível de atividades 
nacional e do cenário de crise internacional, notadamente na zona do euro e 
da ainda lenta recuperação da economia americana. o impacto na economia se 
deu, principalmente com queda no consumo e investimentos devido à piora nas 
expectativas de empresários e consumidores. 

Quando se fala sob o ponto de vista setorial, os níveis de produção da indústria, 
sobretudo a de bens de capital, decresceram no período ao passo que os setores de 
serviços e agropecuário apresentaram crescimentos suficientes para que a economia 
não se caracterizasse como em recessão. Quanto ao nível de desemprego, mesmo 
tendo apresentado desaceleração na criação de novos postos de trabalhos no terceiro 
trimestre do ano, a taxa registrada em 2011 menor que 6% foi historicamente a mais 
baixa dos últimos anos. as taxas de inflação e juros tomaram rumos opostos tendo 
a inflação fechado com 6,5%, teto do nível de metas do BC, e os juros iniciaram a 
trajetória de queda fechando o ano com selic de 11% quando julho era de 12,5%.

DiREtoRiA 
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Foi nesse cenário macro econômico de contrastes que a Unimed-sJC, acompanhando 
o desempenho positivo do setor de planos de saúde, apresentou mais uma vez 
crescimento do faturamento da ordem de 13%, superando a marca dos R$300 
milhões mesmo com a redução de cerca de 20% da carteira própria em número de 
benificiários.

Foi mantendo o lema de campanha de valorização do Cooperado e transparência 
na gestão que o novo Conselho de administração assumiu a Cooperativa em 
março,  focada nos pilares da austeridade nos gastos administrativos, do controle da 
sinistralidade e da redução do nível de endividamento. Coube à diretoria administrativa 
e Financeira a difícil tarefa de manter o fluxo e equilíbrio financeiro da Cooperativa 
quando os Bancos apresentavam restrições ao crédito em função do agravamento da 
crise internacional. Mesmo com a falta de linhas de créditos foi colocado em marcha 
pela diretoria administrativa Financeira a execução do plano de ação de redução 
das despesas administrativas e de juros através das suas áreas de recursos humanos, 
qualidade, apoio administrativo, compras, financeiro e tecnologia da informação. 

destaques dos marcos de desempenho da gestão de 2011:
1. a redução de R$10 milhões do nível do endividamento bancário líquido para 
investimentos em recursos próprios, que em 2010 era de R$31 milhões e em 2011 
fechamos com R$21 milhões. 

2. Êxitos na redução das despesas administrativas da operadora em cerca de 10% 
tendo encerrado o ano com a relação despesa administrativa x Receita Bruta de 8% 
frente aos 8,3% de 2010. 

3. Conclusão da constituição dos ativos garantidores da aNs referentes à PeoNa que 
em 2010 apresentava insuficiência superior a R$5 milhões.

4. investimentos na área de tecnologia da informação com a ativação do parque de 
equipamentos e softwares para garantir as funcionalidades e disponibilidades dos 
sistemas críticos para a nossa operação.
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tECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (tI)

em um mercado cada vez mais competitivo, as empresas almejam soluções e 
processos que as ajudem na agilidade e segurança para o negócio. Na Unimed não 
é diferente. diariamente inúmeras inovações contribuem não apenas na gestão do 
negócio da cooperativa, mas também na melhoria da qualidade do atendimento e 
serviços prestados.

Com sistemas avançados de atendimento, autorização e faturamento eletrônicos, 
a Unimed sJC armazena informações valiosas sobre seus clientes e prestadores 
de serviço, o que propicia a cooperativa uma melhor gestão dos seus recursos. e a 
aplicação da tecnologia permite o acesso às informações armazenadas em tempo real, 
com rapidez e segurança.

o departamento de ti busca constantemente aprimorar a qualidade e a 
disponibilidade das informações eletrônicas para todos os envolvidos nos processos, 
desde colaboradores, médicos cooperados, beneficiários e prestadores de serviços. a 
redução do fluxo de papel colabora para que as ações sejam mais rápidas e efetivas, e 
principalmente contribui para o conforto de nossos clientes.

dentre as ações importantes em 2011 destacamos a ampliação dos servidores e 
áreas de armazenamento de dados, tanto para os Recursos Próprios quanto para a 
operadora, bem como a melhoria das conexões entre as unidades, o que permitiu alta 
disponibilidade de recursos e conectividade estável, com capacidade suficiente para 
atender a demanda da cooperativa e seus clientes.

aol - autorizador online
em 2011 foram geradas 866.670 autorizações online. o aol está sendo substituído 
gradativamente nos consultórios pela nova plataforma de autorizações sae - sistema 
de autorizações eletrônicas.

sFe - sistema de Faturamento eletrônico
implantado em todos os prestadores de serviços, o sistema garante a entrega 
eletrônica semanal dos lotes de produção no padrão tiss/XMl. 

tasY – sistema de gestão de Recursos Próprios
todas as unidades de Recursos Próprios estão interligadas através de um sistema 

único, que permite maior agilidade nos processos e qualidade das informações. a 
disponibilização do Prontuário eletrônico dos Pacientes é uma poderosa ferramenta 
para os profissionais médicos e enfermeiros, e a Unimed sJC é referência na 
disponibilização desta tecnologia.

em 2011 foram feitos investimentos importantes na capacitação das equipes quanto 
a utilização do sistema tasY. Foram disponibilizados mais analistas de negócios para 
suporte as equipes assistenciais, bem como implantamos o programa de educação 
continuada em ti, que atende aos médicos e setores de enfermagem visando garantir 
a qualidade das informações.

sae - sistema de autorização eletrônica
atualmente as guias de solicitação de internação são totalmente eletrônicas, 
melhorando o processo de solicitação, análise e autorização. a nova plataforma 
proporcionou maior conforto aos solicitantes e beneficiários, regulação adequada e 
melhor utilização dos recursos próprios, bem como volume adequado e qualidade de 
informações para os prestadores de serviços.

em 2011 iniciamos o projeto para implantação da plataforma sae também para as Guias 
de Consulta e sadt, além de novidades que irão facilitar o dia a dia dos consultórios.

 2007 2008 2009 2010 2011
Contraprestações líquidas 141.282   157.441   173.848   196.424   215.028 
Custos/desp.operacionais 93.358   98.429   115.516   128.318   145.069 
Result operac. antes Provisões 47.924   59.011   58.332   68.106   69.959 
deprec, amortiz. e Provisões  7.213   10.231   6.877   9.214   7.483 
Honorários Médicos 40.353   48.472   51.092   58.878   62.443 
Reservas estatutarias/Juros s/Capital Próprio 322   293   345   14   33 
sobras a disposição da aGo 36   15   18   -     -  

FatURaMeNto  a exemplo do ocorrido nos últimos anos as contraprestações líquidas em 2011 cresceram 9,5% em  relação ao 
 ano de 2010 mesmo com a carteira total tendo sido reduzida em cerca de 34 mil vidas.   

CUstos  e desPesas oPeRaCioNais os custos e despesas operacionais sem honorários médicos representaram 67,7% do faturamento líquido.
          

 objetivando sempre o crescimento dos ganhos dos cooperados,  o total de HM´s (honorários médicos) apresentou 
HoNoRÁRios MÉdiCos um crescimento de 54,74% quando comparados os totais pagos entre os anos de 2007 e 2011. 
 

eVolUÇão dos ResUltados oPeRaCioNais (eM MilHaRes de Reais)
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a rentabilidade básica de uma cooperativa é medida por sua capacidade de gerar ganhos 
aos seus cooperados, através dos serviços que os cooperados prestam aos clientes ligados 
ao negócio da Coooperativa. Nesse sentido, o crescimento de 6,05% de Honorários Médicos 
pagos aos cooperados neste ano de 2011, em relação ao ano de 2010, demonstra claramente 
que este objetivo foi cumprido na Unimed sJC, expressando assim o empenho da direção da 
Cooperativa no sentido de aumentar e melhorar a rentabilização dos seus cooperados por 
meio dos honorários médicos.

desde o ano de 2007 os financiamentos bancários foram utilizados principalmente 
para investimentos em recursos próprios, com ênfase para o sdH - santos dumont 
Hospital.em 2011 o nível de endividamento bancário para investimentos em recursos 
próprios apresentou redução da ordem de 51% se deduzidas as aplicações livres e 
custodiadas ou de 5,7% sem as mesmas.                            
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o saldo das provisões técnicas em 2011 esta de acordo com legislação vigente da aNs e 
tendo sido plenamente contituidos os ativos garantidores referentes a PeoNa.
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o  faturamento em 2011 foi superior em 13,0% em relação ao faturamento do ano de 2010, 
enquanto que as despesas administrativas que representavam 8,3% sobre o faturamento 
de 2010 cairam para 8% em 2011.  esta queda resultou do rigoroso  controle das despesas 
administrativas em 2011, com base no plano de ações elaborado e implantado por esta 
diretoria e pelo Comitê executivo da Cooperativa. 

Faturamento despesas administrativas
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a evolução de 2011 no valor de R$8,4 milhões foi decorrente basicamente da integralização 
de quotas capital pelos cooperados conforme aumento de capital aprovado em aGe de 
31/08/2011. 
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av. dr. Nelson d´Ávila, 1365 - Jd são dimas - CeP 12245.030

Central de atendimento ao Cliente: 0800-7274141 

www.unimedsjc.com.br
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fruto do trabalho dos colaboradores e 
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