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Araucária
Araucaria angustifolia

Conhecida também como
pinheiro-brasileiro e pinheiro-do-

paraná, sua origem remonta a mais de 
200 milhões de anos, tornando assim 

um símbolo de resistência e força. 
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Editorial

Unimed São José dos Campos

Em tempo de incertezas, com um cenário econômico e político atípico 
em 2015, a Unimed São José dos Campos esteve ciente da necessidade 
de conduzir com mais rigidez a governança da operadora para que ela 

pudesse se manter no mercado de forma sustentável e encerrar o ano em boas 
condições financeiras. Reduzir despesas, otimizar a utilização dos recursos, 
estreitar o relacionamento com os cooperados, investir em recursos próprios 
foram algumas das medidas adotadas que levaram a operdora a encerrar o ano 
com um crescimento no resultado operacional em relação a 2014. Constatar esse 
crescimento em um momento de incertezas é, sem dúvida, uma grande conquista. 
Com 706 cooperados, 1.050 colaboradores e mais de 118 mil clientes, a operadora 
está ciente de que em 2016 os desafios continuam e que será essencial manter 
o foco e aperfeiçoar seu processo de gestão para garantir a continuidade, o 
crescimento e a solidez de suas operações. Para isso, conta com uma gestão séria 
e profissional, que valoriza a transparência de suas decisões. Nesse cenário, o apoio 
dos cooperados é e será cada vez mais fundamental para manter a trajetória de 
sustentabilidade do negócio da Cooperativa e de cada um de nós.
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Se fosse possível resumir o ano de 2015 em uma única palavra, certamente ela seria 
“Superação”. Foi um ano difícil, onde tivemos que superar muitas dificuldades, tanto as 
de ordem econômico-político-social que afetou todo o país, tanto quanto as internas 

como os problemas apresentados por algumas singulares próximas a nós, e que afetaram 
diretamente a imagem da Unimed São José dos Campos.
Os desafios foram muitos e sabíamos que precisávamos fazer mudanças para que fosse 
possível reverter o cenário adverso que vinha se mostrando desde o final de 2014, e como 
disse Albert Eisntein “Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar 
resultados diferentes”. Mudamos...
Em meio às incertezas do momento não nos acomodamos, buscamos o que tinha de melhor 
em termo de gestão e a Governança Corporativa se mostrou uma importante ferramenta 
para que pudessemos encerrar o ano de 2015 com um aumento no resultado operacional 
maior que o ano anterior e com um baixo nível de endividamento.
Embora esse crescimento tenha sido um resultado importante, principalmente em um 
ano onde muitas empresas tiveram dificuldades em se manter no mercado, ainda temos 
muito o que conquistar para melhorar a performance financeira da Cooperativa, o que trará 
certamente benefícios para todos os cooperados, o nosso maior patrimônio e,  em um ano 
difícil, a ajuda e participação dos cooperados foi imprescindível para termos avançado. 
Em momentos assim é natural que os fantasmas rondem o sono de todos, gestores, 
cooperados, colaboradores e clientes. No entanto, sabemos que uma governança séria e 
comprometida, calcada na transparência e conversa franca são estratégias fundamentais para 
gerir as expectativas em relação ao futuro.
O setor de saúde privado apresenta muitos desafios. Começamos 2016 
em uma situação favorável, apesar de todas as intempéries, 
mas sabemos que a inflação alta é sem dúvida uma das 
grandes barreiras que temos que vencer, pois entre 
outras coisas ela impacta diretamente nossos 
custos assitenciais e para que se possa manter 
a sustentabilidade da Cooperativa temos 
que olhar o futuro com muita seriedade e 
compromisso de todos. 
O novo Planejamento Estratégico nos dá 
o rumo e nos mostra onde queremos 
chegar e como, e sabemos que com união 
e foco podemos vencer mais uma vez as 
dificuldades que se apresentarem e levar 
a  Cooperativa à um novo patamar. 
Podemos com atitudes sérias, uma boa 
governança, otimismo, engajamento e 
foco nas oportunidades blindar o nosso 
negócio e passo a passo crescermos com 
bases sólidas, éticas e responsáveis.

Presidente

Dr. Julio Cesar Teixeira Amado
Presidente da Unimed São José dos Campos

2015. Um Ano de Luta.
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MENSAGEM



Mensagem do
Conselho de
Administração
Ao chegarmos à 2016 podemos nos sentir orgulhosos do trabalho que 

realizamos e que nos levaram a superar às dificuldades que 2015 nos impôs. 
Mas, somos cientes que não podemos parar por aqui, precisamos avançar 

para que a razão de nossa Cooperativa existir – O cooperado – mantenha sua 
sustentabilidade. 
O caminho para este avanço está nos princípios do cooperativismo aliados à uma 
boa governança, que mostre aos cooperados, os donos deste negócio, que estamos 
verdadeiramente compromissados com os resultados e que a participação de todos é 
determinante para seu crescimento. A história do cooperativismo nos mostra que sua 
principal filosofia é unir pessoas com objetivo comum de trazer prosperidade e gerar 
valor aos seus cooperados, colaboradores e a comunidade. 
Ao implementarmos um planejamento estratégico com base nas melhores práticas 
de governança corporativa queremos aproximar os cooperados ao conselho 
administrativo, diretoria executiva, conselho fiscal e técnico disciplinar, respeitando 
seus pilares de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 
corporativa.
Todos nós cooperados somos donos e responsáveis pela marca Unimed, assim 
devemos gerir e zelar pela solidez desta marca e garantia da nossa continuidade e 
segurança em um cenário de desafios, e a transparência na gestão do negócio é um 
compromisso assumido para com todos.
A credibilidade no sistema Unimed e sua consolidação no mercado depende, além 
da seriedade e do compromisso da diretoria executiva, dos colaboradores e dos 
cooperados, da confiança e união de todos que acreditam que trilhamos um bom 
caminho e estamos imbuídos da vontade de avançar.
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INDICADORES UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Faturamento Bruto Anual (com Intercâmbio)  R$ 450,4 milhões 

706Cooperados

Médicos que Ingressaram na Cooperativa em 2015 15

1.156.501Consultas Realizadas 

Exames Realizados (Laboratório Unimed) 1.868.024

Novos Clientes no Ano de 2015 11.719

3Hospitais Próprios 

Colaboradores (Operadora) 326

724Colaboradores (Recursos Próprios) 

Hospitais Credenciados 16

4Hospitais Dia Recursos Próprios e Credenciados  

Postos de Coleta do Laboratório Unimed  6

9Laboratórios Credenciados 

Clínicas Credenciadas  112

118.914Número de Clientes

NÚMERO DE COOPERADOS POR CIDADE DE ATUAÇÃO

São José dos Campos  494

118Jacareí

Ubatuba 15

54Caraguatatuba 

São Sebastião 14

Ilhabela 4

3Santa Branca

1Guararema 

706TOTAL

Paraibuna 3

Indicadores
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Abrangência

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) 2128-4017

CARAGUATATUBA
Av. Arthur Costa Filho, 
1541
Sumaré
(12) 3889-2700

UBATUBA
Sede Administrativa
Rua Leovigildo Dias 
Vieira, 1068
Itaguá
(12) 3834-4801

Abrangência de Serviços por Cidade

IGARATÁ

SÃO JO
SÉ

DOS CAMPOS

JACAREÍ

GUARAREMA
SANTA

BRANCA

PARAIBUNA

SALESÓPOLIS

MONTEIRO

LOBATO

ILHABELA

SÃO

SEBASTIÃO CARAGUATATUBA

UBATUBA

69

17

01

04

01

07

01
02

01

01

03

01

01

01

02

01

01

01

06

01

02

01

02

02

01
01

01

01

01

01

01

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

03 01
01

01

01
01

01
03

02

13

05

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015  |   UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS16



Unidades

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

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, 
1280
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

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) 3878-1500

Atendimento 
Administrativo
e Laboratório
Av. Arthur Costa Filho, 
1541
Sumaré
(12) 3886-9900 

 
SÃO 
SEBASTIÃO

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

UBATUBA

Atendimento 
Administrativo
Rua Leovigildo Dias 
Vieira, 1068
Bairro Itaguá
(12) 3834-4800 

Laboratório e 
Ambulatório Médico
Rua Leovigildo Dias 
Vieira, 1068
Bairro Itaguá
(12) 3834-4807 
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IDENTIDADE
ORGANIZACIONAL

UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS



VALORES Ética, humanização nos relacionamentos, 
inovação, responsabilidade social, 
excelência em gestão, comunicação 
eficaz e satisfação dos cooperados.

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

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

NEGÓCIO Promover saúde, com segurança e 
qualidade de vida.
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UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

FAMÍLIA
UNIMED



Nosso Maior Patrimônio

COOPERADOS

Asolidez da Unimed São José dos Campos está inquestionavelmente associada ao 
trabalho e ao empenho de cada um de seus cooperados ao longo do tempo. Em sua 
mais pura concepção, a palavra cooperar, originada do latim, é o ato de trabalhar 

junto, colaborar para o bem comum e se perceber como parte de uma coletividade, 
consciente de que sua atuação contribui para a consolidação de um ideal. 

E é na história de cada um dos 706 cooperados que, dia a dia construiu-se uma 
Cooperativa forte, ousada e que vem vencendo os desafios que se apresentam. Uma 
Cooperativa que, sobretudo, trilha caminhos sólidos para chegar ao futuro mantendo uma 
gestão confiável, que beneficie e seja motivo de orgulho para todos que compõem essa 
família.

Pode-se dizer que a história da Unimed São José dos Campos está intimamente ligada à 
história de cada cooperado: profissional que iniciou sua trajetória na juventude, ao escolher 
a sua profissão, acalentando sonhos e carregando consigo a vocação e a responsabilidade 
de ser médico. Vocação iniciada nos bancos acadêmicos e alimentada como um ideal de 
contribuir com o próximo.

Do sonho, até sua inserção no mercado de trabalho, este profissional enfrentou desafios 
e percalços, acumulando uma rica experiência pessoal que, com certeza, foi fundamental 
para o médico que se tornou. Mas como os sonhos são apenas a metade do caminho, esse 
profissional também teve sempre em mente que o planejamento é fundamental para o 
sucesso.

Muitos destes jovens, que hoje se tornaram experientes doutores, podem ver na 
Cooperativa da qual fazem parte, um pouco da sua trajetória. Cooperativa que também 
surgiu do sonho de pessoas que desejavam um modelo de gestão que garantisse a 
liberdade e a dignidade dos profissionais de saúde. Muitas dessas pessoas ainda hoje 
continuam dando sua contribuição para que o futuro seja uma realidade e a excelência 
médica uma constante.

É com este espírito de colaboração e sempre atentos aos desafios que se impõe, que 
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nós cooperados continuamos mirando o futuro com confiança. E acima de tudo, com 
a certeza de que o papel desempenhado por todos é o que possibilitará seguirmos 
contando essa história de conquistas.

Cooperados

Relacionamento com Cooperados

Criado para ser um setor exclusivo para os médicos cooperados da Unimed São 
José dos Campos e seus familiares, o Relacionamento com Cooperados conta 
com colaboradores totalmente dedicados a essa função.

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

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

• Fomentação dos conceitos de cooperativismo e esclarecimentos sobre as 
regras de funcionamento da Cooperativa e suas relações com a ANS.

O setor fechou o ano com 7.462 atendimentos para um total 
de 706 médicos cooperados.

Objetivos:

Volume de
Atendimento

2015
Jan

Fev
Mar

Mai
Jun

Abr

Jul
Ago

Out
Nov

Set

Dez

62
2

64
8

67
7

4
27

4
68

69
2

68
0

79
4

84
3

64
6

4
52

51
3
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2
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6

4
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O aumento no número de atendimentos no mês de outubro deu-se devido aos 
questionamentos sobre a migração de planos de saúde, que ocorre nesse mês, bem 
como em função da aplicação do CH (Coeficiente de Honorários) variável.

Em 2015 mantivemos as Pesquisas Mensais para mensurar o grau de satisfação do 
atendimento oferecido e todos os cooperados que nos fizeram alguma solicitação 
receberam  contato telefônico para fins de avaliação.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015  |   UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23



Cooperados

Principais Ações

Inauguração da “Galeria dos Presidentes” com o objetivo de homenagear todos 
os cooperados, através dos diversos Presidentes que fizeram parte da história da 
Cooperativa desde a sua fundação. A Galeria fica no 2º andar da Sede Administrativa e 

na inauguração estiveram presentes conselheiros, diretores, cooperados, ex-presidentes 
e familiares.

Galeria dos Presidentes

Evolução
Número de

Cooperados

70
6

2012
2013

2011

2014

69
1

66
2

70
2

70
8

2015
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Cooperados

MBA de Gestão em Saúde

Com o propósito de possibilitar aos cooperados mais conhecimento quanto ao 
funcionamento da Cooperativa e como ele deve atuar enquanto sócio de uma 
empresa, foi finalizada a turma de MBA de “Gestão em Saúde”. O curso foi 

realizado em parceria com a área de Recursos Humanos, ministrado pela Fundação 
Unimed e chancelado pela Fundação Pedro Leopoldo de MG. A turma, que teve início em 
2013, contou com a participação de 12 cooperados, além de colaboradores.

Com o objetivo de oferecer aos cooperados novos 
conhecimentos, implantamos o Programa Aprimorar, 
que durante o ano ofereceu três palestras com 

profissionais de renome no mercado:

 

• “Estratégias de Crescimento para Profissionais da Saúde”

• “Paciente ou Consumidor? A lei em defesa do médico”

• “O Processo Legislativo e a atual conjuntura política do 
Brasil”.

Programa Aprimorar

Iniciada em 2014, as visitas de relacionamento aos consultórios dos médicos 
cooperados, pôde ser consolidada no último ano. No total foram 370 visitas realizadas 
pelo Assistente de Relacionamento Unimed São José dos Campos, que levou aos 

profissionais cooperados mais informações da Cooperativa, além de auxiliá-los na 
resolução de demandas junto à Cooperativa. 

Visitas de Relacionamento
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Cooperados

Em julho de 2015, o Conselho de Administração realizou o evento de “Apresentação 
do Planejamento Estratégico 2015”. Com a presença de 24 cooperados, entre 
conselheiros, diretores e cooperados coordenadores convidados, o evento contou 

com a palavra da Diretoria Executiva, Conselheiros e de Gerentes Executivos que 
apresentaram em detalhes as ações programadas para a administração 2015-2020.

Lançamento do
Planejamento Estratégico

Prezando pela transparência na gestão e alinhado com as ações do Planejamento 
Estratégico 2015-2020, em setembro, outubro e novembro o Conselho de 
Administração realizou três eventos “Unimed em Questão” que contaram 

com a presença de mais de 50 cooperados em cada evento. Os assuntos abordados 
envolveram, em especial, a alta do custo assistencial, principalmente em decorrência 
de indicações de OPMEs e liminares, e como resultado várias sugestões foram 
apresentadas pelos cooperados, que tiveram as devolutivas num evento específico para 
esse fim.

Unimed em Questão

Curso de Cooperativismo e
Concurso para novos Cooperados

Núcleo de Educação Cooperativista 
(NEC) e Responsabilidade Sócio 
Ambiental
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Em 2015 a Unimed São José dos Campos abriu processo seletivo para o ingresso de 
novos cooperados a fim de manter a adequação da rede de serviços em função da 
carteira de clientes.

Mantivemos a parceria com a Fundação Unimed que, juntamente com nossa equipe, 
conduziu a aplicação da prova. Neste ano o Curso de Cooperativismo foi ministrado pela 
equipe da própria Cooperativa.

Ao final de todo o processo, 15 novos cooperados ingressaram na Unimed São José 
dos Campos para atuarem em diversas especialidades nas cidades de nossa área de 
abrangência.

OPrograma 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 (Associação Paulista de Medicina), CRM (Conselho Regional de Medicina) 
e ISS (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza).

No Programa de Valorização das Secretárias trouxemos a palestra motivacional/
comportamental “Prazer: sou muitas mulheres em uma só”, além de 8 encontros para 
treinamento sobre produtos e sistemas de autorização Unimed.

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

Programa de Pontuação dos
Cooperados e Programa de
Pontuação das Secretárias
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Em 2015, a Unimed do Brasil alterou para bianual a periodicidade 
de avaliação dos critérios para obtenção do Selo de 
Sustentabilidade. Desta forma, em 2015 mantivemos o padrão 

“Ouro” de certificação, obtido na avaliação em 2014.

As ações e programas de destaque foram:

“Grupo de Voluntariado”
Em parceira com o NAIS, foram arrecadados 100 kg de alimentos e fraldas geriátricas, 
que foram doados ao “Asilo São Vicente de Paula” e para o “Asilo Recanto 3ª Idade”. 
Propiciamos ainda, ao “Asilo São Vicente de Paula” uma manhã dos idosos com a turma da 
“Associação Compartilhando o Riso”, que levou muita alegria aos asilados. 

Responsabilidade Socioambiental

Grupo de Voluntariado

“Eu Ajudo na Lata”
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3ª Edição do Programa “Eu ajudo na lata”
Com o apoio da ONG Estudantil Planeta Verde, composta pelos alunos do ensino 
fundamental da Escola Monteiro Lobato, foram arrecadados este ano 220,5 kg de lacres, 
que foram revertidos na aquisição de uma cadeira de rodas, doada ao “Asilo São Vicente 
de Paula” e uma cadeira de rodas e uma de banho doada ao “Asilo Recanto 3ª Idade”. Este 
programa é uma iniciativa da Unimed do Brasil.

Programa Félix de Inclusão Digital
Em 2015, foram recuperados 10 computadores que já estavam em descarte pela 
Cooperativa, sendo doados 5 computadores para a Fraternidade Batuíra, para melhoria 
do parque já existente e 5 computadores para a Obra Social Magnificat, o que permitiu o 
início do programa de inclusão digital nessa entidade.

Com essa doação a Fraternidade Batuíra, que promove a inclusão digital de gestantes pôde 
formar 55 pessoas e a Obra Social Magnificat, que promove a capacitação de crianças 
carentes no mundo digital, 31 crianças.

 Programas de Reciclagem e Conscientização Ambiental

• Lixo Reciclável, em parceria com a “Cooperativa de Trabalho Futura de São José dos 
Campos” (24.660 kg); 

• Reciclagem de Lâmpadas Fluorescentes (1.390) - “Recicla Lâmpada” - Unimed FESP 
(Federação do Estado de São Paulo);

• Pilhas e Baterias (155,75 kg);

• Reciclagem de Canetas, programa iniciado em 2015 com a parceria da Terracycle.

Biblioteca On Line
Colaboradores e cooperados tem disponível a Biblioteca On Line com mais de 450 livros 
doados. Por meio de acesso à intranet, o solicitante pode consultar o acervo de livros, fazer 
reservas e a própria solicitação de empréstimo. 
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Mosaico na Estrada
Participamos do “Mosaico na Estrada”, programa promovido pelo Sescoop (Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), baseado num dos princípios do 
cooperativismo, a “Intercooperação”, que envolve as Cooperativas em ações socialmente 
responsáveis, levando espetáculos de qualidade à comunidade. Essas ações são revertidas 
ainda em atos solidários.

Campanha do Agasalho
Arrecadação de 500 peças de roupas, encaminhadas para o Fundo Social de Solidariedade.

Controle de CO2
Dentro das ações para a obtenção do 
Selo de Sustentabilidade, em 2015 
a Unimed São José dos Campos 
manteve o monitoramento do 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.
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Dentro do Programa “Mosaico na Estrada” trouxemos a peça “Enquanto Houver Encanto” 
para a cidade de Caraguatatuba. O Evento foi prestigiado por um público de 553 pessoas. 
Com o ingresso solidário da peça foram arrecadados 660 kg de alimentos doados para a 
“Comunidade Terapêutica Luz do Caminho” em Caraguatatuba.

Participação “Dia C – Dia de Cooperar”
O “Dia C” é uma iniciativa das Cooperativas brasileiras, com o apoio do sistema OCB 
(Organização das Cooperativas Brasileiras) de cada estado, que consiste na promoção e 
estímulo à realização de ações voluntárias diversificadas e simultâneas nos estados onde 
o “Dia C” se realiza. Com a doação do ingresso voluntário obtido com a ação “Mosaico na 
Estrada”, a Unimed São José dos Campos foi uma das Cooperativas participantes do “Dia 
C” no Estado de São Paulo.
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1971 - Coragem, Dedicação e União

Em 1971, a ousadia de um grupo de 32 médicos de São José dos Campos criou a 
Unimed São José dos Campos, a quarta Unimed do país. O Brasil vivia uma fase 
turbulenta sob o manto da ditadura e sucessivas crises econômicas. Mas nada disso 

impediu que este grupo vislumbrasse uma possibilidade de melhoria das condições de 
trabalho e remuneração destes profissionais liberais. 

Os tempos não eram fáceis e a primeira fase do desenvolvimento foi marcada pela luta em 
busca da afirmação da Cooperativa, numa disputa com poderosos grupos privados, que por 
estarem há mais tempo no mercado conseguiam praticar preços mais competitivos. Mas 
em 1978 a aquisição da carteira de clientes de uma operadora de planos de saúde foi um 
passo importante para que a Cooperativa iniciasse a sua consolidação.

Em um país que vivia o cenário de sucessivas crises econômicas e recessão, foi 
preciso muito trabalho e empenho para que o sonho iniciado há quase dez anos não 
desmoronasse. Mas o grupo não perdera ao longo dos anos a sua vontade de vencer e 
oferecer ao profissional médico uma alternativa digna de exercer a sua profissão.

Foi também nas década de 70 e 80 que a medicina trilhava uma trajetória de evolução, 
na qual iniciavam os estudos do DNA e ocorreram melhorias expressivas na precisão 
dos diagnósticos. A década de 90 chegou trazendo mais avanços na área médica, como 
a genética molecular e os exames de imagem mais detalhados, como a ressonância 
magnética.

Para a Cooperativa ainda eram tempos de muita luta apesar das muitas conquistas 
alcançadas desde 1971. Foi preciso aumentar a competitividade no mercado e disseminar 
a sua proposta. As dificuldades internas continuavam sendo sanadas, mas muitas 
mudanças externas chegaram e precisaram ser vencidas. Um exemplo foi a aprovação da 
Lei 9.656/98, que regulamentou o setor de saúde suplementar e criou uma nova lei de 
tributação, fazendo com que a Cooperativa 
tivesse que passar por toda uma reorganização 
em sua gestão. 

Os anos 2000 chegaram com mais mudanças. 
A criação da ANS (Agência Nacional de Saúde) 
impôs regras rigorosas sem diferenciar 
empresas de medicina de grupo das 
cooperativas médicas e, para se manter no 
mercado, novas adaptações foram necessárias. 
Em 2003, com o apoio de uma equipe de 
profissionais especializados em gestão e 
com o apoio de outras Unimeds a Unimed 
São José dos Campos faz uma reformulação 
em seu quadro e, em 2005, volta a crescer 
posicionando-se na liderança regional.

Mas, assim como a ciência médica está 
em constante avanço, todos sabiam que 
se acomodar não era uma opção, apesar 
do momento ser mais favorável. Os anos 
2000 foram marcantes para a medicina, 
entre outras coisas, pelas pesquisas com 
célula tronco e pelas técnicas cirúrgicas 
menos invasivas e na Unimed São José dos 
Campos, pela determinação, crescimento, 
empreendedorismo, excelência médica e visão 
de futuro.

Perfil Unimed
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ANOS

2016 - Sustentabilidade,
Cooperativismo e Resultado

Quem conhece a Unimed São José dos Campos de 2016, talvez não consiga 
vislumbrar as tantas barreiras transpostas para que hoje a Cooperativa seja 
reconhecida pela sua solidez e excelência. Provavelmente pouco saiba sobre todo 

o trabalho realizado para que hoje ela seja líder do mercado regional, tenha a maior rede 
própria de atendimento com quatro hospitais, clínicas e laboratórios, além de uma extensa 
rede credenciada para atendimento. 

Chegar até aqui demandou muito trabalho e dedicação de pessoas que honraram seu 
compromisso com o cooperativismo e não pouparam esforços para ver consolidado, um 
sonho iniciado há 45 anos. Mas se existe uma certeza, é de que o trabalho não acabou e 
que a construção do futuro é realizada hoje.

Ao completar 45 anos, a Unimed São José dos Campos mantém a liderança no segmento 
de saúde suplementar nas cidades de sua atuação, com mais de 118 mil clientes e 706 
médicos cooperados. Conta ainda com um dos hospitais mais conceituados do interior do 
Estado: o Santos Dumont Hospital. 

Através de uma governança Cooperativa, que envolve os processos decisórios, a 
cooperativa busca constantemente práticas de controle para maior eficiência e 
transparência na gestão organizacional, sempre com foco no fortalecimento da boa relação 
entre diretoria e cooperados, bem como no valor da remuneração dos mesmos.

Ainda que 2015 tenha sido um ano difícil no país, principalmente em termos econômicos, 
a Cooperativa através de uma gestão sustentável, séria e compromissada, encerrou o ano 
com suas contas saneadas, pronta para enfrentar os novos desafios e contrariar todas as 
previsões negativas.

Os desafios para os 
próximos anos são inúmeros, 
principalmente devido aos 
prognósticos nas áreas política 
e econômica. Além disso, o 
exercício da medicina tende 
a ficar cada dia mais caro, 
visto que novos tratamentos 
e tecnologias surgem a todo 
momento, aumentando os 
custos assistenciais.

Estes são alguns dos desafios 
a serem enfrentados, e 
a continuidade de uma 
governança firme e com foco 
em resultados é fundamental 
para a expansão e manutenção 
dos bons resultados atingidos 
até então pela Cooperativa. Com 
a pavimentação dos caminhos 
traçados, temos a certeza de que 
temos sempre um longo, mas 
seguro trajeto a seguir.
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Oinvestimento em recursos próprios realizado pela 
Cooperativa nos últimos anos foi fundamental para 
que a Unimed São José dos Campos pudesse estar 

hoje no patamar de maior operadora de saúde da região, 
oferecendo serviços de excelência que conquistaram a 
credibilidade e confiança dos clientes.

Atualmente o cliente Unimed pode encontrar na 
rede própria, desde a preveção até o tratamento 
que necessita. Para oferecer este atendimento, a 
Cooperativa conta com Hospitais, Laboratórios, 
Prontos Atendimentos, Centro de Especialidades 
Médicas, Centro de Diagnóstico por Imagem, Espaço 
da Mulher e Centro de Hemodinâmica.

Muito trabalho e investimento foi necessário para que 
essa estrutura fosse implantada. Além das barreiras 
financeiras, a Cooperativa teve que vencer também a 
barreira da confiança, já que os clientes estavam acostumados 
a procurar muitos desses serviços na rede credenciada  e tinham 
uma natural resistência à mudança.

Hoje, ultrapassadas as barreiras, a Unimed São José dos Campos pode se considerar 
vencedora na escolha desse caminho, visto que a ampliação da rede de serviços próprios 
trouxe à operadora ganhos em termos de gestão e provou aos seus clientes que tinha 
competência para oferecer os serviços com excelência e confiabilidade.

Unimed São José dos Campos 
Estrutura Própria Completa
Prevenção, Diagnóstico e Tratamento

Perfil Unimed

Visando atender as exigências previstas na Norma PALC (Programa de Acreditação de 
Laboratórios Clínicos) 2013, a Unimed São José dos Campos continuou investindo 
em novas tecnologias, capacitação profissional, alteração de fluxos, processos e 

estruturas de seu laboratório próprio. A meta para os próximos anos é a certificação PALC, 
que inserirá esse serviço no seleto grupo de laboratórios clínicos. 

Em avaliação interna realizada em 2015, com o objetivo de verificar o nível de conformidade 
em todas as fases do processo frente aos requisitos da Norma PALC, obteve-se um 
resultado de 77% de conformidade.

Na unidade analítica, houve a implantação de novas máquinas de grande porte e tecnologia 
avançada, permitindo que seja ampliado o menu de exames realizados na sede própria, 
reduzindo custo e garantindo maior agilidade nas liberações de urgências e emergências, 
inclusive exames intraoperatórios.

Crescimento no número de exames realizados internamente de aproximadamente 15% 
comparado a 2013.

Laboratório Unimed
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Ano

2011 893.368

Número Total de Exames

1.354.7272012

2013 1.508.110

1.694.8592014

2015 1.868.024

Pronto Atendimentos

As unidades de Pronto Atendimento da Unimed São José dos Campos se 
fortaleceram no ano de 2015, através do redimensionamento de sua equipe 
multiprofissional e treinamentos de aperfeiçoamento dos serviços de urgência/

emergência.

Podemos destacar em nossos serviços uma avaliação positiva  por parte dos  clientes, 
onde 82% estão satisfeitos ou muito satisfeitos, e que indicariam nossos serviços.

Em relação ao número de atendimentos, evidenciamos um crescimento 7,39% em São José 
dos Campos, 15,84% em Jacareí e 14,35% em Ubatuba.

No Santos Dumont Unidade Avançada do Litoral Norte considerando que a inauguração 
ocorreu  em setembro 2014, não foi possível realizar um comparativo anual sobre o 
crescimento dos atendimentos.

No ano de 2015, o Pronto Atendimento Vilaça totalizou 7.262 exames de ultrassonografia e 
29.139 exames de radiologia.

Importante ressaltar que com a epidemia de Dengue ocorrida no primeiro semestre 
de 2015 evidenciou-se um aumento do número de atendimentos, sendo necessário 
adequação dos processos e criação de novos fluxos para manter a dinâmica de trabalho 
com o mínimo de impacto aos clientes atendidos.

No Hospital Dia Vilaça evidenciamos em 2015  um crescimento de 15,03% no número de 
procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade.

São José dos Campos 122.966

2014Número de Atendimentos

132.055

Jacareí 63.030 73.017

2015

Ambulatório Ubatuba 23.843 27.264

Santos Dumont Unidade Avançada Litoral Norte 10.641 54.116

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015  |   UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 37



Perfil Unimed

CEM - Centro de Especilidades Médicas

Número de Atendimentos por especialidade

Os Centros de Especialidades Médicas são unidades de atendimento que 
contribuem para garantir e agilizar a marcação de consultas com especialistas 
da Unimed São José dos Campos. Sua criação vem em cumprimento à Resolução 

Normativa 259 da ANS que estipula os prazos máximos de atendimento aos 
beneficiários.

Contamos com dois CEM’s em São José dos Campos e um em Jacareí, com uma 
demanda crescente nossos Centros de Especialidades Médicas mantém-se como um 
serviço de referência e excelência em consultas médicas especializadas. Tal importância 
pode ser comprovada, por exemplo, com o crescimento da procura de 14,81% somente 
nas unidades de São José dos Campos o que demonstra ainda que essas unidades são 
fundamentais para o atendimento às normas vigentes, especialmente quanto ao prazo 
de atendimento.

Outra medida importante adotada para essas unidades em 2015 foi a captação de mais 
médicos das especialidades de cardiologia e endocrinologia. Em Pesquisa Interna de 
Satisfação do Cliente, realizada durante o ano, 92% dos pacientes atendidos nessas 
unidades ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos com o serviço e indicariam para outros 
clientes.

Centro de Especialidades Médicas - 01 -São José dos Campos

Anestesiologia -

2011

77

2012

1.436

2013

849

2014

0

195Alergia e Imunologia 1.297 1.285 1.837 1.962

Clínica Médica 2.350 2.321 2.041 1.735 0

1.311Cardiologia 2.760 3.623 4.034 5.128

Dermatologia 1.095 1.137 1.765 2.325 1.532

116Endocrinologia Pediátrica 751 925 1.214 1.351

Endocrinologia-Adulto 941 2.025 1.589 1.085 3.696

-Gastroenterologia - - 171 267

Geriatria - 257 606 439 0

2.485Ginecologia /Obstetrícia 1.558 1.572 2.522 2.100

Homeopatia - - 69 116 0

589Neurologia Adulto 2.601 3.269 2.108 0

Neurologia Pediátrica - 399 1.011 1.244 1.329

610Ortopedia 831 1.062 1.140 1.021

Otorrinolaringologia 559 785 719 1.296 1.032

784Pediatria 622 737 1.236 1.267

Pneumologia Pediátrica - 88 325 436 468

39Psiquiatria 1.906 2.627 1.939 0

Reumatologia - - - - 321

TOTAL 11.539 20.050 25.391 27.084 23.085

465Urologia 635 730 1.358 1.611

2015
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Centro de Especialidades Médicas - 02 - São José dos Campos

Anestesiologia 633

2014

1.431

Clínica Médica 1.744 5.951

2015

Geriatria 344 824

Homeopatia 9 227

Neurologia Adulto

• Atendimentos a partir de Agosto de 2014.

1.763 4.290

Psiquiatria 1.932 4.571

Total 6.425 17.294

Centro de Especialidades Médicas - Jacareí

Alergia e Imunologia 166

2011

403

2012

383

2013

-

2014

-

591Cardiologia 758 727 750 891

Clínica Médica 1.964 1.438 1.298 1.871 1.841

839Dermatologia 1.105 1.454 1.796 1.477

Endocrinologia 455 393 475 540 195

-Gastroenterologia - - - 631

Ginecologia e Obstetrícia 1.778 1000 1.080 1.682 1.567

-Ortopedia - 240 716 174

Otorrinolaringologia 326 352 218 567 658

491Pediatria 406 487 747 803

Pneumologia Pediátrica - 162 435 624 793

-Psiquiatria 102 939 550 355

Urologia - - 252 469 546

TOTAL 6.610 6.119 7.988 10.312 9.931

2015
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Santos Dumont Unidade Avançada 
Litoral Norte

Consultas de Pronto Atendimento

Clínica Médica 6.564

2014*

34.432

Ortopedia 1.092 5.147

2015

PA - Pronto Atendimento

Total de Atendimentos 10.641

2014

54.116

2015

Pediatria 2.985 14.453

Total de Atendimentos 10.641 54.032

CDI

Exames de Radiologia 2.337

2014

11.956

Exames de Tomografia 22 1.796

2015

Exames de Ultrassonografia

* A partir de Fevereiro de 2015 não tivemos Ultrassonografia

74 0

Procedimentos Cirúrgicos 105

2014*

1.306

2015

*Atividades iniciadas em setembro de 2014

Inaugurado em Setembro de  2014, o Santos Dumont Unidade Avançada Litoral Norte é 
referência em atendimentos na região.

A unidade conta com uma moderna estrutura para atendimento de urgência e emergência, 
Hospital Dia para procedimentos de média e baixa complexidade e um Centro de 
Diagnóstico Integrado (CDI).

Em 2015 foram realizados diversos treinamentos para aperfeiçoar os serviços de urgência e 
emergência, buscando oferecer serviços de qualidade e excelência aos nossos beneficiários e 
segurança aos médicos cooperados.

Contamos com um corpo clínico especializado formado por 45 profissionais distribuídos  
entre as especialidades de Clínica Médica, Ortopedia e Pediatria.

Destacamos a avaliação positiva de nossos clientes com relação aos serviços prestados com 
um índice de aprovação de 86% de satisfeitos ou muito satisfeitos, o que demonstra, entre 
outras coisas, a consolidação do serviço implantado na unidade.
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Santos Dumont Hospital Litoral Norte - Caraguatatuba

Consultas de Pronto Atendimento

Clínica Médica 6.564

2014*

34.432

Ortopedia 1.092 5.147

2015

PA - Pronto Atendimento

Total de Atendimentos 10.641

2014

54.116

2015

Pediatria 2.985 14.453

Total de Atendimentos 10.641 54.032

CDI

Exames de Radiologia 2.337

2014

11.956

Exames de Tomografia 22 1.796

2015

Exames de Ultrassonografia

* A partir de Fevereiro de 2015 não tivemos Ultrassonografia

74 0

Procedimentos Cirúrgicos 105

2014*

1.306

2015

*Atividades iniciadas em setembro de 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015  |   UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 41



Perfil Unimed

Santos Dumont Hospital
Mais que um Recurso Próprio

Santos Dumont Hospital - São José dos Campos

Mais do que ter um hospital próprio, a Unimed São José dos Campos desejava ter 
um hospital que prezasse pela excelência no atendimento, com profissionais 
altamente qualificados e equipamentos com as melhores tecnologias disponíveis 

no mercado. Hoje, ao completar seis anos de atividades, a Cooperativa orgulha-se de ter 
no Santos Dumont Hospital um complexo reconhecido tanto pelos profissionais que lá 
trabalham, quanto pelos pacientes.

Reduzir custos com serviços contratados e oferecer melhor atendimento aos clientes 
foram alguns dos motivos que levaram a diretoria, após muitas avaliações, a optar por ter 
um serviço hospitalar próprio, voltado principalmente aos pacientes cirúrgicos de média e 
alta complexidade. Hoje, o paciente encontra no Santos Dumont Hospital quase todos os 
procedimentos necessários.

Desde sua concepção até a sua inauguração o Hospital não parou de crescer. Hoje ele 
oferece um completo Centro de Diagnósticos por Imagem, um Centro de Hemodinâmica e 
um espaço completo para atendimento à saúde da mulher. 

Além disso, em 2014, a Unimed São José dos Campos levou ao Litoral Norte o Santos 
Dumont Unidade Avançada Litoral Norte, que desde o anúncio de sua instalação foi muito 
aguardado na região. A instalação desta unidade contribuiu significativamente para a 
melhoria dos serviços prestados naquela região, além de gerar novas oportunidades de 
trabalhos aos cooperados.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015  |   UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS42



Perfil Unimed

Taxa de
Ocupação

2011

2012

2013

2014

2015

78% 74%

78%

81%

84%

Em 2015 a taxa de ocupação apresentou elevação em 3 pontos percentuais em relação ao ano anterior, sendo 
evidenciado aumento de 6% (1.420) no total de pacientes dia.

Fonte: Tasy

Santos Dumont Hospital

A média de permanência continua mantendo-se  estável nos últimos 4 anos. Além das ações de 
desospitalização já em andamento, em 2015 foi também implantado o projeto “Alta Rápida”, visando maior 
agilidade e apoio nos processos de desospitalização.  Em 2015 evidenciamos pequeno aumento desse índice, 
que deve-se ao aumento do número de internações de pacientes onco-hematológicos (2%) que possuem maior 
média de permanência, impactando no resultado final.

 Fonte: Tasy
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Perfil Unimed

Em 2015 foram atendidos no setor 1.287 pacientes e realizados 3.395 procedimentos de hemodinâmica. Houve 
elevação em 15% (496) no total de procedimentos realizados em 2015.  35% dos procedimentos realizados 
foram em pacientes de intercâmbio. Os procedimentos de maior prevalência realizados no serviço são: 
Cardiologia (67%), Vascular (15%), Ritmologia (7%), Eletrofisiologia e Neurologia (6%).

Fonte: Tasy
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Perfil Unimed

Esse indicador demonstra de forma geral a qualidade percebida pelo nosso cliente, e nos resultados positivos 
e crescentes, podemos evidenciar que as várias e constantes ações de melhoria, instituídas pelo Comitê de 
Manifestações dos Clientes, gerenciado pelo serviço de hotelaria do Santos Dumont Hospital, tem atingido 
nossa meta. É importante ressaltar que para a composição dos resultados desse indicador, é considerado 
somente o item “ótimo” da pesquisa de satisfação.

Fonte: Pesquisa de Satisfação Santos Dumont Hospital
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Em 2015 foi observado decréscimo de 2,2% (133) no número total de procedimentos cirúrgicos. As 
especialidades de ortopedia e traumatologia, seguidos de cirurgia geral e urologia continuam sendo as de 
maior prevalência. Apesar do decréscimo no total de internações em 2015, houve elevação de 9% (477) de 
internações cirúrgicas, e também  aumento de 6,5% (335) de procedimentos de porte anestésico de 4 a 7, o 
que indica assertividade das ações estratégicas para consolidação do Santos Dumont Hospital em hospital 
cirúrgico de alta complexidade.

Fonte: Tasy
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Perfil Unimed

Em 2015 houve decréscimo de 1% (72) no número total de internações em relação a 2014, porém 
percebe-se elevação de 9% (477) no total de internações cirúrgicas, e queda de 35% (549) de 
internações clínicas, resultado de ações conjuntas com a operadora para consolidação do Santos 
Dumont Hospital em hospital de alta complexidade com foco cirúrgico.

Fonte: Tasy
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Perfil Unimed

Total de Procedimentos Cirúrgicos
realizados 2015 x Origem
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Do total de  5.801 procedimentos, 2.026 (35%) foram realizados em pacientes de intercâmbio e 338 (6%) 
em pacientes particulares.

Fonte: Tasy
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Perfil Unimed

Em 2015 o CDI realizou o total de 95.024 exames, sendo 23% realizados no Espaço da Mulher. Evidenciamos 
aumento de 35% no total de exames, quando comparado ao ano de 2014. Destes exames 27% foram em pacientes 
de intercâmbio e 1 % particular. Para maior satisfação de  nossos beneficiários, o CDI implantou em 2015 o 
agendamento on line,  e também ofereceu maior flexibilidade de horário, sendo estendido o atendimento dos 
exames de Ressonância Magnética para 24hs e Tomografia até as 23h30min. Foram integrados também ao serviço 
os exames de Ecostresse e Holter.                                                                                                                                                               

Fonte: Tasy
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Perfil Unimed

Em 2015 realizamos 21.963 mil exames no Espaço da Mulher, sendo destes 47% mamografias, 32% 
Ultrassonografias e 21% Densitometrias, evidenciando o aumento de 9% do número total de exames do serviço 
quando comparado ao ano de 2014. Foram realizados 41% de exames de pacientes intercâmbio e 1% de exames 
particulares. O Espaço da Mulher, destaca-se pelo espaço acolhedor e aconchegante que proporciona às nossas 
beneficiárias a possibilidade de realizar seus exames em um único local, trazendo maior satisfação, segurança e 
conforto.

Fonte: Tasy
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DESEMPENHO 
2015
Mercado

Vender com responsabilidade! Essa é a missão contínua da Gerência de Vendas e 
prezando por essa missão, em 2015, várias ações foram adotadas e projetos alinhados 
com o Planejamento Estratégico da Operadora, o que possibilitou o sucesso de algumas 

atividades:

• Consolidação do Projeto Plataforma de Corretoras, que representou 70% das vendas 
realizadas em 2015;

• Lançamento da loja de vendas no Praiamar Shopping Center de Caraguatatuba, visando 
atingir maior demanda comercial na cidade e região;

• Destaque nas vendas dos produtos com coparticipação que representou 63% das vendas 
realizadas, sendo mais representado nas faixas etárias de 0 a 33 anos, símbolo da preocupação 
com a geração de receita sustentável e regulação espontânea na utilização.

• Foco na comercialização dos planos Individuais e às Pequenas e Médias Empresas que se 
destacaram nas cidades de São José dos Campos e Litoral Norte.

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

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

Vale observar que apesar de todo o trabalho desempenhado pela área Comercial, o mercado 
de planos de saúde foi muito afetado em 2015 pela crise econômica, política e financeira do 
país, com mais de 10 mil demissões no Vale do Paraíba e alto índice de inadimplência, o que 
resultou no baixo reflexo de vendas do 2º Semestre de 2015. Mas, ainda que com dificuldades, 
conseguimos manter o equilíbrio na equação.

Os esforços despendidos em 2015 nos faz acreditar que preparamos para 2016 uma boa base 
e que podemos ter resultados surpreendentes. Com união e foco da equipe, e a excelência dos 
serviços oferecidos aos clientes, buscaremos mais uma vez alcançar nossas metas.
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Desempenho 2015

Distribuição de Vendas por
Unidade de Negócio - 2015

Aprodução de vendas de cada Canal de Distribuição em 2015, 
apontando no ano um crescimento nas vendas por parte das 
Corretoras, que contribuíram com 70% do total.

Evolução das Vendas Anuais em 2015
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Desempenho 2015

Beneficiários das Operadoras - 2015

Fontes: ANS, Balanço Contábil e Matriz Gerencial    

Beneficiários das Operadoras - Vale do Paraíba

No ANS Operadora Carteira em 
Dez/2014

Carteira em 
Dez/2015

 Market 
Share

320510 Coop de Serviços Méd. e Hosp. Jacareí 
(Atívia) 25.195 16.813 5,93%

413275 Clínica São José Saúde Ltda
(São José Saúde) 42.301 42.773 15,09%

323349 Cime Cirurgia e Medicina S/C Ltda 
(Hospital Alvorada) 9.652 9.583 3,38%

419141 Associação São Francisco Vida
(São Francisco Vida) 13.576 15.509 5,47%

419249 Associação Santa Casa Saúde de 
São José dos Campos (Vale Saúde) 30.965 33.853 11,95%

415693 Policlin Saúde S/A 47.451 45.735 16,14%

331872 Unimed - São José dos Campos 117.138 119.123* 42,04%

Total 286.278 283.389 100%

Vendas por Produto em 2015

Fácil
330 Vidas

3%
Participativo
1.879 Vidas

16%

Pré Pagamento
com Fator
88 Vidas

1%

Pré Pagamento
4.248 Vidas

36%

Unimed Flex
5.121 Vidas

44%

Pré Pagamento
Nacional
53 Vidas

0%

Os novos clientes que adquiriram nossos planos de saúde em 2015 optaram 
mais uma vez por produtos com algum tipo de coparticipação (63% das 
vendas). O produto Unimed Flex foi responsável por 44% das vendas.
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*Em razão da defasagem de processamento de dados, o nº de clientes registrados na ANS (119.123 em 2015) apresenta 
diferença (maior em 209 vidas) em relação ao nosso controle gerencial (118.914 em 2015).



Desempenho 2015

Detalhamento do Perfil de Vendas

Fonte: Site ANS e IBGE
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63,30%
das vendas
ocorreram em
produtos com
coparticipação

66% das
vendas ocorreram
em planos coletivos

empresariais
e adesão patrocinada

89%
das vendas
ocorreram na
acomodação
enfermaria



Desempenho 2015

Ao longo do ano de 2015 a área de Relacionamento Corporativo trabalhou 
fortemente para alcançar seus objetivos de rentabilizar e reter os clientes na 
carteira.

Considerando o cenário desafiador em virtude da situação econômica do país, a equipe de 
relacionamento manteve-se firme no propósito de manter a fidelização desses contratos.

Com relação à retenção, foram realizadas 3.096 visitas a clientes de forma eficiente e 
esclarecedora, apresentando soluções e renegociando os contratos.

Apesar do baixo desempenho da economia brasileira, os índices médios de reajustes da 
carteira de clientes da Unimed São José dos Campos foram de 14,5%, já para as empresas 
do “pool” com até 30 vidas (RN 309) os reajustes aplicados foram de 3,98%, conseguimos 
manter o equilíbrio na carteira e fechamos o ano com índice superior ao esperado.

Gestão de Relacionamento 
Corporativo

Detalhamento do Perfil de Vendas

Visitas
Periódicas

Visitas
Extras

Visitas
Totais2.
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Desempenho 2015
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Carteira de Clientes Assistenciais
(em número de vidas)

Distribuição da Carteira Assistencial por 
Regulamentação (em número de vidas)

Pessoa Jurídica
(Coletivo Patrocinado)

96.514
81.16%

Não-Regulamentado
1.670
1,40%Regulamentado

117.244
98,60%
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Desempenho 2015

Distribuição da Carteira de Clientes 
Assistenciais por Segmentação
Perfil Etário da Carteira Assitencial em 31/12/2015

46,53%55.331

48,01%

26.563

22,92%
12.681

12,03%
6.657

17,04%

53,47%

43,26%

22,65%
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27.509
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8.013

13.662>59
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49 a 58
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34 a 48
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0 a 33
Anos

Total

Cliente Cliente

Pessoa Física e Jurídica

Pessoa Jurídica
(Coletivo Patrocinado)

96.514
81,16%

Pessoa Jurídica
(Coletivo Não Patrocinado)

3.516
2,96%

Pessoa Física
18.884
15,88%
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Venha conhecer seu novo espaço no site da 
Unimed São José dos Campos.

Acesse: 
 

Cliente Unimed SJC pode acessar diversas informações sobre o seu plano e 
o Cartão Nacional de Saúde (CNS) de maneira simples e prática.

Para obter o seu nome de usuário e senha, acesse a página do Espaço do 
Cliente e clique em "Ainda não tenho acesso". Todos os dados são 
confidenciais e sigilosos, e encontram-se em ambiente seguro no site.

Agora cliente Unimed SJC conta com mais 
um espaço exclusivo no site
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Cartaz_espaço do cliente_AAF.pdf   1   09/12/2015   15:43:58
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SEJAM
BEM

VINDOS

A Unimed São José dos Campos 
oferece um programa especial de 
assistência preventiva com foco 
na qualidade de vida por meio da 
aquisição de hábitos saudáveis 
e mudança de comportamento, 
através de orientação nutricional, 
controle da obesidade e diabetes, 
combate ao estresse, entre outros.

ISENÇÃO DE 
CARÊNCIAS

PARA
CONSULTAS,

EXAMES
SIMPLES

E TAXA DE
INSCRIÇÃO.

É ter a melhor qualidade de vida.

PROMOÇÃO VÁLIDA:

Vendas Pessoa Física
Contratos com vigência em 
10/08/2015 até 22/12/2015.
 
Vendas de Pessoa Jurídica
(de 03 a 29 vidas)
Contratos com vigência entre 
17/08/2015 até 18/12/2015.

Dr. João Moreira dos Santos - CRM 42914
Diretor Técnico do Santos Dumont Hospital

FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO COMERCIAL

Marca



Viver Bem
NAIS
NÚCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Rua Teopompo de Vasconcelos, nº 67,  Vila Adyana,
São José dos Campos - SP | (12) 3943-0610 | (12) 3943-0611
nais@unimedsjc.coop.br

SAC 0800 727 4141
Av. Dr. Nelson D´Ávila, 1365 - Jd. São Dimas
CEP 12245.030 | www.unimedsjc.coop.br

O Grupo Especializado no Tratamento da Obesidade atua 
no preparo dos clientes indicados à cirurgia bariátrica e os 
acompanham posteriormente no pós-operatório.

Mediante a avaliação técnica e critérios de elegibilidade, 
profi ssionais de saúde acompanham pacientes portadores de 
patologias crônicas visando a melhora clínica e de qualidade 
de vida.

Equipe multidisciplinar acompanha pacientes portadores 
de Doença Renal Crônica em tratamento conservador (não 
dialítico), oferecendo orientações para manutenção da saúde.

Doença Renal Crônica

Equipe multiprofi ssional proporciona qualidade de vida aos 
pacientes com DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(estadio III e IV) através de orientações de saúde e reabilitação 
pulmonar.

DPOC

Por meio de ofi cinas realizadas semanalmente, uma equipe 
multidisciplinar orienta o cliente portador de diabetes 
para auxiliá-lo na manutenção da saúde e na prevenção de 
complicações do diabetes.

Profi ssionais especializados orientam os interessados 
sobre os métodos contraceptivos e cirurgias de 
vasectomia e laqueadura.

Uma equipe motivadora orienta e acompanha os 
participantes na adoção de hábitos alimentares saudáveis 
para o controle do peso, prevenção de doenças e melhora 
da qualidade de vida.

Profi ssionais de saúde especializados acompanham 
mulheres pós-menopausa acima de cinquenta anos 
portadoras de osteoporose.

Osteoporose

Através de atividades lúdicas, psicólogos e 
nutricionistas auxiliam a reeducação alimentar das 
crianças e conscientizam os pais sobre estilo de vida 
saudável.

O médico cooperado encaminha os pacientes 
portadores de patologias de coluna para que recebam 
acompanhamento educativo e terapêutico pela equipe 
multidisciplinar.

Reabilitação em Coluna
A equipe do NAIS proporciona atendimentos aos bebês e as 
mamães clientes Unimed São José dos Campos oferecendo 
suporte multiprofi ssional, Teste do pezinho, Teste da 
orelhinha, Avaliação fonoaudiológica e SOS amamentação.

Equipe multiprofi ssional orienta os futuros pais sobre 
a gestação, nascimento e desenvolvimento do bebê. 
Abordam assuntos como pré-natal, aspectos nutricionais e 
psicológicos na gestação, sinais e tipos de parto, aleitamento 
materno e cuidados com o bebê.

Profi ssionais da área da saúde ministram palestras de 
prevenção de doenças e promoção à saúde para clientes 
Unimed São José dos Campos e também à comunidade.

Através de técnicas comportamentais, uma equipe 
multiprofi ssional auxilia os pacientes tabagistas a cessarem 
o hábito.

Antitabagismo

• Clientes Unimed São José dos Campos
• Clientes de outras Unimeds (mediante autorização)
• Responsabilidade social (mediante a disponibilidade de vagas)

Quem pode participar?

PROGRAMASCONHEÇA O NAIS
Ações educativas para prevenção
de doenças

SERVIÇOS

Acompanhamento nutricional individualizado para 
todas as idades e fases da vida. Para agendar consulta 
com um Nutricionista ligue para (12) 2139-4100.

Ambulatório de Nutrição

Palestras educativas e estudo de Perfi l de Saúde em 
empresas clientes.

Atendimento a Empresas

Através do encaminhamento médico os pacientes 
que se enquadram nos critérios de elegibilidade são 
acompanhados em domicílio de acordo com o plano 
de cuidados.

Atenção Domiciliar

O Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) é 
responsável pela Medicina Preventiva da Unimed 
São José dos Campos. Através de ações educativas 
e terapêuticas, o NAIS tem o objetivo de apoiar os 
médicos na promoção da saúde e prevenção de 
doenças.
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Investimento
Em Tecnologia e Capacitação

Estrutura
Estrutura de 18 recursos próprios, com o 
Santos Dumont Hospital: referência em 
procedimentos de alta e média 
complexidades.

Administração Profissional
De qualidade e confiança. Sendo 100% 
regular junto a ANS.

QUER SER
DONO
DE UMA DAS MARCAS
MAIS VALIOSAS DO PAÍS?

INSCREVA-SE E

UNIMED SJC
SEJA UM MÉDICO COOPERADO
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Encontro é organizado pela 
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e Diagnóstico por Imagem
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Profissionais do Santos 
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Paulista de Radiologia
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Comunidades 
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Aprendizado
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Celebração
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com Semana da 
Enfermagem

Evento contou com
palestras e teatro 
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Viver Bem
NAIS
NÚCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Rua Teopompo de Vasconcelos, nº 67,  Vila Adyana,
São José dos Campos - SP | (12) 3943-0610 | (12) 3943-0611
nais@unimedsjc.coop.br

SAC 0800 727 4141
Av. Dr. Nelson D´Ávila, 1365 - Jd. São Dimas
CEP 12245.030 | www.unimedsjc.coop.br

O Grupo Especializado no Tratamento da Obesidade atua 
no preparo dos clientes indicados à cirurgia bariátrica e os 
acompanham posteriormente no pós-operatório.

Mediante a avaliação técnica e critérios de elegibilidade, 
profi ssionais de saúde acompanham pacientes portadores de 
patologias crônicas visando a melhora clínica e de qualidade 
de vida.

Equipe multidisciplinar acompanha pacientes portadores 
de Doença Renal Crônica em tratamento conservador (não 
dialítico), oferecendo orientações para manutenção da saúde.

Doença Renal Crônica

Equipe multiprofi ssional proporciona qualidade de vida aos 
pacientes com DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(estadio III e IV) através de orientações de saúde e reabilitação 
pulmonar.

DPOC

Por meio de ofi cinas realizadas semanalmente, uma equipe 
multidisciplinar orienta o cliente portador de diabetes 
para auxiliá-lo na manutenção da saúde e na prevenção de 
complicações do diabetes.

Profi ssionais especializados orientam os interessados 
sobre os métodos contraceptivos e cirurgias de 
vasectomia e laqueadura.

Uma equipe motivadora orienta e acompanha os 
participantes na adoção de hábitos alimentares saudáveis 
para o controle do peso, prevenção de doenças e melhora 
da qualidade de vida.

Profi ssionais de saúde especializados acompanham 
mulheres pós-menopausa acima de cinquenta anos 
portadoras de osteoporose.

Osteoporose

Através de atividades lúdicas, psicólogos e 
nutricionistas auxiliam a reeducação alimentar das 
crianças e conscientizam os pais sobre estilo de vida 
saudável.

O médico cooperado encaminha os pacientes 
portadores de patologias de coluna para que recebam 
acompanhamento educativo e terapêutico pela equipe 
multidisciplinar.

Reabilitação em Coluna
A equipe do NAIS proporciona atendimentos aos bebês e as 
mamães clientes Unimed São José dos Campos oferecendo 
suporte multiprofi ssional, Teste do pezinho, Teste da 
orelhinha, Avaliação fonoaudiológica e SOS amamentação.

Equipe multiprofi ssional orienta os futuros pais sobre 
a gestação, nascimento e desenvolvimento do bebê. 
Abordam assuntos como pré-natal, aspectos nutricionais e 
psicológicos na gestação, sinais e tipos de parto, aleitamento 
materno e cuidados com o bebê.

Profi ssionais da área da saúde ministram palestras de 
prevenção de doenças e promoção à saúde para clientes 
Unimed São José dos Campos e também à comunidade.

Através de técnicas comportamentais, uma equipe 
multiprofi ssional auxilia os pacientes tabagistas a cessarem 
o hábito.

Antitabagismo

• Clientes Unimed São José dos Campos
• Clientes de outras Unimeds (mediante autorização)
• Responsabilidade social (mediante a disponibilidade de vagas)

Quem pode participar?

PROGRAMASCONHEÇA O NAIS
Ações educativas para prevenção
de doenças

SERVIÇOS

Acompanhamento nutricional individualizado para 
todas as idades e fases da vida. Para agendar consulta 
com um Nutricionista ligue para (12) 2139-4100.

Ambulatório de Nutrição

Palestras educativas e estudo de Perfi l de Saúde em 
empresas clientes.

Atendimento a Empresas

Através do encaminhamento médico os pacientes 
que se enquadram nos critérios de elegibilidade são 
acompanhados em domicílio de acordo com o plano 
de cuidados.

Atenção Domiciliar

O Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) é 
responsável pela Medicina Preventiva da Unimed 
São José dos Campos. Através de ações educativas 
e terapêuticas, o NAIS tem o objetivo de apoiar os 
médicos na promoção da saúde e prevenção de 
doenças.

Abraçar é fazer com que as pessoas abraçadas se 
sintam melhor, pois o ato do abraço diminui a 

pressão sanguínea, o batimento cardíaco e
o nível de hormônios ligados ao estresse.

A ação descreve que os abraços são um exemplo
de um ato de bondade executado por
alguém com o único objetivo de fazer

as pessoas se sentirem melhores.
Quebrar a distância, estreitar laços, diminuir a des-

confiança e finalmente conseguir um abraço, levan-
do a boa prática da gentileza

 
E neste dia o abraço virtual também e válido.

Abrace ou mande um abraço.

BENEFÍCIOS DE UM ABRAÇO
Faz a pessoa se sentir valorizada
Alivia a tensão
Aumenta a auto estima
Ajuda a unir equipes

#esseéoplano

CAMPANHA DO ABRAÇO
21 E 22 DE OUTUBRO
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Estrutura
Estrutura de 18 recursos próprios, com o 
Santos Dumont Hospital: referência em 
procedimentos de alta e média 
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QUER SER
DONO
DE UMA DAS MARCAS
MAIS VALIOSAS DO PAÍS?

INSCREVA-SE E
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Preparada para atendimentos em todos 
os níveis de complexidade, a estrutura 
do Santos Dumont Hospital é uma das 
mais completas do país. Sua unidade foi 
projetada para proporcionar conforto e 
segurança a pacientes e colaboradores, 
que têm o privilégio de usufruir de 
um dos mais modernos parques 
tecnológicos hospitalares do país.

ISENÇÃO DE 
CARÊNCIAS

PARA
CONSULTAS,

EXAMES
SIMPLES

E TAXA DE
INSCRIÇÃO.

É ter o melhor hospital da região.

PROMOÇÃO VÁLIDA:

Vendas Pessoa Física
Contratos com vigência em 
10/08/2015 até 22/12/2015.
 
Vendas de Pessoa Jurídica
(de 03 a 29 vidas)
Contratos com vigência entre 
17/08/2015 até 18/12/2015.

Dr. João Moreira dos Santos - CRM 42914
Diretor Técnico do Santos Dumont Hospital

FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO COMERCIAL
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A identificação correta do paciente é muito importante 
para a garantia da segurança do processo assistencial.

Confira se na sua pulseira seus dados estão corretos.

PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO
mais controle e segurança

Nome:
Data de Nascimento:
Atendimento:

SE SUA VIDA
PEDE MAIS,
A UNIMED 
COMPLETA.

AUTORIZADOR
WEB

AMBULATÓRIO
MÉDICO

PRONTO
ATENDIMENTO

24H

CENTRO DE
FISIOTERAPIA

E REABILITAÇÃO

RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE

NAIS
NÚCLEO DE

ATENÇÃO
INTEGRAL
À SAÚDE

S.O.S.
UNIMED

24H

SERVIÇO DE
ORIENTAÇÃO
MÉDICA 24H

MEDICINA
OCUPACIONAL

LABORATÓRIOS

SANTOS DUMONT HOSPITAL,
ESPAÇO DA MULHER E

SANTOS DUMONT UNIDADE
AVANÇADA LITORAL NORTE

CEM
CENTRO DE

ESPECIALIDADES
MÉDICAS

CDI
CENTRO DE

DIAGNÓSTICO
INTEGRADO

HOSPITAL
DIA

www.unimedsjc.coop.br
centraldevendas@unimedsjc.coop.br

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A Unimed SJC trabalha para ter o mais alto nível de qualidade, oferecendo recursos e serviços 
acessíveis e com tratamento humanizado todos os dias. Com ampla rede médica, combinada 
com a melhor estrutura hospitalar, proporciona a melhor experiência a todos seus usuários.

Marca

Você sabia? O tempo de 
decomposição de um copo plástico está 
entre 250 a 400 anos. Ou seja, tantas 
gerações passarão e o copo ainda existirá. 
Minutos de uso e séculos para se decompor! 
Vamos pensar melhor nisso?

Com o objetivo de respeitar o 
meio ambiente e conscientizar 
a todos sobre o uso de 
materiais plásticos no dia-a-dia, 
pensamos em duas opções para 
ajudar na redução dos copos 
descartáveis:
SUA CANECA DE ESTIMAÇÃO
E/OU SQUEEZE.

Substitua os copos plásticos pela sua caneca preferida ou squeeze e nos ajude 
nessa campanha por um uso consciente de plásticos descartáveis. 

Dr. João Moreira dos Santos - CRM 42914 | Diretor Técnico do Santos Dumont Hospital



A identificação correta do paciente é muito importante 
para a garantia da segurança do processo assistencial.

Confira se na sua pulseira seus dados estão corretos.

PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO
mais controle e segurança

Nome:
Data de Nascimento:
Atendimento:

SEJAM
BEM-VINDOS

e boa diversão!



ONAIS é o departamento da Unimed São José dos Campos focado na promoção da saúde 
e prevenção de doenças dos clientes. Ao longo dos anos o NAIS ampliou de forma 
expressiva sua ação e consolidou seus resultados.

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.

Suas ações são desenvolvidas com foco em sua missão: promover 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.

Em 2015, três programas desenvolvidos pelo NAIS foram selecionados dentre os dez finalistas 
do “Prêmio Casos de Sucesso 2015”, no 32º Simpósio das Unimeds do Estado de São Paulo. A 
comissão julgadora selecionou os trabalhos: “Programa de Reabilitação em Coluna”, “Oficina de 
Cuidados com o Diabetes” e “Reeducação Alimentar Infanto-Juvenil” como casos de sucesso. 
Essa premiação reflete o reconhecimento do trabalho realizado pela área.

Até 2014 o núcleo possuía três programas cadastrados na ANS - Programa de Reabilitação em 
Coluna, Grupo Especializado no Tratamento da Obesidade (GESTO) e Bebê Unimed – e sete 
programas inscritos - Boas Vindas, Curso de Gestantes, Oficina de Cuidados com Diabetes, 
Planejamento Familiar, Reeducação Alimentar, Reeducação Alimentar Infanto-Juvenil e Ciclo de 
Palestras. Em 2015, outro programa desenvolvido pelo NAIS – Programa Lado a Lado - teve o 
cadastro aprovado pela ANS, o que representou mais uma conquista.

Desempenho 2015

Programa Lado a Lado

OPrograma tem como objetivo a melhoria da saúde e da qualidade de vida dos clientes com 
patologias crônicas. Através do gerenciamento em saúde, o programa visa desacelerar a 
progressão da doença e reduzir as complicações em longo prazo.

Com um crescimento de 71% em relação ao ano anterior, o programa acompanha atualmente 
1.096 clientes ativos e os resultados demonstram a eficácia deste trabalho:

• 69% dos gerenciados atingiram totalmente ou parcialmente as metas de peso propostas;

• 65% iniciaram a prática de atividade física;

• 96% melhoraram a ingestão de água; 

• 88% melhoraram o resultado do exame de colesterol;

• 28% melhoraram o valor do exame de triglicerídeos.

Atenção e Promoção à Saúde

NAIS - Núcleo de Atenção Integral à Saúde
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Desempenho 2015

Serviço de Atenção Domiciliar

OServiço de Atenção Domiciliar apresentou crescimento no número de clientes 
atendidos em 2015, fechando o ano com uma média de 236 clientes/mês.

Nesse ano, foram acompanhados pelo serviço cerca de 33 clientes/mês em regime de 
internação domiciliar e 203 em assistência domiciliar.

O serviço oferece para a família e para o cliente o benefício de se manter os cuidados clínicos 
necessários no conforto do seu lar. Assim, um dos diferenciais desse serviço é a liberdade que 
a família do cliente adquire em casa na rotina de cuidados em relação ao hospital.

Além dos benefícios que o serviço traz para o cliente, ele se torna um suporte importante 
para a operadora na disponibilização de leitos hospitalares para casos mais complexos e 
na redução do custo assistencial hospitalar. O percentual de redução do custo da diária 
hospitalar em relação ao custo da diária de internação domiciliar pagos para os prestadores 
em 2015 foi de 53,8%, em média.

A qualidade do serviço prestado é outra preocupação da operadora e por isso a satisfação do 
cliente é monitorada periodicamente. Em 2015, mais de 90% dos entrevistados afirmaram 
estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o serviço.

Além disso, para os clientes diabéticos há um acompanhamento ainda mais específico. Dez 
metas são traçadas pela equipe de saúde para monitoramento e os resultados mostraram 
que 91% dos clientes cumpriram mais de 50% do total de metas propostas.

O resultado desse trabalho é refletido em seus indicadores. Após 1 ano de gerenciamento 
houve queda de utilização de pronto-atendimento de 13,3 pontos percentuais maior na 
população gerenciada em relação ao grupo controle de não gerenciados. E uma redução 
de custo assistencial de 16,5 pontos percentuais maior no grupo gerenciado em relação ao 
grupo não gerenciado.

Além do gerenciamento de doenças crônicas, a equipe do programa também desenvolve 
na casa do paciente um trabalho voltado para prevenção de quedas com orientações para 
adequação do domicílio, vacinação contra gripe e pneumonia em parceria com a Secretaria de 
Saúde e prevenção de focos do mosquito Aedes aegypti, em apoio às recomendações da ANS. 
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Desempenho 2015

Programa

Programa Lado a Lado*

Participantes Ativos ao Final do Ano

642

2014

1.096

2015

*Registrados na ANS

 Serviços

Internação Domiciliar

Média/Mês de Participantes - Atenção Domiciliar

23

2014

33

Assistência Domiciliar 186 203

2015

Total 209 236
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Programas e Serviços

Ambulatório Nutrição

Número de Participantes, Programas e Serviços - NAIS

5.848

2014

5.645

Bebê Unimed* 804 849

2015

Ciclo de Palestra 82 243

Curso para Gestante 163 205

Eventos Externos 2.323 2.207

Planejamento Familiar * 216 301

Rastreamento do Câncer de Mama - 150

Reeducação Alimentar 367 310

Oficina de Cuidados com Diabetes 83 140

GESTO (Grupo Especializado no Tratamento da Obesidade)* 106 142

Programa Boas Vindas 212 172

Reabilitação em Coluna* 772 926

Reeducação Alimentar Infanto-Juvenil

* Registrados na ANS

58 121

Total 11.034 11.411
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Desempenho 2015

Cadastro de Clientes

OSetor de Cadastro de Clientes é responsável por toda a movimentação cadastral 
dos clientes inscritos na Unimed São José dos Campos. Para atendimento dessas 
demandas dentro do prazo,  está estruturado em seis células de trabalho, que são: 

Protocolo, Inclusão, Exclusão, Alteração, Emissão de Cartão e Arquivo.

Além de gerenciar todos os dados pessoais desses clientes Unimed, esse setor também é 
responsável por informatizar as coberturas contratuais, controlar as carências, renovar os 
cartões magnéticos, tudo em atendimento às diretrizes da Unimed do Brasil, bem como às 
normativas da Agência ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Tipo de Operação

Inclusão 34.115

2015

Exclusão 33.011

Emissão de Cartão 94.045

Total 176.235 

Alteração de Dados 11.720

Parametrização de Sistema 3.344

Regulação em Saúde

Demonstrativo de Operações Realizadas



Desempenho 2015

Importante canal de comunicação da Unimed São José dos Campos, o Atendimento 
ao Cliente busca a satisfação contínua de nossos clientes, sempre norteado por um  
padrão de excelência no atendimento, onde o treinamento e monitoria constante dos 

colaboradores é fundamental.

Durante o ano de 2015 esse setor teve significativo aumento da demanda, tudo 
em decorrência de alterações imprescindíveis na regulação das autorizações de 
procedimentos na Unimed São José dos Campos:

Atendimento ao Cliente

Em decorrência desse crescente volume de atendimento, intensificaremos as ações 
voltadas à fidelização do cliente Unimed, lhe proporcionando um atendimento 
humanizado, customizado de acordo com suas necessidades e num ambiente que 
realmente o faça sentir se acolhido na Cooperativa!

Setor de muita interface com nossa rede prestadora e com nossos clientes, recebeu 
no último período uma média de 28 mil ligações/mês, atingindo um nível de serviço 
de 99,1% no fechamento do ano – considerado excelente, nos termos do Decreto Lei 

6523/2008, que regulamenta os SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente). As ligações 
estão segmentadas da seguinte forma:

Central de Atendimento

Nº de Clientes Atendidos

Unidade São Sebastião 21.429 41.970 

Unidade Caraguatatuba 25.699 36.773 

Unidade Jacareí 57.465 68.387 

Unidade Ubatuba 17.856 26.409 

96%

43%

19%

48%

216.305 283.328 31%Total de Atendimentos Realizados

Local

Sede 87.428 

2014

107.041 

Serviço Social 6.428 2.748 

2015

22%

-57%

Variação
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OSetor de Cadastro de Clientes é responsável por toda a movimentação cadastral 
dos clientes inscritos na Unimed São José dos Campos. Para atendimento dessas 
demandas dentro do prazo,  está estruturado em sete células de trabalho, que são: 

PROTOCOLO, INCLUSÃO, EXCLUSÃO, ALTERAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÃO e  ARQUIVO.

Além de gerenciar todos os dados pessoais desses clientes Unimed, esse setor também é 
responsável por informatizar as coberturas contratuais, controlar as carências, renovar os 
cartões magnéticos, tudo em atendimento às diretrizes da Unimed do Brasil, bem como às 
normativas da Agência ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Para melhor elucidar o volume de processos que trafegam por essa importante área, segue 
quadro com o mapeamento anual por tipo de atividade:

Desempenho 2015
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Setor com importante participação na regulação da Unimed São José dos Campos, 
gerencia 100% das internações de urgência, recebendo em média 323 pedidos 
de internação/mês. Todas as internações são analisadas por nossa Auditoria 
Médica e direcionadas ao hospital mais adequado ao atendimento, considerando a 
disponibilidade de vaga, capacidade técnica do prestador, relação custo x benefício para 
o atendimento solicitado e cobertura contratual do cliente:
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Média de Ligações Mensais

Central de Vagas 1.909 2.206 

PABX 2.011 1.883 

Agendamento de Consultas 12.245 12.190 

16%

-6%

0%

28.517 28.135 -1%Total ligações mensais

Atendimentos

0800 SAC 8.341 

2014

8.741 

0800 Prestador 4.011 3.115 

2015

5%

-22%

Variação

Central de Vagas
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Oano de 2015 foi marcado pela reestruturação do estudo de vagas para o 
Processo Seletivo de Novos Cooperados. Na nova metodologia, considera-
se a necessidade de recursos médicos em cada uma das cidades da área de 

atuação, mediante pesquisa do tempo de agendamento de consultas e especialistas 
disponíveis em cada localidade. O objetivo é garantir não somente o atendimento 
dentro do prazo previsto na legislação vigente, mas principalmente o acesso e 
satisfação de nossos clientes além, obviamente, da geração de trabalho aos médicos 
cooperados.

Nessa mesma diretriz de garantia da satisfação dos nossos clientes,  todos os 
contratos dos prestadores foram revisados e iniciamos um processo de qualificação 
da rede assistencial. Além de se tratar de uma das dimensões aferidas pela ANS 
para a certificação das operadoras,  é fundamental o conhecimento profundo da 
qualidade assistencial de nossa rede prestadora, visando parcerias alicerçadas na 
busca da melhoria contínua. Além do atendimento prestado por médicos cooperados 
pelos recursos próprios, encerramos o ano com 156 prestadores credenciados, assim 
distribuídos:

Cadastro de Rede e Serviços

Hospital
Dia - 4

Laboratórios - 9

Remoção - 1
Pronto
Atendimentos - 3

Radiologias - 11

Hospitais - 16

Clínicas - 112
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Núcleo de Contas Médicas

Responsável pelo processamento de todas as contas médico-hospitalares da 
Cooperativa, o setor trabalhou fortemente na finalização dos processos de 
adequação ao Padrão TISS (Troca de Informações na Saúde Suplementar) instituído 

pela ANS. Encerrado o período, registrou no último ano a manutenção na média de 
consultas por cliente/ano, conforme abaixo evidenciado:

2014

2015

Jan

Mar
Abr

Fev

Mai

Jul
Ago

Jun

Set

Nov
Dez

Média
Ano

Out

4.2
4.9

5.2

5.3

5.8 5.3 4.6

5.7
5.2

4.9

5.7 5.0
5.1

3.7

4.6
4.3

4.8

6.0
4.6

4.2
4.4

5.1

5.9 5.6
7.2

5.0
Consultas /
Clientes Ano

Apesar dessa estabilidade na média de consultas, os custos decorrentes sofreram variação 
de 13,6%, certamente impactado pelo reajuste de consultas, que nesse período evoluiu de  
R$ 60,00 para R$ 65,00*. Alinhado à esse reajuste, o CH (Coeficiente de Honorários) dos 
Honorários Médicos foi reajustado de R$ 0,38 para R$ 0,40*, e o CH de SADT de R$ 0,24 
para R$ 0,26*.

* base carteira 004 pré-pagamento



Fechando as contas do exercício, temos a seguinte composição do Custo Assistencial – 
acumulado 2015:

Desempenho 2015

2014

2015

Jan

Mar
Abr

Fev

Mai

Jul
Ago

Jun

Set

Nov
Dez

Média
Ano

Out

88.73
93.77 89.90

94.04
97.64 94.55

96.82

104.13
101.06

104.77
106.63

100.51 97.71

111.12

105.65

110.61
107.24

101.46

107.57

118.23

108.44

115.80 109.76
112.22

124.67

111.06

R$ Custo
Consultas + SADT

Composição do
Custo Assistencial
 Acumulado 2015

Recursos Próprios

Honorários Médicos

Laboratórios

Radiologia

Clínicas

Hospitais

Intercâmbio

Redutor de Custo

37,01%

23,79%

14,19%

14,96%10,03%

1,88%

0,27%

2,14%
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Índice de Sinistralidade sobre a ROL
(Receita Operacional Líquida)

Em 2015 apuramos uma sinistralidade sobre a Receita Operacional Líquida maior em 
0,69 % comparada ao ano de 2014. Analisando o histórico anual, o primeiro semestre 
de 2015 mostrou uma forte tendência de elevação devido aos seguintes fatores: 

cenário econômico do país, novo Rol de procedimentos e a Resolução Normativa nº 364 
estabelecida pela ANS, a qual estabelece índices de reajuste a serem aplicados junto aos 
prestadores de serviço.

Frente ao cenário apresentado acima, no segundo semestre, implantamos através da 
gestão de contenção de custos assistenciais, ações efetivas e a tendência foi invertida para 
queda, nos aproximando dos resultados de 2014.

O engajamento do médico cooperado com a Diretoria de Assistência e Promoção à 
Saúde é fundamental para a evolução no trabalho de contenção e racionalidade do custo 
assistencial, missão esta que será atingida alcançando benefícios ao médico cooperado.

2012

2013

2014

2015

88
,1

7%

86
,4

4
% 87

,1
3%

84
,4

5%
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Certamente esse crescimento não decorre da utilização dos clientes, mas de mudanças na 
regulação dos procedimentos, que levaram à obrigatoriedade de autorização prévia para 
procedimentos que até então eram realizados diretamente. Em que pese tal burocracia por 
vezes culminar em insatisfação do cliente ou do prestador, a necessidade de mudanças 
imediatas na gestão do custo assistencial no último ano justifica essa tomada de decisão.

Internações

Em 2015 houve significativo aumento das cirurgias nos recursos próprios, assim 
como na cidade de Jacareí. Essa variação se justifica em razão das estratégias 
implementadas para centralização de cirurgias no Santos Dumont Litoral, ação para a 

qual contamos com a colaboração dos médicos cooperados do Litoral Norte. Com relação 

Autorizador WEB

Núcleo de Autorizações 6.343 9.676 53%

14.103 20.170 43%Total

Ano

Intercâmbio Recepção 6.647

2014

8.899

Núcleo de Intercâmbio 1.113 1.595

2015

34%

43%

Variação

Autorizador Web

Implantado em 2012 com o objetivo de facilitar o processo de autorização aos clientes, 
apresentou o maior crescimento de utilização no último ano, conforme observamos no 
quadro a seguir:

Regulação de Clientes 004
Setor de Autorizações

Éo núcleo responsável pela análise e emissão de autorizações aos clientes de nossa 
carteira própria em utilização eletiva ou de urgência na  rede prestadora da Unimed 
São José dos Campos.

Com atuação estreitamente ligada à Auditoria Médica, visa a regulação dos procedimentos 
com foco na melhor relação custo x benefício do procedimento, sempre em observância à 
legislação vigente e diretrizes internas, com foco na satisfação do cliente.
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Nesse exercício, merece destaque a implantação do IED – Intercâmbio Eletrônico Direto, 
o que fez aumentar a pontuação da Unimed SJC no ranking nacional das Unimeds. Hoje 
nossa classificação nos coloca dentre as Unimeds em nível de excelência nesse tipo de 
transação (Intercâmbio). Agora vamos levar esse projeto à toda nossa rede prestadora, 
desburocratizando de vez o atendimento desses clientes em trânsito por nossa região.

Desempenho 2015

Rede Jacareí 987 1.202 22%

799 441 -45%Rede Litoral

Ano

Recursos Próprios 5.484

2014

6.267

Rede São José dos Campos 1.181 1.261

2015

14%

7%

Variação

Núcleo de Intercâmbio

Mais um ano de importantes avanços nessa unidade de negócio. Novamente 
tivemos um desempenho recorde no Intercâmbio – Receita (clientes de 
outras Unimeds atendidos em nossa área de ação), superando as expectativas 

orçamentárias.

Intercâmbio - Receita

Ano

Em milhares de R$ 108.287

2013

123.366

Variação % - 13.93 

2014

135.169

9.56

2015

Intercâmbio - Custo

Ano

Em milhares de R$ 26.650

2013

29.082

Variação % - 9.12

2014

35.327

21.47

2015

Nesse exercício, merece destaque a implantação do IED – Intercâmbio Eletrônico Direto, 
o que fez aumentar a pontuação da Unimed São José dos Campos no ranking nacional 
das Unimeds. Hoje nossa classificação nos coloca dentre as Unimeds em nível de 
excelência nesse tipo de transação (Intercâmbio). Agora vamos levar esse projeto à toda 
nossa rede prestadora, desburocratizando de vez o atendimento desses clientes em 
trânsito por nossa região.

ao aumento de procedimentos em Jacareí, decorre das ações para centralizarmos no Santos 
Dumont Hospital (São José dos Campos) os procedimentos de média e alta complexidade, 
utilizando leitos da rede  em retaguarda para procedimentos de menor custo:
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Outros fatores também explicam essa escalada, tais como o crescimento da carteira; o 
impacto das novas tecnologias;  a própria conjuntura internacional e a cotação do dólar 
que afetam a tabela dos fornecedores, mas certamente a conduta médica tem papel 
fundamental nesse cenário.

O fenômeno da “Judicialização da Saúde” continua crescendo em ritmo acelerado e 
merece destaque. Enquanto nossos custos com OPME em decorrência de liminares 
judiciais e NIPs (Notificação de Intermediação Preliminar) em 2014 foi de 774 mil, em 
2015 houve um crescimento de 56%, atingindo o patamar de R$ 1,2 milhões:

OPME
(Órtese, Prótese e Materiais Especiais)

Atualmente, os OPMEs são responsáveis por parcela considerável dos custos 
das operadoras de saúde. No Sistema Unimed representa aproximadamente 9% 
de todo o gasto com assistência à saúde (fonte Unimed do Brasil - 2014). Nos 

últimos 5 anos, observamos a evolução desses custos comparativamente à alguns 
índices inflacionários:

IPCA
35.59%

IPCA Saúde
45.06%

VCMH
88.1%

OPME
120.4%

Em razão 
desse aumento

desproporcional a 
fatia das OPMEs no 
valor assistencial 
total passou de 
30% para 
38.6%Variação de

Custos
Médicos 
Hospitalares

A Escalada dos 
Custos Assistenciais
no Período de 5 anos
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R$ 261.178,50

Valor Liberado 2014

R$ 512.934,68

R$ 774.113,18

NIP (Notificação Intermediária Provisória)  

Processos

Liminar Judicial

TOTAL

R$ 410.522,16

Valor Liberado 2015

R$ 801.369,05

R$ 1.211.891,21

Mesmo diante dessa adversidade, tivemos em 2015 um avanço de 6 % do custo total 
de OPME em relação a 2014 (R$ 18,6 milhões em 2015 x 17,5 milhões em 2014), abaixo 
dos índices inflacionários medidos em igual período. Quanto ao percentual do custo de 
OPME sobre o custo assistencial, reduzimos de 8,02% no ano de 2014 para 7,49% em 
2015. Para o ano de 2016 temos um desafio maior ainda, que é reduzir essa participação 
para 7%.
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Esses números demonstram a eficiência do Setor de Auditoria de OPME e a 
importância do engajamento do médico cooperado, contribuindo sobremaneira para 
esse gerenciamento e controle de custos crescentes. Importante destacar que cinco 
especialidades são responsáveis por 89% de todo o custo com OPMEs. 

Temos trabalhado fortemente no estreitamento da relação com o médico cooperado, 
na certeza que somente assim atingiremos os resultados esperados. Prosseguindo com 
o trabalho iniciado em 2014, nos reunimos periodicamente com vários cooperados, 
implementando protocolos de utilização de OPMEs em consenso com esses  
especialistas,  norteados fundamentalmente por estudos de Medicina Baseada em 
Evidências, cobertura contratual contratada pelo cliente e normas e diretrizes da ANS – 
Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

Sendo o pedido médico o precursor das demandas judiciais pela busca de serviços não 
cobertos, vamos ampliar continuamente esse fórum junto aos cooperados, lembrando 
da fundamental importância de sua participação ativa na composição dos custos 
assistenciais.

Para isso, em 2015 foi criada a Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências 
-  Unimed São José dos Campos, com o escopo de dirimir dúvidas entre  a solicitação 
e autorização de procedimentos que envolvem OPMEs e elaborar pareceres técnicos 
que direcionem as autorizações nas mais diversas especialidades. Nosso objetivo final é 
garantir ao cooperado qualidade e segurança no ato operatório; ao cliente a excelência 
no seu atendimento e à Unimed São José dos Campos a sustentabilidade.

Finalizando, temos trabalhado arduamente na integração dos processos de OPME, 
trazendo à gestão da GAS - Gerência de Promoção e Assistencia à Saúde, toda essa 
equipe multidisciplinar que tanto pode contribuir com essa redução de custos.
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No que tange ao capital humano da Cooperativa, o ano de 2015 foi marcado por 
diversas ações, tanto no campo comportamental como na melhoria contínua dos 
processos e otimização dos recursos econômico-financeiros, buscando favorecer 

todas as partes interessadas. 

Destacamos maior proximidade da equipe de Gestão de Pessoas com as lideranças e 
respectivos times de trabalho, com acompanhamento individual e coletivo, para atender 
à necessidades pessoais, resolução de problemas e conflitos.

Nas ações relacionadas ao desenvolvimento dos colaboradores, a integração de novos 
colaboradores foi aprimorada, sendo realizada sempre no dia da admissão, garantindo 
que estejam cientes das regras e estrutura da empresa, além de iniciar suas atividades 
com conhecimento do negócio e do seu papel dentro da empresa.

Visando ao aprimoramento e retenção dos profissionais foram realizadas 21.886 horas 
de treinamento em diversas modalidades, sendo 4.087 horas para o aprendizado em 
desenvolvimento e planejamento estratégico, de qualidade e certificações ONA e PALC.

Ressaltamos o encerramento da primeira turma de MBA em Gestão da Saúde, 
ministrado pela Fundação Unimed, que iniciou em 2014, com a participação de 12 
médicos cooperados e 28 colaboradores. Em 2015, foram totalizadas 2.872 horas de 
treinamento do MBA.

Adicionalmente a todas as ações de desenvolvimento do capital humano, a área de 

Gestão de Pessoas

Investimentos em Recursos

Eficácia Administrativa 

Diante dos desafios econômicos do país, a partir de Junho de 2015, iniciou-se o 
projeto de “Eficácia Administrativa” com o objetivo de redução das despesas 
Administrativas da Operadora e dos Recursos Próprios através de uma maior 

eficiência na execução/condução orçamentária. 

Os resultados obtidos, podem ser interpretados como sendo “Custos Evitados” que sem os 
mesmos, certamente, teríamos ultrapassado a Meta Orçamentária de 2015 estipulada em 
R$ 151 milhões.

Horas Extras 89

TotalCustos Evitados (em milhares de reais)

Readequação dos Plantões Médicos 291

Redução no consumo de Água 13

Redução do QLP (Quadro de Lotação de Pessoal) -
Operadora e Recursos Próprios 

51

Renegociação e Revisão de Escopo dos Contratos 527

Total das Ações (em milhares de reais) 970

Investimentos em Recursos

Gestão de Pessoas
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Tecnologia da Informação

Com o cenário cada vez mais competitivo era de suma importância que fossem 
realizadas inovações na área que possibilitassem, por exemplo, uma melhor 
administração dos contratos dos fornecedores entre outras coisas, buscando uma 

redução de custos na ordem de R$ 240 mil/ano sem comprometer os resultados. Novas 
plataformas foram implantadas e outras otimizadas.

Sem perder o foco nas legislações vigentes  foram empregadas mais de 250 horas de 
trabalho no desenvolvimento de ajustes de processos e centralização dos dados que 
compõe os canais do usuário no site da Unimed São José dos Campos. 

As mudanças tornaram os processos mais transparentes e integrados a fim de não onerar a 
Cooperativa e seus clientes, garantindo uma informação rápida e precisa. Para a realização 
desse trabalho, foi fundamental o envolvimento das áreas Jurídica, Cadastro de Clientes e 
Rede de Credenciados.

Gestão de Pessoas busca continuamente oportunidades de otimização de recursos 
financeiros, através de maior controle das despesas variáveis de folha de pagamento, 
sempre levando em consideração os requisitos legais.

A área de Gestão de Pessoas é responsável pelo gerenciamento do capital humano, 
bem como a  disseminação das políticas e ferramentas que viabilizam a participação, 
capacitação, envolvimento e desenvolvimento dos colaboradores.

A Cooperativa conta com 1.050 colaboradores, dos quais 79% são mulheres e 80% tem 
até 40 anos de idade.
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Nossos clientes puderam contar com um novo serviço - o agendamento on-line em nosso 
Centro de Diagnósticos e Imagem, onde ele também tem disponível todas as informações 
com relação ao preparo para cada tipo de exame.

Otimização dos processos integrando os departamentos por processos e não por área, 
com a plataforma Fluig (EMC/GED - Gestão Integrada de Documentos).

Implantação do GLPI, uma poderosa ferramenta para gerenciamento de TI para chamados, 
tendo como uma de suas principais funcionalidades o gerenciamento de Help Desk e 
inventário de equipamentos de informática.

Otimização dos processos para o recebimento e importação de arquivos XML padrão TISS 
(Troca de Informações na Saúde Suplementar) - ANS (Agência Nacional de Saúde) para o 
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Esse serviço também se estende a toda a carteira de clientes visando o acompanhamento 
em todos os programas propiciando um atendimento diferenciado e personalizado.

melhor processamento e gerenciamento dos lotes recebidos pela rede em média 1.730 
arquivos mensais com 2.700.000 procedimentos.

Inclusão de novos programas no perfil de saúde, que além de atender ao requisito ONA, 
viabilizou ao NAIS acompanhar e direcionar funcionários elegíveis aos programas já 
premiados no Sistema Unimed.

11.066 Chamados
Atendidos em 2015

Web

Tasy

GPS/EMS

Importações

Suporte Sistemas

Suporte

Telefonia

Tecnologia

1.012
1.363

466 1.684

450

137

1.5654.389
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Aprimoramento da gestão de serviços terceirizados, com apoio das áreas responsáveis 
pelo acompanhamento dos serviços contratados na Operadora e Recursos próprios, 
revertendo em melhoria de qualidade dos mesmos. Implantação também do 

processo de avaliação da qualidade da prestação de serviços terceirizados na Operadora 
com foco na satisfação do cliente.

Serviços Gerais

Compras

Implantamos indicadores para acompanhamento do valor médio de compras e 
mensuração do resultado negociado.

Inclusão do processo de solicitação de serviços via TASY, informatizando o controle de 
atendimento e processo de aprovação, melhorando a gestão e contratação de serviços.

Desenvolvimento de novos fornecedores de materiais hospitalares e medicamentos e 
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Engenharia Hospitalar

No ano de 2015 ocorreram mudanças na gestão do setor de engenharia, onde foram 
revistos diversos processos que resultaram melhorias em consonância com o novo 
Planejamento Estratégico da nossa Cooperativa. Além de garantir a disponibilidade 

do parque de equipamentos e instrumentais, a Engenharia Hospitalar também responde 
pela infraestrutura dos 22 estabelecimentos, cerca de 19 mil m², da Cooperativa.

Indicadores de Desempenho

Em 2015 já atingimos 64% das OS’s (Ordem de Serviço) como preventiva, registrando 
melhoria significativa em relação ao indicador de 2014. Para 2016 temos como meta 
de 70% pois nosso foco deve ser sempre o de obter a maior taxa de disponibilidade 

dos equipamentos e instrumentais para as áreas clientes. Quanto às OS’s atendidas 
no prazo, em 2015 atingimos 83% com significativa melhoria em relação a 2014. Para 
2016 também temos meta desafiadora de 90%. Em 2015 tivemos uma média mensal de 
abertura de 800 ordens de serviços. Nosso Índice Global de Satisfação do Cliente com a 
Infraestrutura dos nossos recursos próprios foi da ordem 74%. 

No quesito responsabilidade ambiental, foram promovidas diversas ações pela Engenharia 
Hospitalar tais como; troca da bomba de vácuo da autoclave do Santos Dumont Hospital 
do tipo selo hidráulico para do tipo isenta de água; realizadas palestras visando o consumo 
consciente de agua e energia e; caça-vazamentos com a instalação de redutores de pressão 
nas torneiras do andar térreo resultando em redução de 18% na média de 0,57 m³/paciente 
dia para 0,47 m³.

Além das ações citadas e mediante estudo de viabilidade econômica aprovado com 
“payback” inferior a 180 dias, estão sendo instaladas novas lâmpadas do tipo LED nas áreas 
de maior circulação do SDH visando à redução de consumo de energia elétrica. Em 2016 
daremos continuidade, com ampliação, a estas e outras ações de eficiência energética e 
redução de custos nos demais estabelecimentos da Cooperativa.
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Com redefinição de escopo e negociação do reajuste previsto em contrato no Serviço 
de Transporte, chegamos a uma redução de gastos em torno de 29% quando 
comparado ao exercício de 2014, mesmo com a inclusão de um novo Recurso Próprio 

inaugurado no Litoral Norte SDUALN (Santos Dumont Unidade Avançada Litoral Norte).

Também com a redefinição de escopo, reduzimos aproximadamente 16,5% o gasto com 
Serviço de Limpeza na Unidade SDUALN, no último trimestre de 2015.

Em se tratando de negociação de repasse de reajuste, no Serviço de Lavanderia, chegamos 
ao não repasse da taxa prevista em contrato para o mês de setembro/15 (INPC - Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 6,35%) e também a redução de 5% no custo do quilo da 
lavagem.

Contratos

OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais

Definimos e implantamos indicadores para controle de quantidade e tempo de 
devolução de guias de autorização (local e intercâmbio receita).

Renegociamos e reduzimos os valores de fornecedores da curva A, reduzimos 
o quadro de colaboradores, otimizando as operações e mantendo o mesmo nível de 
atendimento.

Detalhamos o relatório de gestão de gasto com OPME segmentando as notas lançadas 
x período da cirurgia x data de emissão, melhorando a visão do cenário do fluxo de 
pagamentos de OPME. 

Farmácia e Logística

Em 2015 fomos mais eficientes na gestão dos estoques do nosso Centro de 
Distribuição – CD/SDH quando comparado com 2014. Fechamos o ano com R$ 696 
mil, menos 11%, frente os R$ 780 mil do ano anterior, mesmo considerando como fato 

relevante o registro do aumento da demanda, principalmente em função da nova unidade 
do Santos Dumont Hospital Litoral Norte. Também registramos melhorias no indicador 
de “dias de estoques” que em 2015 foi da ordem de 24 dias, menos 4%, com os 25 dias de 
2014.

Para controle dos materiais especiais utilizados na hemodinâmica, foi criada uma central de 
OPME, iniciando assim uma nova etapa onde a logística controla através das solicitações 
e autorizações o que será dispensado para os procedimentos, assim como o lançamento 
desses OPMEs no sistema Tasy garantindo a rastreabilidade dos itens utilizados.

Através das ações decorrentes dos encontros para discussão da curva A e padronização de 
materiais e medicamentos em 2015 foi possível uma economia aproximada de R$ 48 mil  
entre entrada de novos materiais e medicamentos com menor custo ou maior efetividade e 
custo evitado através de novos protocolos e aquisições.

renegociação com os atuais, conseguimos reduções, como por exemplo, negociação com 
um Laboratório Farmacêutico, onde gerou em torno de R$ 110 mil/ano de custo evitado.
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Gestão Financeira

Éfato e de conhecimento de todos que 2015 foi um ano difícil para todos, empresas 
e cidadãos. A crise econômica-financeira-política afetou todos os setores 
indistintamente e trouxe consequências sérias para todos os setores.

Com o mercado de saúde suplementar a situação não foi diferente. Ele também foi 
bastante afetado pelos cenários negativos no ano de 2015, principalmente com a 
elevação da taxa de desemprego a patamares superiores a 8%, pior taxa desde 2009, 
gerando como consequência uma redução, a primeira ao longo dos últimos anos, da 
ordem de 766 mil beneficiários (menos 1,5%) de um total de 50,4 milhões existentes   
em 2014.

Apesar do cenário macro econômico negativo, com destaques para a queda de 3,8% do 
PIB, elevação da taxa de desemprego e redução do número de beneficiários do sistema 
de saúde suplementar, a Unimed São José dos Campos registrou um aumento de 1,2% 
na sua carteira de beneficiários. Em 2015 encerramos o ano com 109 mil beneficiários 
frente aos 107 mil de dezembro de 2014. Nossa ROL (Receita Líquida Operacional) de 
2015 foi de R$ 280 milhões, crescimento de 17% se comparada com os R$ 240 milhões 
registrados em 2014. Quando acrescido do faturamento de outras receitas o faturamento 
total da Unimed São José dos Campos de 2015 totaliza cerca de R$ 448 milhões, 13,5% 
de crescimento quando comparado com o total de 2014.

Destaques dos marcos de desempenho da gestão de 2015:

1. Mantidos os níveis de aplicações financeiras da ordem de R$ 28 milhões sendo grande 
parte, R$ 24 milhões, em atendimento à legislação da ANS quanto à constituição de 
Ativos Garantidores para os saldos das provisões técnicas, PEONA e Remissão.

2. Continuidade da polÍtica de austeridade no controle das despesas gerais operacionais, 
com a manutenção da relação DA (Despesas Administrativas) x Receita Bruta da ordem 
de 8%, quando o crescimento do faturamento total foi de 13,5%. É o fazer mais com 
menos. É a busca pela eficiência administrativa.

Indicadores Econômicos e Financeiros

Evolução das Sobras Líquidas
(em milhares de Reais)

Contraprestações Líquidas 215.028

2011

207.943

2012

207.514

2013

239.624

2014

280.439

145.471Custos/Desp.Operacionais 144.827 141.637 159.778 185.528

Resultado Operac. Antes das Provisões 69.557 63.116 65.877 79.846 94.911

7.083Depreciação, Amortizações e Provisões 7.984 9 4.180 13.086

Honorários Médicos 62.443 54.135 65.450 74.436 81.063

33Reservas estatutárias/ Juros s/ Capital Próprio 2.148 830 1.825 3.310

Sobras a Disposição da AGO -

(+)

(-)

=

(-)

(-)

(-)

= 1.150 394 595 2.549

2015
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Evolução dos Honorários Médicos

Evolução: Empréstimos x Aplicações

Evolução do
Honorários

Médicos
(Em milhares de Reais)

2011

62
.4

4
3

2012

54
.1

35

2013

65
.4

50

2014

74
.4

36

81
.0

63

2015

Aplicações

Empréstimos

2011

2012

2013

2014

2015

20.454

20.454

28.720

28.035

28.602

38.809

31.555
32.038

17.300
15.313

Empréstimos x
Aplicações

Financeiras
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Provisões Técnicas

FATURAMENTO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Evolução das Despesas Adm.
X Faturamento Bruto

Em milhares de Reais

2011

32
0

.1
36

25
.3

4
2

7,9%

2012

31
1.

0
4

1

25
.4

50

2013

34
8.

71
4

27
.7

22

2014

39
4

.5
95

32
.1

0
4

8,1% 7,9% 8,1%

2015

4
26

.4
32

34
.7

66

8,2%

Desp. Administrativa x Faturamento

Evolução das
Provisões
Técnicas

(Em milhares de Reais)

2011

14
.8

28

2012

16
.5

15

2013

13
.5

35
2014

10
.4

75

13
.6

4
0

2015
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2012

3.
29

8 1.
15

0

2013

1.
22

4

39
4

201133

-

2014
2.

4
35

59
5

2015

5.
89

1

2.
54

9

RESULTADO SOBRAS LÍQUIDAS

Evolução do Resultado X Sobras Líquidas
Em milhares de Reais

20
.7

32

24
.5

33

25
.5

4
0

27
.6

28

33
.4

12

Evolução do
Patrimônio Líquido

Em milhares de Reais

2011

2012

2013

2014

2015

Evolução do Resultado x Sobras Líquidas

Evolução do Patrimônio Líquido



ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)

Em Novembro de 2015 a ANS publicou mais de 30 novas normas, entre Resoluções 
e Instruções Normativas, as quais demandaram constante análise, monitoramento 
e, consequentemente, influenciaram na postura e no resultado final do trabalho da 

Cooperativa.

15º Ciclo do Monitoramento da Garantia de Tempo de Atendimento
A ANS divulgou o 15º Ciclo do Monitoramento da Garantia de Tempo de Atendimento, sendo 
que a Unimed São José dos Campos 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 mesmo tipo de atenção prestada.

Melhor classificação no ranking de Risco Assistencial
A ANS divulgou os dados da Análise do Risco Assistencial, em setembro de 2015. A boa notícia 
é que a Unimed São José dos Campos manteve-se no status de “Risco Baixo”, que corresponde 
à melhor qualificação no quadro de status da Agência, conforme tabela abaixo.

• Setembro/2015 - Pontuação Final = 0,6440 (Risco Baixo)

• Junho/2015 - Pontuação Final = 0,7594 (Risco Baixo)

• Março/2015 - Pontuação Final = 0,7841 (Risco Baixo)

• Dezembro/2014 - Pontuação Final = 0,6845 (Risco Baixo)

IDSS 2015 (Ano Base 2014)
A ANS divulgou no dia 18 de setembro o resultado final do IDSS 2015 (Índice de Desempenho 
da Saúde Suplementar), que representa um conjunto de indicadores definidos pela ANS e que 
integra o Programa de Qualificação de Operadoras. Houve significativa melhora na posição da 
Unimed São José dos Campos em relação ao IDSS de 2014 (ano-base 2013).

IDSS 2015 - 0,7002 
IDSS 2014 - 0,6328
Melhora de 10,65%
A escala utilizada é de 0 a 1, sendo 1 a melhor nota.

No dia 04 de fevereiro de 2016 foi promovida pelo Setor de Regulamentação ANS da Unimed 
São José dos Campos, a 1ª Oficina sobre os Indicadores do IDSS, reunindo as gerências e 
equipes de várias áreas, na qual foram abordados os conceitos e a nova metodologia de cálculo 
dos indicadores, bem como das diretrizes determinadas pela Resolução Normativa RN nº 386 e 
Instrução Normativa IN nº 60 publicadas pela ANS no dia 13 de outubro de 2015.

A participação das equipes nesse encontro foi fundamental para o desenvolvimento de planos 
de ação que permitirão à Cooperativa acompanhar e simular mensalmente as informações 
de cada indicador do IDSS, assim como implementar projetos para a melhoria contínua dos 
resultados da Unimed São José dos Campos no Programa de Qualificação de Operadoras da 
ANS.
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Departamento Jurídico

Odepartamento Jurídico da Unimed São José dos Campos atua com visão e foco 
fundamentado na essência do conceito cooperativista previsto na Lei 5.764/71, agindo 
nas áreas Cível, Código de Defesa do Consumidor, Trabalhista, Tributária, Regulatória e 

Contratual, visando a sustentabilidade e segurança jurídica da coletividade da Cooperativa em 
benefícios de seus cooperados.

Em 2015, o Departamento Jurídico participou de diversos encontros e experiências que 
permitem estruturar novos processos preparatórios para 2016 e para o futuro.

Ações Judiciais
• Através das Defesas Judiciais e Administrativas protocoladas perante os órgãos Públicos, 
se constatou evolução e melhoria nos processos internos da Unimed São José dos Campos 
minimizando a exposição de riscos e potencializando sustentabilidade no mercado; 

• Intensa atuação preventiva e proativa acerca das novas normativas da ANS.

• Forte atuação junto a ações Cíveis e Trabalhistas.

PROCON

Em 2015 houve intensa atuação do departamento jurídico perante o Procon, defendendo 
a Cooperativa diante das reclamações de clientes, visando a redução de custos e com 
objetivo de conclusão dos processos ainda em fase administrativa para não tornarem-se 

processos judiciais.

Pareceres

Em 2015 foram emitidos mais de 150 Pareceres Jurídicos com posicionamentos 
sobre diversos temas da área de saúde solicitados pelos departamentos internos da 
Unimed São José dos Campos.

Análise e Elaboração de Contratos

Em 2015 o Departamento Jurídico realizou análise e elaboração de diversos contratos 
e aditivos totalizando 825 instrumentos contratuais, entre novos contratos, aditivos e 
rescisões.
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Ouvidoria

A Ouvidoria da Unimed São José dos Campos nasceu como um espaço de fortalecimento 
para participação de seus clientes e mediação de conflitos, o qual contribui para a 
qualidade da Gestão na operadora.

O setor cumpre desde Outubro de 2013 a Resolução Normativa n° 323 da ANS, que tem como 
foco a resolução das manifestações de forma rápida e ética, fazendo o possível para evitar a 
insatisfação do beneficiário e sua reclamação em outros meios de comunicação e órgãos.

A finalidade do setor de Ouvidoria é olhar através dos anseios de nossos clientes e assim 
contribuir para a melhoria constante dos serviços prestados.
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No ano de 2015, identificamos que 50,76% de nossa demanda provêm de e-mails; 13,81% de 
telefone; 0,21% presencial; 6,16% de site; 0,50% cartas; 3,20% Redes Sociais; 0,07% imprensa e 
25,29% outros canais, geralmente relacionamento de outras Unimeds.

E-mail

Telefone

Presencial

Site

Carta

Redes Sociais

Imprensa

Outros Canais

50,76%

13,81%

25,29%
0,07%

3,20%
0,50%

6,16%

0,21%
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Gestão da Qualidade

Acreditação ONA nível 2 
Santos Dumont Hospital

No ano de 2015 a Qualidade atingiu resultados eficazes na Operadora 
e nos Recursos Próprios, promovendo evolução da organização, 
tendo como destaque:

Após acompanhamento e trabalhos voltados para sustentabilidade na excelência 
do atendimento, o Santos Dumont Hospital recebeu a auditoria de recertificação 
de acreditação ONA nível 2 (Organização Nacional de Acreditação) em Dezembro, 

mantendo o Selo de Qualidade.

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

1) Treinamentos: 
Treinamento de 2.762 horas abordando temas como:

• ONA (Organização Nacional de Acreditação); 

• PALC (Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos); 

• RN277 (Qualificação de Operadoras de Plano de Saúde); 

• SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade); 

• SLA (Service-level Agreement – Acordo de Nível de Serviço); 

• Encontro com Médicos (ONA; Comissões e Protocolos).

2) Auditorias Internas e Visitas Técnicas 
Auditorias Internas e Visitas Técnicas na Sede e Recursos Próprios: 

• Santos Dumont Hospital; 

• Laboratório (Unidade Analítica e 06 postos de coleta);

• Pronto Atendimento Vilaça.

3) Interação interdepartamental e Acordos de nível serviços 
Interação interdepartamental e acordos de nível de serviços estabelecidos promovendo a 
melhoria contínua dos processos da organização.

4) Sustentabilidade do Sistema de Gestão da Qualidade
Sustentabilidade ao Programa da Qualidade que contribui para manutenção e 
fortalecimento da cultura da qualidade.
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Ao final de 2015 foi possível registrar as evoluções em busca das demais certificações:

• As práticas adotadas para implantação da Resolução Normativa 277 em conjunto com o 
Comitê do PMQ (Programa de Melhoria da Qualidade) promoveu uma evolução na nota 
final da Operadora em mais de 50% em relação aos requisitos da norma.

• As ações adotadas para implantação do PALC (Programa de Acreditação de Laboratórios 
Clínicos) em conjunto com o Comitê da Qualidade, trouxe uma evolução de 30% em 
relação aos requisitos da norma.

• As ações adotas para implantação da ONA nível 1, no Pronto Atendimento Vilaça, em 
conjunto com a Educação Continuada trouxe uma evolução significativa em relação aos 
processos e parte documental.

Santos Dumont Hospital-Unimed São José dos Campos  

CERTIFICADO: IAC 0569/003/066    VALIDADE: 04/2017
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Governança na Cooperativa

GOVERNANÇA

Com o objetivo de consolidar as melhores práticas de 
Governança Corporativa na Cooperativa, iniciamos no 2º 
semestre de 2015 uma completa revisão para modernizar o 

nosso modelo de gestão, tendo como base a nova condução do 
Planejamento Estratégico em nossa instituição. 

Conforme conceitua o IBGC – Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa, em seu “Guia das Melhores Práticas de Governança 
para Cooperativas”, publicado em 2015, Governança Corporativa 
é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas 
e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 
proprietários/cooperados, Conselho de Administração, Diretoria 
e órgãos de controle (Conselho fiscal, auditorias e outros).

As boas práticas de Governança Corporativa convertem 
princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses 
com a finalidade de preservar e otimizar o valor da Cooperativa, 
facilitando seu desenvolvimento e contribuindo para sua 
longevidade e perenidade.

Os princípios básicos de Governança que objetivamos assegurar 
com a adoção das melhores práticas em nossa Cooperativa, são:

 
I. TRANSPARÊNCIA 
Mais do que a obrigação de informar, é o desejo de disponibilizar para as partes interessadas 
as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições 
de leis ou regulamentos. A adequada transparência resulta em um clima de confiança, tanto 
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internamente quanto nas relações das cooperativas com terceiros. Não deve se restringir 
ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive 
intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem a criação de valor.

II. EQUIDADE
Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os cooperados e demais partes interessadas 
(stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente 
inaceitáveis.

III. PRESTAÇÃO DE CONTAS (ACCOUNTABILITY) 
Os agentes de Governança devem prestar contas de sua atuação de forma transparente e 
equânime, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões.

IV. RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 
Os agentes de Governança devem zelar pela sustentabilidade das cooperativas, visando a 
sua longevidade e perenidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na 
definição dos negócios e operações.

Governança

Práticas

Princípios Básicos

Transparência | Equidade | Prestação de Contas | Responsabilidade Corporativa

Pilares da Governança Corporativa
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Fonte: Código das melhores práticas de Governança Corporativa - IBGC 4º Edição

Políticas e Melhores Práticas

Para que nossas ações, na Administração da Cooperativa, estejam perfeitamente 
harmonizadas com os objetivos sociais e empresariais e fielmente aderentes aos 
princípios de governança, em 2015, destacamos os seguintes eventos administrativos:
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Governança

Com o propósito de aproximar a Cooperativa e sua administração do cooperado, em 
2015 realizamos vários encontros abertos. Com o tema central “Unimed em Questão”, 
foram abordados os assuntos mais impactantes para a Cooperativa e seus cooperados. 

Na oportunidade também prestou-se contas dos atos administrativos e esclarecidos alguns 
temas polêmicos e conflitantes. O workshop foi um importante exercício de transparência, 
com equidade e responsabilidade corporativa. 

Com a consolidação das melhores práticas de governança em nossa Cooperativa, objetivamos:

• Promover a responsabilidade corporativa em todos os níveis de administração, com fiel 
cumprimento as legislações pertinentes, orientações dos órgãos reguladores e fiscalizadores 
e consonância com nossos Valores Organizacionais e aderência ao Código de Conduta da 
instituição;

• Gerenciar os riscos corporativos para mitigá-los e reduzir os seus impactos nos resultados;

• Comunicar e acompanhar a definição clara de papel e responsabilidade de cada agente da 
governança e gestão (integrantes dos conselhos, diretoria e gerências);

Deliberações do Conselho de Administração

No cumprimento do seu papel e fazendo uso das prerrogativas, no limite da lei, 
prevista em nosso Estatuto Social, homologado em Assembleia Geral, o Conselho 
de Administração, realizou as seguintes deliberações que nortearam a construção do 

Planejamento Estratégico 2015-2020:

• Revalidação da Identidade Organizacional: Definição do Negócio, Missão da Organização, 
Visão de Futuro e Valores Organizacionais;

• Diretrizes da Administração;

• Metas Globais e

• Diretrizes Estratégicas. 

Evento de Lançamento da Estratégia

Reunindo membros dos conselhos da Cooperativa, dirigentes, cooperados que atuam na 
gestão da operadora e dos recursos próprios e todos os gestores técnicos – lideranças 
da organização, o Conselho de Administração, através do seu Diretor Presidente 

comunicou a Estratégia que norteou as ações e conquista de resultados no ano de 2015. 

Revisão da Estrutura Organizacional

Com a finalidade  de otimizar os processos, gerar eficácia administrativa e reduzir os 
custos da operação, revisamos a Estrutura Organizacional, alinhando-a ao Planejamento 
Estratégico e a gestão operacional, promovendo maior sinergia entre as áreas. 

Workshop com Cooperados
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Governança

Estrutura Organizacional

• Produzir maior transparência com prestação de contas sistemática;

• Fortalecer a imagem da empresa perante seu público, gerando segurança para as partes 
relacionadas, bem como confiança e credibilidade à administração;

• Manter a prioridade nos interesses e propósitos institucionais para gerar o crescimento 
sustentável e perpetuação da Cooperativa.

Sabemos que, como consta no mencionado Guia, que a eficiência em nossa Cooperativa 
se concretiza pelas boas práticas de Governança, o que requer dos nossos cooperados que 
se disponibilizam a desempenhar cargos executivos e de conselho formação adequada, 
disponibilidade de tempo, competência e ceticismo.
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Comercial
Promoção e
Assistência
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A o construir um plano estratégico com o horizonte até 2020, essa administração 
não teve a pretensão de ser eterna, e sim, a partir de uma nova consciência, declarar 
que a Cooperativa deve ser eternizada. Tampouco pretende essa administração 

determinar o que as próximas devem adotar como plano de trabalho. O que se busca 
é consolidar um modelo com práticas modernas e eficientes de gestão que levem a 
nossa empresa à construção de um caminho para o crescimento sustentável do nosso 
negócio, para valorização, evolução e perpetuação do patrimônio que pertence a todos os 
cooperados.

Necessitamos construir a cultura da nossa organização embasada em valores éticos, 
condutas responsáveis e ações eficazes, praticadas por uma força de trabalho 
profissional qualificada, capaz de superar os desafios impostos pelo mercado e cenário 
macroeconômico, conscientemente orientada e conduzida com competência por uma 
administração formada por cooperados e profissionais comprometidos com a instituição, 
escolhidos por critérios alinhados com os interesses organizacionais e habilmente 
preparados para compreender e empreender os melhores esforços visando satisfazer 
as necessidades e expectativas dos clientes e donos dessa Cooperativa, bem como a 
sociedade na qual ela está inserida.

Foi com esses propósitos que essa administração construiu o seu Plano de Trabalho para 
2016, composto das peças que apresentamos a seguir:

Introdução
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Planejamento Estratégico

Diretrizes da Administração

• Reduzir custo da administração (operadora e recursos próprios)

• Reduzir o custo com OPME materiais e medicamentos de alto custo

• Sanear financeiramente a carteira de clientes

Para gerar
 SOBRAS e CAIXA 

para reduzir
endividamento

Ações determinadas:

RECUPERAR E MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

• Propiciar os melhores recursos médicos e hospitalares

• Aperfeiçoar relacionamento com os públicos de interesse

• Intensificar a comunicação institucional

Para produzir
CONFIANÇA sobre 

a Marca Unimed

Ações determinadas:

FORTALECER NOSSA IMAGEM NO MERCADO

• Garantir sua satisfação com a melhor relação de custo e benefício

• Promover saúde com prevenção e qualidade de vida

• Realizar um excelente atendimento (comercial, assistencial e administrativo)

Para proporcionar 
SEGURANÇA e 

TRANQUILIDADE
para os Clientes

Ações determinadas:

FIDELIZAR NOSSOS CLIENTES

• Revisar o Estatuto Social e elaborar o Regimento Interno

• Implementar a nova estrutura organizacional e organograma funcional

• Implantar novo modelo de governança com gestão de risco corporativo

Para produzir 
CONFIANÇA e 

gerar SEGURANÇA 
para os públicos

Ações determinadas:

MODERNIZAR A GESTÃO
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Planejamento Estratégico

Mapa Estratégico 2016
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VISÃO DE FUTURO: Ser reconhecida no sistema Unimed e na Saúde Suplementar pela 
excelência da gestão e geração de valor para os cooperados, garantindo sua satisfação 
bem como dos clientes e colaboradores até 2020.
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Planejamento Estratégico

RECURSOS HUMANOS
 

• Para adequar, formar e reter equipe comprometida, motivada e qualificada;

COMUNICAÇÃO
 

• Para intensificar a comunicação e o relacionamento com as partes relacionadas;

TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

• Para inovar e otimizar a infraestrutura tecnológica para atender demandas do planejamento 
estratégico e as necessidades do nosso negócio;

INSTALAÇÕES FÍSICAS – INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

• Adequar a infraestrutura física e operacional para melhorar os processos internos e atender 
demandas do planejamento estratégico e as necessidades do nosso negócio.

Investimentos em Recursos

P ara fazer frente aos desafios e alcançar nossos objetivos, iremos 
melhorar nossos processos internos e investir, com critérios e de maneira 
equilibrada, em:
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