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2013 foi um ano repleto de grandes desafios,
onde pudemos demonstrar nossa força
através do trabalho desenvolvido ao longo
de cada dia.
Assim como o alpinista, olhando o alto de
uma montanha, consegue planejar cada
passo de sua escalada até o cume, nos
preparamos e nos esforçamos para vencer
obstáculos e alcançar nossos objetivos.
Tivemos vários desafios em nosso caminho
que foram superados, e podemos dizer com
convicção que, mais do que nunca, nos
sentimos preparados para superar os que
ainda virão.

34
diretOria
de MeRcadO

48
diretOria

de aSSIStÊncIa e
PROMOÇÃO À SaÚde

60
diretOria
de RecURSOS
PRÓPRIOS

72
diretOria
adMInIStRatIVO
FInanceIRa
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“Assim como os pássaros, precisamos aprender a superar os desafios
que nos são apresentados, para alçar vôos mais altos.”

Dirk Wolter

Administrador de Empresas Americano
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identidade
organizacional

Negócio
Promover saúde e qualidade de vida.

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

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

Valores
Ética
Comprometimento
Humanização dos Serviços
Satisfação do Cooperado
Inovação
Responsabilidade
Excelência em Gestão
6
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MENSAGEM
DO PRESIDENTE
Ao realizar o balanço de 2013, sinto orgulho em
dizer que foi um ano de muitas
realizações e superações para a
Cooperativa. Com a dedicação de
cada área, cada colaborador, cada
cooperado, conseguimos consolidar muitos projetos e beneficiar,
diretamente, cada um dos elos
que compõem essa singular.
Foi um período de
muito trabalho, pautado pela
austeridade no uso dos recursos,
na tranquilidade de que todas as
medidas adotadas estavam no
rumo certo e de muito otimismo
de que ao findar 2013 teríamos
alcançado nossos objetivos: oferecer serviços de qualidade aos
nossos clientes, redução dos custos da cooperativa, valorização
dos colaboradores e cooperados.
Sem dúvida tivemos
muitas conquistas e a certeza de
que o rumo que adotamos nos levará a dias cada vez melhores. Há
metas a serem alcançadas, mas
estamos preparados para enfrentar os desafios e estou convicto
que começamos nossa decolagem em direção a uma Cooperativa competitiva, que continuará
na busca para remunerar ade-

quadamente seus cooperados,
bem como oferecer os melhores
serviços aos seus clientes.
Neste ano alcançamos muitas conquistas. É o sentimento do alpinista que busca o
topo e planeja cada passo rumo
a sua meta. Expandimos a nossa rede de serviços próprios, fizemos boas negociações com os
prestadores de serviços, iniciamos as obras da Unidade Avançada Santos Dumont Hospital
- Litoral Norte, melhoramos em
25% a remuneração médica e,
internamente, realizamos muitos outros trabalhos com igual
importância para que hoje possamos dizer: “Estamos no rumo
certo”.
Ao longo deste Relatório de Gestão poderemos conhecer melhor os trabalhos desenvolvidos em 2013.
Obrigado a todos
que fizeram parte deste esforço e
os convido para que façamos de
2014 um ano melhor ainda, onde
possamos definitivamente dizer
que caminhamos rumo ao crescimento sustentável!

“Foi um
período
de muito
trabalho,
pautado pela
austeridade
no uso dos
recursos, na
tranquilidade
de que todas
as medidas
adotadas
estavam no
rumo certo ”

Boa leitura.

Dr. Julio Cesar
Teixeira Amado
Diretor Presidente
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MeNsageM

dO cONSeLHO de adMiNiStRaçÃO
CoNSELHEIRoS
Dr. Julio Cesar Teixeira Amado

Em 2013 a Unimed São José dos Campos fez jus ao significado da palavra superação. Acompanhamos e fomos parte de um
esforço de mais de 900 colaboradores e 702 médicos cooperados, que
possibilitou uma caminhada firme para o desenvolvimento sustentável, sobrepujando todos os obstáculos com coragem e determinação.
O Conselho de Administração esteve presente no planejamento da rota e nos desafios da escalada, que trouxeram ao final
de 2013 o sentimento de vitória, representado pela valorização da remuneração médica, investimento em recursos próprios, satisfação dos
colaboradores e clientes, e pela certeza de que os objetivos alcançados serão o impulso para buscarmos pontos ainda mais altos.
Encerramos este ano com a convicção de que temos um
time preparado para alcançar o topo da montanha mais alta, através
dos ideais cooperativistas, união e muito trabalho.

Saudações cooperativistas.

Dr. Nelson de Almeida
Dr. José Eduardo Domingues
Dra. Rosângela Henrique
Araújo Santos
Dr. Lauro Benedito Hanna
Dr. Gerson Vielas Alves
Dr. Paulo Cesar
Ribeiro de Carvalho
Dr. Luiz Alberto
Siqueira Vantine

CoNSELHEIRoS
SUPLENTES
Dr. Daniel Monteiro Lino
Dr. Marcelo Cobra Hilário
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PERFIL E
ESTRUTURA

Indicadores Unimed
Faturamento bruto anual
Número de Cooperados
Número de Médicos que ingressaram na
Cooperativa em 2013

R$ 349 milhões
702
25

Número de consultas realizadas

1.078.777

Número de exames realizados
(Laboratório Unimed)

1.508.110

Número de clientes na carteira total
Número de novos clientes no ano de 2013
Número de hospitais próprios

136.769
9.872
2

Número de colaboradores (Operadora)

286

Número de colaboradores (Recursos Próprios)

621

Número de hospitais credenciados

16

Número de hospitais dia credenciados

3

Número de postos de coleta do
Laboratório Unimed
Número de laboratórios credenciados

6
9

Número de
Cooperados
por cidade de
atuação
São José dos Campos

512

Jacareí

109

Ubatuba

13

Caraguatatuba

50

São Sebastião

11

Guararema

1

Ilhabela

4

Santa Branca

1

Paraibuna

1

Total

Número de clínicas credenciadas

110

Número de clientes assistenciais

115.991

702
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PeRFIl e
ESTrUTUra
Abrangência de Serviços por Cidade
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Pontos de Vendas
São JoSÉ
DoS CAMPoS
Sede Administrativa
Avenida Dr. Nelson
D’Ávila, 1.365
Jardim São Dimas
0800-727-7270
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JACAREí

CARAGUATATUBA

UBATUBA

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

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

Sede Administrativa
Av. Leovigildo Dias
Vieira, 1.068
Itaguá
(12) 3932-7097
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Unidades Próprias
São José
dos Campos
Sede Administrativa
Avenida Dr. Nelson
D’Ávila, 1.365
Jardim São Dimas
(12) 2139-4000
Hospital Dia / Pronto
Atendimento
Unidade Vilaça
Rua Vilaça, 820
Centro
(12) 2139-0384
Laboratório
Unidade Vilaça
Rua Vilaça, 712
Centro
(12) 3519-3730 /
3519-3737
Laboratório
Unidade Andrômeda
Avenida Andrômeda,
1.280
Jardim Satélite
(12) 3932-1050

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

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

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

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

Fisioterapia e
Reabilitação
Avenida Tivoli, 223
Vila Betânia
(12) 3904-1111
Saúde Ocupacional
Rua Vilaça, 820
Centro
(12) 2139-0396
Núcleo de Atenção
Integral
à Saúde (NAIS)
Rua Teopompo de
Vasconcelos, 67
Vila Adyana
(12) 3943-0610

Jacareí

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

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

São
Sebastião
Atendimento
Administrativo
Rua Capitão Luiz
Soares, 557
Sala 08
Centro
(12) 3892-4499

Ubatuba
Atendimento
Administrativo,
Laboratório e
Ambulatório Médico
Av. Leovigildo Dias
Vieira, 1.068
Itaguá
(12) 3832-4003
(Administrativo)
(12) 3834-4807
(Laboratório e
Ambulatório)
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“A experiência humana não seria tão rica e gratificante se não
existissem obstáculos a superar.”

Hellen Keller

Escritora Americana
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PRESIDÊNCIA
gestão
estratégica

VOLTAMOS A TER

MAIS DE

700
SÓCIOS

O ano de 2013 pode ser considerado um ano de muita
superação. Conseguimos concluir finalmente nosso Plano de
Recuperação junto a ANS e nos tornarmos uma empresa regular aos
olhos da Agência Reguladora. Fomos certificados ONA nível 2 no
Santos Dumont Hospital e investimos fortemente na modernização e
ampliação do CDI – Centro de Diagnóstico Integrado, e na implantação
do Núcleo de Hemodinâmica. Além disso iniciamos as obras da
Unidade Avançada Santos Dumont Hospital – Litoral Norte.
Realizamos concurso para entrada de novos Cooperados
e voltamos a ter mais de 700 sócios na Cooperativa, e com o apoio de
todos demos, um grande passo em 2013 com a aprovação em AGE
do novo Estatuto Social da organização, mais completo e dinâmico.
Iniciamos os primeiros passos para implantação do Sistema de Gestão
da Qualidade nos Prontos Atendimentos de São José dos Campos e
Jacareí, com objetivo de buscarmos a certificação de qualidade em
breve.
Mesmo diante do baixo crescimento do mercado em
2013, conseguimos aumentar a receita bruta em 12%, mantivemos
a nossa carteira de clientes assistenciais em mais de 115 mil
beneficiários preservando nossa posição como a maior operadora
regional do Vale do Paraíba e elevamos o ticket médio dos produtos
em pré-pagamento para R$ 179,90.
Essas são algumas das metas superadas neste ano e que
ilustram este Relatório de Gestão.

População
Total da Área
de Atuação

1.253.984

Número de
Operadoras da
Concorrência
Local

6

Número de
Usuários
Informados
pela
Concorrência

277.286

Fontes: Fundação SEADE - 2013
Sistema de Beneficiários da ANS – Base DEZ/2013
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Número de
Usuários
Unimed SJC e
Concorrência

A Unimed SJC fechou o ano com manutenção da carteira
própria em 115.991 clientes, apesar de o mercado das operadoras
regionais ter retraído cerca de 0,7%. Com este resultado a Unimed SJC
ampliou sua distância para a operadora segunda colocada no ranking
local. Em 2012 possuía um número de clientes 165% maior, passando
para 177% em 2013.

Beneficiários por Operadora
ANS

Operadora

Carteira em

Carteira em

Dez/2012

Dez/2013

Saldo

%

320510

Coop de Serviços Méd. e Hosp. Jacareí
(Atívia)

32.987

26.045

-6.942

-21,0%

413275

Clínica São José - Saúde Ltda.
(São José Saúde)

43.467

41.526

-1.941

-4,5%

323349

Cime Cirurgia e Medicina S/C Ltda
(Hospital Alvorada)

9.435

10.776

1.341

14,2%

402923

Associação Casa Fonte da Vida
(São Franscisco Vida)

13.016

12.105

-911

-7,0%

351695

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de
São José dos Campos (Vale Saúde)

23.289

29.052

5.763

24,7%

415693

Policlin Saúde S/A Serviços Médico-Hospitalares (Policlin Saúde)

41.540

41.791

251

0,6%

331872

Unimed São José dos Campos

115.393

115.991

598

0,5%

279.127

277.286

-1.841

-0,7%

TOTAL

Fonte: Sistema de Beneficiários da ANS – Base DEZ/2013
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PRESIDÊNCIA

MARKETING E
COMUNICAÇÃO
Em 2013 a marca Unimed ocupou a posição de 23ª
marca mais valiosa do Brasil
no ranking Brand Finnance,
sendo que entre as relacionadas a serviços de saúde ocupa
o 1º Lugar. Regionalmente a
Unimed São José dos Campos
manteve sua posição de Top
Of Mind em planos de Saúde
na Região Metropolitana do
Vale do Paraíba.
O Marketing da Unimed
São José dos Campos trabalhou durante o ano com os objetivos de manter presente a
marca da Unimed no mercado
e na cabeça das pessoas, com
foco principal na inauguração
das novas alas da expansão do
Santos Dumont Hospital e lançamento das obras da Unidade Avançada Santos Dumont
Litoral Norte, sem perder de
vista as atividades de promoção de marca, endomarketing,
relacionamento com clientes
e cooperados, campanhas comerciais e institucionais. Batendo recordes e inovando nos
modelos de comunicação, superamos obstáculos e alcançamos nossos objetivos.

16

Eventos
Unimed Run
Celebrando a alegria,
a sétima edição da Unimed
Run foi um exemplo de comprometimento e superação.
Apesar da forte chuva, mais
uma vez batemos o recorde de
participantes, com a presença de 3.000 inscritos. No total,
foram mais de 5.000 pessoas
presentes na arena do evento,
que ofereceu modalides de
corrida de 5km, 10km e caminhada de 5km.

30 JUNHO 2013
NO VALE SUL SHOPPING
INSCRIÇÕES ABERTAS A PARTIR DE 8 DE MAIO
NO SITE WWW.UNIMEDRUN.COM.BR
R ealização:

Organização Técnica:

Marketing Esportivo
Os investimentos em marketing esportivo foram mantidos
em 2013. Valorizar o esporte regional colocou nossa marca em contato constante com o público, além de reforçar nossa posição em
apoiar praticas que incentivem a saúde e a melhoria da qualidade
de vida. A Unimed SJC patrocinou as equipes masculinas de futsal
e basquete de São José dos Campos. Apesar de o ano não ter sido favorável para as equipes patrocinadas, os valores de retorno com mídia continuaram expressivos, totalizando cerca de R$1,8 milhão.

Retorno de Mídia com Patrocínios Esportivos

2011
Mídia Espontânea
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2012

2013

R$ 812.242,00 R$ 2.363.048,00 R$ 1.798.342,00

Unimed na Imprensa
No ano de 2013 trabalhamos para aumentar a presença da
Unimed nos veículos de comunicação. O resultado foi a presença positiva da Unimed em mais
de 840 matérias, divididas entre
Rádio, TV e Internet. Apesar do
número de citações terem aumentado 25,5%, o resultado total
em valor diminuiu, principalmen-

te pelo desempenho das equipes
esportivas que apoiamos não terem sido semelhantes ao de 2012,
que normalmente são responsáveis por expor a nossa marca em
espaços de mídia mais caros. O
aumento do nº de citações, é reflexo de um trabalho contínuo de
geração de informações executado pela Assessoria de Imprensa

em conjunto com o departamento de Marketing e Comunicação,
que permitiu expandirmos nosso
relacionamento com a imprensa em um ano que não tivemos
nenhuma citação negativa representativa.

Resultado de Mídia Espontânea

2011

2012

2013

Var %

Nº de Citações

356

669

840

25,56%

Valor mídia Espontânea

R$ 1.163.209,70

R$ 2.498.136,00

R$ 1.936.327,94

-22,49%
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PReSIdÊncIa
Prêmios
Pesquisa
Empresa Nota 10
Caraguatatuba

Top Vale 2013
A
Unimed
SJC,
pelo sétimo ano consecutivo
foi a marca mais lembrada nas
seguintes categorias:

Pelo 7º ano consecutivo, obrigado por lembrar de nós.

Três vezes.

1º LUGAR: Categoria Plano
de Saúde e Assistência Médica
Regional;
1º LUGAR:

Categoria Plano
de Saúde e Assistência Médica
em São José dos Campos;

A Unimed SJC foi
premiada mais uma vez na
segunda edição da Pesquisa
Empresa Nota 10 da Associação
Comercial de Caraguatatuba no
segmento de assistência médica.
A Unimed São José dos Campos
foi eleita pela população de
Caraguatatuba como a melhor
empresa do ano de 2013 em seu
ramo de atividade.

1º LUGAR:

1º lugar: Categoria Plano de Saúde e Assistência Médica Regional;

Categoria Plano
de Saúde e Assistência Médica
em Jacareí.

1º lugar: Categoria Plano de Saúde e Assistência Médica em São José dos Campos;
1º lugar: Categoria Plano de Saúde e Assistência Médica em Jacareí.

3

topvale_unimed_lo1.indd 1

10/16/13 5:47 PM

Encontro Unimed de
Relacionamento com Clientes
Para comemorar o
encerramento de 2013 e celebrar
mais um ano de parceria, a
Unimed SJC ofereceu a seus
maiores clientes uma noite
muito especial.
Cerca
de
350
pessoas tiveram a oportunidade
de se divertir com o show do
comediante Gustavo Mendes e
com a atração musical Garçons
Cantores, que surpreendeu a
todos que estiveram presentes
no evento realizado no Espaço
Cassiano Ricardo.

• CONVITE •

“Jantar Unimed de Relacionamento com o Cliente”

SHOW “Mais Que Dilmais”
Stand Up com Gustavo Mendes + uma Atração Musical Surpreendente

Dia 29.11.2013
das 19h às 23h

LOCAL:

Salão “Reale” do Espaço Cassiano Ricardo
RSVP
Confirmar Presença até dia 26/11 com:
Renata (12) 2139.4085
Lidiane ou Millie (12) 2139.5642
ou atraves do e-mail:

eventos@unimedsjc.com.br

* Válido para 01 Acompanhante
conviteLO3AF.indd 1
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11/12/13 2:53 PM
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Encontro de Confraternização
de Final de Ano com Médicos
Cooperados
No dia 21 de Novembro,
a Unimed SJC realizou uma
confraternização de final de ano
junto aos cooperados para celebrar
as conquistas de 2013 e apresentar
os desafios a serem alcançados em
2014. Realizado no Novotel em São
José dos Campos, a festa recebeu
cooperados de todas as regiões, que
aproveitaram a ocasião para rever
colegas enquanto curtiam um belo
show conduzido pelo cantor Peleco.
Foi uma oportunidade
impar, em que os cooperados
brindaram junto à Diretoria,
desejando ainda mais sucesso e
prosperidade para 2014.

Cartaz Unimed
Quer Você
Versão 2 AF.pdf

C

M

Campanha de Vendas

Cartaz

K

11/28/13

3:45 PM

15% de Desc

onto

nos 3 primeiro

s meses

Planos de Sa

A UNIMED QUER VOCÊ !
Com
objetivo
de
incrementar as vendas do final do
ano de 2013 e início de 2014, foi
lançada em dezembro a Campanha
de Vendas “A Unimed Quer Você!”.
Através de uma comunicação alegre
e uma trilha sonora empolgante,
foram divulgados os serviços
oferecidos pela Unimed com uma
oferta de preços promocionais na
três primeiras mensalidades. Apesar
de ter continuidade no ano de 2014,
a campanha foi muito importante
para o fechamento comercial
positivo em 2013, contribuindo para
as vendas de final de ano.

Y

CM

MY

CY

CMY

1

com cobertura

em toda região

valores a partir

R$

Comercial de TV 30 segundos

Metropolitan

úde

a do Vale do Para

íba**

de

57,16

*Valor referent
e ao produto
Unimed Fácil
enfermaria de
Participativo
Empresarial (03
0 a 18 anos já
com 15% de descont
até 29 vidas)
válida para novos
acomodação
o nos 03 primeiro
clientes e contrato
s meses de adesão.
s com vigência
Individual/Famil
Campanha
até 25/01/2014.
iar, acomodação
Para o produto
enfermaria de
de desconto nos
Participativo
0 a 18 anos, valor
03 primeiros
a partir de R$
meses de adesão.
94,00 já com
com vigência
Campanha válida
15%
até 31/01/2014.
para novos clientes
**Verificar condiçõ
e contratos
es contratuais.
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Contato:
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PReSIdÊncIa
EU SOU UNIMED
Em dezembro de 2013 a Unimed lançou uma nova
ferramenta de comunicação com os médicos cooperados, o Eu Sou
Unimed. Seu principal objetivo é disseminar a informação de uma
maneira clara e direta.

22
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JURÍDICO
Atuando nas áreas cível, comercial, tributária, trabalhista, regulatória, societária e contratual, o
Setor Jurídico da Unimed-SJC desempenhou diversas atividades em 2013. Uma das principais foi o acompanhamento da evolução das Resoluções Normativas da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar,
que entraram em vigor no ano de 2013 e, consequentemente ,seus reflexos na Cooperativa. Dentre as atividades técnicas jurídicas podemos destacar:

ANS
• Atuação frente a 134 demandas da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar denominadas
NIP – Notificação de Investigação Preliminar que após intensa atuação jurídica ocasionaram 108 arquivamentos;
• Ressarcimento ao SUS - Apresentamos 3.182 impugnações entre 2011 e 2013, sendo 1157 impugnações só em 2013.

AÇÕES JUDICIAIS
• Defesas em processos judiciais promovidos contra a Unimed SJC;
• Ações de Recuperação de Crédito entre Monitórias / Ações de Cobrança / Execução de Títulos Extrajudiciais.
• Forte atuação junto à ações trabalhistas.

PROCON
• Apresentação de defesas em 53 Reclamações e 15 Audiências de clientes.

PARECERES
•
Em 2013 foram emitidos aproximadamente 30 pareceres jurídicos sobre assuntos diversos
solicitados pelos departamentos da Unimed SJC.

ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE CONTRATOS
• Em 2013 o Departamento Jurídico precedeu à análise e elaboração de 397 minutas contratuais,
entre novos contratos, aditivos e rescisões, englobando prestadores de serviços e fornecedores diversos,
como também prestadores da rede credenciada.
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PReSIdÊncIa
RELACIoNAMENTo
CoM CooPERADoS
O setor de Relacionamento
com Cooperados tem varias atribuições e é inteiramente dedicado ao atendimento dos médicos
cooperados e seus familiares:
• Administra os benefícios
oferecidos aos cooperados, tais
como plano de saúde, seguro de
vida, seguro SEDIP e etc.
• Atua como Ouvidoria do
Cooperado, garantindo assim que
reclamações dos sócios cheguem
ao conhecimento da Administração, permitindo a tomada de
ações pontuais para cada caso.

• Busca aumentar o senso de
propriedade dos cooperados, por
meio de esclarecimentos sobre as
regras de funcionamento da Cooperativa, suas relações com a ANS
e reforçando os direitos e obrigações de cada sócio.
Com a finalidade de sempre
melhorar os serviços oferecidos
aos cooperados, em 2013 o setor
passou a aplicar Pesquisas de Satisfação:
• Mensal, para mensurar o
grau de satisfação com relação às
respostas das solicitações e ouvidorias registradas no setor. 100%

do que foi registrado no mês recebe contato telefônico.
• Semestral, para obter uma
Avaliação Geral do setor. A última amostragem, no final de 2013,
resultou em nota 4, numa escala
de 1 a 5, demonstrando a confiança dos cooperados nos serviços
prestados pelo setor.
Em 2013 tivemos 6.714
atendimentos para um total de
702 médicos cooperados.

Evolução do Número de Cooperados
788
751
720

755

758

752

741

712

702

691
662
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24

2004

2005

2006

2007

relatório De gestão 2013 | uNiMeD são JosÉ Dos caMpos

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Em 2013 o já tradicional evento “Aniversariantes do Mês”
no Bar do Coronel foi inovado, com aplicação de um “Quiz sobre
Cinema” que premiou as melhores equipes e, sobretudo aumentou a
animação e a integração entre os cooperados e familiares presentes.
Estendemos a realização do evento de “Aniversariantes”
para Caraguatatuba, prestigiando assim os cooperados do Litoral Norte,
que participaram ativamente com grande animação.
Contamos com a presença de 213 cooperados, além de
seus familiares, nesses eventos sociais.

COMISSÃO DE REVISÃO ESTATUTÁRIA
2013 foi o ano da conclusão deste importante projeto da
Cooperativa, conduzido pelos próprios cooperados, sob a coordenação
do Dr. Éder Teixeira Cardoso.
Entre 2012 e 2013, foram 19 reuniões da Comissão
de Revisão Estatutária, além de 2 reuniões pré-assembleares, que
contaram com a assessoria técnica do Escritório Ebram Vilela –
Sociedade de Advogados, formado por profissionais que atuam para o
Sistema Unimed e que foram responsáveis pela revisão e formulação
do Estatuto Social de várias Singulares.
Assim, na AGE de 09/10/2013, após discussões e
revisões, foi aprovado o novo Estatuto Social da
Cooperativa, material este que foi enviado para
todos os cooperados em encarte especial e que
está disponível para consulta no site da Unimed.
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PRESIDÊNCIA
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO
COOPERATIVISTA (NEC) E
RESPONSABILIDADE SOCIAL
1. CURSO DE COOPERATIVISMO E CONCURSO PARA
NOVOS COOPERADOS
Em 2013 a Unimed
SJC 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.
Este ano o processo
foi realizado em conjunto com
a Fundação Unimed, que, juntamente com nossa equipe, ministrou o Curso de Cooperativismo
e conduziu as etapas do processo seletivo.
A seleção dos cooperados foi por meio de uma prova com questões sobre a empresa

Unimed tais como: estatuto, cooperativismo, operacionalização
da empresa, legislação da ANS
e código de ética médica. Esses
assuntos são fundamentais para
que o novo cooperado ingresse
como sócio conhecendo o negócio ao qual fará parte.
Ao final de todo o
processo foram selecionados 25
novos cooperados para atuarem
em diversas especialidades nas
cidades de nossa área de abrangência.

2. PROGRAMA DE PONTUAÇÃO DOS COOPERADOS E
PROGRAMA DE PONTUAÇÃO DAS SECRETÁRIAS
O
Programa
de
Pontuação dos Cooperados foi
criado para incentivar a educação
continuada e a participação em
eventos societários e sociais
através de pontuação obtida
pela presença em cursos de
aperfeiçoamento,
assembleias,
eventos culturais, científicos e
sociais.
A cada ano 30
cooperados são premiados com
viagens, pagamentos de taxas da
APM, CRM e ISS.
Além dos médicos
cooperados,
80
secretárias
também foram premiadas no
ano de 2013, como resultado
do Programa de Pontuação
das Secretarias. Por meio de
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um sistema de pontuação, o
programa premia as secretárias
que
mais
investiram
no
desenvolvimento
profissional
e que trabalharam em prol da
cooperativa. A premiação é dada
no “Dia da Secretária”.
Para auxiliar os
cooperados no desenvolvimento
de suas secretárias e assim,
melhorar
a
imagem
do
consultório ou da clínica, a
Unimed SJC treinou em 2013
mais de 100 secretárias de
médicos
cooperados
com
temas que abordavam desde
dúvidas operacionais sobre o
Sistema Unimed até dicas para
atendimento aos clientes.
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NOVOS MÉDICOS

COOPERADOS EM
2013

3. RESPONSABILIDADE SOCIAL
Em 2013, a Unimed SJC conquistou, pelo sétimo ano consecutivo,
o Selo de Responsabilidade Social concedido pela Unimed do Brasil às
singulares do sistema Unimed que estão praticando ações relevantes de
responsabilidade socioambiental. Mantivemos o nível 3 (numa escala que vai
até 4), indicando que as ações de responsabilidade social corporativa fazem
parte do planejamento estratégico da empresa. As ações e programas de
destaque foram:
• Programa Félix de Inclusão Digital – 59 formandos na “Fraternidade
Batuíra”
• Programas de Reciclagem e Conscientização Ambiental: Lixo Reciclável,
Reciclagem de Lâmpadas Fluorescentes, Pilhas e Baterias.
• Programa “Eu ajudo na lata” que arrecadou lacres de latas de alumínio
´
envolveu todas as singulares do Sistema Unimed. Foram arrecadados 2,5
toneladas de lacres e doadas 17 cadeiras em todo Brasil. Além destas, muitas
singulares coletaram lacres e doaram as cadeiras em suas próprias cidades.
• Grupo de Comunicação: Catalisador de Projetos Sociais, tais como entrega
de 100 cobertores pela “Campanha de Inverno” e arrecadação de 5 caixas de
peças de roupa para o Fundo Social de Solidariedade por meio da “Campanha
do Agasalho”.
parceria com o SESCOOP que trouxe conceitos de Responsabilidade Social
para os colaboradores escolhidos para serem multiplicadores.
• Em 2013 participamos do “Mosaico Teatral” que é um programa
promovido pelo Sescoop, baseado num dos princípios do cooperativismo a
“INTERCOOPERAÇÃO”, que envolve as cooperativas em ações socialmente
responsáveis, levando espetáculos de qualidade às comunidades. Essas
ações são revertidas ainda em atos solidários. Em 2013, via “Mosaico
Teatral” trouxemos peças consagradas pelo público para as cidades de:
São Jose dos Campos, peça infantil “O Príncipe da Dinamarca”, e
Caraguatatuba, peças infantis “Pés Descalços” e
“O Princípio do Espanto”.
Com o ingresso solidário das peças foram arrecadados 380 litros
de leite doados para “Casa dos Bebês”, “Obra Social e Assistencial Maria Teresa
de São José” em São José dos Campos e “Fundo Social de Caraguatatuba” em
Caraguatatuba.
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PRESIDÊNCIA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA
COMPETITIVA
Em 2013, o Núcleo de Inteligência Competitiva contribuiu para a
conclusão de muitos projetos da Operadora, tendo destaque o encerramento do Plano
de Recuperação mantido junto a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Atuando na centralização do processo de geração da informação, validação
de estudos de viabilidade econômica e acompanhamento de implantações de novos
projetos, o NIC recebeu durante o ano 156 chamados que resultaram em importantes
ações estratégicas para a cooperativa, com destaque para:
• Manutenção do Relatório Gerencial Mensal com Gráficos Comparativos de Períodos
e Evolução Mensal/Anual;
• Estudo de Viabilidade Econômica para aumento da remuneração médica;
• Apoio na implantação da Matriz Gerencial 4.2;
• Estudos de Viabilidade Econômica dos Recursos Próprios da Unimed SJC:
• Ampliação do Centro de Diagnóstico Integrado
• Ambulatório de Psicologia
• Estudos sobre resultados obtidos com o uso de Home Care;

• Geração das informações para captação dos beneficiários elegíveis nos programas
de Medicina Preventiva;
• Apoio na homologação do Menu do GPS para a geração do Radar TISS;
• Suporte ao trabalho de IDSS realizado junto a Intrafederativa do Vale do Paraíba;
• Acompanhamento do Projeto da Unidade Avançada Santos Dumont Hospital Litoral Norte;
• Reestruturação, validação e manutenção dos indicadores do Balanced Scorecard da
cooperativa;
• Suporte ao Workshop de Planejamento Estratégico 2014-2018;
• Acompanhamento e aplicação das diversas pesquisas solicitadas pela Unimed do
Brasil junto à Unimed-SJC;
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156
chamados que
resultaram
em ações
estratégicas

SETOR DA QUALIDADE
O ano de 2013 foi pleno de resultados
positivos para a área da Qualidade, elevamos
mais um nível em nossa maturidade na busca da
excelência nos negócios.
Após toda uma fase de preparação
e adequação de nosso sistema da qualidade,
o Santos Dumont Hospital recebeu no mês de
fevereiro a certificação de acreditação ONA nível 2
(Organização Nacional de Acreditação), tendo sido
mantido esse Selo de Qualidade quando do retorno
dos auditores no mês de dezembro.
Além do trabalho desempenhado
no SDH, todas as demais áreas da Unimed-SJC
foram envolvidas nos conceitos da qualidade
com o objetivo de garantir um alto nível de
comprometimento de toda a nossa equipe frente à
excelência no atendimento.
Ações desenvolvidas para difundir os
conceitos da qualidade:

• Treinamentos;
- Gestão por Indicadores Chave de Desempenho
- Novo Modelo de Gestão
- Mapa Estratégico
- Gestão de Riscos
- Conceitos e requisitos acreditação ONA nível 2
- Ferramentas da Qualidade
• Criação e implantação do programa “Eu acredito
na Qualidade” no SDH cujo objetivo foi manter
viva toda a cultura de qualidade e excelência;
• Criação e implantação do programa “Grande
Prêmio da Qualidade” dentro da Operadora
com o objetivo de preparar a organização para
cumprimento da RN 277 com foco na implantação
do melhor modelo de Governança Corporativa;
• Revisão de todas as identidades setoriais
buscando alinhamento com objetivos estratégicos
traçados pela Cooperativa;

• Reuniões periódicas do Comitê de Qualidade;
• Auditorias Internas e visitas técnicas Assegurando a evolução dos trabalhos para a
obtenção e manutenção da acreditação;

• Identificação e mapeamento dos processos
críticos, bem como, o desenho e estudo de seus
fluxogramas na busca de oportunidades de
melhoria.

• MACROPROCESSOS

FASE 2

GRANDE PRÊMIO

QUALIDADE

• SIPOC / FEPSC
• FLUXOGRAMA
• QUIZZ

STATUS

FASE 2

1

8

2

• PROCEDIMENTO
PADRÃO ZERO

10

• QUIZZ

11

7
SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS
JACAREÍ

FASE 3

6

3
FASE 1

4

CHE
GAD
A

LARGADA

FASE 3

9

FASE 1
• PARTICIPAÇÃO WS PARTES I E II

5

• DIAGNÓSTICOS ESTRATÉGICOS
• DIAGNÓSTICOS TÁTICOS

LITORAL
NORTE

• IDENTIDADE SENSORIAL
• QUIZZ
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PRESIDÊNCIA
OUVIDORIA
A Ouvidoria da Unimed SJC foi reestruturada para
atender a nova Resolução Normativa 323 de 03/04/2013 da
ANS com foco no atendimento
rápido e conclusivo.
As novas regras preveem o acolhimento das manifestações dos beneficiários, tais

como elogios, sugestões, consultas e reclamações, de modo a
tentar resolver conflitos que surjam no atendimento ao público, e
subsidiar o aperfeiçoamento dos
processos de trabalho da operadora, buscando sanar eventuais
deficiências ou falhas em seu
atendimento.

Canais de Entrada das Ouvidorias - 2013

Mês

Sites de
relacionamento e
reclamações

Fale
Conosco
e email

Carta

Call
Center
(Tasy)

Janeiro

3

80

2

26

Fevereiro

3

67

2

29

Março

3

76

3

15

Abril

4

100

2

59

Maio

10

84

1

36

Junho

3

92

0

36

Julho

8

99

2

37

Agosto

4

122

5

38

Setembro

4

139

1

30

Outubro

6

106

1

28

Novembro

7

97

1

24

Dezembro

7

64

0

39

62

1126

20

397

Total
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1605
ATENDIMENTOS
EM
2013

ATUAÇÃO NOS MEIOS ELETRÔNICOS
O Site Reclame Aqui
é um dos maiores sites de reclamação do país, nele os clientes
postam suas reclamações para a
empresa e os demais públicos visualizarem. É um serviço gratuito
tanto para o consumidor quanto
para a empresa.
Além da reclamação
o cliente poderá atribuir notas e
assim o site classifica a empresa.
As pontuações são: não recomendado, ruim, regular, boa, ótima e
o RA 1000 (selo de qualidade do
site as melhores empresas com
índices de resolutividade e satisfação do cliente).
O cadastro da Unimed SJC foi realizado, a fim de
identificar as falhas em seus processos para melhoria dos serviços
prestados. Quando começamos a
nota era “não recomendado”, passamos as etapas e ao final de 2013

nossa nota era de 5,62 que nos
classificava como “BOM”. Nossa
meta até 2015 é ser OTIMO, desta forma, estamos trabalhando
para que todas as manifestações
sejam atendidas no menor tempo
possível e as respostas finais sejam rápidas para maior satisfação
de nossos clientes.
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PRESIDÊNCIA
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Em 2013 realizamos
mudanças significativas na área
de Tecnologia da Informação
identificadas pela Presidência e
Diretoria, voltadas a melhor eficiência e melhores resultados
do negócio. Alteramos o organograma da Cooperativa criando a
Gerencia Executiva de Tecnologia da Informação, oferecendo à
cooperativa disponibilidade integral dos dados e melhoria ao
acesso das informações, sempre

alinhado ao negócio da operadora. Muitos degraus foram superados diante da complexidade das
alterações das legislações como
Receita Federal, ANS, Unimed
do Brasil entre outros. A evolução dos sistemas de informações
e processos da cooperativa caminharam juntos, não deixando
os nossos clientes sem a devida
atenção. A criação do Escritório
de Projetos foi outra grande mudança para a operadora, e tem

como objetivo atender as demandas de todas as áreas, e conduzir os diversos projetos de forma
estruturada, descentralizando a

Intercâmbio Eletrônico on line
com mais de 267 mil transações,
superando 314 mil procedimentos.
Nosso posicionamento no ranking
da Unimed do Brasil é “C”. É
importante frisar que as Unimeds
classificadas entre os níveis A e C
são consideradas pela Unimed do
Brasil com o grau de excelência
no atendimento do Intercâmbio
Nacional;

• Atualização da versão dos sistemas
de Gestão da operadora TOTVS 11;

de Caraguatatuba, reduzindo em
até 30% os gastos com impressões
com segurança, extensivo para as
demais unidades em 2014;

•

• TISS 3.00.01 atendendo o padrão
ANS (prorrogado para junho/14);
• PTU 5.0 atendendo o padrão da
Unimed do Brasil;
• Sistema para controle de ingressos
de novos cooperados;
• Implantação dos equipamentos
Data Innovations (análise de
exames) ao Sistema de Gestão de
laboratórios com o prontuário dos
pacientes;
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• HCM – módulos de folha de
pagamento, cargos e salários,
benefícios;
• ECM – sistema de GED e workflow
de
processos
centralizando
documentos da operadora via
WEB, disponibilizando documentos
como manuais e ITs Instruções de
Trabalho e suas versões, para acesso
a todos os colaboradores;
• Controle de atividades implantado
para o Departamento de Tecnologia
da Informação;
• A escolha do GoodData como
ferramenta de BI, dentre outros 4
produtos;
• Implantação de ilhas de impressão
com gerenciamento on line nas
unidades do CDI SDH e na unidade
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informação e levando a resultados
positivos e assertivos dos ob jetivos. O envolvimento e comprometimento de todas as áreas
foi fundamental nessa fase. Com
essa nova estrutura, foram dedicados aos projetos mais de 8.000
horas, entre eles podemos desctacar:

• Levantamento de requisitos para o
projeto da Unidade Avançada SDH
Litoral Norte, que contempla um
datacenter devido a complexidade
do negócio e alta disponibilidade;
• Iniciado o projeto da Matriz
Gerencial, gerando dados para os
processos de análise da carteira e
programas de atenção a Saúde;
• Substituição do sistema SFE autorizador off line pelo TOTVS –
autorizador on line, possibilitando
eem tempo real a validação das
informações e rede de prestadores;
• Simuladores para o impacto da
implantação da CBHPM;

• Implantação do controle de atividades, dos chamados internos onde:

Chamados Atendidos em 2013
1%
6%

Web

4%

Tasy
GPS \ EMS

15%

Importações

51%
6%

Suporte Sistemas
Suporte

10.983
CHAMADOS
ATENDIDOS

Telefonia

12%

Tecnologia

5%

Inúmeros
outros
projetos já foram mapeados para
entrega ainda no primeiro semestre de 2014 superando 8.500
horas de 2013.
• Atualização da versão dos sistemas de Gestão da operadora
TOTVS 11;
• Gestão de Operadoras – módulos de ouvidoria, marketing receptivo, acesso empresarial, auditoria de autorizações on line,
Parto Coberto atendendo ao SIP
\ ANS;
• Portal HCM, otimizando o relacionamento do funcionário com
o Departamento de Recursos
tivamente o consumo de papeis
pelo processo on line;

• A integração das ferramentas utilizadas pela cooperativa,
principalmente Tasy x GPS nos
cadastros de usuários, prestadores e tabelas como TNNUM (materiais e medicamentos).
Outra grande preocupação e meta do Departamento é a necessidade de documentar todos os serviços e garantir
a alta-disponibilidade. A TI está
melhorando cada uma das suas
16 unidades, a sua infraestrutura e forma de atendimento. Com
este padrão a Unimed SJC alcança níveis de qualidade e competência tanto para atendimento
aos usuários externos, quanto aos
internos. Com a criação de novas
modalidades de atendimento
no CDI (Centro de Diagnostico
Integrado), passamos a atender

o Santos Dumont Hospital com
equipamentos de máxima performance, dedicado a imagens
e laudos médicos, acessíveis de
quaisquer unidades.
As equipes internas
da TI estão se atualizando constantemente como sugere o mercado e este é um dos maiores incentivos da Unimed SJC. No ano
de 2013 as equipes receberam
novas ferramentas para trabalho
e equipamentos para melhorarem o desempenho desde o Software até Hardware.
Constantemente os
contratos com os fornecedores
são analisados para nos garantir
entrega dentro das necessidades
e respaldando a cooperativa para
evolução do mercado e inovações.
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“O Prêmio é a consequência lógica e natural da superação,
quer seja ele em valores materiais ou não.”

Ivan Teorilang
Poeta Brasileiro
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DIREToRIA
DE MERCADo
MeNsageM
dO diRetOR

cresciMeNto De

12%

NO FatURaMeNtO tOtaL
da cOOPeRatiVa

O nosso grande
desafio em 2013 foi reverter
o resultado que tivemos no
primeiro semestre do ano, e com
muito trabalho, reestruturação
das políticas internas de gestão
de mercado e novas ideias,
conseguimos chegar ao final
do ano com um crescimento
de 12% no faturamento total da
Cooperativa.
Para isso tivemos
que adotar algumas medidas,
como abrir a venda de nossos
produtos através de corretoras,
trabalhar na captação de
clientes individual/familiar e
principalmente desenvolver um
trabalho mais intenso junto às
pequenas e médias empresas.

A reavaliação dos
custos foi outra medida adotada,
o que tornou nossos produtos
mais acessíveis e permitiu-nos
uma flexibilização maior nas
negociações. Também focamos
na fidelização do cliente, através
de visitas periódicas, trabalho
esse realizado pelo pós-venda.
Em 2014 continuaremos a investir para aumentar a
nossa carteira de clientes e pretendemos ter um olhar especial
para o Litoral Norte, que ganhará
a Unidade Avançada Santos Dumont Hospital Litoral Norte, proporcionando grandes oportunidades de negócio naquela região.

Dr. José Eduardo Domingues
Diretor de Mercado
36
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DIRETORIA
DE MERCADO
GESTÃO
COMERCIAL
VENDAS
O Ano de 2013 foi
um ano de muitos projetos e conquistas na Gestão de Vendas, e
dentre os projetos que iniciamos,
o de maior amplitude foi o Projeto Plataforma. Iniciado em maio
de 2013, tem como finalidade
o credenciamento, treinamento e
suporte de vendas à corretoras
que atuam em nossa área de comercialização, buscando como

resultado final o aumento do número de clientes comercializados, tanto na modalidade de pessoa física como na modalidade
empresarial. Para tanto criamos,
na Gestão de Vendas, um suporte
específico para as vendas realizadas para este canal.
Hoje a Supervisora de Vendas responsável por
todas as comercializações re-

alizadas por corretoras, conduz
visitas semanais para acompanhamento dos negócios, auxilio
no preenchimento e coleta de
documentos, formatação de propostas empresariais, reuniões de
treinamento e demais suportes
necessários para a continuidade
e fidelização da parceria com as
corretoras.

Histórico de vendas provenientes do Projeto Plataforma
Histórico de vendas Corretoras – (% de vendas por corretoras mês a mês)
94%

3%

Mai

Jun

19%

Out

Nov

10%

9%
1%

22%

3%
Jul

Ago

Set

Dez
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Distribuição de vendas por Unidade de Negócios - 2013

38,6%

25,6%
21,2%

2,4%

2,4%

São Sebastião

Jacareí

4,1%

Ubatuba

Caraguatatuba

Sede

Corporativos

Plataforma

5,8%

Como resultado dos esforços de vendas em 2013, alcançamos a marca de
9.872 novos clientes o que representou um incremento no faturamento anual com
essas vendas de R$6,1 milhões.

Detalhamento do perfil de vendas

• 67% das vendas • 64% das vendas • 94% das vendas

ocorreram em
produtos com
co-participação,
ajudando no
controle da
sinistralidade;
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ocorreram em
planos coletivos
empresariais
e adesão
patrocinada;
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aconteceram na

acomodação
enfermaria;

• 90% das vendas
apresentaram
perfil etário
jovem de até 48
anos de idade.

Evolução das Vendas Anuais (Em Números de Vidas)

9.872

5.572

5.709

2011

2012

2013

Em 2013, o trabalho de vendas trouxe para a Operadora 9.872 novos clientes.

Receita Proveniente de Vendas (Em milhares de Reais)
6.128
4.568
3.728

2011

2012

2013

Os valores trazidos com o trabalho de vendas atingiram 6,1 milhões de reais em 2013.
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Vendas por Produto em 2013

3.667
37%

Unimed Fácil

1.294
13%

Unimed
Participativo

1.932
20%

Unimed
Pré-Pagamento

2.979
30%

Unimed
Pré-Pagamento c/ Fator

67% das vendas do ano de 2013 foram realizadas com co-participação, seja
apenas nas consultas ou em todos os procedimentos ambulatoriais. Esse tipo de venda
ajuda no controle da sinistralidade e vai ao encontro do crescimento sustentável da
carteira de clientes.
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RELACIONAMENTO
CORPORATIVO
A missão primária
da área de Relacionamento
Corporativo é reter e rentabilizar
a carteira.
No que tange a
retenção, podemos afirmar que
2013 foi um ano excelente,
pois a melhoria no atendimento a clientes, através de nossos recursos próprios e a consolidação do CEM em SJC e Jacareí,
colaborou para que tivéssemos
poucas recisões.
Com relação à
rentabilização,
em
especial
na questão do reajuste de
preços, o ano de 2013 teve uma
performance inferior ao ano
de 2012, embora o resultado
tenha sido excelente , da ordem
de R$9,6 milhões, ficamos 4%
abaixo da meta do ano.
O principal motivo
dessa redução foi a nova regra

para aplicação de reajustes de
contratos das empresas com
menos de 30 beneficiários. A
ANS – Agencia Nacional de
Saúde
Suplementar,
através
da Resolução Normativa 309,
determinou que empresas com
até 30 beneficiários passariam
a compor um pool de clientes
com mesmo perfil com aplicação
de um índice único de reajuste,
validos por doze meses. O
índice do pool de empresas,
determinado pela Unimed para
este ano foi 8,05%.
A área de Relacionamento Corporativo realizou
5.261 visitas durante o ano, dentre elas 900 visitas a empresas
com menos de 30 vidas, para assinatura de Termo Aditivo adequando os contratos à RN 309.

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

A ÁREA DE
RELACIONAMENTO
CORPORATIVO REALIZOU

5.261
VISITAS DURANTE O ANO
DE 2013
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Novas Receitas trazidas com o trabalho de Renegociação Contratual (Em milhares de Reais)

9.569

5.592

2.851

761

1º TRIM

2º TRIM

4º TRIM

3º TRIM

O trabalho de renegociações contratuais em 2013 trouxe para a Operadora
9,6 milhoes de reais em novas receitas.
Visitas de relacionamento (Em número de visitas)
5.261

4.927

334

Visitas Periódicas

Visitas Extras

Visitas Totais

A Equipe de Relacionamento Corporativo realizou 5.261 visitas a clientes
no ano de 2013, ouvindo suas demandas, apresentando soluções e renegociando
contratos.
42
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Movimento da Carteira de Clientes Assistenciais (Em Número de vidas)

126.109

2011

115.393

115.991

2012

2013

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

Movimento da Carteira Total - Assistencial + Medicina Ocupacional + Intercâmbio
(Em número de vidas)

148.694
137.781

2011

2012

136.769

2013

A carteira total é formada pelos clientes assistenciais + clientes recebidos do
intercâmbio + clientes da medicina ocupacional.
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Evolução do Faturamento - Planos Assistenciais + S. Ocupacional + Intercâmbio
(Em milhares de Reais - Acumulado 2013)

348.714
255.047

165.449
80.323

1o Trim.

2o Trim.

3o Trim.

4o Trim.

Evolução da Carteira Total de Clientes - Planos Assistenciais + S.Ocupacional + Intercâmbio
(Em número de vidas - Acumulado 2013)

136.769
133.433

131.900
128.999

1o Trim.
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2o Trim.
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3o Trim.

4o Trim.

Evolução do Ticket Médio (Em Reais)
213,76
212,47

212,38

202,99

1o Trim.

2o Trim.

3o Trim.

4o Trim.

Os gráficos demonstram a evolução do faturamento bruto no ano de 2013 em
12% em relação ao ano de 2012, seguido pela mesma evolução do ticket médio.

Distribuição da Carteira de Clientes Assistenciais por Regulamentação
(Em número de vidas)

2.069
2%

REGULAMENTADO
NÃO-REGULAMENTADO

113.922
98%
Em 2013 zeramos os contratos corporativos não regulamentados, restando
apenas 2% dos contratos na modalidade Individual/Familiar.
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Distribuição da Carteira de Clientes Assistenciais por Segmentação 2013
(Em número de vidas)

PF
16.449
14%
PJ (Coletivo
Não-Patrocinado)
4.133
4%
PJ (Coletivo
Patrocinado)
95.409
82%

Com a redução de vidas nos planos coletivos empresariais, houve aumento percentual
do nº de vidas nos planos individuais/ familiares.
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Perfil Etário da Carteira Assitencial em 31/12/2013

CLIENTES SEXO MASCULINO

16,49%
8.865
11,75%
6.319
21,79%
11.717
49,97%
26.865
46,35%
53.766

CLIENTES SEXO FEMININO

> 59 anos
49 a 58
anos
34 a 48
anos
0 a 33
anos
TOTAL

20,64%
12.846
12,83%
7.986
22,00%
13.688
44,52%
27.705
53,65%
62.225

A carteira da operadora apresenta 68,9 % dos beneficiários entre 0 e 48 anos de idade.
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“Se você encontrar um caminho sem obstáculos,
ele provavelmente não leva a lugar nenhum.”

Frank Clark
Senador dos EUA

relatório De gestão 2013 | uNiMeD são JosÉ Dos caMpos
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MENSAGEM
DA DIRETORA

“Trabalhamos
para estarmos
prontos para o
futuro”

O ano de 2013 foi um ano
onde obtivemos muitas vitórias
na Cooperativa, ano em que os
projetos começaram a ser
consolidados, sempre atentos
ao objetivo de oferecermos melhores serviços, com redução
de custo. Nos dois anos anteriores buscamos os ajustes necessários que nos conduziriam
ao ponto em que estamos hoje:
prontos para o futuro.
Além de trabalharmos
juntamente com toda estrutura para uma busca contínua de
aumento dos honorários médicos aos cooperados, a estabilidade nos permitiu conseguir
bons acordos nas negociações
com os prestadores de serviços, garantindo melhor qualidade do atendimento aos nossos clientes. Um bom exemplo
é uma parceria que assegurou
12 leitos para internação de urgência e emergência aos nossos
clientes, na rede credenciada.

Também
implantamos
programas importantes de saúde preventiva, como o ‘Lado
a Lado’ que faz um monitoramento e acompanhamento
próximo dos pacientes com
doenças crônicas. Atualmente
são 200 pacientes
acompanhados, e pretendemos aumentar este número, pois além
de melhorar a qualidade de
vida do paciente, a longo prazo conseguiremos reduzir custos.
Investimos também em outros
projetos de prevenção, como
ao câncer de mama, de doenças
da coluna e bebê Unimed.
Em 2014 trabalharemos
arduamente para a melhoria
das nossas ferramentas de controle, aprimoramento contínuo
da nossa gestão e ampliaremos
os programas de saúde preventiva.

Dra. Rosângela
Henrique Araújo Santos
Diretora de Assistência
e Promoção à Saúde
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NAIS
NÚCLEO DE ATENÇÃO
INTEGRAL À SAÚDE
O
NAIS
é
o
departamento
de
Medicina
Preventiva da Unimed SJC.
Sua missão é promover saúde
e prevenir doenças, agregando
valor
à
marca
Unimed,
contribuindo para a qualidade
de vida dos clientes e para a
redução dos custos assistenciais
da operadora. E foi com esse foco
que o NAIS em 2013 consolidou
seus programas e ampliou ainda
mais sua atuação.
O reconhecimento
desse trabalho se deu através da
premiação do Programa Boas
Vindas no 30º Simpósio das
Unimeds do Estado de São Paulo
em que o programa foi vencedor
do Prêmio Casos de Sucesso 2013,
disputando a posição entre os
programas do Sistema Unimed
Paulista.
A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)
também reconheceu a qualidade dos programas desenvolvidos pelo setor. Em agosto de
2013, a Unimed SJC foi convi-

dada a apresentar os Programas
de Reabilitação em Coluna, Bebê
Unimed e GESTO (Grupo Especializado no Tratamento da Obesidade) no “Workshop - Experiências Exitosas e Inovadoras na
Saúde Suplementar”, realizado
na sede da ANS, na cidade do Rio
de Janeiro. Foram selecionados
para esse evento 10 projetos de
promoção à saúde e prevenção
de doenças do país.
Com
foco
na
qualidade de vida do cliente e
redução do custo assistencial,
o setor lançou nesse ano 3
novos programas, totalizando
16
programas
e
serviços
desenvolvidos pelo núcleo.
Com
sede
em
São José dos Campos, o NAIS
oferece um espaço diferenciado
e confortável para seu cliente
e expande sua ação, conforme
demanda local, para as cidades de
Jacareí, Caraguatatuba, Ubatuba
e empresas clientes.
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Programa Lado a Lado
Em agosto o NAIS
lançou mais uma ação de
promoção da saúde e qualidade
de vida, o Programa Lado a Lado.
O programa será uma importante
ferramenta de redução de custo
assistencial para a operadora,
uma vez que se propõe a
gerenciar os clientes com alta
utilização do plano em função
da falta de controle de patologias
crônicas.
Profissionais
de
saúde fazem o acompanhamento
dos clientes selecionados a fim
de desacelerar a progressão da
doença e reduzir as complicações
em longo prazo. O gerenciamento
dessas doenças crônicas é capaz
de melhorar a qualidade de vida
dos clientes, reduzindo os índices

de internações hospitalares e
consultas em pronto-socorro.
Quase 200 pacientes
já são gerenciados pela equipe do
NAIS e a previsão é de aumento
desse número em 2014. Os resultados financeiros apresentados
por outras operadoras de saúde
que adotaram esse modelo de
programa são positivos, uma vez
que se nota redução do custo assistencial da massa gerenciada
em relação à não gerenciada.
O
processo
de
gerenciamento dura de 12 a 24
meses, de acordo com o perfil do
paciente, e os resultados clínicos
e financeiros se definem de
forma mais consolidada no final

desse período.

Serviço de Atenção Domiciliar
O Serviço de Atenção Domiciliar foi inaugurado
em 2006 e se mantém a cada ano
mais estruturado. Só em 2013, foram acompanhados pelo serviço
por mês, em média, 44 pacientes
em regime de internação domiciliar e 147 pacientes em assistência domiciliar.
O serviço oferece ao
cliente o benefício de manter os
cuidados clínicos necessários no
conforto do seu lar, o que favorece
sua evolução clínica e o contato
com os familiares. Para a família
a atenção domiciliar também
proporciona maior comodidade
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e liberdade na rotina de cuidados
com o doente em relação ao
hospital.
A operadora tem
apostado
nessa
estratégia
também como redutora do
custo assistencial, uma vez que o
o custo da internação domiciliar
chega a ser 63% inferior ao custo
da diária hospitalar.
O serviço atende
clientes em 8 cidades diferentes,
dentre elas destaca-se, São
José dos Campos, Jacareí,
Caraguatatuba e Ubatuba.

Programa de
Reabilitação em Coluna
Essa é mais uma
importante ação que visa apoiar
o dia-a-dia do médico cooperado e assessorá-lo no tratamento do paciente com doenças na
coluna. As atividades desenvolvidas no programa são ações
pioneiras, embasadas no conhecimento técnico e científico atual e visa o aprimoramento nos processos de profilaxia e
cura das lesões, além do tratamento pré e pós-operatório do
paciente. No tratamento buscase o relaxamento da musculatura, seguido de técnicas de
correção postural, mobilização
e manipulação articular. Por
fim, é enfatizado o fortalecimento muscular segmentar e
global.

Criado em 2009,
o programa está plenamente
consolidado. Foi um dos programas selecionados de 2013
pela ANS para apresentação
no “Workshop - Experiências
Exitosas e Inovadoras na Saúde Suplementar”, realizado na
sede da agência, na cidade do
Rio de Janeiro. Em 2013, 230
pessoas foram encaminhadas
pelo seu médico de referência
para o tratamento, o que demonstra a confiança do cooperado no trabalho desenvolvido.
O programa é divido em 3 fases
e os resultados clínicos confirmam a qualidade do tratamento oferecido: 66% dos pacientes
apresentaram melhora da dor já
na primeira fase do programa e
83% apresentaram melhora da

dor no final do tratamento.
O programa é uma
importante alternativa ao tratamento cirúrgico, provando que
muitas vezes é possível tratar
o paciente de forma conservadora, através da fisioterapia.
Dos pacientes inscritos desde
2009 com indicação cirúrgica
de curto prazo pelo médico de
referência, 76% não realizaram
a cirurgia até o ano de 2013. Os
resultados do programa vão ao
encontro da literatura científica que mostra que grande parte
dos casos de doenças na coluna
podem ser tratados sem intervenção cirúrgica.

Programas de Rastreamento e
Diagnóstico Precoce de Neoplasias
O diagnóstico precoce de alguns tipos de neoplasias torna possível a aplicação
de terapêuticas curativas. E foi
com esse foco que o NAIS lançou
nesse ano o Programa de Rastreamento do Câncer de Mama e
Rastreamento do Câncer de Cólon.
O programa incentiva a realização de exames
preventivos específicos para o

diagnóstico dessas doenças e
promove, através de uma equipe
de saúde, o monitoramento dos
resultados e o gerenciamento dos
casos, assegurando o atendimento necessário.
O
tratamento
é
conduzido pelo médico de
referência do cliente, que
pode contar com profissionais
de
nutrição,
psicologia
e
enfermagem do NAIS como

suporte.
O programa é mais
uma importante ferramenta de
promoção da saúde e qualidade
de vida para os clientes e de
redução de custo assistencial
para a operadora, uma vez que
o diagnóstico de neoplasia
feito tardiamente compromete
a terapêutica e a evolução da
doença e, aumenta os custos do
tratamento.
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Programa de
Gerenciamento de
Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica
(DPOC)
A Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC) é considerada um grave problema no cenário global, sendo responsável por
um número expressivo de internações no Brasil e no mundo. Embora
seja prevenível e tratável, não existe
cura. Mas o tratamento é capaz de
promover melhora da função pulmonar e da qualidade de vida do
doente.
Com base nesse cenário, em novembro de 2013 foi realizado o lançamento de um programa
para gerenciamento dessa patologia, que visa acompanhar e tratar de
perto os portadores de DPOC classificados por espirometria em grau III
e IV.
Com uma abordagem multidisciplinar, o programa
visa melhorar a função pulmonar e
contribuir para que o cliente tenha
melhor condição de enfrentar as dificuldades decorrentes do inverno,
reduzindo o índice de internação e
os custos decorrentes das complicações da patologia.
O cliente é encaminhado ao programa pelo médico de referência e pode contar com o apoio
de fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro e psicólogo do NAIS no suporte ao tratamento.
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NÚMERO DE PARTICIPANTES
PROGRAMAS E SERVIÇOS NAIS
2011

Ano
2012

2013

Ambulatório Nutrição

5.538

5.762

5.567

Bebê Unimed

1.189

893

696

Ciclo de Palestra

439

118

42

Curso de Gestante

210

204

124

Diabetes e Hipertensos

94

141

79

Eventos Externos

3.488

879

2225

GESTO

176

88

94

Planejamento Familiar *

430

228

169

Programa Boas Vindas

79

345

185

Rastreamento do Câncer de Mama

-

-
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Reabilitação em Coluna

265

235

230

Reeducação Alimentar

326

301

309

Reeducação Alimentar Infanto-Juvenil

53

59

31

Programas

TOTAL

12.287 9.253 9.803

*Casais inscritos
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MÉDIA/MÊS DE PARTICIPANTES
PROGRAMAS E SERVIÇOS NAIS
Ano
Programas / Serviços
2011 2012

2013

Internação Domiciliar

40

52

44

Assistência Domiciliar

126

147

147

Programa Lado a Lado

-

-

196

TOTAL

166

199

387

REDE DE
SERVIÇOS
Setor
responsável
pela busca, manutenção e
qualidade da rede de serviços,
teve como principal destaque no
ano de 2013 duas novas parcerias
firmadas.
Diante da recorrente
falta de vagas para internações
de urgência, em Setembro
firmamos parceira com a Santa
Casa de SJC onde nos foram
assegurados 12 leitos clínicos em
retaguarda ao Santos Dumont
Hospital. A melhora no fluxo de
liberação de vagas de urgência,
monitorada por nossa Central
de Atendimento 24 horas, foi

observada imediatamente após
essa contratação.
Objetivo
nesse
ano, ainda, foi a busca por
mais um hospital psiquiátrico
para atendimento aos nossos
clientes, já que essas patologias
são crescentes e a cooperativa
dispunha de um único prestador
nesse segmento. Assim, no final
de Junho firmamos contrato
com o Hospital Francisca Júlia
que hoje, além de disponibilizar
toda a estrutura necessária para
internações psiquiátricas, nos
oferece tratamento ambulatorial
em psiquiatria.

12

leitos
clíncos

EM RETAGUARDA AO
SANTOS DUMONT
HOSPITAL.

NÚCLEO DE CONTAS MÉDICAS
Responsável pela imensa fatia de composição da sinistralidade da cooperativa, os custos assistenciais
são processados pelo NCM – Núcleo de Contas Médicas. Hoje o custo assistencial está fragmentado da
seguinte forma:

Composição de Custo Assistencial - Acumulado 2013
18,58%
Hospitais

9,74%

Intercâmbio

-2,12%

Redutor de Custo

13,77%
Clínicas

3,44%

Radiologia

0,29%

Laboratórios

32,46%

Recursos Próprios

23,85%

Honorários Médicos
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Sinistralidade

83%

2010

82%

81%

2011

2012

84%

2013

Para que a sinistralidade fechasse dentro do percentual
orçado para o ano de 2013, esforços conjuntos de todas as áreas da
Gerência de Promoção e Assistência à Saúde foram essenciais, já que
monitorando o custo assistencial, principalmente no tocante à SADT
– Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia, há tendência de grande
crescimento nos últimos anos.
Observando
o
gráfico abaixo, fica evidente o
comportamento de nosso custo, onde somente no ano de 2013
crescemos 29,5% em relação ao ano anterior. Obviamente, parte desse
crescimento decorre do reajuste aplicado às consultas em Fev/13,
que passaram de R$ 40,00 para R$ 50,00, mas ainda resta percentual
importante que se deve exclusivamente ao aumento nos pedidos
de exames (11% de acrescimento em relação ao ano anterior) e
solicitações de SADT´s mais complexos e, portanto, de maior custo.

Custo Médio Consultas + SADT ( Em Reais )
R$ CUSTO MÉDIO CONSULTAS + SADT

2013
2012
2011
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85,63

100,01

100,32 104,89

104,82

109,00

105,90

106,98

104,86

77,33

79,35

83,14

70,53

73,94

72,28

75,25

76,18

76,78

73,36

77,65

76,25

79,69

79,98

80,94

72,91

72,76

74,38

77,04

77,16

76,36

72,57

68,63

70,21

72,34

71,34

72,22

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

2011
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2012

2013

Média/
Ano
96,85

76,07

73,16

Finalizando a análise, houve também crescimento no nº de consultas por cliente/ano.
Tal evidência merece atenção, pois é fato que da consulta decorre todo o custo assistencial. Portanto,
trabalharmos conjuntamente na melhoria da resolutividade dos atendimentos é essencial para
cumprimos as metas estabelecidas para o ano de 2014, proporcionando melhor remuneração aos
médicos cooperados, principal compromisso dessa gestão.

Número de Consultas por Cliente
CONSULTAS CLIENTE/ANO

Média/
Ano

5,55
5,07

4,95

2013

3,71

3,66

4,36

4,38

2012
2011

3,70

3,91

4,05

JAN

FEV

3,70

3,55

MAR

4,20
4,12

5,50

5,00
3,60

4,22

4,00

ABR

3,90

4,70

4,20

3,90

JUN

JUL

MAI

2011

4,00

3,70

4,00

5,50

2012

4,20

AGO

SET

4,28
5,00

3,80

5,20
3,70

OUT

NOV

4,10

4,38

3,90

4,15

4,20

4,26

DEZ

2013

AUTORIZAÇÕES
Implantando
em
2012, o Autorizador Web facilitou
o dia a dia dos clientes, que hoje
não precisam se deslocar até a
cooperativa para obter autorizações
para atendimento.
Houve rápida adesão
à ferramenta, contudo fechamos
o ano de 2012 com uma média de
588 transações/mês. Trabalhando
na divulgação desse autorizador,
passamos para uma média de 928

transações/mês em 2013, ou seja,
um crescimento de 57,8% na adesão
dos clientes.
Até o ano de 2011,
todos essas guias davam entrada via
Recepção da cooperativa, gerando
insatisfação aos nossos clientes e
dificultando a rastreabilidade do
processo. Hoje todos os clientes
contam com mais esse canal de
atendimento, inclusive aqueles
pertencentes ao Intercâmbio.

57,8%
DE CRESCIMENTO
NA ADESÃO DOS
CLIENTES AO
AUTORIZADOR WEB
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DIRETORIA
DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO À SAÚDE
INTERCÂMBIO
Mais uma vez neste ano, se consolida como muito acertada a decisão de transformar o Setor
de Intercâmbio numa unidade de negócios independente.
Um grande marco da área no ano de 2013 foi a implantação do IED – Intercâmbio Eletrônico
Direto, exigência do sistema Unimed. A ferramenta otimizou os processos de solicitação de autorização.
Com isso, clientes Unimed que tramitam fora de sua área de ação são atendidos mais rapidamente e com
menor burocracia, já que as transações deixaram de trafegar em papel e são tratadas eletronicamente.
A performance do Intercâmbio Receita, proveniente do atendimento prestado à clientes
de outras Unimeds em nossa área, agregou excelente resultado no último ano.

INTERCÂMBIO - RECEITA (Em milhares de Reais)
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Ano

Valor

2011

80.755

2012

81.740

2013

108.287
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OPME / AUDITORIA MÉDICA
Invariavelmente os
procedimentos mais complexos
na assistência à saúde passam
pelo crivo detalhado da Auditoria Médica e do Setor de OPME
– Órteses, Próteses e Materiais
Especiais.
No ano de 2013 observamos um crescente custo assistencial nesse segmento. Parte
disso, sabidamente, decorre do
aumento anual de custos.
Porém, parte muito
importante desse aumento deve-se exclusivamente ao avanço
tecnológico e novas possibilidades introduzidas pelo mercado,
que por vezes nos obriga a autorizar procedimentos não cobertos, porém indicados pelos médicos assistentes.
Nesse ponto, a judicialização da medicina merece
destaque. É um fator complexo
vivenciado atualmente por todas
as operadoras de saúde do país,
mas que acreditamos possa ser
minimizado com o estreitamento da relação médico x operadora, muito mais importante ainda

quando tratamos de cooperativas
de trabalho.
Assim, nesse ano
que se encerrou mais uma vez
esses setores trabalharam fortemente junto aos cooperados na
busca de possibilidades e discussões técnicas que visavam,
ao final, garantir a assistência de
acordo com a necessidade clínica e cobertura contratual contratada. Tivemos êxito em muitos
casos, porém em outros não.
Dessa forma, lembramos da importância da participação de cada cooperado nessa
ação conjunta, onde certamente
o pedido médico é o precursor
das demandas judiciais e da busca por serviços não contratados.
O setor está aberto para discussões de técnicas e para prestar os
devidos esclarecimentos sobre a
cobertura de cada cliente. Acreditamos que nos casos de dúvidas, a prévia abordagem e ação
conjunta de nossas áreas somente nos trará bons resultados.

EVOLUTIVO DE CUSTOS - OPME ( Em milhares de Reais)

Ano

Realizado

Variação

2011

11.311

-

2012

12.436

9,94%

2013

15.866

27,58%

NO
ANO
DE

2013

OBSERVAMOS UM
CRESCENTE CUSTO
ASSISTENCIAL NESSE
SEGMENTO.

[...]
lembramos da
importância
da
participação
de cada
cooperado
nessa ação
conjunta [...]
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Eu aprendi que todos querem viver no topo da montanha,
mas toda felicidade e crescimento ocorre quando
você está escalando-a”

William Shakespeare
Escritor e Dramaturgo Inglês

60

relatório De gestão 2013 | uNiMeD são JosÉ Dos caMpos

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013 | UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

61

DIREToRIA DE
rEcUrSoS PrÓPrioS
MeNsageM
dO diRetOR

13
“MAIS
QUALIDADE
NoS SERVIçoS
E CUSToS
MENoRES”

Este foi um ano marcante para nós, pois conseguimos
efetivar muitos dos projetos que
vínhamos trabalhando e que estavam dentro do Plano Estratégico da Cooperativa, e que tinham
como principal objetivo oferecer
melhor qualidade dos serviços
com redução nos custos.
Este foi um trabalho
longo e sistemático que resultou
em ações concretas e que tem
se mostrado acertado. Exemplos disso foram: a conquista da
Certificação ONA II pelo Santos
Dumont Hospital e a expansão
do seu CDI – Centro de Diagnóstico Integrado, com a instalação
do equipamento de Ressonância
Magnética e a criação do Espaço da Mulher Dra. Therezinha
Veneziani da Silva, na forma de
uma justa homenagem a nossa
cooperada; a melhoria contínua
do atendimento ao cliente nos
PA’s; as inaugurações do Núcleo
de Hemodinâmica e da Unidade de Fisioterapia, fortalecendo
nossa decisão de “verticalizar”
nosso atendimento, e da mais
nova Unidade de Coleta do Laboratório Unimed. E demos o passo
inicial para a Unidade Avançada
SDH Litoral Norte, com o início
das obras de sua construção.

Estas mudanças tiveram reflexos imediatos nos
custos da Cooperativa e nos serviços que hoje oferecemos aos
nossos clientes, bem como na
melhoria da qualidade de trabalho dos nossos cooperados e
colaboradores, gerando maior
satisfação para todos.
Temos ainda muitos planos para implementar, e
em 2014 continuaremos com
muita determinação na continuidade deste trabalho. Teremos a inauguração da Unidade
Avançada SDH Litoral Norte
que está sendo muito aguardada, e implantaremos um Pronto
Atendimento Cardiológico no
Hospital Dia. Estamos em plena expansão, mas sempre com
foco na qualidade dos serviços
com redução de custos.
Acreditamos que
é fundamental investir em recursos próprios, em medicina
preventiva para ter uma situação consolidada no mercado
e, é para isto que trabalhamos
com afinco!

Dr. Lauro Benedito Hanna
Diretor de recursos Próprios
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Santos Dumont Hospital
O ano de 2013 foi de consolidação da qualidade na instituição. Com a melhoria constante dos
processos e a solidificação da cultura da qualidade, conseguimos conquistar em fevereiro a Certificação
de Acreditado Pleno (Nível II) pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), conquista que foi mantida
já na primeira reavaliação em dezembro último. O grande envolvimento da equipe de colaboradores e
cooperados foi fator determinante para o sucesso desse projeto. A Qualidade traz consigo a grande responsabilidade de fazer sempre melhor, de forma mais ágil e com menor custo, o que é um enorme desafio,
porém tal conceito foi assumido de forma tão plena por toda a equipe, desde o operacional à gestão, que
tornou-se o dia a dia da equipe do SDH.
TAXA DE OCUPAÇÃO GERAL

78%

78%

74%

A taxa de ocupação apresentou elevação de 4% em relação a 2012. Observamos também
elevação de 15,2% de diárias de intercâmbio. Tais
dados demonstram o acerto na condução do hospital, que se torna cada vez mais a referência para
os médicos cooperados e beneficiários, e aumenta
sua importância como gerador de receita à Unimed,
através do atendimento de intercâmbio.

2011

2012

2013

Fonte: Tasy - Relatório

MÉDIA DE PERMANÊNCIA (Em dias)

4,3
4,0

4,0

Mantivemos a média de permanência
do ano anterior, fruto do trabalho conjunto da
equipe multidisciplinar do SDH, que faz reuniões
periódicas para discussão sobre desospitalização
e cuidados paliativos, trazendo à pauta os casos
de maior permanência e complexidade, para que
juntos encontrem soluções adequadas ao paciente
e sua família, sempre na busca da melhor assistência
e qualidade de vida.

2011

2012

2013

Fonte: Tasy - Relatório
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DIRETORIA DE
RECURSOS PRÓPRIOS

Em relação ao número de procedimentos cirúrgicos, evidenciamos aumento de 25% quando
comparado ao ano anterior. Quanto ao número de internações no SDH tivemos um aumento de 6% no total,
sendo que 73% delas foram cirúrgicas e 27% internações clínicas. Tais dados mais uma vez demonstram a
vocação do SDH como referência para os procedimentos cirúrgicos de alta e média complexidade.

Nº DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

5.863

4.687
3.840

2011

2012

2013
Fonte: Tasy - Relatório

TOTAL INTERNAÇÕES - CLÍNICAS E CIRÚRGICAS

5.279

5.636

5.301

4.102

1.507

1.354

1.177

2011

4.129

3.947

2012
TOTAL

2013
CIRÚRGICA

CLÍNICA

Fonte: Tasy - Relatório
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Este também foi o ano de inauguração do Núcleo de Hemodinâmica, no mês de setembro, sendo
realizados 690 procedimentos no período. A escolha do equipamento foi objeto de várias reuniões com
os médicos cooperados que atuam na área, e hoje dispomos de uma máquina moderna, capaz de realizar
exames em 3D, em uma área física adequada, que proporciona bem-estar aos nossos clientes.

Nº DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA - 2013

213

231

213

33
SET

OUT

NOV

DEZ
Fonte: Tasy - Relatório

690

procedimentos em

hemodinâmica

em 2013

O Núcleo de
Hemodinâmica do
Santos Dumont Hospital
reduziu custos para
a operadora com
segurança e exatidão.
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DIREToRIA DE
rEcUrSoS PrÓPrioS

Redução de custos é uma meta permanente da instituição, e
para isso monitoramos rigorosamente o gasto assistencial. Apuramos
mensalmente o custo real por área e desenvolvemos ações baseadas
em sua variação, sempre na busca da maior qualidade com um custo
compatível. As internações clínicas representam para nós o maior desafio
neste aspecto, tendo em vista o perfil de pacientes mais idosos, com maior
morbidade e maior permanência hospitalar.
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CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO

No Centro de Diagnóstico Integrado o grande destaque foi a inauguração de novos serviços:
o primeiro deles o “Espaço da Mulher Dra. Terezinha Veneziani da Silva”, que é a primeira área voltada
integralmente ao atendimento da mulher no Vale do Paraíba e que conta com Mamografia Digital de
última geração, Densitometria Óssea e Ultrassonografia.
A unidade de Ressonância Magnética iniciou suas atividades em dezembro, trazendo aos
beneficiários e médicos a segurança e o conforto de um aparelho moderno. E por último, também em
dezembro, o equipamento de Tomografia Computadorizada foi trocado, sendo disponibilizado desde
então uma máquina mais rápida e adequada. Com tudo isso houve aumento de 31% no número de exames
realizados, decorrentes não somente desses novos serviços, mas também da consolidação dos demais que
já existiam.

Total exames

Tomograficas

USG

12.223
16.775
21.762

3.245
3.578
5.608

6.751
7.529
9.134

22.219
27.882

36.504

Número de exames realizados no CDI

2011
2012
2013

Outros
Fonte: Tasy - Relatório
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DIREToRIA DE
rEcUrSoS PrÓPrioS
RECURSoS PRóPRIoS
laBoratório uNiMeD
O grande destaque
ocorrido no Laboratório Unimed
foi a inauguração do novo posto
de coleta na Av. Tívoli, que unificou as unidades do CDI com a
da José Longo, gerando um local
mais amplo e adequado ao atendimento dos beneficiários. Tal
mudança permitiu uma diminuição das despesas administrativas,
pelo aproveitamento de pessoal
das duas unidades, e resultou em
um aumento na capacidade de
atendimento de 22%.
O Laboratório Unimed passou também a realizar
todos os exames de urgência e
emergência do PA Jacareí, reduzindo custo e tempo de liberação.
Na parte técnica optou-se por
uma alteração nos equipamentos onde os exames são realizados e com isso houve a troca da
química liquida pela seca nos
exames de bioquímica, resultando em ganho de produtividade e
redução de variação analítica. A
mudança permitiu a inclusão de
exames hormonais e de doenças
infecciosas (sorologias) em nossa estrutura, reduzindo número
de tubos por coleta. Com todos
os reajustes e as alterações de
alguns processos e aumento do
portfolio de exames, manteve-se
a estabilidade do custo por exame e reduziu-se a dependência
cada vez menor dos laboratórios
de apoio. O Laboratório Unimed
aumentou a quantidade de exames realizados em 68,8% de 2011
até 2013, com uma redução
de custos de 9,1% no período.

68

coMparatiVo De custos – total por eXaMe
(eM reais)

Comparativo de custos - Total por exame
(Em Reais)

2013

2012

6,61

6,50

7,23

2011

Fontes: Tasy - Relatório
Controladoria

total De eXaMes realizaDos

1.508.110

2013

1.354.727

2012

2011
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893.368
Fonte: Tasy - Relatório

PRONTOs ATENDIMENTOs

As unidades assistenciais próprias da Unimed São
José dos Campos se fortaleceram
no ano de 2013 no que diz respeito aos Prontos Atendimentos,
através do redimensionamento
da equipe técnica multiprofissional e da realização de treinamentos para o aperfeiçoamento dos
serviços de urgência/emergência, sempre na busca de oferecer
um serviço de excelência aos
nossos beneficiários e segurança
aos médicos cooperados.
Na tentativa de se
identificar o desejo dos clientes foi intensificada a pesquisa

de satisfação. Os resultados, expressos através de suas opiniões,
críticas e sugestões, foram de extrema importância, pois através
deles foi possível a revisão de
processos e a implantação de um
atendimento que atenda às necessidades dos nossos usuários.
Ao longo de 2013 a avaliação do
atendimento como “muito satisfatório” saltou de 30% no início
do ano para um índice de 82%
em dezembro. Tal dado demonstra que as ações deram resultado
e que o caminho a se seguir está
traçado.

PA São José dos Campos
TOTAL DE ATENDIMENTOS

PA JACAREÍ
TOTAL DE ATENDIMENTOS

Ambulatório Ubatuba
TOTAL DE ATENDIMENTOS

82%

dos pacientes
AVALIAm O
ATENDIMENTO
COMO “MUITO
SATISFATÓRIO”

2011

2012

2013

122.484

109.463

121.008

2011

2012

2013

65.905

57.919

59.932

2011

2012

2013

15.259

17.077

22.210
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CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
O Centro de Especialidades Médicas em São José dos
Campos ampliou o seu atendimento, realizando mais de 25 mil
consultas em 2013. Com o aumento no número de beneficiários do
Unimed Fácil foi implantado um atendimento específico, facilitando o
relacionamento do cliente com a operadora, gerando um crescimento
no número de consultas de 30% e de 26%, nas Unidades de Jacareí e
SJC, respectivamente.

CeM - Jacareí
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Especialidades
Atendidas

2011

2012

2013

Alergia e Imunologia

166

403

383

Clínica Médica

1.964

1.438

1.298

Cardiologia

591

758

727

Dermatologia

839

1.105

1.454

Endocrinologia

455

393

475

Ginecologia

1.778

1.000

1.080

Otorrinolaringologia

326

352

218

Ortopedia

-

-

240

Pediatria

491

406

487

Pneumologia Pediátrica

-

162

435

Psiquiatria

-

102

939

Urologia

-

-

252

TOTAL

6.610

6.119

7.988
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CEM - São José dos Campos

Especialidades Atendidas

2011

2012

2013

Anestesiologia

-

77

1.436

Alergia/Imunologia

195

1.297

1.285

Cardiologia

1.311

2.760

3.623

Clinica Medica

2.350

2.321

2.041

Dermatologia

1.095

1.137

1.765

Endocrinologia Pediatrica

116

751

925

Endocrionologia Adulto

941

2.025

1.589

Geriatria

-

257

606

Ginecologia/Obstetricia

2.485

1.558

1.572

Homeopatia

-

-
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Neurologia Adulto

589

2.601

3.269

Neuro- Pediatria

-

399

1.011

Ortopedia

610

831

1.062

Otorrinolaringologia

559

785

719

Pediatria

784

622

737

Pneumologia Pediátrica

-

88

325

Psiquiatria

39

1.906

2.627

Urologia

465

635

730

TOTAL

11.539

20.050

25.391

FISIOTERAPIA E ReABILITAÇÃO
Ainda em 2013 foi inaugurado o Centro de Reabilitação
Fisioterápica, na Av. Tívoli, com capacidade para atender 3.000 sessões/
mês e o objetivo de proporcionar aos clientes uma unidade com
atendimento diferenciado e humanizado, visando a reabilitação, e
alinhado com os conceitos de qualidade de vida, promoção da saúde e
satisfação que já permeiam os demais recursos próprios.

FATURAMENTO
O setor de Faturamento das unidades assistenciais próprias
foi reformulado, com um importante redimensionamento da equipe
decorrente da centralização em um único local e uma maior capacitação
dos colaboradores. Tais ações buscam oferecer um adequado processo de
faturamento das contas médicas, gerando menos trabalho à operadora e
garantindo que os procedimentos realizados sejam de fato cobrados em
sua integralidade.
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“O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou,
mas sim pelas diﬁculdades que superou no caminho.”

Abraham Lincoln
16º Presidente dos EUA
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25%

de ReaJUSte
NO VaLOR daS
cONSULtaS

O ano de 2013 foi
com certeza o ano da consolidação de todo o trabalho que vínhamos realizando nos últimos
anos para a reestruturação da
Cooperativa, quando muitas medidas, algumas até drásticas, precisaram ser adotadas. Mas 2013
nos provou que as medidas eram
necessárias e foram certeiras.
Como resultado tivemos um ano marcado pela
ênfase no ser humano, o maior
patrimônio de uma empresa, e
nossas ações permearam todos
os componentes humanos que
envolvem a cooperativa – o cooperado, o colaborador e o cliente, que mesmo nas horas mais
difíceis, foram o nosso principal
foco.
Este foi o ano que
pudemos oferecer aos cooperados um reajuste de 25% nos
honorários médicos e consultas,
iniciamos a implementação da
política de cargos e salários, um
desejo dos nossos colaboradores,
promovemos melhorias impor-

tantes nos serviços oferecidos
aos clientes através da aquisição
de novos e modernos equipamentos e implantação de novos
serviços próprios.
Outro
resultado
deste processo foi a retirada da
Cooperativa do Plano de Recuperação da Agência Nacional de
Saúde em junho de 2013, que
comprova que nossas ações foram coerentes e que as metas
que traçamos, mesmo que difíceis, foram superadas. Estamos
certos que a Cooperativa está
pronta para alçar voos mais altos,
dentro do equilíbrio financeiro
e oferecendo a todos que fazem
parte desta empresa melhores
serviços, maior satisfação e qualidade de vida.
E, é com esse olhar
para o ser humano que trabalharemos em 2014!

Dr. Nelson de Almeida
Diretor Administrativo Financeiro
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gestão administrativa e de pessoas
RECURSOS HUMANOS
O ano de 2013 foi
marcado pelas ações de implantação do plano definido em 2012,
após a aplicação da Pesquisa de
Clima Organizacional, além do
início da análise e revisão dos
processos e rotinas administrativas, buscando assim uma melhor
prestação de serviço de apoio aos
clientes internos e consequentes
resultados favoráveis para a organização.
Ressaltamos que a
boa execução desses processos e
rotinas organizacionais está ligada diretamente ao desempenho
das pessoas, e nesse contexto, a
implantação da ferramenta Avaliação de Desempenho, iniciada
em 2013, fomentará continuamente o desenvolvimento profissional dos colaboradores, promovendo uma cultura de gestão
orientada a resultados.
Os treinamentos realizados foram ministrados tanto
internamente quanto por instituições externas, incluindo-se
os da Unimed Brasil, Intrafederativa e FESP, além da parceria
com a Fundação Unimed e com
o SESCOOP – Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo.
Foram
realizados
treinamentos voltados para o
desenvolvimento das lideranças,
assim como dos colaboradores,
em nível comportamental e técnico, totalizando 13.891 horas de
treinamento, com média de 15
horas de treinamento por cola-

borador.
Em parceria com o
Núcleo de Inteligência Competitiva, foram realizados workshops
para mobilizar os colaboradores
em torno da identidade organizacional da empresa, orientando
a sua atividade em função de objetivos claros e critérios de avaliação transparentes.
Foi viabilizado, em
parceria com a Fundação Unimed, o MBA em Gestão de Negócios em Saúde, com a participação de médicos cooperados e
de colaboradores, com objetivo
de preparar futuros lideres para a
Cooperativa.
O estudo para a
construção do Plano de Cargos
e Salários foi concluído, e estará
em implantação gradativa em
2014, formalizando assim o alinhamento da gestão de pessoas
com a estratégia da organização.
A participação de
Recursos Humanos na Acreditação ONA do Hospital Santos
Dumont foi muito positiva, o que
possibilitou a interação entre as
áreas nos processos de gestão
de pessoas, além da visualização
de oportunidades de melhoria, o
que possibilita a continua busca
pela excelência.
Em 2014, a área de
Recursos Humanos buscará a
consolidação das ações realizadas, além de identificar novas necessidades e buscar a fidelização
dos colaboradores, diminuindo
a rotatividade, comum à área da

13.891
horas de
treinamentO

média de

15 horas
de treinamentO
por colaborador

O principal
desafio será o
de efetivar a
Avaliação de
Desempenho
como uma
ferramenta de
comunicação
e de feedback
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Saúde. O principal desafio será
o de efetivar a Avaliação de Desempenho como uma ferramenta de comunicação e de feedback
para a melhoria contínua nas relações interpessoais e na realização dos processos e atividades da
empresa, para resultados favoráveis à Cooperativa.

REDUÇÃO DOS DIAS
DE ESTOQUE EM

8%

NO SEGUNDO
SEMESTRE

Unificação
do transporte
de materiais
tendo redução
nos custos
operacionais
76

SUPORTE ADMINISTRATIVO
Serviços Gerais
O setor de Serviços
Gerais focou na melhoria de controles de alguns serviços como
transporte, estacionamento e
limpeza, visando à elaboração /
atualização desses processos de
maneira mais efetiva, com o objetivo de documenta-los.
Concluímos o projeto de migração das caixas do
Arquivo Inativo para o novo fornecedor, alcançando redução de
custos.
O setor assumiu
também a responsabilidade sobre as aquisições de passagens
e reservas de hotéis conforme a
necessidade da empresa.

Logistica
O ano de 2013 foi
marcado por melhorias na parte
de gestão de estoque. Com implantação dos indicadores foi
possível gerenciar de forma efi-
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ciente, fazendo com que os locais
de estoque dos estabelecimentos
atendidos pelo Centro de Distribuição tivessem seus valores diminuídos em aproximadamente
9%.
Em agosto de 2013 a
Logística assumiu a gestão e planejamento de estoque do Almoxarifado SEDE sem aumento do
quadro de colaboradores e foi implantado o mesmo procedimento adotado no CD - Centro
de Distribuição. Em 6 meses obtivemos resultados positivos.
(1°) Redução dos dias de estoque
em 8% no segundo semestre em
relação ao primeiro resultando
menor custo de capital “empatado”;
(2°) Unificação do transporte de
materiais que antes era feito por
dois veículos e hoje o transporte
utilizado pelo CD faz o transporte dos materiais do Almoxarifado
SEDE, tendo com isto uma redução nos custos operacionais.

Compras

Contratos

Em 2013 houve uma
reestruturação no departamento,
incluindo liderança, possibilitando novas trocas de conhecimento e experiência, ampliando
o conhecimento da equipe para
todos os segmentos transacionados pelo departamento com
foco nos processos, ferramentas
da qualidade, acordos de fornecimento e redução de custos. Foi
feita a migração das compras de
Engenharia Predial e Clínica para
o Santos Dumont Hospital para
somar à Equipe de Engenharia
com objetivo de qualificar processo e maior agilidade.
O
departamento
teve participação direta nas Auditorias Internas e Externas visando a Acreditação e manutenção do selo ONA com a aplicação
e aprimorando da ferramenta
desenvolvida para Homologar/
Avaliar e Qualificar fornecedores.
Ferramenta esta que tem trazido
resultados positivos na rotina do
Setor de Compras e Recebimento. O departamento contribuiu
para a inauguração do Projeto
Ampliação
CDI/Hemodinâmica, fazendo a aquisição dos itens
pertinentes e assumindo todo o
novo volume e demanda sem alteração no quadro.

Foram
realizadas
negociações abaixo do índice
previsto em contrato, com resultados satisfatórios, como nas áreas de limpeza, zeladoria, serviço
de alimentação, radiologia e seguro patrimonial com inclusão
de 3 novas unidades de Recursos
Próprios.
Renegociamos um
novo contrato com Empresa que
presta serviço de estacionamento e obteve-se uma receita para
Unimed expressiva.

OPME
Foco nas negociações com objetivo de reduzir
custos e manter qualidade.
Custo evitado de
51% com Distribuidor para abastecimento de itens de ortopedia onde a demanda representa
mensalmente média 9 procedimentos mês.
Negociação e compra direta dos fabricantes com
reduções significantes e desenvolvimento de novos distribuidores que representam fabricantes de marcas com qualidade
para assegurar assistência ao paciente.
Apresentação
de
novos materiais de qualidade ao
OPME Técnico que resultou em

REDUÇÃO DO CUSTO
UNITÁRIO COM

OPME

EM COMPRA DIRETA
DOS FABRICANTES

reduções de grande monta.
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cadastro
de clientes
Em 2013 o Setor de
Cadastro de Clientes se manteve com 19 colaboradores estruturados em Células de Trabalho
como: Protocolo, Inclusão PJ, Inclusão PF, Exclusão, Atualização
de Dados, Repasse/Intercambio,
Emissão de Cartão, Arquivos, Estrutura de Planos, e também uma
nova Célula denominada “Parametrização de Sistema”. Além
dos dados pessoais dos clientes o
Setor é responsável também em
informatizar as coberturas contratuais, controlar as carências,
renovar os cartões magnéticos,
respeitando rigorosamente o
que preconiza a Agência Nacional de Saúde, bem como o Regulamento da Unimed do Brasil.
Responsável também pelo armazenamento das Movimentações

Cadastrais, que este ano passam
sob um novo controle onde são
digitalizadas e armazenadas no
servidor, este incremento ao processo de arquivamento gerou
uma melhoria no desempenho
do Setor, principalmente porque
agilizou o processo de retorno às
solicitações decorrentes de processos internos, levantamentos,
justificativas, ações judiciais, respaldo ao Setor de Autorizações e
Auditoria Medica. Algumas rotinas burocráticas internas foram
informatizadas, por exemplo, a
Recepção após o preenchimento das solicitações dos clientes
digitalizam os formulários e encaminham via e-mail para um
endereço eletrônico exclusivo
do Cadastro, evitando extravio
de documentação e agilizando o

prazo de conclusão do mesmo.
A partir deste ano,
todas as movimentações cadastrais, passaram a ficar disponíveis para toda a sede através da
rede, onde apresentamos todos
os comprovantes digitalizados
como: Contratos e Movimentações Cadastrais de contratos
decorrentes de Pessoa Física e
Jurídica, Protocolo de entrega
de Cartões, e dados estatísticos
como numero de beneficiários.
Em 2013 foram realizadas 148.145 movimentações
cadastrais, o que representou
uma redução de 6,6% com relação ao ano anterior que foi de
158.630.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
CALL CENTER
No ano de 2013 a Central de Atendimento, recebeu em média 25.757 ligações por mês, sendo
originadas dos cinco canais de atendimento:
SAC

8.410 LIGAÇÕES/MÊS

PRESTADOR

4.926 LIGAÇÕES/MÊS

CENTRAL DE VAGAS / INTERNAÇÕES

1.703 LIGAÇÕES/MÊS

CENTRAL AGENDAMENTO CONSULTAS

8.757 LIGAÇÕES/MÊS

PABX

1.961 LIGAÇÕES/MÊS
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Atingimos no ano de
2013, nível de serviço de 98,53%,
das ligações recebidas sendo
considerado , um índice excelente de atendimento ao cliente,
em atendimento ao Decreto Lei
6523/2008, do SAC (Serviço de
Atendimento ao Consumidor).

Autorizações
x Call Center
Foi alterado de 20
para 30 sessões de fisioterapia
por patologia, em que o cliente
pode realizar direto nos prestadores sem ter que solicitar autorização via médico auditor, 0800
ou prestador, podendo autorizar
direto. Este fluxo melhorou para
os clientes, com atendimento
mais rápido.
Códigos da Tabela TUSS X AOL (autorizador om
line): realizada revisão (parcial)
do que seria realmente necessário liberar via 0800 ou não. Como
foram inseridos no sistema, vários códigos de exames, diminuíram o fluxo de ligações dos prestadores de serviços.

Treinamento
para Liderança e
Colaboradores

Atendimento, melhorando assim,
a comunicação dos mesmos, junto aos clientes.

Auditoria
Médica 24 Horas
Implantado auxílio
de auditoria médica 24h,
para análise dos relatórios de
solicitações de transferências de
pacientes de PA’s para Hospitais
da rede credenciada e, também
para auxílio de exames de clínicas
/consultórios que atendem fora
do horário comercial, agilizando
o atendimento do cliente, nas
clinicas/consultórios.

Atualização
do Sistema
de Gravação
de Ligações:
HICORDER

98.53%
DAS LIGAÇÕES
ATENDIDAS

TREINAMENTO
E
ATUALIZAÇÃO
TECNOLÓGICA

Após
atualização
do sistema de gravações do HICORDER, não estamos mais tendo perdas de ligações o que nos
dá respaldo, caso seja necessário
apresentação da mesma em algum caso pontual do setor Jurídico e Ouvidoria.

Setor de RH, promoveu treinamentos de Aten-

dimento ao Cliente, para todos
os colaboradores da Central de
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ATENDIMENTO
ao cliente
Para ser este elo de
comunicação, o setor necessita
ter uma relação próxima com todos os demais setores da empresa e que todos estejam comprometidos com o atendimento às
necessidades dos clientes e sua
satisfação, sem perder o foco no
negócio.
Oferecendo
um
atendimento de qualidade ga-

O setor de
Atendimento
ao Cliente
funciona
como um
canal de
comunicação
entre os
clientes e a
cooperativa

Número de Atendimento
das Unidades e Sede comparado
com ano anterior
UNIDADES DE ATENDIMENTO
X NÚMEROS DE CLIENTES
ATENDIDOS EM
2012

ATENDIDOS EM
2013

Sede

73.678

76.562

Serviço Social

4.125

4.852

Jacareí

36.115

37.138

São Sebastião

14.391

14.802

Ubatuba

12.580

14.179

Caraguatatuba

26.091

29.058

UNIDADES
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rantimos a satisfação de nossos
clientes, sua fidelidade à empresa e a aquisição de novos clientes,
o que contribui para a continuidade e crescimento da empresa.
A Unimed São José
dos Campos possui atualmente
quatro Unidades Administrativas
além de sua Sede, localizadas nas
cidades de Jacareí, Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013 | UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

No ano de 2013 várias ações foram tomadas no setor de Atendimento ao Cliente com apoio do
Setor de Autorização para melhorar a satisfação:
• Os procedimentos de densito-

metria e ressonância que são realizados no Santos Dumont Hospital, foram direcionados sem
que o cliente necessite solicitar
deixou o cliente satisfeito, pois o
que era autorizado em 48 horas
visto que o cliente não necessita
mais comparecer duas vezes na
sede.

• Foi alterado de 20 para 30 sesgia, em que o cliente pode realizar direto nos prestadores sem
ter que solicitar autorização na
recepção.
• A perícia que antes era realizada na Unidade de Jacareí foi
transferida para o PA de Jacareí,
onde a instalação é mais ade-

quada.
• Aumento dos horários das perícias realizadas na sede, agilizando o processo de autorização.
• Todos os colaboradores participaram de treinamentos direcionados ao atendimento ao cliente
promovido pelo RH (Recursos
Humanos).

ENGENHARIA
HOSPITALAR

INICIAMOS O
PROJETO DE
PADRONIZAÇÃO DE
MATERIAIS, PEÇAS
E EQUIPAMENTOS
PARA ENGENHARIA
HOSPITALAR

Foi um ano de muito trabalho, comprometimento e
dedicação, tornando-se um ano
de consolidação do setor onde
tivemos vários projetos implantados como: Implantação do sistema de manutenção preventiva
(planejamento e cronograma)
em todas as estrutura da Unimed
tanto para predial (infraestrutura) quanto para clinica (equipamentos), melhorando com isso
custos de manutenção de peças
e equipamentos, melhor performance e maior utilização de estrutura e equipamentos.

Iniciamos o projeto de padronização de materiais,
peças e equipamentos para engenharia hospitalar, visando redução de custos , agilidade e melhor qualidade nos serviços.
Tivemos
também
publicação na área de engenharia hospitalar em revistas do segmento :
• Artigo : Control y
Evaluacion de Costos de Energia
Electrica, Agua y Gases Medicinales em Instituiciones Assitenciales, publicado na revista El
Hospital;

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013 | UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

81

DIRETORIA
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRA

Na parte de obras tivemos 3 grandes projetos:

1.Posto de Coleta Avenida
Tivolli 413, com 283m² de
construção sendo, 183m²
pré-existentes ( reformados
e adequados ) e 100m²
ampliados compostos de :
•Recepção 50 lugares;

•Coleta Infantil;
•Coleta Ginecológica;
•Coleta Adulto;
•Outros

2.Fisioterapia : Foi criada
a Unidade de Fisioterapia
própria da Unimed , com
instalações e equipamentos
novos, em 137m² de
construção, compostos de :
•Recepção;
•Sala de Cinesioterapia;
•Sala de avaliação;
•Sala de Neuro/Respiratoria/
Pediatria;
•Sala de Eletroterapia
masculino;
•Sala de Eletroterapia feminino;
•Atualmente com 3.800
atendimentos/mes

3.Hemodinâmica : Foi criada
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a área para Hemodinâmica
no Santos Dumont Hospital
com instalações adequadas
as normas vigentes , com
170 m² de área construída,
compostos de :
•Sala do Equipamento;
•Sala técnica;
•Sala de comando;
•Sala de RPA;
•Salas de apoio;
•Equipamento de última
geração com tecnologia 3D
modelo Artis Zee Floor , 40 x 30
da marca Siemens para exames/
procedimentos Vasculares,
Cardíacos, Neurológicos e

4.Ampliação Centro
Diagnostico Integrado do
Santos Dumont Hospital :
Foram criadas as áreas de
Ressonância Magnética,
Densitometria Óssea,.
Mamografia no Espaço da
Mulher em 450 m² de área
construída, sendo :
: Equipamento Mamomat digital
com tecnologia 3D, marca
Siemens;
•Espaço da Mulher / Ultrassom:
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Equipamento HD 11 marca
Philips;
•Espaço da Mulher /
Densitometria Óssea :
Equipamento DPX NT, Marca
GE.
Com a ampliação do Centro
de Diagnóstico Integrado e
implantação da Hemodinâmica
tivemos também de adequar
toda a estrutura da cabine
primária e também adquirimos
mais um gerador de 500 Kva
de marca Cummins, tornando
uma estrutura mais segura
e garantindo a segurança do
paciente.

5. Projeto da Unidade
Avançada Santos Dumont
Litoral Norte : Foi iniciado
o projeto do Pronto
Atendimento / Hospital Dia
em Caraguatatuba, com
uma área construída de
2.753,22, contendo 02 salas
cirúrgicas de pequeno porte,
RPA , 12 Leitos e um Pronto
Atendimento 24 horas. Já
iniciado o trabalho da escolha
dos equipamentos e demais
acessórios hospitalares
que irão ser adquiridos
para a montagem do
empreendimento.

gestão Financeira
Em 2013 a economia
brasileira continuou sendo afetada pelas incertezas do ambiente
externo. O início do programa
de investimentos em infraestrutura brasileiro trouxe perspectivas positivas para o aumento
da capacidade de oferta no médio prazo e expressiva produção
agropecuária, mas o mesmo não
aconteceu com o Produto Interno Bruto que de uma projeção de
crescimento superior a 3% para o
corrente ano deve fechar registrando algo em torno de 2,5%. A
inflação do período foi da ordem
de 5,9%, ligeiramente acima em
relação ao índice de 2012 que
foi de 5,8%. Embora com aparente controle, a inflação no último
trimestre de 2013 apresentou um
preocupante nível de crescimento, o que levou o BC a iniciar um
novo ciclo de elevação da taxa
Selic. Bem diferente de 2012
quando a taxa Selic registrou significativa queda, saindo de 11%aa
em 2011 para 7,25%aa no encerramento do ano de 2012, em novembro de 2013 a taxa foi elevada para 10%aa e com projeções
para 2014 superiores a 11%aa.
O ano de 2014 se
apresenta desafiador diante do
início da redução de estímulos
monetários nos EUA e também
da ligeira desaceleração do crescimento chinês. Um cenário a
ser superado pelos países emergentes, que, por outro lado, constitui-se em uma oportunidade
singular para que essas nações
melhorem seus fundamentos
macroeconômicos e institucio-

nais. O Brasil não está imune a
esse contexto externo, mas está
mais preparado para enfrentar
os desafios. A retomada da atividade econômica no País nos
últimos meses de 2013 tem sido
suportada principalmente por
investimentos produtivos, que
tendem a se intensificar com o
atual programa de concessões
públicas na área de infraestrutura e pelos eventos esportivos de
grande porte que ocorrerão entre
2014 e 2016.
Para área da saúde a
ano de 2013 foi de melhoria registrando crescimento da ordem
de 4% quando comparado com
2012, chegando a 50 milhões de
usuários. A taxa de sinistralidade também apresentou queda no
indicador geral, saindo de uma
média de 86% em 2012 para 83%
em 2013.
Foi ainda nesse cenário macro econômico de grandes contrastes, com destaques
positivos para a área de saúde,
que a Unimed SJC atingiu o faturamento bruto de R$349 milhões em 2013, com crescimento
de 12,2% em relação a 2012, retomando assim níveis de crescimento de anos anteriores a 2012.
Mantendo-se o lema
de campanha de valorização do
Cooperado e transparência na
gestão da Cooperativa que o nosso Conselho de Administração
continuou focado nos pilares da
austeridade nos gastos administrativos, no controle da sinistralidade e na redução do nível de
endividamento. Da mesma for-

ma, a Diretoria Adm Financeira
manteve- se frente ao grande desafio, suportada pelos planos de
ações apresentados e aprovados
pelas suas áreas de compras, de
recursos humanos e financeira,
visando manter o fluxo e equilíbrio econômico financeiro da
Cooperativa.
Destaques dos marcos de desempenho da gestão de 2013:
1. Redução em 2013 de R$ 8 milhões do nível do endividamento
de empréstimo bancário líquido
para investimentos em recursos
próprios e constituição de ativos
garantidores ANS, que em 2010
era de R$31 milhões, em 2011
R$20 milhões, em 2012 R$ 11 milhões e agora em 2013 fechado
com R$ 3 milhões.
2. Mantivemos em 2013 a relação
Despesa Administrativa x Receita Bruta da ordem de 8%.
3. Concluímos em 2013 a constituição de lastro financeiro para
ativos garantidores exigidos pela
ANS, notadamente para e PEONA
e PESL, nesta incluso ressarcimento ao SUS.
4. Obtivemos em setembro de
2013 aprovação de nota técnica
atuarial para PEONA com redução da ordem de 45%.
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EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS EM MILHARES DE REAIS
2009

2010

2011

2012

2013

Contraprestações Líquidas

173.848

196.424

215.028

207.943

207.514

Custos/Desp.Operacionais

115.516

128.318

145.471

144.827

141.637

Result Operac. Antes Provisões

58.332

68.106

69.557

63.116

65.877

6.877

9.214

7.083

7.984

(9)

51.092

58.878

62.442

54.135

65.450

345

14

33

2.148

830

18

-

-

1.150

394

Deprec, Amortiz. e Provisões
Honorários Médicos
Reservas Estatutarias/Juros s/Capital Próprio
Sobras a Disposição da AGO

FATURAMENTO

As contraprestações brutas antes dos tributos em 2013 foi
de R$217,3 milhões, crescimento de 3% em comparação
ao ano de 2012. Quando comparadas as contraprestações
liquidas de R$207,5 milhões, após dedução dos tributos,
o ano de 2013 apresenta estabilidade em relação a 2012.

CUSTOS E DESPESAS
OPERACIONAIS

Os custos e despesas operacionais sem honorários médicos representaram em 2013 68,3% do faturamento líquido
apresentando redução de 1,4% em relação aos 69,7% registrados em 2012. Com destaque para os efeitos da redução
de R$ 7 milhões de PEONA no montante de depreciação,
amortização e provisões mediante aprovação de nota
técnica atuarial em setembro de 2013.

HONORÁRIOS MÉDICOS
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O total de HM´s (honorários médicos) de R$ 65 milhões
pagos em 2013 apresentou aumento de 20,90% quando
comparados com 2012. Com destaques para o valor da
consulta médica que era de R$40,00 em 2012 e fechou o
ano de 2013 reajustada para R$50,00.

EVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS
(em milhares de Reais)
65.450
62.443

58.878

54.135
51.092

2009

2010

2011

2012

2013

A rentabilidade básica de uma cooperativa é medida por sua capacidade de gerar
ganhos aos seus Cooperados, através dos serviços que os mesmos prestam aos clientes ligados
ao negócio da Cooperativa. Nesse sentido em 2013 foram pagos R$65 milhões de honorários
médicos representando um aumento de mais de R$11 milhões (+20,9%) em relação ao ano
de 2012. Demonstrando claramente que o objetivo da Cooperativa foi cumprido na Unimed
SJC, expressando assim, o empenho da Administração no sentido de aumentar e melhorar a
rentabilização dos seus Cooperados por meio dos honorários médicos.
EVOLUÇÃO DOS FINANCIAMENTOS PARA INVESTIMENTO
(em milhares de Reais)

41.151

EVOLUÇÃO DOS FINANCIAMENTOS PARA INVESTIMENTO
(em milhares de Reais)
38.809

35.835
41.151

32.038

31.555
38.809

35.835

18.776

20.033

18.776

20.033

31.550

20.454

20.454

32.038

28.720

28.720

11.101
3.319
11.100

2009

2010

2011

2011
Aplicações

Saldo
Dez 2011

2012

2012
Aplicações

Saldo
Dez 2012

2013

2013
Aplicações

Saldo
3.319
Dez 2013

Desde o ano de 2007 os financiamentos bancários foram utilizados principalmente para
investimentos
em recursos
próprios,
com
ênfase 2012
para o SDH
- Santos
Dumont
Hospital.
Em 2013
o
2009
2010
2011
2011
Saldo
2012
Saldo
2013
2013
Saldo
Aplicações
Dez
2011
Aplicações
Dez
2012
Aplicações
Dez
2013
nível de endividamento bancário liquido para investimentos em recursos próprios e constituição de
ativos garantidores para ANS, apresentou redução da ordem de 70% se deduzidas às aplicações livres
e custodiadas na ANS.
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EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS
(em milhares de Reais)

14.828

16.515
13.535

13.143
10.249

2009

2010

2011

2012

2013

O saldo
provisões
técnicas
R$13,5
milhõesem
em2013
2013foi
foireduzida
reduzida em
em R$
R$ 33 milhões
O saldo
dasdas
provisões
técnicas
dede
R$13,5
milhões
milhões
em
relação
a
2012
devido
aprovação
de
nota
técnica
atuarial
junto
a
ANS
em
setembro
de
2013
em relação a 2012 devido aprovação de nota técnica atuarial junto a ANS em setembro de 2013.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS X FATURAMENTO (em milhares de Reais)

348.714
320.136

311 .041

283.395
241.133

23.385 9,7%
2009

23.641 8,3%
2010

25.342 7,9%
2011

25.450 8,1%
2012

27.722 7,9%

2013

Faturamento
Despesas Administrativas
% Despesas / Faturamento

O faturamento de R$ 349 milhões em 2013, com R$108 milhões de intercâmbio incluso,
apresentou aumento de 12,2% em relação ao faturamento do ano de 2012. O índice de despesas
administrativas desde 2011 permanece da ordem de 8% sobre os faturamentos brutos.
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EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milhares de Reais)

25.540

24.533
20.732

12.289

10.505

2009

2010

2011

2012

2013

A evolução de R$ 1 milhão do PL em 2013 foi decorrente da geração de sobras no ano.

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS X SOBRAS LÍQUIDAS (em milhares de Reais)

3.298

1.150

362

1.224

394
18

2009

14

0

2010

33

0

2011

2012

2013

Resultados
Sobras Líquidas
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este relatório sintetiza as ações e realizações, fruto do trabalho
dos colaboradores e médicos cooperados da Unimed-SJc.
Produzido pelo departamento de comunicação e Marketing.
Jornalista Responsável
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ceP 12245.030
central de atendimento ao cliente
0800 727 4141
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