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A direção é o

crescimento.
Grandes exploradores tinham uma em
mãos. Era ela quem os conduzia para
os destinos desejados. Porque para uma
rota segura, é indispensável uma bússola.
Apresentamos um conceito que destaca,
através desse instrumento, a relevância
de um ano de gestão pautado por uma
direção precisa, que tem avançado
por caminhos traçados sob critérios
minuciosos, que estão conduzindo a
Unimed SJC aos melhores destinos.
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Mensagem do
presidente
É com imensa satisfação e realização que entregamos aos nossos
cooperados, colaboradores e clientes este Relatório de Gestão,
que apresenta 2012 como um ano de verdadeiro engajamento
por parte de todos e, consequentemente, de grandes avanços
para a Unimed São José dos Campos.
Após atravessar um período de extrema austeridade,
conseguimos reduzir de forma considerável nosso
endividamento. Graças ao voto de confiança e investimento
de nossos sócios, hoje temos uma Cooperativa renovada, que
conseguiu cumprir com seus Ativos Garantidores, Margem de
Solvência e Patrimônio Mínimo Ajustado, que são obrigações
de caráter primordial junto à ANS - Agência Nacional de Saúde
Suplementar. Com todos esses esforços, chegamos ao melhor
resultado de balanço dos últimos anos.

redução
do

endividamento

Estamos na direção certa, buscando a cada dia se aproximar
do Norte que sempre perseguimos, que é gerar cada vez mais
prosperidade aos Cooperados desta Singular, satisfação aos
nossos clientes e orgulho dos nossos colaboradores.

valorização
dos

Estamos preparados para iniciar a execução de um plano de
valorização dos nossos sócios, que contribuirá para garantir
melhor atendimento ao cliente final da Unimed, em São José
dos Campos, Jacareí e Litoral Norte. Cheios de orgulho, podemos
dizer que nossa referência para cumprir esta missão está na
excelência que temos verificado no desempenho dos Recursos
Próprios com destaque para o Santos Dumont Hospital e
Laboratório Unimed-SJC, que tem contribuído para a redução
dos custos assistenciais e pelo uso consciente dos recursos
administrativos da Operadora.

cooperados

investimento

Em 2013, desejamos manter a sustentabilidade desta
administração, contamos com o apoio de nossos cooperados
para otimizar os recursos dos quais dispomos.
Nossa ambição é meta tangível. E nossa solidez já é uma realidade.
Dr. Julio Cesar Teixeira Amado
Diretor Presidente

em recursos

Próprios
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Mensagem do
Conselho de
administração
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No ano de 2012 a Unimed São José dos Campos trabalhou fortemente para cumprir seus
compromissos e se colocar a caminho de um novo momento. Todos os nossos esforços foram
voltados para a busca de condições que possibilitassem a melhoria da remuneração médica,
satisfação dos nossos clientes e reconhecimento de nossos colaboradores. Com passos firmes,
preparamos a Cooperativa para o cumprimento dessas metas.
O Conselho de Administração se engajou nesta jornada e representou os anseios dos nossos
cooperados, zelando pela transparência nas decisões tomadas e na manutenção do espirito
cooperativista na gestão da empresa.
O ano de 2012 foi de muitas realizações, que nos permitirão chegar ainda mais longe e
proporcionar aos nossos Cooperados as conquistas que tanto desejam.
Saudações Cooperativistas,
Conselheiros Vogais
Dr. José Eduardo Domingues
Dr. Gerson Vielas Alves
Dra. Rosângela H. Araújo Santos
Dr. Paulo Cesar Ribeiro De Carvalho
Dr. Julio Cesar Teixeira Amado
Dr. Luiz Alberto Siqueira Vantine
Dr. Lauro Benedito Hanna
Dr. Nelson De Almeida

Conselheiros suplentes
Dr. Daniel Monteiro Lino
Dr. Marcelo Cobra Hilário
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Indicadores Unimed SJC
Faturamento bruto anual
Número de cooperados
Número de Cooperados que ingressaram na
Cooperativa em 2012
Número de consultas realizadas
Número de exames realizados (Laboratório
Unimed)
Número de clientes na carteira total
Número de novos clientes no ano de 2012
Número de hospitais próprios
Número de empregos (operadora)
Número de empregos (recursos próprios)
Número de hospitais credenciados
Número de hospitais dia credenciados
Número de postos de coleta de laboratórios próprios
Número de laboratórios credenciados
Número de clínicas credenciadas
Número de clientes assistenciais

R$ 311 milhões
662
04
1.138.289
1.355.357
137.781
5.709
02
307
576
16
03
07
09
104
115.393

Número de Cooperados
por cidade de atuação
São José dos Campos
Jacareí
Ubatuba
Caraguatatuba
São Sebastião
Guararema
Ilhabela
Santa Branca
Paraibuna

462
115
14
46
12
02
04
04
03
Total

662

monteiro lobato

igaratá

são josé dos campos
PRONTOS ATENDIMENTOs
PRóprios
POSTOS DE COLETA
(LABORATóRIO PRóPRIO)

jacareí
Ubatuba

santa branca

guararema

Centro de especialidades
médicas

paraibuna
hospitais PRóPRIOS

caraguatatuba
salesópolis
são sebastião

hospitais credenciados
hospital dia CREDENCIADOS

ilhabela
laboratórios credenciados
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Nossos
endereços
UNIDADES
São José dos Campos
Unimed Sede Administrativa
Av. Dr. Nelson D’ávila, 1365
São Dimas
Tel.: 0800-727-4141
Hospital Dia / Pronto Atendimento
Rua Vilaça, 820
Centro
Tel.: (12) 2139-0313 / 2139-0384
Laboratório - Unidade Vilaça
Rua Vilaça, 772
Tel.: (12) 2139-0332 / 2139-0430
Laboratório - Unidade José Longo
Av. Eng. Francisco José longo, 453
Jd. São Dimas
Tel.: (12) 3942-5719 / (12) 3942-7517
Laboratório – Unidade Andrômeda
Av. Andrômeda, 1280
Jd. Satélite
Tel.: (12) 3932-1050
Laboratório - Unidade Santos Dumont
Av. Tívoli, 336
Vila Bethânia
Tel: (12) 3878-1270/ 1271 / 1272
CEM - Centro de Especialidades
Médicas
Av. Eng. Francisco José Longo, 873
Jd. São Dimas
(12) 2139-4100
Fisioterapia e Reabilitação
Av. Tívoli, 223
Vila Bethânia
Tel.: (12) 3904-1111
Saúde Ocupacional
Rua Vilaça, 820
Centro
Tel.: (12) 2139-0396
Núcleo de Atenção Integral à
Saúde (NAIS)
Rua Teopompo de Vasconcelos, 67
Vila Adyana
Tel.: (12) 3943-0611

Pontos de Vendas
Santos Dumont Hospital
Av. Tívoli, 336
Vila Bethânia
Tel.: (12) 3878-1500
Jacareí
Pronto Atendimento
Rua Dr. Lúcio Malta, 693
Centro
Tel. (12) 2128-4000
Tel.: (12) 2128-8002 / 2128-8003
CEM - Centro de Especialidades
Médicas
Rua Dr. Lúcio Malta, 34
Centro
(12) 2139-4100
Fisioterapia e Reabilitação
Rua Dr. Lúcio Malta, 693
Centro
Tel.: (12) 2128-4009
Laboratório
Praça dos Três Poderes, 34
Centro
Tel.: (12) 2128-8002 / 2128-8003
Caraguatatuba
Atendimento Administrativo e
Laboratório
Av. Arthur Costa Filho, 1541
Sumaré
Tel.: (12) 3882-3744
Tel.: (12) 3882-3009 (Laboratório)
São Sebastião
Atendimento Administrativo
Rua Capitão Luiz Soares, 557 - Sala 08
Centro
Tel.: (12) 3892-4499
Ubatuba
Atendimento Administrativo,
Laboratório e Ambulatório Médico
Rua Leovigildo Dias Vieira, 1.068
Itaguá
Tel.: (12) 3832-4003 - (Administrativo)
Tel.: (12) 3834-4807 - (Laboratório e
Ambulatório)

São José dos Campos
Sede Administrativa
Av. Dr. Nelson D’ávila, 1365
São Dimas
Tel.: 0800-727-4141
Jacareí
Estação Jacareí
Rua Dr. Lúcio Malta, 693,
Centro
Tel. (12) 2128-4000
Caraguatatuba
Sede Administrativa
Rua Arthur Costa Filho, 1541
Sumaré
Tel.: (12) 3882-3744 / (12) 3882-3009
Loja ACEC
Rua Eng. João Fonseca, 484
Centro
Tel. (12) 3897-8822
Ubatuba
Sede Administrativa
Av. Leovigildo Dias Vieira, 1.068
Itaguá
Tel.: (12) 3932-7097
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Gestão
estratégica
ASSESSORIA ESTRATÉGICA
Mesmo com os reflexos da crise econômica, que produziu efeitos
na nossa área de ação, provocando a redução no número de
beneficiários de planos de saúde, conseguimos cumprir o nosso
planejamento orçamentário para 2012. Terminamos o ano com
elevação do ticket médio dos produtos em pré-pagamento,
reduzimos a sinistralidade, controlamos as despesas administrativas
e investimos em ações de marketing de forma responsável. Todas
essas ações proporcionaram o resultado que é apresentado neste
Relatório de Gestão e que pode ser considerado como o melhor
dos últimos anos. Para o controle e acompanhamento das metas
estabelecidas para o ano, mantivemos o uso das ferramentas
de gestão como o BSC (Balanced Score Card), aprimoramos os
processos internos e adotamos a política da qualidade em todas as
nossas atividades.
Priorizamos a utilização dos nossos Recursos Próprios em 2012,
com destaque para o crescimento do Laboratório Unimed e
Santos Dumont Hospital, consolidando essa estratégia de mercado
que trouxe ganhos na redução de custos assistenciais, qualidade
no atendimento aos nossos clientes e sobretudo autonomia
para nossa empresa. A Unimed-SJC continua em destaque como
a principal Operadora de Saúde da nossa região, atendendo
41,34% dos beneficiários que possuem plano de saúde entre as
operadoras que atuam em nossa área de ação. Com uma carteira
de 115.393 clientes assistenciais, nossa Singular possui 165% a
mais de beneficiários do que a segunda colocada no ranking das
operadoras locais.

1.238.075

6

População total da
área de atuação

Número de
operadoras da
concorrência local

163.734

279.127

Número de usuários
informados pela
concorrência

Número de usuários
da região

Fonte: Sistema de Beneficiários da ANS – Base DEZEMBRO/2012
Fundação SEADE - Estimativa 2012

Participação
Mercado

41,

34%

115.
393
Clientes

165
Maior que
%

a segunda
operadora local
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Número de usuários Unimed-SJC e concorrência
Mesmo com os reflexos econômicos ocorridos em 2012, a Unimed-SJC fechou o ano com
uma carteira própria de 115.393 clientes, um número 165% maior que a segunda colocada no
ranking das operadoras locais:
ANS

RAZÃO SOCIAL

339091
415693

ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA
(São Francisco Vida)
CIME CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA
(Hospital Alvorada)
COOPERATIVA DE SERVICOS MÉDICOS
E HOSPITALARES DE JACAREI (Ativia)
CLINICA SÃO JOSÉ - SAÚDE LTDA.
(São José Saúde)
IRMANDADE SANTA CASA MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (Vale Saúde)
POLICLIN S/A SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES

331872

UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

402923
323349
320510
413275
351695

CIDADE

USUÁRIOS

JACAREÍ

13.016

JACAREÍ

9.435

JACAREÍ

32.987

SJC

43.467

SJC

23.289

SJC

41.540

SJC

115.393
Total

Fonte: Sistema de Bene iciários da ANS – Base DEZEMBRO/2012

279.127
Concorrência

163.734
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MARKETING E COMUNICAÇÃO
Não basta apenas seguir na direção correta, temos que
ser reconhecidos por isso. O Marketing da Unimed São
José dos Campos tem a responsabilidade de promover
a nossa marca, para que ela esteja sempre presente em
nossas conquistas, e seja percebida de maneira positiva
na qualidade do atendimento ao cliente e no reforço da
nossa identidade cooperativista. Somos a 20ª marca mais
valiosa do Brasil, e a marca ‘Top of Mind’ em planos de
saúde, tanto no Vale do Paraíba, quanto nacionalmente.
Para nos manter nesta posição, o departamento realiza
ações voltadas para todos os públicos de interesse,
atuando no suporte estratégico aos negócios da
operadora de saúde e da Cooperativa, para aumentar o
orgulho do colaborador, a satisfação do cliente, a confiança
do Cooperado e o aumento das vendas.

EVENTOS
Unimed Run
Em sua sexta edição, a Unimed Run
bateu récorde de público. Foram
mais de 2.300 inscritos, em um
total de aproximadamente 4.000
pessoas presentes, que se uniram
para dar o seu melhor pela saúde. Realizado pela primeira vez
na Via Norte, o evento ofereceu as modalidades de caminhada
de 3km, e corridas de 5 e 10 quilômetros.
Circuito 2 Rodas - Santos Dumont Hospital
Em dezembro de 2012 aconteceu o 1º Circuito 2 Rodas –
Santos Dumont Hospital. O evento tinha como objetivo reunir
motociclistas da região em prol de uma causa social. A rota teve
início em São José dos Campos e seguiu até Caraguatatuba,
com mais de 45 motocicletas, e um público de cerca de 85
participantes. Toda a renda do evento foi revertida em doação
para Casa Beija Flor de apoio ao menor, de Caraguatatuba.

20
Marca

º

mais valiosa

do Brasil
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Marketing Esportivo
Os investimentos em marketing esportivo foram mantidos em
2012. Valorizar o esporte regional coloca nossa marca em contato
constante com nosso público, além de reforçar nossa posição de
apoiar práticas que incentivam 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. Com o bom desempenho
da equipe de basquete, a marca da Unimed esteve presente
constantemente nos veículos de comunicação, em uma exposição
avaliada em mais de R$ 2,3 milhões em mídia espontânea.

nossa
maior
cesta:
o orgulho.

Parabéns AESJ Basketball
pela campanha no NBB
2012.
Homenagem da Unimed
SJC patrocinadora oficial
do AESJ.

RETORNO DE MÍDIA COM PATROCÍNIOS EXPORTIVOS

R$ 812.242,00
2011

+ 191%
Variação %

R$ 2.363.048,00
2012

Marca
presente

Mídias
No planejamento de marketing de 2012 a Unimed SJC manteve seu patrocínio em programas
de rádio (Primeira Hora Regional, Bom Dia Saúde e Parada dos Esportes, todos da emissora
Bandeirantes) e na TV (Programa Meu Primeiro Bebê).
Além disso, intensificou seu trabalho nas mídias digitais e redes sociais. As ações incluíram
divulgação de campanhas no Facebook e Twitter, que geraram um aumento de 30,4% das pessoas
que acompanham a Unimed SJC nas redes sociais.
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Assessoria de Imprensa

R$2,5
milhões

A Assessoria de Imprensa da Unimed-SJC é responsável pela
construção do relacionamento junto à imprensa e demais
públicos de interesse. Em 2012, a Unimed-SJC teve seu nome
exposto positivamente 669 vezes, em veículos impressos
e na TV, totalizando um retorno em mídia espontânea de
aproximadamente R$2,5 milhões, um resultado 114,8% superior
ao de 2011. O crescimento do retorno em valor de mídia foi
maior do que o de nº de citações, o que indica que não só
aumentamos o número de vezes em que fomos mencionados,
mas também passamos a ser expostos em espaços/veículos de
maior visibilidade.

de mídia
espontânea

2011

2012

Variação
%

Nº de Citações

356

669

87,9%

Valor Mídia
Espontânea

R$ 1.163.209,70

R$ 2.498.136,00

114,8%

resultado

mídia

espontânea

E

Publicidade e Propaganda
Conheça as principais Campanhas e Anúncios de
2012:

OS QU
VIÇOS MÉDIC
TANTOS SER
.
O CEM TEM S UM A UM PARA VOCÊ
LISTAMO
seus
oferece aos
A Unimed-SJC - Centro de
clientes o CEM Médicas. No CEM, o
Especialidades marca consultas em
ed
cliente Unim das 17 especialidades
qualquer uma agilidade e
disponíveis, com unidades de São
nas
comodidade os ou Jacareí.
José dos Camp

ade

Especialid

ade
Disponibilid
no CEM

Alergologia
rica
Alergologia pediát
Cardiologia
a
Clínica médic
Dermatologia
ia
Endocrinolog
ia pediátrica
Endocrinolog
Geriatria
Ginecologia
Obstetrícia
Neurologia clínica
ria
Neuropediat
Ortopedia
gologia
Otorrinolarin
Pediatria
Psiquiatria
Urologia

• Campanha de Aniversario da UNIMED – 41 anos
• Campanha Interna – Companheiro de Vendas
• Campanha Institucional – O melhor da Unimed é você
• Campanha Institucional Santos Dumont Hospital - Sorriso
• Campanha de Vendas – Unimed Tem Tudo
• Campanha de Vendas – Plano Ideal
• Campanha Divulgação ONA - Santos Dumont Hospital
• Ações de Divulgação dos Programas do NAIS - Antitabagismo,
	Câncer de Mama, Diabetes e Vacinação
O melhor da
Unimed é você.

í
Unidade Jacare693 Centro
s
R. Dr. Lúcio Malta,
José dos Campo
Dimas
Unidade Sãoo José Longo, 873 Jd. São
Av. Eng. Francisc

ar de
Quando precis , já
um especialista
sabe onde ligar.

• PALESTA SOBRE O DIA
MUNDIAL SEM TABACO
DATA
HORÁRIO

12 2139-4100

31/05/2012

18:30

LOCAL
Sede do NAIS:

Rua Teopompo de Vasconcelos,
67
Vila Adyana - São José dos
Campos
Telefone: (12) 3943-0610

O melhor da
Unimed é você.

as
Central de Vend
0800 727 7270

A Unimed
tem tUdo:
690

Médicos
cooperados

102

Clínicas
credenciadas
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Hospitais
credenciados

02

Hospitais próprios:
Santos Dumont Hospital
e Hospital Dia

02

Centros de
Especialidades Médicas

e...
o melhor da
Unimed é você.

Tudo isso pra você, que é o melhor
da Unimed há
anos.

41

Vendas: 0800 727 7270 | www.unimedsjc.com.br
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• Datas Comemorativas
• Inauguração Laboratório Vilaça
• Concurso para novos cooperados

AmAdurecer é
reconhecer quem
nos fAz grAnde.
A Unimed SJC está completa
ndo 41 anos. Chegar a essa
“idade”, além de trazer
alegrias, nos traz amadure
muitas
cimento. E esse amadure
cimento resulta em reestrutu
modernidade para a Unimed
ração e
SJC. Mas, mesmo com todas
essas conquistas nesses
não esquecemos o que
41 anos,
é realmente importante
na nossa vida: VOCÊ.
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ESTÁ NA HORA
DE PROVAR
O QUE VOCÊ
JÁ SABE.
QUEREMOS QUE VOCÊ DEMONSTRE TODO O SEU
CONHECIMENTO A RESPEITO DAS NOSSAS ROTINAS E
PROCESSO DE TRABALHO AOS AUDITORES.
AS CERTIFICAÇÕES EMITIDAS PELA ONA
ACRESCENTAM CREDIBILIDADE AOS PROFISSIONAIS
DAS INSTITUIÇÕES DETENTORAS E VALORIZAM O
CURRÍCULO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE.

anos

ONA

Organização Nacional de Acreditação

Grupo de Comunicação
Com o objetivo de integrar os colaboradores da Unimed SJC,
o Grupo de Comunicação realizou diversas ações durante o
ano.
Em 2012, passou por uma reformulação de sua
identidade visual, para aumentar
seu reconhecimento, e fortalecer
sua imagem perante os
colaboradores.
Conheça as ações realizadas:
• Aniversário Unimed – 41 Anos
• Ações de Páscoa
• Dia das Mães
• Campanha de Inverno
• Festa Junina
• Dia dos Pais
• Excursão Hopi Hari
• Festa de Final de Ano
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PRÊMIOS
Top Vale 2012
Pelo sexto ano consecutivo, a Unimed-SJC foi o plano de saúde
mais lembrado na região.
Fomos premiados nas categorias:
• Plano de Saúde/ Assistência Médica mais lembrado em
	São José dos Campos;
• Plano de Saúde/ Assistência Médica mais lembrado em Jacareí;
• Plano de Saúde/ Assistência Médica mais lembrado na região
do Vale do Paraíba;
• Laboratório de Análises Clínicas mais lembrados em Jacareí.

Pesquisa Empresa Nota 10 – Caraguatatuba
Anualmente a ACEC - Associação Comercial de Caraguatatuba faz
uma pesquisa de opinião pública para conhecer as marcas mais
lembradas pela população, e as mais lembradas nas entrevistas
recebem o prêmio intitulado “Empresa Nota 10”.
Pela primeira vez a pesquisa avaliou o segmento de assistência
médica, e a Unimed São José dos Campos foi eleita pela
população de Caraguatatuba como a melhor empresa do ano de
2012, no ramo de atividade Plano de Saúde.

18º Prêmio de Marketing
Em 2012 a Unimed São José dos Campos teve destaque
na premiação, ficando com o 3º Lugar na Categoria Ação
Promocional, com o evento Unimed Run. Nesta edição,
competimos pela primeira vez no mesmo grupo das maiores
Unimed’s do Brasil, e fomos a única singular com área de atuação
não vinculada a uma capital estadual presente nas 5 primeiras
posições.

3

º

lugar
Ação

Promocional
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Encontro Unimed De Relacionamento
Com Os Clientes
Para fechar o ano de 2012, a UNIMED-SJC preparou para
seus maiores clientes um Coquetel de Relacionamento, com
mais de 400 pessoas, no Espaço Boa Nova, em SJC.
Esse evento é utilizado anualmente,
como forma de aproximação às
principais contas da Operadora, e
momento oportuno para agradecer
pela parceria e credibilidade
depositada na nossa marca e
sobretudo pelo reconhecimento
obtido nas principais pesquisas de
mercado. A atração da noite ficou por
conta do cantor e compositor João Bosco, que resgatou seus
maiores sucessos e encantou os espectadores.

Campanha de Vendas - Plano Ideal
A campanha de vendas, que começou a ser veiculada em novembro
deste ano, resultou na entrada de 1.700 novas vidas no mesmo mês,
e um faturamento superior a R$ 150 mil. Foi o melhor mês de
vendas dos últimos dois anos.

1.700

novas

vidas
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JURíDICO
Atuando nas áreas cível, comercial, tributária, regulatória, societária
e contratual, o Setor Jurídico da Unimed SJC desempenhou
diversas atividades em 2012, onde podemos destacar:

ANS

• Atuação frente `a 88 demandas da ANS
	Agência Nacional de Saúde Suplementar;
• Apresentou 994 impugnações em relação a 05 ABI’s
(Aviso de Beneficiário Identificado) que previam ressarcimento ao SUS
pelo uso de recursos hospitalares de beneficiários da operadora.

88

demandas

da ANs

AÇÕES JUDICIAIS

• Apresentação de defesas a processos judiciais promovidos
contra a Unimed SJC;
• Ações de Recuperação de Crédito entre Monitorias / Ações de
	Cobrança / Execução de Títulos Extrajudiciais;
• Forte atuação junto `a ações trabalhistas.

9
ofícios
e
23

OFÍCIOS E NOTIFICAÇÕES

notificações

• Atuação em 9 ofícios e 23 Notificações de diversas origens,

tais como Ministério Público, órgãos judiciais e administrativos, etc.

PROCON
• Atuação em 58 Reclamações de clientes junto ao Procon.

PARECERES

• Em 2012 foram emitidos mais de 120 pareceres jurídicos sobre

assuntos diversos, solicitados pelos diversos departamentos da
	Unimed SJC.

ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE CONTRATOS
Em 2012 foram recebidas 273 solicitações de análise / elaboração
de minutas contratuais, entre contratos, aditivos e distratos,
englobando prestadores de serviços e fornecedores diversos, como
também prestadores da rede credenciada.

273
solicitações

de análise/elaboração
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RELACIONAMENTO COM COOPERADOS
O setor de Relacionamento com Cooperados fechou o ano de
2012 com 7.370 mil atendimentos para um total de 662 médicos
Cooperados e seus familiares. Além de exercer o papel de
aproximar o Cooperado à sua Cooperativa, o setor administra os
benefícios oferecidos, tais como plano de saúde, seguro
de vida, seguro SEDIP, sendo inteiramente dedicado à
servir aos sócios da empresa.
O setor ainda administra a Ouvidoria do Cooperado,
que por estar subordinada diretamente à Assessoria
Estratégica, traz a garantia de que as solicitações e
reclamações dos Cooperados sejam de conhecimento
da alta administração, permitindo a tomada de ação com
maior agilidade.

7.370
atendimentos

Outro objetivo do setor é 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.
A partir de dezembro de 2012, assumiu como coordenador do
setor, o médico Cooperado Dr. Wanderson Prado Leite.

Evolução de Atendimentos por mês - 2012
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UNIMED EM QUESTÃO

Unimed em Pauta
Ainda como ação de relacionamento, em 2012 foi criado o
“Unimed em Pauta”, boletim periódico trimestral que traz os
dados mais significativos do negócio da Cooperativa, tais como
sinistralidade, rentabilidade da carteira, faturamento, custos
assistenciais, despesas administrativas, performance dos Recursos
Próprios, valores de consulta, enfim, dados que representam a
evolução da Cooperativa. Tudo com a máxima transparência aos
sócios da empresa, um dos pilares dessa gestão.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
No segundo semestre de 2012, voltamos com o evento
“Aniversariantes do Mês”, a tradicional comemoração dos
Cooperados aniversariantes que acontece sempre no Bar do
Coronel, oportunidade de encontrar e conversar com colegas
num ambiente descontraído. Contamos com a presença de 110
participantes, entre Cooperados e seus familiares.

UN

M

E

Em 2012, como ação de relacionamento, foi criado o “Unimed
em Questão”, evento que aproxima a Cooperativa de seus
sócios, levando informações importantes da operadora para
conhecimento de todos. Além, claro, de buscar soluções e
ações que representem melhoria para o negócio. O encontro
é comandado pelo próprio Diretor Presidente, com a presença
da Diretoria Executiva e Conselheiros de Administração. Foram 4
eventos realizados em 2012, nas cidades de Jacareí, São José dos
Campos e 2 em Caraguatatuba, que contaram com a presença
de 89 Cooperados no total.

IMED

Q U E STÃ

O
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NÚCLEO DE EDUCAÇÃO COOPERATIVISTA (NEC)
e RESPONSABILIDADE SOCIAL
Pelo sexto ano consecutivo, a Unimed-SJC conquistou o Selo de
Responsabilidade Social, e se manteve no nível 3. Ou seja, as ações
de responsabilidade social corporativa fazem parte do planejamento
estratégico da empresa. O selo leva credibilidade à singular, já que só é
fornecido pela Unimed do Brasil para as Singulares que estão praticando
ações relevantes de responsabilidade sócio ambiental.
As ações e programas de destaque foram:
• Programas de Inclusão Digital e Capacitação Profissional: Programa Félix e
	Cursos de Formação de Recepcionistas – 59 formandos;
• Programas de Reciclagem e Conscientização Ambiental: Lixo Reciclável, Reciclagem de Lâmpadas
Fluorescentes (645 unidades), Pilhas e Baterias (42 kg);
• Projetos Sociais: tais como entrega de cobertores pela “Campanha de Inverno” e arrecadação de 		
peças para o Fundo Social de Solidariedade, por meio da “Campanha do Agasalho”.

PROGRAMA DE PONTUAÇÃO DOS Cooperados E SECRETÁRIAS
O Programa de Pontuação dos Cooperados premiou 30 médicos, com o objetivo de incentivar
a educação continuada e a participação em eventos societários, através de pontuação pela
participação em cursos de aperfeiçoamento, assembleias, eventos culturais, científicos e sociais.
Além dos médicos cooperados, 80 secretárias também foram premiadas no ano de 2012, como
resultado do Programa de Pontuação das Secretarias. Por meio de um sistema de pontuação,
o programa premia as secretárias que mais investiram no desenvolvimento profissional e que
trabalharam em prol da Cooperativa. A premiação é dada no Dia da Secretária. Ainda com foco
nesse público, 101 secretárias de médicos Cooperados participaram de treinamentos ministrados
pela Cooperativa, nas cidades de São José dos Campos, Jacareí e Caraguatatuba, quando tiveram
a oportunidade de tirar dúvidas sobre o sistema Unimed e ainda receber dicas para o melhor
atendimento aos beneficiários da Cooperativa. Os treinamentos auxiliam os nossos Cooperados no
desenvolvimento de suas secretárias e acabam melhorando a imagem do consultório ou da clínica.

CURSO DE COOPERATIVISMO E CONCURSO PARA NOVOS COOPERADOS
Em 2012, a fim de melhor dimensionar a rede credenciada e adequá-la a atual demanda, a Cooperativa
abriu processo para a cooperação de novos Cooperados que deverão ter seu ingresso efetivo em 2013.
Nesse processo, em consonância com o Estatuto Social, os candidatos foram chamados a participar
do Curso de Cooperativismo que, em 2012, foi maximizado com a aplicação da ferramenta “Jogos de
Negócios”, metodologia aplicada pelo consultor da FGV – Fundação Getulio Vargas, que buscou dar
ao futuro Cooperado a visão de que, ao ingressar na Cooperativa, passa a ser sócio de uma grande
empresa, que tem seu crescimento (ou não) atrelado ao seu próprio comportamento. A aplicação da
ferramenta foi muito bem aceita pelos médicos, com nota média de avaliação final de 8,85.
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COMISSÃO DE REVISÃO ESTATUTÁRIA
Sob a coordenação do médico Cooperado Dr. Éder Teixeira Cardoso, foi estabelecida em 2012
a Comissão de Revisão Estatutária, que contou com a inscrição de 25 médicos cooperados,
interessados em participar dos trabalhos. Foram 15 reuniões ao longo do ano, que contaram com
a assessoria técnica de advogado da Unimed do Brasil e Central Nacional Unimed, com o intuito
de melhor adequar o estatuto da Cooperativa à legislação vigente. Os trabalhos da Comissão se
encerrarão em 2013 e as alterações propostas serão levadas em Assembléia para validação dos
sócios cooperados.

NIC - NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
Criado em 2011, com o objetivo de monitorar as ações previstas no Plano de Ação, elaborado para
atender o Plano de Recuperação ANS. Em 2012 foram realizados investimentos na estruturação
do departamento, através da reorganização do quadro de colaboradores. Além disso, neste ano,
o departamento assumiu também o setor de Qualidade. Com o objetivo de fortalecer a gestão
da operadora, o setor ampliou sua área de atuação, passando a subsidiar o corpo diretivo, com
dados estratégicos para tomada de decisão. Através da centralização do processo de geração da
informação, validação de estudos de viabilidade e acompanhamento de implantações de novos
projetos, em 2012, o NIC entregou importantes trabalhos, que resultaram em ações estratégicas
para a Cooperativa:
1. Desenvolvimento de Relatório Gerencial Mensal, com Gráficos Comparativos de Períodos e Evolução Mensal/Anual.
Esse material é também utilizado para envio aos cooperados, através do Informativo Unimed em Pauta;
2. Estudos de Viabilidade Econômica, para utilização nos Recursos Próprios da Unimed-SJC;
3. Benchmarking com outras Operadoras para balizamento de mercado;
4. Estudo de Custo Médio de Internação – Nota Técnica;
5. Suporte para geração do Radar TISS;
6. Coordenação de Grupo de Trabalho sobre o SIP, com o objetivo de integrar os dados apresentados a 		
	ANS com os indicadores externos (IDSS) e internos (cooperativa);
7. Suporte ao trabalho de IDSS realizado junto à Intrafederativa do Vale do Paraíba.

O NIC também é responsável pelo suporte a outras demandas internas, e fornece informações
sobre o negócio, para serem utilizadas em comunicados e apresentações aos públicos de interesse.
Implantou em 2012 a pesquisa de satisfação com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços
prestados pelo departamento. Essa ação resultou em uma melhoria da gestão da demanda,
aumento da qualidade percebida pelos colaboradores, e aumento da performance da equipe. Nos
últimos três meses de 2012, foram atendidos pelo NIC mais de 50 chamados.
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SETOR DA QUALIDADE
O ano de 2012 foi de muito trabalho para o setor de Qualidade. Vinculada agora à área de
NIC (Núcleo de Inteligência Competitiva), voltou a fazer parte da Presidência, com o desafio de
promover a qualidade como vantagem competitiva e excelência de processos. Nos Recursos
Próprios, a Qualidade se dedicou na preparação do Santos Dumont Hospital para o processo de
acreditação hospitalar da ONA (Organização Nacional de Acreditação) e inovou com as seguintes
ações estratégicas:
1. Reformulação do Comitê de Qualidade - Passou a contar com a participação de profissionais 			
multidisciplinares, fortemente engajados na busca pela qualidade e excelência dos serviços prestados;
2. Realização de reuniões periódicas, onde se discutem os processos voltados para a Acreditação ONA e 		
melhoria dos processos;
3. Auditorias Internas – Foram realizadas auditorias internas e um diagnóstico externo, que avaliou a situação
do SDH perante as conformidades do Manual Brasileiro de Acreditação 2010. Baseando-se nos resultados
obtidos, com o objetivo de integrar todas as áreas do hospital;
4. Implantação de Ferramentas da Qualidade – Foi implantada uma ferramenta de gestão denominada PDCA 		
(Plan, Do, Check, Act. Em português, Planejar, Fazer, Checar, Agir), para que as Não Conformidades 			
identificadas fossem resolvidas de maneira sistêmica e organizada;
5. Visita Técnica da Qualidade – Paralelo a estes trabalhos, foi criado o ciclo mensal de Visitas Técnicas da 		
	Qualidade, visando a aproximação às áreas monitoradas, prestando o suporte necessário para a evolução
dos trabalhos voltados para a acreditação;
6. Criação do Mapa de Processos e Identidade Setorial – A Qualidade realizou, em 2012, um treinamento com
as lideranças do SDH passando o conceito de mapas de processo. Numa segunda etapa, todos os setores
desenvolveram e enviaram à Qualidade o mapemamento de seus processos;
7. Implantação da Identidade Setorial. Cada setor desenvolveu sua identidade setorial, descrevendo seu 		
negócio, missão e visão.

Junto à Operadora o foco da Qualidade foi a atualização dos procedimentos existentes envolvendo
todas as áreas. Além disso, iniciamos o planejamento para o processo de acreditação das operadoras
em saúde conforme RN 277 da ANS (Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados
de Assistência à Saúde da ANS). Atualmente existe no Brasil somente uma operadora de saúde
acreditada. Tal como nos processos de solicitações do NIC, a Qualidade passou a monitorar as
demandas de seus clientes internos através de pesquisa de satisfação aplicada nos atendimentos aos
chamados de serviços solicitados através da intranet. A nova plataforma de avaliação trouxe melhorias
significativas na forma de trabalho e na performance da equipe.
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O mercado de planos de saúde na região de atuação da UnimedSJC sofreu uma retração no último ano. A crise internacional atingiu
parte das empresas da região, provocando uma diminuição no
ritmo de contratações e em algumas organizações houve redução
dos quadros funcionais, afetando o número de beneficiários com
planos de saúde na região. Pelos dados do Tabnet da ANS, houve
uma redução de 4,44% no número de beneficiários na região, com
21.735 pessoas deixando de ter os serviços de um plano de saúde.

311
milhões

Pelos dados do CAGED, o saldo das contratações X demissões
apontou que foram extintos 1.394 postos de trabalho neste ano, em
8 das 12 cidades que atuamos houve saldo negativo nesta relação.

R$

O destaque positivo é do Litoral Norte, com saldo positivo de 654
novos postos de trabalho em 2012.

de faturamento bruto

Outro grande desafio que encontramos em 2012 foi enfrentar
em condições de igualdade a presença mais atuante das grandes
medicinas de grupo e seguradoras do mercado nacional, que
entraram na região com condições e preços extremamente
competitivos, disputando o mercado palmo a palmo com as
operadoras regionais. E este desafio permanecerá em 2013. Mesmo
diante deste cenário, os números finais da Unimed-SJC foram
muito bons. O faturamento total bruto atingiu R$ 311 milhões e
o ticket médio da operadora, nos produtos de pré-pagamento,
chegou ao patamar de R$ 176,28.
As negociações corporativas para equilíbrio de contrato
contribuíram para redução da sinistralidade e elevação do valor
per capita. Trabalhamos fortemente o valor da nossa marca e a
percepção dos clientes quanto à qualidade dos serviços oferecidos.
Terminamos o ano de 2012 com o sentimento, de que mesmo
diante de tantos desafios, cumprimos nossa missão e contribuímos
para os resultados alcançados pela Operadora que permitirão
melhorar cada vez mais nossa relação com o mercado e a
valorização digna dos nossos cooperados.
Dr. José Eduardo Domingues
Diretor de Mercado

176

R$

no ticket

médio
da operadora

30

RELATÓRIO DE GESTÃO 2012 Unimed São José dos Campos

diretoria de
mercado
GESTÃO DE VENDAS

90

%

O trabalho das equipes
que compõem à Gestão de
Vendas conquistou em 2012,
5.709 novos clientes e um
incremento no faturamento
anual, com essas vendas, de R$
3,7 milhões.
Perfil das vendas em 2012:
• 69% das vendas ocorreram
		 em produtos com
		 coparticipação, ajudando no
		 controle da sinistralidade;
• 65% das vendas ocorreram
		 em planos coletivos 		
		 empresariais e adesão 		
		patrocinada;

perfil

Jovem

65

%

das vendas
• 90% das vendas aconteceram
		 na acomodação enfermaria;
• 90% das vendas apresentaram
		 perfil etário jovem, de até
		 48 anos de idade.

em planos

Coletivos

empresariais

69

%

EVOLUÇÃO DAS VENDAS ANUAL

das vendas
com

(EM NÚMEROS DE VIDAS ACUMULADAS)
O trabalho de vendas trouxe, para a Operadora, em 2012,
5.709 novos clientes.

Coparticipação

543
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RECEITA PROVENIENTE DE VENDAS
(EM REAIS)

Os valores trazidos com o trabalho de vendas
atingiram 3,7 milhões de reais em 2012.
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VENDAS POR PRODUTO EM 2012
69% das vendas do ano de 2012 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.

1.283

1.752

22%

31%

Unimed
Fácil

Unimed
Pre-pagamento

1.639

1.035

18%

29%

Unimed
Participativo

Unimed
Pre-pagamento
com fator

DISTRIBUIÇÃO DAS VENDAS POR FORÇA DE VENDAS
(em nº de vidas)

O quadro demonstra a produção de vendas de cada canal de distribuição em 2012.
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GESTÃO DE RELACIONAMENTO CORPORATIVO
O trabalho realizado pela área de Relacionamento Corporativo,
em 2012, foi muito importante para retenção e rentabilização da
carteira, em face ao período bastante turbulento ocorrido no ano,
parte em relação às exigências da ANS e outra em relação ao
cenário macro econômico da região.
Nesse sentido, a equipe de Relacionamento manteve-se firme,
no propósito de esclarecer dúvidas e apresentar soluções
de problemas. Trabalhamos na divulgação do CEM - Centro
de Especialidades Médicas, como forma alternativa para a
dificuldade de marcação de consultas, e utilizamos os Programas
do NAIS como meio de ajuda na redução de sinistralidade.
Foram realizadas pela área de Relacionamento Corporativo 3.514
visitas durante o ano, as quais foram devidamente classificadas
pelos clientes como eficientes e esclarecedoras, principalmente
quanto ao papel de ajudar na aplicabilidade de várias Resoluções
Normativas, publicadas pela ANS ao longo do ano.
Os reajustes contratuais em 2012 atingiram o valor de R$ 11,5
milhões de novas receitas e atingimos a meta de 100% de
contratos coletivos, regulamentados à Lei 9.656/98, restando
apenas beneficiários ligados a planos individuais/familiares.

Relacionamento

Corporativo

3.514
Visitas

11,5
milhões
R$

de novas receitas

100

%

de contratos

coletivos

regulamentados
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NOVAS RECEITAS TRAZIDAS COM O TRABALHO DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL
(Em milhares de reais)

O trabalho de renegociações contratuais em 2012 trouxe para a Operadora R$ 11,5 mil em novas receitas.
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VISITAS DE RELACIONAMENTO
(em número de visitas)

A Equipe de Relacionamento Corporativo realizou 3.514 visitas à clientes no ano de 2012, ouvindo
suas demandas, apresentando soluções e renegociando contratos. Mais de 90% dos clientes
classificaram essas visitas como proativas e eficientes na busca de soluções.
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MOVIMENTO DA CARTEIRA DE CLIENTES ASSISTENCIAIS 2012
(em número de vidas)
150.000
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OBS.: A carteira assistencial é formada pelos clientes diretos, que contratam os serviços da Unimed-SJC, sejam em pré-pagamento
ou custo operacional. No ano de 2012, houve grande nº de demissões na nossa área de ação e cancelamento de alguns contratos.

MOVIMENTO DA CARTEIRA TOTAL
(ASSISTENCIAL + MEDICINA OCUPACIONAL + INTERCÂMBIO - EM NÚMERO DE VIDAS) 2012
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100.000
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A carteira total é formada pelos clientes assistenciais+clientes recebidos do intercâmbio+clientes da
medicina ocupacional.
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EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO 2012
(Planos Assistenciais + S. Ocupacional+Intercâmbio - Em Milhares de R$)
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Evolução da Carteira Total de Clientes
(Planos Assistenciais+S.Ocupacional+Intercâmbio - Em número de Vidas)
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Evolução do Ticket Médio geral
(Em Reais)
R$ 200,00

R$ 175,30

R$ 182,96

R$ 188,13

R$ 186,84

R$ 150,00

R$ 100,00
1° Trim.

2° Trim.

3° Trim.

4° Trim.

Os gráficos demonstram a evolução do faturamento no ano de 2012, a movimentação da carteira e o
crescimento do ticket médio geral.

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES ASSISTENCIAIS
POR REGULAMENTAÇÃO (EM NÚMERO DE VIDAS)
Em 2012 reduzimos em 23% o número de Contratos Não Regulamentados.

2.315
2%

Não
Regulamentado

113.078

98%

Regulamentado
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DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES ASSISTENCIAIS POR SEGMENTAÇÃO
(EM NÚMERO DE VIDAS)

Com a redução de vidas nos planos coletivos empresariais, houve aumento percentual do número
de vidas nos planos individuais/familiares.
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patrocinado)

13%

96.231

83%

Pessoa Jurídica
(Coletivo patrocinado)

4%

Unimed São José dos Campos RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

PERFIL ETÁRIO DA CARTEIRA ASSISTENCIAL EM 31/12/2009
A carteira da operadora com 69,5% dos benefeciários entre 0 a 48 anos de idade.

Clientes sexo masculino

8.567

6.253
11,69%

11.879
22,22%

50,07%

12.354

> 59

16,02%

26.772

Clientes sexo FEMININO

49 a 58 anos

34 a 48 anos

0 a 33 anos

19,95%

8.009
12,93%

13.766
22,23%

27.793
44,89%

TOTAL

53.471

61.922

46,34%

53,66%
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O ano de 2012 foi de intenso trabalho para a Diretoria de Assistência
e Promoção à Saúde na busca do equilíbrio entre nossos três pilares:
atendimento aos clientes, remuneração dos Cooperados e cumprimento
das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde. Com o
objetivo de melhorar continuamente o atendimento aos nossos clientes,
tanto da carteira própria quanto do intercâmbio, agilizamos o processo
de autorização dos procedimentos médicos e de serviços diagnósticos
com a implementação de tecnologias digitais, tal como a criação do
“Autorizador Web Unimed” disponível em nosso site.

Satisfação
dos
clientes

Ainda em direção à melhoria do atendimento, oferecemos
excelentes serviços em nossos Recursos Próprios e readequamos
nossa rede de prestadores de saúde, com o credenciamento de
novos serviços e a retomada de antigas parcerias.
Em 2012, o Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) repetiu
seu excelente desempenho em medicina preventiva com diversos
programas de promoção à saúde e prevenção à doença nos
segmentos de Saúde da Criança e do Adolescente; Saúde do Adulto
e Idoso; Saúde da Mulher e Saúde Mental. Este desempenho foi,
mais uma vez, reconhecido no Sistema Unimed com a premiação
dos programas “Bebê Unimed” e “Planejamento Familiar” no
Simpósio das Unimeds do Estado de São Paulo (SUESP).
Atuamos com determinação na regulação dos eventos e gestão
dos custos assistenciais, com objetivo de reduzir a sinistralidade,
proporcionando as condições para melhoria financeira da
nossa Cooperativa, e consequentemente, possibilitando que
no próximo ano haja melhoria da remuneração de nossos
cooperados. Tudo isso foi obtido atendendo aos requisitos
normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar e
cumprindo com as metas orçamentárias de nossa Cooperativa.
Sabemos que ainda temos muito por fazer, porém acreditamos
que estamos na direção certa para construir uma Cooperativa
cada dia mais sólida financeiramente, trazendo segurança e
tranqüilidade aos nossos clientes e orgulho e prosperidade aos
nossos cooperados.
Dra. Rosângela Henrique de Araújo Santos
Diretora de Assistência e Promoção à Saúde

medicina

preventiva

Redução
da
sinistralidade
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ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE
O ano de 2012 foi pautado pelo cumprimento de metas e
exigências orçamentárias extremamente desafiadoras. Somase à isso os prazos de atendimento e garantias de coberturas,
previstos pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. O
diferencial societário da Cooperativa, aliado à mais ampla rede de
nossa região, foram sem dúvida determinantes para que nossos
indicadores de desempenho se mantivessem de acordo com as
premissas do ano. Findar esse ciclo com ações regulatórias que
garantiram o cumprimento dos resultados previstos nos dá a
certeza que a equipe da Diretoria de Assistência e Promoção à
Saúde reafirma a cada dia a plena consciência de sua atividade,
buscando, por meio de seu desempenho, o alcance diário de
resultados cada vez mais positivos para a Cooperativa. Para isso,
o empenho dos cooperados, a parceria com a rede credenciada
e a pluralidade de recursos próprios foram, sem dúvida,
fundamentais.

EMPENHO
DOS
COOPERADOS

NAIS – NÚCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
A missão do NAIS é proporcionar qualidade de vida aos clientes
da Unimed SJC, diminuir os custos assistenciais da operadora
e agregar valor aos cooperados. E foi para garantir essa missão
que em 2012 o NAIS aprimorou seus processos de trabalho
e indicadores de resultados. Como fruto desse trabalho veio
o reconhecimento, através do prêmio do 29º Simpósio das
Unimeds do Estado de São Paulo, recebido pelos programas de
Planejamento Familiar e Bebê Unimed, como casos de sucesso
no Sistema Unimed Paulista em 2012.
As ações desenvolvidas pelo NAIS contribuem também para os
resultados do Índice de Desempenho de Saúde Suplementar
(IDSS), um indicador da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), por isso a importância do desenvolvimento de ações
de promoção à saúde e prevenção de doenças por esse
departamento. Estabelecido em uma sede própria, o NAIS oferece
ao seu cliente um espaço diferenciado, com ações focadas na
prevenção de doenças e promoção à saúde. Além disso, o NAIS
expande sua área de ação, levando, de acordo com a necessidade
e demanda local, seus serviços e programas para a cidade de

QUALIDADE
DE
VIDA
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Jacareí, Caraguatatuba e para as
empresas clientes.

Programas

Número de
participantes

10

Veja abaixo alguns dos resultados
alcançados pelos programas e
serviços do NAIS em 2012:

Asma
Ambulatório de Nutrição

5.762

Programa de Reabilitação
em Coluna
No ano de 2012, 235 clientes
ingressaram no programa.
Os resultados apontam para
evolução na melhora da dor em
201 clientes que frequentaram o
programa nesse período. Desses,
89,5% apresentaram melhora
superior a 50% nos índices
de dor. Desde sua criação, o
programa já orientou mais de 950
pessoas com relação aos cuidados
para manter uma coluna saudável,
e disponibilizou atendimento
psicológico a todos os clientes
que apresentaram indicação.

Ambulatório dos Pés

307

Internação Domiciliar

52

Assistência Domiciliar

147

Programa de Diabetes
e Hipertensão
Em 2012, 100% dos participantes
que concluíram o Programa de
Diabetes e Hipertensão tiveram
a glicemia capilar sob controle
durante o programa, sem relatos de
hiperglicemia e complicações. Além
disso, 91% dos participantes que
frequentaram o programa relataram
que não houve necessidade de
internações ou frequentes idas ao
pronto atendimento relacionadas
às complicações da patologia. Além
disso, todos que concluíram o
programa apresentaram perda de
peso e 45% destes apresentaram

Planejamento Familiar

228

Reabilitação em Coluna

235

Reeducação Alimentar

301

Antitabagismo

60

Gerenciamento de Casos e Crônicos

67

Reeducação Alimentar Infanto-Juvenil

59

Bebê Unimed
Ciclo de Palestra
Curso de Gestante
Diabetes e Hipertensos
Eventos Externos
GESTO

Programa Boas Vindas

45

1.516
118
204
141
879
88

345
Total

10.519
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redução significativa da circunferência abdominal. Em relação ao
público hipertenso, 100% dos participantes que concluíram o programa
mantiveram a pressão sob controle e não apresentaram intercorrências
relacionadas à patologia durante o período em que estiveram em
acompanhamento nessa ação do NAIS.
Ambulatório dos Pés Diabéticos
307 pacientes passaram em atendimento no ambulatório dos pés
durante o ano de 2012. 80% foram encaminhados para médicos
especialistas Cooperados, tais como dermatologista, cirurgião vascular,
ortopedista, neurologista, cardiologista, endocrinologista, entre outros.
Programa Bebê Unimed
O programa atendeu, em 2012, 1.516 bebês, através da realização do
teste do pezinho, teste da orelhinha, orientações sobre o aleitamento
materno, atendimento nutricional e atendimento psicológico. 100%
dos bebês que apresentaram necessidade de retorno ao programa
para acompanhamento da amamentação aderiram às orientações.
E dos bebês que apresentaram alteração confirmada no teste do
pezinho, todos foram encaminhados para o tratamento necessário.
Programa Gesto (Grupo Especializado no Tratamento
da Obesidade)
Em 2012 foram inscritos 88 clientes no grupo pré-operatório. Dos
clientes que realizaram o programa pré-operatório em 2011, ao
ingressarem no grupo pós-operatório em 2012, nenhum apresentou
aumento de peso após a cirurgia. Todos os clientes do programa préoperatório, foram acompanhados tanto individualmente quanto em
grupo, por psicólogos
e nutricionistas.
Programa de Reeducação Alimentar Adulto e Infanto-Juvenil
No ano de 2012 participaram do Programa de Reeducação
Alimentar Adulto 301 clientes e todos declararam acreditar que o
conhecimento adquirido contribuirá efetivamente para a manutenção
da sua saúde e prevenção de doenças. O Programa de Reeducação
Alimentar Infanto-Juvenil contou com a participação de 59 crianças
em 2012, sendo que 71% dessas crianças reduziram o Índice de
Massa Corporal (IMC) e 68% delas afirmaram que tornaram seus
hábitos alimentares mais saudáveis.

307
pacientes
diabéticos

atendidos

1.516
bebês

foram

atendidos

59

crianças

foram

atendidas
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Ambulatório de Nutrição
Em 2012 esse serviço realizou mais de 5.700 consultas e atendeu mais de
1.770 clientes com algum grau de obesidade. Os resultados apontam que
já na segunda consulta 23% desses clientes reduziram peso e sairam desta
condição. O ambulatório conta com protocolos de atendimento nutricional
específicos para gestantes, crianças, adultos e idosos, bem como para
condições especiais, como na prática de atividade física, cirurgia bariátrica e
doenças renais.
Programa Antitabagismo
Com o objetivo de auxiliar as pessoas a abandonarem o vício
de fumar, o Programa Antitabagismo contou, no ano de 2012,
com 60 inscritos, resultando em 7 grupos. Observou-se que
aproximadamente 33% dessa população utilizou o ambulatório de nutrição
do NAIS como um dos suportes para o tratamento de cessação. Quanto à
porcentagem de cessação alcançou-se o valor de 15%.Com duração de um
ano, divido em duas fases, o programa pode ocorrer tanto na sede do NAIS
quanto nas empresas conveniadas com a Unimed SJC.
Programa de Educação e Atuação em Asma
Com objetivo de controlar os sintomas causados pela asma e/ou bronquite
crônica, em 2012 o Programa de Educação e Atuação em Asma contou com
atividades diversificadas, de acordo com a faixa etária dos participantes. Os
grupos foram divididos em pequenas turmas, com horários diferenciados,
garantindo assim a qualidade do trabalho desenvolvido. Profissionais
especializados conduziram o trabalho de fisioterapia respiratória nos clientes
em forma de circuito, o que tornou as atividades ainda mais atrativas.
Programa Boas Vindas
No ano de 2012 as ações do Programa Boas Vindas se consolidaram.
Foram mais de 300 inscritos que receberam as boas vindas da equipe do
NAIS ao ingressarem na operadora. O programa tem foco preventivo e de
promoção da saúde e oferece ao cliente um acompanhamento nutricional
personalizado.
Curso de Gestantes
Em 2012, 204 gestantes participaram do programa. Os temas abordados
visavam promover a segurança da futura mãe e ensinar a importância da
amamentação, dos cuidados odontológicos, modificar o hábito alimentar e
fazê-las se sentirem mais preparadas emocionalmente para a mudança na
rotina após o nascimento do bebê. Nos assuntos abordados, destaca-se a
importância do pré-natal, a atenção aos sinais de parto e os cuidados com o
recém-nascido.
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Eventos Externos
O NAIS desenvolve também ações educativas para empresas
conveniadas e para a comunidade. O objetivo do trabalho é
conscientizar o cliente e a comunidade sobre a importância da
prevenção de doenças e promoção da saúde. No ano de 2012,
656 pessoas foram orientadas através desse serviço. Foi também
realizada a campanha de vacinação contra a gripe, totalizando
223 doses aplicadas.
Programa de Planejamento Familiar
O programa de Planejamento Familiar visa orientar e aconselhar
os clientes, a fim de ampará-los na decisão do melhor método
contraceptivo a ser utilizado. No programa, um médico e uma
psicóloga conduzem o trabalho de orientação aos clientes
por meio de palestras educativas e atendimento psicológico
individual e para o casal. Em 2012 foram inscritos no programa
228 casais, dos quais 31% realizaram a cirurgia de vasectomia ou
laqueadura e 69% optaram por outros métodos de contracepção.
Programa Gerenciamento de Casos
O Programa Gerenciamento é direcionado a pacientes com
doenças crônicas. O paciente é acompanhado por um ano,
por uma equipe multidisciplinar com visitas domiciliares e
contatos telefônicos. Entre os anos de 2011 e 2012, 181 clientes
foram inscritos nesse programa. Dentre eles 131 tiveram alta e
responderam à pesquisa de satisfação do programa, que aponta
um índice de 72% de melhora na qualidade de vida, 70 % de
melhora na prática de atividade física e 60% de melhora na
incorporação de hábitos alimentares saudáveis.
Atenção Domiciliar
Outro serviço importante do NAIS é o de Atenção Domiciliar.
Esse serviço é voltado para um público específico, que necessita
de baixa, média ou alta complexidade de cuidados. A solicitação
para inclusão do cliente é realizada pelo médico assistente e,
após avaliação da equipe do NAIS, é feita a liberação ou não do
serviço. Em 2012, foram atendidos, em média, por mês, 52 clientes
em Internação Domiciliar e 147 clientes em Assistência Domiciliar.
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Rede de Serviços
Nas metas estabelecidas para o ano de 2012, a Cooperativa não buscou
o crescimento da rede, mas a manutenção e melhoria contínua da
qualidade dos serviços já prestados pela rede contratada. Durante esse
período, contamos com extrema colaboração dos nossos recursos
credenciados, onde a reciprocidade mais uma vez pautou a relação de
tantos anos. Com o forte investimento em recursos próprios no ano
de 2011, prosseguimos com as ações de centralização de atendimento,
agora mais conhecedores de nossas possibilidades e da qualidade de
atendimento oferecida por tais recursos.
A mudança da Fisioterapia Unimed possibilitou ampliar os
credenciamentos nessa especialidade, demandada pelos clientes
Unimed, que hoje podem optar pelo local de realização de seu
tratamento. Mesmo com essa ampliação de rede, os custos
assistenciais não somente foram preservados, mas ainda reduzidos.
Em 2012 convivemos com mudanças na rede hospitalar: o Hospital
Pró-Infância, recentemente adquirido pela concorrência local, solicitou a
rescisão de seu contrato, cujo atendimento foi simultaneamente assumido
pela Santa Casa de São José dos Campos, que também dispõe de Pronto
Socorro Pediátrico 24 horas. Nessa alteração, onde o cliente não teve
qualquer ônus, ainda foi possível ampliar a oferta de leitos pediátricos em
relação à rede anterior.
Retomamos ainda a parceria com o Hospital Materno Infantil Antoninho
da Rocha Marmo, onde hoje dispomos de Pronto Atendimento em
Ginecologia/Obstetrícia, centro obstétrico e internações clínicas em
UTI Neonatal e Adulto. Assim, mesmo diante de metas de contenção
de custos, as ações nunca perderam o foco na qualidade da rede,
atualmente tão exigida no segmento de saúde privada. Dessa forma,
a Unimed encerrou o ano de 2012 com pequena movimentação na
rede credenciada, preservando o custo com foco na qualidade dos
serviços disponibilizados aos clientes. Contamos atualmente com 16
hospitais, sendo 06 deles em SJC, cidade onde dispomos também de
03 Hospitais Dia – 01 deles de Recurso Próprio.
Foram mantidas as 104 clínicas diversas e 12 clínicas de imagem
em nossa área de atuação. Encerramos o ano com 662 médicos
Cooperados em nossa área de atuação. Com a finalização do
Concurso de Cooperados 2012, brevemente encerraremos o processo
de novos ingressos, onde
esse quadro será ampliado.
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INTERCÂMBIO
O núcleo de intercâmbio, hoje consolidado como uma unidade de negócio, continua trabalhando
fortemente na regulação da utilização dos nossos clientes fora da área de ação, assim como no
gerenciamento da receita gerada pela utilização dos clientes de outras singulares em nossa região. Nesse
sentido, os recursos próprios mais uma vez se destacam, ao passo que disponibilizam tecnologia de ponta
à todos os clientes do sistema Unimed.
Em 2012 intensificamos as ações norteados pelas premissas acima.
Os resultados obtidos foram essenciais no controle da sinistralidade, já que minimizamos em R$ 5 milhões os
custos decorrentes da utilização de nossa carteira própria fora da área de atuação, mantendo contudo a receita
esperada para o ano, onde finalizamos o período com um crescimento de R$ 1 milhão comparativamente à 2011.

faturamento com intercâmbio nacional x Custo de
intercÂmbio para cliente da carteira própria
(valores em reais acumulados)
Jan
a Jun

39.155

11.362

Jul

47.146

13.458

Ago

52.982

15.852

Set

59.148

17.814

Out

67.565

20.389

Nov

74.734

22.179

Dez

81.740

23.775
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REGULAÇÃO ASSISTENCIAL
Estabelecidas as metas para o ano de 2012, todo o foco
da Diretoria de Assistência e Promoção à Saúde se voltou
à regulação dos serviços, visando cumprir as diretrizes
estabelecidas.
Nesse sentido, a condução regulatória deve ser extremamente
técnica, eficaz e ao mesmo tempo hábil o suficiente para
conter os custos, garantindo contudo o cumprimento das
garantias determinadas pela ANS – Agência Nacional de Saúde
Suplementar e, ao mesmo tempo, minimizar as crescentes
demandas judiciais.

busca
constante
de

resultados

Inicialmente observamos nesse ano de 2012 uma depuração da
carteira de clientes, que levou a uma redução de 8,5% de vidas,
fato que por si só enseja uma diminuição do custo assistencial.
Porém, os percentuais estabelecidos para a área foram mais
audaciosos que esse redutor, decorrente da movimentação da
carteira assistencial. Assim, no ano de 2012, a busca por resultado
foi imperativa e constante.
Diante desse cenário, focamos nossos esforços novamente na centralização de atendimento nos
recursos próprios, trabalho já iniciado em 2011, cujo resultado apurado foi extremamente benéfico
para a Cooperativa.
Feito isso, encerramos o ano de 2012 com 6.868 internações cirúrgicas aos clientes de nossa
carteira, enquanto em 2011 foram 8.125 atendimentos em igual período. Ou seja, com a forte
atuação da Auditoria e Regulação, atingimos um redutor direto de 15% no número de internações
de um ano para o outro, percentual esse já bem superior à movimentação de clientes. Quanto ao
direcionamento para o recurso próprio, esse redutor de internações se deu em proporções ainda
mais positivas para a Cooperativa.
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Obviamente com a redução de 15% nas internações cirúrgicas, haveria redução nessas internações
nos Recursos Próprios, porém enquanto o redutor apurado no SDH e Hospital Dia totalizaram 11%,
o redutor da rede alcançou o patamar de 41%. Expressando esse percentual em números, para
os recursos próprios autorizamos 5.186 cirurgias em 2011 x 4.620 em 2012. Já para a rede foram
liberadas 1.046 cirurgias em 2011 x 621 no ano de 2012.
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DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO ASSISTENCIAL 2012
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EVOLUTIVO DE CUSTOS com SADT
(EM REAIS)

Quando analisado o custo SADT /cliente/Ano, o aumento é mais acentuado que o custo médio
isolado com esses procedimentos. Analisando o ano de 2011 x 2012, o aumento médio fica em 11,67%
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EVOLUTIVO DE CUSTOS DE CONSULTAS + SADT
(EM REAIS)

O custo médio total da consulta + SADT teve uma queda significativa nos 1º e 2º trimestres
de 2012 (comparados a 2011), porém essa tendência não se manteve nos 3º e 4º trimestres.
Encerramos o ano com uma média 5,53% maior que no ano anterior.
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Diretoria DE
RECURSOS
PRóprios
O segmento de saúde suplementar vive um momento de grande competitividade entre as operadoras
de plano de saúde, além da dificuldade frente às diversas exigências da ANS - Agência Nacional
de Saúde Suplementar. Para vencer este desafio é necessário investir em Medicina Preventiva e na
verticalização dos serviços prestados. O investimento em Recursos Próprios permite à Cooperativa
aumentar a qualidade dos seus serviços, promovendo a saúde e a melhoria da qualidade de vida de
nossos clientes, além de controlar os custos assistenciais. Dessa forma estamos atingindo os nossos
principais objetivos que são o de gerar maior satisfação aos nossos clientes e melhores condições de
trabalho para nossos Cooperados e colaboradores.
A Diretoria de Recursos Próprios em 2012 teve a missão de ir além da gestão e otimização dos recursos
da Cooperativa, assumiu definitivamente o desafio da busca pela excelência, tendo como ícone desse
objetivo preparar o Santos Dumont Hospital (SDH) para a certificação ONA. Para atingir essa meta foi
firmada uma parceria entre o SDH e a Fundação Vanzolini, que realizou o diagnóstico organizacional no
mês de maio apontando as oportunidades de melhoria de cada setor, bem como os pontos fortes da
instituição. Esse foi o primeiro passo dado com o objetivo de buscarmos a Acreditação.
Contamos com a parceria de nossos Cooperados e o comprometimento de nossos colaboradores
nesse grande desafio. Houve uma grande mobilização de toda a equipe com o foco na qualidade,
fazendo com que diversas atividades fossem agregadas às já existentes para alcance das metas. Todas
as ações do corpo operacional foram voltadas para a estratégia da instituição, planos de trabalho
foram desdobrados e assim atingimos um nível de maturidade e de eficácia dos processos das áreas
assistenciais e de apoio do hospital.
O ano de 2012 também foi muito importante para a consolidação dos demais recursos próprios, em
especial do nosso Laboratório e do Centro de Especialidades Médicas, que tiveram um aumento
significativo do número de atendimentos.
Realizamos mudanças estratégicas nos nossos Prontos Atendimentos proporcionando melhores
condições de trabalho para nossos médicos e colaboradores, levando mais conforto e agilidade aos
nossos beneficiários.
A busca pela excelência na qualidade é um caminho que foi traçado e que não tem mais volta, cada
oportunidade de melhoria de processo deve ser vista sob a visão da redução dos custos assistenciais e
sobretudo sob a base que consolida um crescimento sustentável.
Dr. Lauro Benedito Hanna
Diretor de Recursos Próprios
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SDH - SANTOS DUMONT HOSPITAL
Em Busca da Excelência
No ano de 2012 o SDH assumiu definitivamente o desafio da
busca pela excelência. Uma parceria foi firmada entre o SDH e a
Fundação Vanzolini, que realizou o diagnóstico organizacional no
mês de maio, onde apontou as oportunidades de melhoria de
cada setor, bem como os pontos fortes da instituição.
Desde então, encontros semanais com foco na qualidade
começaram a ocorrer, o que mobilizou toda a equipe de
forma surpreendente, fazendo com que diversas atividades
fossem agregadas às já existentes para o alcance das metas,
bem como o envolvimento de todo o corpo operacional,
por meio de campanhas desenvolvidas pelo Marketing.
Assuntos como o alinhamento das ações à estratégia da
instituição, planos de trabalho e seus desdobramentos,
gestão de riscos, tecnovigilância, farmacovigilância, gestão
de resíduos, políticas institucionais, protocolos clínicos,
interações entre processos, dentre tantos outros, tornaram-se
naturalmente nosso dia a dia, e hoje certamente não seria mais
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possível atuarmos sem que esses processos estejam devidamente alinhados e apresentando
resultados satisfatórios.
A busca pela excelência na qualidade é um caminho sem volta onde, cada vez mais, são
vislumbradas novas metas de melhoria de processos, com o objetivo de, não só atingir a percepção
de qualidade pelos clientes, médicos e colaboradores mas, também, e principalmente, reduzir os
custos assistenciais, através da realização de processos corretos da primeira vez, eliminando o
retrabalho que geraria maior custo para a operadora.
Procedimentos Particulares
No ano de 2012 tivemos um crescimento de aproximadamente 72% em número de
procedimentos cirúrgicos particulares em relação a 2011, o que também representou crescimento
de 25% da receita particular do SDH.
A grande maioria dos procedimentos particulares realizados foram de caráter estético – cirurgia
plástica. Isto, por si só, já demonstra a aceitação da comunidade em relação à qualidade
desenvolvida no SDH.
Média de Permanência
Um dos objetivos de 2012 foi a redução da média de permanência, visando maior giro de
leitos, possibilitando assim maior absorção dos beneficiários da operadora em nosso recurso
próprio. Diversas medidas foram tomadas ao longo do ano, sendo até mesmo criado um grupo
multidisciplinar focado na desospitalização do paciente, com utilização de ferramentas de controle
diário e discussões sistemáticas dos casos.
A queda da média de permanência foi de 6,8%, viabilizando uma economia aproximada de
R$ 3.378.963. As ações implementadas para este fim vieram diretamente ao encontro aos objetivos
da operadora, no sentido de redução dos custos assistenciais do período.
Taxa de Ocupação
A taxa de ocupação média do ano de 2012 comparada a 2011, teve redução de 78% para 74%,
devido ao trabalho de desospitalização realizado no período, que culminou com a queda do tempo
de permanência como demonstrado no gráfico.
Cirurgias
Houve um crescimento de 22% neste item, de 3.840 em 2011 para 4.687 em 2012, porém, deve ser
levado em consideração que esta variação está comprometida pela alteração da forma de registro,
que era em 2011 por número de pacientes, e em 2012 passou a ser registrada por números de
procedimentos.
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LABORATÓRIO UNIMED
O Ano de 2012 foi marcado pelo aumento expressivo do
nº de exames realizados no laboratório, fazendo frente à
necessidade da operadora em redimensionar os seus custos
com SADT. Desta forma, o laboratório reduziu em 19% o
custo por exame.
O Laboratório UNIMED passou de 125.578 clientes atendidos
em 2011 para 172.277 em 2012, um crescimento de 37,19%. A
quantidade de exames realizados passou de 887.354 em 2011
para 1.355.357 em 2012, um crescimento de 52,74% no período.

COMPARATIVO DE CUSTOS TOTAL POR EXAME
(valores em reais acumulados)
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CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO
O CDI do SDH apresentou um importante aumento no nº de exames realizados, basicamente
focado nos exames de Raio X, Tomografia, Ultrassonografia e Teste de Esforço, sendo que este
último resolveu definitivamente a falta deste exame na rede.
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3.000

2.500

2.668
2.382
2.249 2.157

2.348 2.327

2.589
2.344

2.206
2.265

2.154

2.193

2.000

1.500

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total de Tomografias realizadas no CDI em 2012
700
600

557

600

567

625

577

550

583

600

524

517

509

Out

Nov

500

491

400
300
200
100
0

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Dez

63

64

RELATÓRIO DE GESTÃO 2012 Unimed São José dos Campos

Diretoria DE
RECURSOS
PRóprios
tipos de Exames realizados por mês no cdi
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PA’s - PRONTOS ATENDIMENTOS
No PA de SJC foi implantado, em setembro
de 2012, o serviço de médico visitador das
7:00 às 22:00, resolvendo a situação de
linearidade de atendimento e tratamento
dos clientes. Definições de condutas e
direcionamentos dos casos mais graves, gerou
maior agilidade no atendimento dos clientes
e liberação mais rápida com orientação
adequada. Todas essas medidas resultaram
em mais satisfação e garantia da credibilidade junto
aos clientes. No PA de Ubatuba foi implantado o
Serviço Ambulatorial de Pediatria, com crescimento
de 12% no nº de consultas (15.250 em 2011 para
17.077 em 2012).
O número de atendimentos nos PAs de SJC e Jacareí
apresentaram queda de, 10,6% em SJC (122.484 em
2011 para 109.463 em 2012) e 12% em Jacareí (de
65.905 em 2011 para 57.919 em 2012).
No PA de Jacareí o volume de consultas diminuiu
em 7,43% (de 6.610 em 2011 para 6.119 em 2012) em
consequência da redução da carteira de clientes no
município.

agilidade
e

satisfação
dos
clientes
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TOTAL DE atendimentos PA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2012
Jan

1.658

Fev

1.660

Mar

1.723

6.859

8.517

8.122

6.462

9.119

7.396

Total

Abr

109.463

8.989

7.396

1.593

atendimentos

Mai

Jun

1.461

Jul

1.491

Ago

1.683

Set

1.563

Nov

10.546

9.085

9.758

8.267

9.167

7.484

8.579

7.016

9.384

7.683

1.701

Out

10.495

8.879

1.616

Total Consultas

8.388

6.781

1.607

Clínica Médica
Ortopedia

Dez
0

8.399

6.775

1.624

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Unimed São José dos Campos RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

Total

TOTAL DE atendimentos PA JACAREÍ 2012
3950

4000

67

57.919
atendimentos

3945
3559

3500
3000

3300
3011

3220

3223

2955

2970

3159
2845

2861

2500
2000
Clínico

1500

Pediátrico
1000
783

500
0

517

Jan

842

907
857

602

Fev

Mar

916

1061

755

753

Abr

Mai

1044

819

727

736
693

790

Jun

Jul

Ago

756
737

Ortopédico

864
773

789

785
626

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL DE atendimentos ambulatório UBATUBA 2012
Total

17.077

2500

2200

atendimentos

2000

1644

1559
1500

1386 1356

1585

1251

1135

1247

1155

1645
1358

1141

Total Consultas

1000

Clínico

916
746

500

692
484

0

518

846

733

710
480

683

681

567

466

491

460

594

403

427

649

610

123

159

122

166

165

114

100

54

114

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

626

637

499
262

Out

233

Nov

162

Dez

Pediátrico
Reumato /
Gineco /
Ortop

68

RELATÓRIO DE GESTÃO 2012 Unimed São José dos Campos

Diretoria DE
RECURSOS
PRóprios
HOSPITAL DIA
Houve redução do número de cirurgias de 5.776 em 2011 para 4.526 em 2012, devido a diminuição
da carteira de clientes ocorrida no período.

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
Em 2012 foi iniciado o atendimento de endocrinologia pediátrica, neurologia clínica, neuropediatria,
pneumologia pediátrica, geriatria, anestesia e psiquiatria no CEM de SJC, com incremento de 88,78%
no volume de consultas (10.621 em 2011 para 20.050 em 2012). Os maiores volumes foram
registrados nas especialidades de Cardiologia, Clínica Médica, Endocrino Adulto, Neurologia Adulta e
Psiquiatria.
No CEM de Jacareí foram incluídas as especialidades de Psiquiatria e Neuropediatria neste mesmo ano.

Nº Atendimentos por especialidade no CEM Jacareí - 2012
ESPECIALIDADE
ATENDIDAS
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Clínica Médica

128

119

121

119

143

114

133

169

103

122

105

62

1438

Pediatria

56

30

40

42

32

26

19

44

33

23

38

23

406
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-
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-

-

-
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Nº Atendimentos por especialidade no CEM SJC - 2012
ESPECIALIDADE
ATENDIDAS
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-
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26

25
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56

89

77

126

85

75

152

124

133

133

87

130

1297

Cardiologia
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157

188

208

160

178

323

221

337

288

264

257

2760

Clínica Médica

197

169

172

173

183

128

190

227

198

226

170

288

2321

Dermatologia

59

65

65

121

90

102

123

104

95

111

103

99

1137

Endocrinologia Pediátrica

42

81

61

78

71

67

68

68

67

88

28

32
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-

-
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-
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231
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283
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283
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-

-

-

-

-
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-
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13
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Total Atendimentos - 2012 1038 1230 1493 1786 1542 1582 1889 1889 1993 2085 1654 1869 20.050
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Diretoria
Administrativo Financeira
Em 2012, a Diretoria Administrativo Financeira foi guiada pelo
profissionalismo, seriedade e comprometimento. O resultado foi o
fechamento do ano marcado pelo surgimento de uma nova
Unimed, mais coesa e mais assertiva.

foco
resultados

Nos orientamos em um planejamento com os pés no chão,
nos
baseado na escolha e meios para seguirmos na melhor direção. Com
sobriedade, procuramos atender às demandas da Cooperativa e manter
o ritmo das ações, prezando sempre pelo equilíbrio financeiro.
Para sermos mais objetivos, em 2012 consolidamos recursos próprios,
reduzimos drasticamente o endividamento da Cooperativa, nos
adequamos às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) e fechamos o ano com um balanço siginificativamente positivo.
Estas foram conquistas que demonstram que estamos na direção certa.
Uma das medidas que contribuiram para este resultado foi, sem dúvida,
a otimização nos gastos com mão de obra. Revisamos processos
para promover a profissionalização da empresa, regulamos o setor de
compras, renegociamos contratos com terceiros, usufruindo também da
reestruturação do setor de tecnologia da informação. Ações estas que
demonstram nossa preocupação em promover o desenvolvimento
sólido da nossa Cooperativa.

GESTÃO
Profissional

Outra ação desenvolvida e de tamanha importância foi a primeira
pesquisa de clima organizacional da Unimed São José dos Campos,
que contou com a participação dos colaboradores. Ouvimos suas
reivindicações, identificamos as necessidades e elaboramos um
plano de ação detalhado que norteará nossas ações nos
próximos anos.
A Diretoria Administrativo Financeira empreendeu mudanças
essenciais no organograma, redesenhou políticas e processos
e está preparada para dar a sustentação necessária para ajudar
na geração de riquezas aos nossos cooperados.
Dr. Nelson de Almeida
Diretor Administrativo-Financeiro

reconhecimento
dos
colaboradores
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GESTÃO Administrativa e de pessoas
RECURSOS HUMANOS
A continuidade das ações de
Recursos Humanos implantadas
em 2011, tais como o Programa
de Treinamento de Lideranças,
LiderAção, o Programa
de Integração de Novos
Colaboradores, Convênio Escola,
dentre outros, foi fundamental
para a consolidação dos resultados
atingidos em 2012, demonstrando
uma tendência positiva no
envolvimento dos colaboradores
nos objetivos e estratégias
organizacionais.

do programa e tiveram a
oportunidade de conhecer
conceitos importantes
sobre a empresa, tais como
cooperativismo, identidade
organizacional, normas de
conduta, estratégia de negócio
da Cooperativa, dentre outros,
possibilitando maior adaptação
à sua nova função.

Programas de Capacitação
e de Oportunidade de
Crescimento
Foram realizadas aproximadamente 13 mil horas de
treinamentos, tanto internos
quanto externos, estimulando o
Lider Ação
Foram realizados 4 eventos, com a conhecimento e a capacitação
participação média (por encontro) dos colaboradores para a
de 30 colaboradores, em posições busca de maior envolvimento e
melhores resultados. Cerca
de liderança. Nesses encontros
de 66 colaboradores foram
foram discutidos diversos
promovidos internamente,
temas, tais como comunicação,
possibilitando movimenfeedback, a importância do autotações entre funções
conhecimento, para uma melhor
e áreas.
gestão das equipes.
O resultado desses encontros
tem possibilitado aproximação
entre as lideranças das diversas
áreas, facilitando a relação cliente x
fornecedor interno, cujo resultado
final é o melhor atendimento ao
nosso cliente final.
Programa de Integração
Em 2012, cerca de 170 novos
colaboradores participaram

treinamentos
para
colaboradores
em posição de

liderança

170

novos

colaboradores
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programa de

integração

66
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O Programa de Oportunidades contribui para o crescimento
profissional e pessoal utilizando talentos de dentro da própria
Cooperativa. Com o objetivo de medir o grau de satisfação de
todos os colaboradores da Operadora e dos Recursos Próprios,
em relação aos aspectos organizacionais em geral, envolvendo
Liderança, Desenvolvimento, Comunicação, Ambiente Físico,
Imagem, Interesses Gerais, Remuneração e Benefícios, foi aplicada
a primeira Pesquisa de Clima Organizacional.
Participaram dessa pesquisa 78% do quadro efetivo, alcançando
63,54% de respostas positivas em relação à empresa. Foram
analisadas todas as questões e respectivos resultados e elaborado
um Plano de Ação para implantação a partir de 2013.
Algumas ações fundamentais que já se iniciaram em 2012:
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63.54

%

respostas

POSITIVAS

• Plano de Cargos e Salários: Iniciou-se o estudo, para
implantação a partir de 2013, com o objetivo de alinhar a
gestão de pessoas à visão estratégica da organização, através
da adoção de uma politica de remuneração mais adequada.
• Avaliação de Desempenho: Complementando o Plano de
	Cargos e Salários, está em desenvolvimento a ferramenta de
avaliação de desempenho, buscando assim remunerar de
acordo com o empenho individual de cada colaborador, para o
alcance das metas da organização, valorizando as pessoas
como fator de sucesso, procurando manter os talentos em
nossa instituição.
Todas as ações de Recursos Humanos em 2012 buscaram
garantir a qualidade dos serviços da Operadora e Recursos
Próprios através das pessoas. Para o próximo ano, o foco de
Recursos Humanos é buscar a melhoria em seus processos
e rotinas administrativas, a partir da revisão dos mesmos e
da implantação de ferramentas de sistematização de dados e
indicadores, de forma a obter maior agilidade e confiabilidade
nas informações geradas, garantindo uma melhor prestação de
serviços de apoio aos
clientes internos.

GARANTIR

QUALIDADE
DOS SERVIÇOS

PRESTADOS

76

RELATÓRIO DE GESTÃO 2012 Unimed São José dos Campos

Diretoria
Administrativo Financeira
SUPORTE ADMINISTRATIVO
Serviços Gerais
No ano de 2012 houve uma reestruturação, criando-se o setor
de Serviços Gerais, cujo objetivo foi centralizar as atividades
de coordenação de limpeza, estacionamento, transporte,
arquivo inativo e correios, visando melhoria na qualidade dos
processos. No setor de arquivo inativo criaram-se controles de
entregas, armazenamento e consultas, com regras estabelecidas,
buscando maior agilidade e segurança. Foi realizado com as
áreas responsáveis levantamentos dos documentos arquivados
para identificar os possíveis descartes, reduzindo o número
de documentos armazenados e redução de custos de
armazenamento. Identificou-se um novo fornecedor para o
armazenamento dos arquivos, obtendo-se uma redução de 20%.
Logistica
Novo projeto logístico centralizado foi iniciado, para um melhor
controle de recebimento e distribuição de materiais médicos e
para medicamentos e materiais indiretos. Esse projeto ficou sob a
coordenação do Santos Dumont Hospital, que contribuiu para
otimizar os processos, melhoria do atendimento dos clientes
internos, segurança no armazenamento e controle.
Compras
Em abril de 2012 houve uma reestruturação no departamento,
possibilitando que os medicamentos oncológicos adquiridos e
cobrados pelo prestador fossem direcionados para compra direta
pela Unimed-SJC, com o objetivo de reduzir o valor dispendido
com esses medicamentos.
Foram realizadas revisões e renegociações com fornecedores de
Materiais e Medicamentos, bem como materiais indiretos, onde
se conseguiu uma redução de 6% na média dos custos relativos
às compras do período. Houve aprimoramento da avaliação de
documentação de fornecedores (homologação), bem como
inclusão de registros para pontuar, qualificar, e reconhecer a
qualidade e eficiência dos nossos parceiros.

Criação
de

da área

Serviços
gerais

OTIMIZAÇÃO
do

processo

economia de

6,0

%

na
negociação
de contratos
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Contratos
Criou-se a área de Gestão de Contratos, onde todas as
negociações comerciais passaram a ser de responsabilidade do
departamento, sendo assessorado pelo Departamento Jurídico nos
demais aspectos. Nas renegociações de contratos significativos
como: limpeza, alimentação, prestação de serviços de elétrica e
dados de voz e radiologia, obteve-se economia de 6,5% no ano.
OPME
A partir de setembro de 2012 as compras de Órteses e Próteses
passaram a ser realizadas pelo setor de compras, visando maior
segurança e transparência nas negociações realizadas com os
fornecedores. Foram estabelecidos, juntamente com a área de
Regulação da Operadora, regras e fluxos, com o objetivo de
agilizar os processos de cotação, auxiliando no agendamento das
cirurgias.
Iniciaram-se renegociações com os atuais e novos fornecedores,
visando redução de custo com o estabelecimento de acordos
comerciais. Houve a implantação do OPMEnexo, sistema que
permite a realização de leilão reverso, trazendo com isso
a possibilidade de aumentar o número de fornecedores e
redução de preços. Houve processo de melhoria contínua na
sistematização de compra, armazenamento e liberação dos
OPME´s, buscando agilidade e segurança das informações.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Diante das necessidades da operadora em promover qualidade e
alta disponibilidade no acesso às informações, o departamento de
Tecnologia da Informação da Unimed-SJC teve como prioridade
o controle no acesso, disponibilidade dos dados e redução
na redundância dos equipamentos considerados sensíveis à
Cooperativa, visando salvaguardar um patrimônio de valores
incalculáveis. Nesse ano, muitas horas de dedicação e esforço foram
realizadas pelos colaboradores da área de TI da Unimed-SJC, em
conjunto com parceiros e fornecedores, tendo como objetivo o
constante aprimoramento dos processos internos, a agilidade no
atendimento das demandas e a melhoria na capacitação da equipe.

AGILIDADE
NO

ATENDIMENTO
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No que tange as melhorias implementadas pelo setor, destacamse em 2012:
• O início do projeto de monitoração proativa do Datacenter
(incluindo-se todos os ativos considerados críticos ao negócio);
• A revisão da conectividade de dados entre as localidades físicas da
	Unimed-SJC, tanto em infraestrutura de rede quanto de telefonia;
• A implantação da NFe-J (Nota Fiscal Eletrônica Joseense);
• A instalação do protótipo do Intercâmbio Eletrônico, interligando
e garantindo o atendimento em todas as Unimed’s do sistema,
entre outros projetos que envolveram adequação às exigências
dos órgãos reguladores;
• Ferramentas de BI (Business Intelligence) começaram a ser 		
avaliadas para aquisição, no intuito de viabilizar dados críticos
de gestão para a Diretoria e o Comitê Executivo, facilitando o
processo de tomada de decisões.

DIRETORIA

ADM.
FINANCEIRA

GERÊNCIA
ADM. E
DE PESSOAS

GESTÃO

TEC. DA
INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO

NEGÓCIOS

INFRAESTRUTURA

TECNOLOGIA

SUPORTE
SERVICE DESK

SUPORTE

DESENVOLVIMENTO

HELP DESK

Foi realizada alteração do organograma do departamento de
Tecnologia da Informação que se fez necessária para atender a
alta e qualificada demanda que é exigida do setor. Dividiu-se em
duas coordenações: a Coordenação de Infraestrutura (Suporte,
Redes) e a Coordenação de Negócios (Sistemas/Desenvolvimento).
Os colaboradores do setor foram realocados entre estas duas
coordenações sem que houvesse alteração no quadro de pessoal.
Iniciou-se em 2012 o processo de recebimento de arquivos
e protocolos no padrão TISS (definido pela ANS) que está
disponível para toda a rede Unimed. Por este motivo, os
servidores e sistemas sofreram uma revisão/atualização com o
intuito de aperfeiçoar o tempo de recebimento e processamento
das contas médicas e se adequar ao novo padrão, considerado
mais seguro e assertivo. Ressalta-se que 839.684 transações foram
realizadas em 2012 utilizando este canal eletrônico.

NEGÓCIO

NEGÓCIO

OPERADORA

RECURSOS
PRÓPRIOS

839.684
transações
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Em conjunto com a Gerência Executiva Administrativa e de
Pessoas, foram renegociados vários contratos, entre eles
destacamos a Telefonia - PABX, Sistemas - Tasy Operadora, etc.
que proporcionaram redução de custos.
Outro ponto a se destacar foi a revisão do trabalho realizado
até então por consultorias externas. Este foi absorvido pelas
equipes internas após a reestruturação do setor, gerando
economia significativa para a Cooperativa, além da redução na
quantidade de horas dispendidas com acompanhamento e
documentação de todos os processos que essas consultorias
executavam. Visando a melhoria no atendimento, foram realizados
treinamentos contínuos dos colaboradores em todas as áreas de
negócio de forma a capacitá-los na utilização das ferramentas de
TI disponíveis para a execução dos trabalhos e suas novas versões.

agilidade
nos

processos

CADASTRO DE CLIENTES
Em 2012, sob responsabilidade da nova Gerência Executiva Administrativa e de Pessoas, o Setor
de Cadastro de Clientes se manteve com o mesmo nº de colaboradores estruturados em Células
de Trabalho, sendo: 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 ANS - Agência
Nacional de Saúde, bem como o Regulamento da Unimed
do Brasil. Responsável também pelo armazenamento das
Movimentações Cadastrais, que este ano passaram sob um
novo controle sendo digitalizadas e armazenadas no servidor.
crescimento de
Este incremento ao processo de arquivamento gerou uma
melhoria no desempenho do Setor, principalmente porque
agilizou o retorno das solicitações decorrentes de processos
internos, levantamentos, justificativas, ações judiciais, respaldo
ao Setor de Autorizações e Auditoria Médica. Algumas rotinas
burocráticas internas foram informatizadas, por exemplo
a recepção, após o preenchimento das solicitações dos
movimentações
clientes, foram digitalizados os formulários e encaminhados
via e-mail para um endereço eletrônico exclusivo do
Cadastro, evitando extravio de documentação e agilizando o
prazo de conclusão do trabalho.

42

%

nas

cadastrais

80

RELATÓRIO DE GESTÃO 2012 Unimed São José dos Campos

Diretoria
Administrativo Financeira
Em 2012, foram realizadas 158.630 movimentações cadastrais, o que representou um crescimento
de 42% com relação ao ano anterior, que foi de 111.472. Diante do numero de processos/
cadastramentos e, preocupado com a qualidade de vida de seus colaboradores, o setor oferece
três vezes por semana na Ginastica Laboral, com objetivo de minimizar os impactos causados pelo
excesso de movimentos repetitivos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO – CALL CENTER
No ano de 2012 a Central de Atendimento, recebeu em média 26.284 ligações por mês, sendo
originadas dos cinco canais de atendimento:
SAC

8.189 LIGAÇÕES/MÊS

Prestador

6.110 LIGAÇÕES/MÊS

Central de Vagas / Internações

1.610 LIGAÇÕES/MÊS

Central Agendamento Consultas

5.235 LIGAÇÕES/MÊS

Telefonistas / Pabx

5.140 LIGAÇÕES/MÊS

Procurando atender aos beneficiários, com qualidade no atendimento, foram efetuadas a troca
de 12 thin client por computadores workstation, que proporcionou agilidade maior à consultas de
informações no sistema e atendendo em menor tempo nossos clientes.
Atingimos, no ano de 2012, o nível de serviço de 98,28%, das ligações recebidas, que é
considerado um índice excelente de atendimento ao cliente, de acordo com o Decreto Lei
6523/2008, do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).

RELACIONAMENTO COM CLIENTES
A excelência no atendimento ao cliente é um dos maiores diferenciais competitivos do mercado e
o principal fator para a evolução das empresas. Um atendimento de qualidade garante a satisfação
dos nossos clientes, sua fidelidade à empresa e a aquisição de novos prospects, o que contribui
para a continuidade e crescimento da empresa.
O setor de Atendimento ao Cliente funciona como um canal de comunicação entre os clientes
e a Unimed – SJC.
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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.

UNIDADES DE ATENDIMENTO X NÚMEROS DE CLIENTES
Atendidos em 2011

Atendidos em 2012

76.578

73.678

Serviço Social

4.272

4.125

Jacareí

37.412

36.115

São Sebastião

13.134

14.391

Ubatuba

13.613

12.580

33.692

26.091

Sede

Caraguatatuba

No ano de 2012 várias ações foram tomadas no setor para a melhoria da satisfação:
• Instalação de um novo Placar de Senha na Sede, para uma avaliação
mais complexa do tempo de espera e atendimento. Com esta
ferramenta foi possível monitorar com mais eficácia o tempo que
o cliente permanece em nossa recepção.
• Redimensionamento do numero de atendentes da Sede que
reduziu o tempo de espera do cliente na recepção.
• Revisão do fluxo de transcrições de exames laboratoriais que
passaram a ir direto às Unidades de Coleta, reduzindo desta
forma o número de pessoas nas recepções.
• Redimensionamento da agenda de pericia médica,
distribuindo de forma homogenia os horários dos clientes
na Sede.
• Proporcionamos um treinamento mais efetivo junto aos
colaboradores, principalmente no tocante a postura e conduta
o que foi percebido pelos clientes.
• Implantação por parte da Regulação do Autorizador WEB,
diminuindo o número de beneficiários nas recepções.
• Revisão do fluxo de agendamento de consultas junto ao CEM
(Centro de Especialidades Médicas) com objetivo de cumprimento
da RN 259.

MELHORIAS
DE

SATISFAÇÃO
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GESTÃO FINANCEIRA

O ano de 2012 continuou sendo marcado pelas tentativas pouco eficazes de injetar maior dinamismo
à atividade econômica dos países desenvolvidos.
No transcorrer do ano, com o agravamento e a contaminação das economias dos países emergentes pela
continuidade da crise européia, o desempenho do Brasil foi significativamente afetado no setor industrial.
De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo IBGE, nosso crescimento em 2012 foi da
ordem de 0,9%.
Contudo, alguns indicadores do 4º trimestre de 2012 apontavam para uma nova aceleração da
atividade econômica. Objetivando a aceleração do crescimento da economia em 2013, o governo
brasileiro adotou, no decorrer do ano de 2012, diversas medidas, dentre as quais podemos citar como
a de maior relevância, a redução da taxa SELIC, mediante sete cortes consecutivos em 2012, atingindo
uma taxa recorde de 7,25% em dezembro de 2012.
Em 2011 a taxa SELIC final foi de 11%. Também como uma das ações importantes para a retomada do
crescimento, não podemos deixar de citar a desoneração da folha de pagamento para alguns setores
intensivo de mão de obra, bem como a redução dos custos de energia elétrica.
Ações essas importantíssimas, que refletirão diretamente na redução dos custos de produção industrial,
contribuindo, assim, para um maior ganho de competitividade do país no decorrer de 2013. A taxa de
inflação em 2012 de 5,8% apresentou tendência de queda quando comparada com os 6,5% de 2011.
Com tudo isso pode se afirmar que o Brasil continuará no ano de 2013 sua trajetória de recuperação
da economia, com previsão de crescimento sustentável da ordem de 3,0%.
Foi nesse cenário macro econômico de grandes contrastes que a Unimed SJC, em linha com
o menor desempenho do setor de planos de saúde, devido baixa atividade industrial em 2012,
notadamente no Vale do Paraíba, sua área de ação, onde se registrou perdas superiores a 5 mil
empregos, nosso faturamento bruto de 2012 registrou queda histórica dos últimos anos da ordem
3%, mesmo assim mantendo- se superior à marca dos R$300 milhões.
Foi ainda embasado no lema de campanha de valorização do Cooperado e transparência na gestão
que o nosso Conselho de Administração continuou focado nos pilares da austeridade nos gastos
administrativos, do controle da sinistralidade e da redução do nível de endividamento.
Da mesma forma, a Diretoria Adm Financeira manteve- se frente ao grande desafio, suportada pelos
planos de ações apresentados e aprovados pelas suas áreas de compras, recursos humanos,
tecnologia da informação e financeira, de manter o fluxo e equilíbrio financeiro da Cooperativa sem
perder de vistas as metas de reduções dos gastos e pagamentos de juros.
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Destaques dos marcos de desempenho da gestão de 2012:
1. A redução de R$ 9 milhões do nível do endividamento bancário líquido para investimentos em recursos 		
próprios, que em 2010 era de R$31 milhões, em 2011 foi R$20 milhões e em 2012 fechamos com R$11 milhões.
2. Mantivemos em 2012 a relação Despesa Administrativa x Receita Bruta da ordem de 8%.
3. Continuamos firmes com a programação da constituição dos ativos garantidores exigidos pela ANS, 		
notadamente referentes à PEONA, que em 2010 apresentava insuficiência superior a R$5 milhões e que 		
foi devidamente sanada em 2011, sendo que em 2012 efetuamos depósitos vinculados em torno de R$2
milhões, fechando assim, o ano com a posição de suficiência acima de R$1 milhão.

evolução dos Resultados operacionais
(EM MILHARES DE REAIS)
2008

2009

2010

2011

2012

Contraprestações Líquidas

157.441

173.848

196.424

215.028

207.943

Custos / Desp. Operacionais

98.429

115.516

128.318

145.471

144.827

Resultado Operac. Antes Provisões

59.011

58.332

68.106

69.557

63.116

Deprec., Amortiz. e Provisões

10.231

6.877

9.214

7.083

7.984

Honorários Médicos

48.472

51.092

58.878

62.442

54.135

293

345

14

33

2.148

15

18

-

-

1.150

Reservas Estatutarias / Juros / Capital
Próprio
Sobras a Disposição de AGO

Faturamento

A exceção dos últimos nove anos, quando a Cooperativa cresceu seu
faturamento à taxas acima de 10%, o ano de 2012 foi marcado pela
queda de 3% quando comparado ao volume registrado em 2011. Uma
das principais causas da performance negativa do faturamento foi a
queda superior a dez mil vidas da nossa carteira de clientes. A perda de
cerca de cinco mil postos de trabalhos na nossa área de ação no ano de
2012 também contribuiu significativamente para essa redução.

CUSTOS E DESPESAS
OPERACIONAIS

Os custos e despesas operacionais sem honorários médicos
representaram em 2012 69,6% do faturamento líquido e uma redução
de 0,4% em relação ao ano de 2011.

HONORÁRIOS MÉDICOS

O total de HM´s (honorários médicos) em 2012 apresentou redução de
13% quando comparados com ano de 2011.
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EVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS
(EM MILHARES DE REAIS)
70.000

62.443

58.878

60.000

48.472

50.000

54.135

51.092

40.000
30.000
20.000

2008

2009

2010

2011

2012

A rentabilidade básica de uma Cooperativa é medida por sua capacidade de gerar ganhos aos seus cooperados,
através dos serviços que os Cooperados prestam aos clientes ligados ao negócio da Cooperativa. Nesse sentido,
mesmo com a redução de 13%, em números absolutos, do total de Honorários Médicos pagos aos Cooperados
neste ano de 2012, em relação ao ano anterior, reflexo da redução superior a dez mil vidas da nossa carteira de
clientes no ano. Esses números quando traduzidos em faturamento médio por cooperado, apresentaram em 2012
um crescimento da ordem de 3%, demonstrando claramente que este objetivo foi cumprido na Unimed SJC,
expressando assim, o empenho da direção da Cooperativa no sentido de aumentar e melhorar a rentabilização dos
seus Cooperados por meio dos honorários médicos.

EVOLUÇÃO Do resultado de balançO x sobras liquídas
(EM MILHARES DE REAIS)
3.500.000

3.298

3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000

1.150

1.000.000
500.000
0

307 15
2008

362 18
2009
Resultado de Balanço

14

33

0
2010

Sobras Líquidas

0
2011

2012
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EVOLUÇÃO DOS FINANCIAMENTOS PARA INVESTIMENTO
(EM MILHARES DE REAIS)
50.000

35.835

40.000

41.151

38.809
31.555

30.000
20.000

20.454

17.315

11.101

10.000
0

2008

2009

2010

2011

2012

2012
Aplicações

Saldo
Dez 2012

Desde o ano de 2007 os financiamentos bancários foram utilizados principalmente para investimentos em
recursos próprios, com ênfase para o SDH - Santos Dumont Hospital. Em 2012 o nível de endividamento
bancário para investimentos em recursos próprios apresentou redução da ordem de 45% se deduzidas às
aplicações livres e custodiadas ou de 19% sem as mesmas.
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EVOLUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA
(EM MILHARES DE REAIS)
5.000

4.276
4.000
3.000

2.483

2.407

2008

2009

3.491

3.561

2011

2012

2.000
1.000
0

2010

EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES TECNICAS
(EM MILHARES DE REAIS)
20.000

14.828

15.000

10.000

16.515

13.143
10.249

9.144

5.000
0
2008

2009

2010

2011

2012

O saldo das provisões técnicas em 2012 esta de acordo com legislação vigente da ANS e tendo sido plenamente
constituídos os ativos garantidores referentes à PEONA.
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DESPESAS ADMINISTRATIVAS X FATURAMENTO
(EM MILHARES em reais)
350.000

283.395

300.000

311.041

241.133

250.000
200.000

320.136

209.584

150.000
100.000
50.000
0

20.939
10%

2008

23.385
9,7%

2009

Faturamento

23.641
8,3%

2010
Despesas Administrativas

25.342
7,9%

2011

25.450
8,1%

2012

% Despesas / Faturamento

O faturamento em 2012 sofreu queda de 3% em relação ao faturamento do ano de 2011.
O índice de despesas administrativas permaneceu da ordem de 8% sobre os faturamentos de 2012 e 2011 respectivamente.

EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO
(EM MILHARES de reais)
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A evolução do PL em 2012 no valor de R$3,8 milhões foi decorrente basicamente da geração de R$3,3 milhões de
SOBRAS no ano, melhor resultado da Cooperativa dos últimos anos.
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