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C U I DA R DA S P E S S OA S
PA R A T R A N S F O R M A R O

MU NDO

2021
FOI UM CAPÍTULO IMPORTANTE
NA HISTÓRIA DA UNIMED GOIÂNIA.
Acreditamos que cuidar da saúde das pessoas é nossa responsabilidade,
diariamente. E é por meio dessa atitude que colaboramos com a construção de
um mundo melhor. Em 2021, ainda frente a um cenário de pandemia, buscamos
fortalecer o diálogo com todos os nossos públicos para uma construção conjunta
de mais qualidade de vida para todos.
Nesse ano, cuidamos das pessoas criando alternativas viáveis de apoio à saúde
integral. E, com o mesmo empenho, não perdemos de vista nosso compromisso
cooperativista de gerar trabalho e renda justa para nossos mais de 2.800 médicos
cooperados por meio da prática da medicina humanizada.

SAÚDE PARA NÓS É O COMPLETO EQUILÍBRIO
DO BEM-ESTAR FÍSICO, MENTAL E SOCIAL.

2021
DESTAQUES DE

Nota máxima no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
(IDSS), pelo terceiro ano consecutivo, que reflete a excelência no
atendimento ao beneficiário.
O crescimento do número de vidas em 2021 comparado a 2020
atingiu 4,37%, índice maior que a média nacional, que foi de 3,18%.
Geração de aproximadamente 6,5 toneladas de créditos
de carbono por meio do Projeto Gyn de Bike, apoiado pela
Cooperativa, até setembro de 2021.
Implantação do novo ciclo do Programa de Qualificação
dos Prestadores de Serviços, com a fixação de atributos de
qualificação relevantes para o aprimoramento da atenção à
saúde oferecida.
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GRI 102-1, 102-3, 102-5, 102-45, 102-50 ,102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56

Este Relatório foi elaborado de acordo com os Padrões GRI opção “Essencial”. Os números econômico-financeiros foram
verificados por meio de auditoria externa. O documento tem
como fio condutor os resultados da Matriz de Materialidade.

INSTITUIÇÃO RELATORA

Adotamos essa metodologia desde 2015 porque ela
possibilita o aperfeiçoamento do relato e a prestação de

UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA

contas da Cooperativa para a sociedade a respeito da nossa

DE TRABALHO MÉDICO

performance econômica e de governança corporativa, além
da social e ambiental, de forma clara e consistente.

Av. T-7 com a T-1, Praça Gilson Alves de Souza,

Esta versão compreende o período de atuação da organização

nº 650, Setor Bueno, Goiânia-GO

de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. A anterior
(de 2020) foi publicada em 23 de março de 2021. Por ser

CEP: 74210-250

um documento elaborado anualmente, suas edições ficam
disponíveis para consulta no site www.unimedgoiania.coop.br.

Natureza Jurídica: Sociedade Cooperativa

Para mais informações ou em caso de dúvidas sobre o

Atividade Econômica Principal: Planos de Saúde

conteúdo, entre em contato pelo e-mail marketing@
unimedgoiania.coop.br.
Os dados aqui relatados referem-se exclusivamente à Unimed
Goiânia, incluindo sua Rede de Recursos e Serviços Próprios.
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Matriz de

MATERIALIDADE

GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47

A construção da atual Matriz de Materialidade foi feita por meio
da aplicação de pesquisa alinhada aos direcionamentos estratégicos da Cooperativa, baseada nas diretrizes da GRI e aprovada pela direção da Unimed Goiânia. Os temas mais relevantes
foram priorizados na criação deste Relatório de Sustentabilidade.
A pesquisa foi realizada de 05 a 18 de outubro de 2021. O questionário foi enviado por e-mail para públicos estratégicos – cooperados, colaboradores da Unimed Goiânia, empresas prestadoras
de serviços e fornecedoras, beneficiários e comunidade. Foram
apresentados 16 temas, cuja importância foi pontuada em 456
questionários respondidos. As alternativas para pontuação foram

Importância para a Unimed Goiânia (média estratégica)

SSADAS

15
16
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2
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de 1 a 5, sendo 1 “irrelevante” e 5 “muito relevante”.

Importância para o público de relacionamento (média geral)

RANKING DE
VOTAÇÃO

Nº TEMA

TEMAS
( POR ORDEM DE APRESENTAÇÃO DOS TEMAS)

MATERIAL

CORRELAÇÃO COM OS TEMAS
DOS ''PADRÕES GRI''

DIVULGAÇÕES
''PADRÕES GRI''

1º

15

Satisfação dos Beneficiários

X

Engajamento de Stakeholders

GRI 102-43

2º

14

Saúde e Segurança do Cliente - Atenção à Saúde

X

Saúde e Segurança do Consumidor

GRI 416-1

3º

13

Código de Ética e Conduta

X

Combate à Corrupção

GRI 205-2

4º

2

Qualificação de Prestadores

X

Práticas de Compras

GRI 204-1

5º

16

Governaça Cooperativa

X

Conteúdo Geral

-

6º

9

Saúde e Segurança no Trabalho

X

Saúde e segurança do trabalho

GRI 403-9

7º

10

Capacitação de Colaboradores

X

Capacitação e Educação

GRI 404-1

8º

1

Desempenho Econômico

X

Desempenho Econômico

GRI 201-1

9º

8

Oportunidades de Trabalho

X

Emprego

GRI 401-1

10º

5

Consumo Consciente/Responsável da Água

X

Águas e Efluentes

GRI 303-5

11º

11

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

X

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

GRI 405-1
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SomosumaCooperativadetrabalhomédicoqueseadaptaeserenovaacadadiaparaantecipartendências,transformar
ameaças em desafios e caminhar lado a lado com nossos beneficiários e com todos que se relacionam conosco.

Mensagem do

PRESIDENTE
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GRI 102-14

Na Unimed Goiânia, enxergamos a sustentabilidade como um

E, falando sobre desenvolvimento, em 2021, o cenário nacional

caminho a trilhar e um valor imprescindível. Em 2021, segundo

ainda sofreu com a instabilidade econômica e social provocada

ano da gestão 2020-2024, tivemos um salto evolutivo na forma

pela pandemia da covid-19. Nosso setor enfrentou um reajuste

de administrar nossa Cooperativa e na sua comunicação com

negativo dos planos de saúde, nunca antes visto em nossa

as partes interessadas. Por isso, temos orgulho em apresentar

história. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) definiu

esta edição de nosso Relatório de Sustentabilidade que espelha

que os planos de saúde, individuais ou familiares regulamen-

nosso compromisso de prestar serviços de alta qualidade, com

tados, teriam uma redução de 8,19%. Com agilidade, iniciamos

transparência, valorizando o cuidado com as pessoas e contri-

um plano de contingenciamento.

buindo para a preservação do meio ambiente.

Mas mesmo com esse cenário desafiador, podemos celebrar o

Por meio deste relatório, que segue as diretrizes da Global Repor-

bom desempenho de nossas operações em 2021. Somos uma

ting Initiative (GRI), prestamos contas aos nossos cooperados,

Cooperativa de trabalho médico que se adapta e se renova a

beneficiários dos nossos planos de saúde, prestadores, forne-

cada dia para antecipar tendências, transformar ameaças em

cedores, sociedade e à mídia. A seguir, descreveremos o nosso

desafios e caminhar lado a lado com nossos beneficiários e com

trabalho, as diretrizes e as principais realizações em 2021.

todos que se relacionam conosco.

Buscamos demonstrar como primamos, em todas as nossas ativi-

E para corresponder ao aumento da complexidade de nosso

dades, pela ética e pela independência, e como enxergamos os

ambiente de prestação de serviços à crescente regulação e ao

desafios de crescimento e inovação. A mensagem deste relatório

agressivo crescimento do mercado, revisamos o Plano Estraté-

é clara e alia-se ao entendimento da Unimed Goiânia que esses

gico da Cooperativa em busca de oportunidades reais de sobre-

são atributos da própria sustentabilidade e é a nossa contribuição

vivência e sustentabilidade.

principal à sociedade. Acreditamos que práticas responsáveis

Reforçando nosso compromisso com o cuidado integral à saúde, a

contribuem para o desenvolvimento sustentável do nosso País, e

Cooperativa, mesmo em um ano com grandes desafios, preservou

que nossos serviços podem gerar valor às pessoas, suas comuni-

todos os serviços contratados pelos usuários, com destaque para

dades e ao mercado em que operamos.

a adequação que realizou para atendimento aos casos de covid-19,

Conseguimos atravessar ilesos o ano
de 2021 com choque de austeridade e
transparência na gestão.

de pós-covid e, além disso, manteve a qualidade no atendimento,
mesmo nos que ficaram represados no primeiro ano da pandemia.
Para apoiar nosso crescimento e garantir a qualidade de nossos
serviços, continuamos a contar com médicos cooperados
com destacada qualificação profissional e que são o principal
pilar da nossa Cooperativa. Nosso time de colaboradores que
apoiam nossas atividades foi, de igual forma, a sustentação
dos cuidados que todos os dias prestamos aos nossos beneficiários, nossa missão e vocação. Por isso, fazemos questão de
cuidar da nossa marca empregadora. Buscamos sempre atrair
talentos e formá-los para que atuem com nossos beneficiários
por mais qualidade de vida para todos.
Reforçamos nosso engajamento e nosso compromisso com as
exigências do segmento da Saúde Suplementar e de uma nova
sociedade, cada vez mais preocupada com a transparência e a
sustentabilidade das instituições. Com esse compromisso claro
de pensar sempre à frente, caminhamos firmemente nesse
caminho e somos referência na prestação de serviços de saúde.
Somos um importante elo entre o cliente e o prestador, e visamos
sempre o completo equilíbrio entre as partes.
E é com esse espírito que assumimos como um mantra que
“Estaremos verdadeiramente inseridos no Século XXI. Com muita
coragem e determinação. Sem medo de mudanças!”

Sergio Baiocchi Carneiro
Diretor-Presidente

Boa leitura!
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A Unimed Goiânia foi fundada em 21 de fevereiro de 1978
por 49 médicos goianos. Integra o Sistema Nacional
Unimed e representa a maior operadora de planos de saúde
genuinamente brasileira. Atua com princípios cooperativistas
no setor de Saúde Suplementar com uma rede credenciada, que
compreende hospitais, clínicas e laboratórios responsáveis
pela assistência médica-hospitalar-laboratorial prestada a
mais de 366 mil beneficiários. A área de atuação da Unimed
Goiânia compreende 69 municípios em Goiás e destes, 41

COOPERADOS

UNIMED
GOIÂNIA

CORRETORA
UNIMED

estão na sua área de atuação e 28 são cedidos pela Unimed
Oeste Goiano.
Conforme critérios da Agência Nacional de Saúde Suplementar

REDE
PRESTADORA

(ANS), a Cooperativa está classificada como operadora de

SERVIÇOS
PRÓPRIOS

grande porte por possuir mais de 100 mil beneficiários. A
Unimed Goiânia é uma força econômica importante no Estado
de Goiás, indutora do crescimento e geradora de milhares de
empregos indiretos na economia goiana. Oferece planos de

BENEFICIÁRIOS

saúde individuais ou familiares para pessoas físicas, e planos
empresariais e coletivos por adesão para pessoas jurídicas,
com cobertura de acordo com a lista de Procedimentos e
Eventos em Saúde, determinada pela ANS.

A Unimed Goiânia é uma operadora de
planos de saúde de grande porte e
atua em 69 municípios de Goiás.
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Uma cooperativa
do Sistema

UNIMED

A Unimed Goiânia é uma Cooperativa singular, de primeiro

Números nacionais*

grau. Integra o Sistema Nacional Unimed, o maior sistema de

341 COOPERATIVAS

Cooperativas de saúde do mundo. Juntas, as Unimeds geram

118 MIL MÉDICOS COOPERADOS

134 mil empregos diretos e têm mais de 37% de participação

18 MILHÕES DE BENEFICIÁRIOS

no mercado nacional de planos de saúde. Além disso, 23% dos

2.405 HOSPITAIS CREDENCIADOS

médicos no Brasil são cooperados a uma Unimed.

138 HOSPITAIS PRÓPRIOS
*Dados da Unimed do Brasil, atualizados no segundo semestre de 2021.

ESTRUTURA DO SISTEMA UNIMED
O Sistema Unimed é formado por:
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Cooperativas Singulares

1º Grau

Destinadas à prestação de serviços aos associados, constituídas por médicos, e com área de ação
em um ou mais municípios

Federações

2º Grau

Destinadas à prestação de serviços, ao monitoramento das atividades e à representação político-institucional das
Singulares associadas, podendo ainda operar planos de saúde.

Central Nacional Cooperativa Única

2º Grau

Constituída por Federações e Cooperativas Médicas Singulares de Trabalho Médico Unimed e, excepcionalmente,
por uma Central Cooperativa Odontológica, destinada à operação de planos de saúde, observadas às normas de
comercialização e à prestação de serviços a suas associadas.

Confederação Nacional Única

3º Grau

Constituída exclusivamente por Federações e pela Cooperativa Central Nacional, destinada à prestação de serviços a
elas e às Singulares, bem como a representação político-institucional da marca em todo o território nacional.

SSADAS
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|
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|
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|
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Nosso DNA

COOPERATIVISTA

A serviço da saúde
A construção de uma sociedade fraterna, ancorada em valores
de ajuda mútua e responsabilidade é uma das bases da nossa
Cooperativa. Com 43 anos de atividades, a Unimed Goiânia
é uma Cooperativa de trabalho médico pioneira, cujos princípios são norteados na preocupação com o ser humano, na
honestidade, na transparência e na ética.
Bases cooperativistas
O cooperativismo é um modelo de negócio feito por pessoas
e para as pessoas. Um jeito de empreender colaborativo em
que o cooperado é o dono do negócio, a gestão é democrática e o foco vai muito além do desenvolvimento econômico.
Assim, as pessoas crescem coletivamente e há geração de
oportunidades por toda parte.
Na Cooperativa, os médicos se reúnem em uma associação
para prestar assistência ambulatorial e hospitalar aos usuários que adquirem um plano de saúde.

OS VALORES DO COOPERATIVISMO
As Cooperativas se baseiam em valores de
ajuda mútua, responsabilidade, democracia,
igualdade, equidade e solidariedade. Os
membros das Cooperativas acreditam nos
valores éticos da honestidade, transparência,
responsabilidade social e preocupação pelo
seu semelhante.

Princípios cooperativistas
A ação cooperativa da Unimed Goiânia é orientada pelas
seguintes diretrizes fundamentais:
1) Adesão livre e voluntária: somos uma organização voluntária, aberta a todas as pessoas aptas a prestar os seus serviços
e assumir as responsabilidades como membros, sem discriminação de sexo ou gênero, social, racial, política e religiosa.
2) Gestão democrática: somos uma organização democrática, controlada pelos membros, que participam ativamente
na formulação das suas políticas e na tomada de decisões.
Os homens e as mulheres, eleitos como representantes
dos demais membros, são responsáveis perante estes. Os
membros têm igual direito de voto (um membro, um voto).
3) Participação econômica dos membros: Os membros contribuem equitativamente para o capital da nossa cooperativa e o
controlam democraticamente. Parte desse capital é propriedade comum da cooperativa. Os membros podem receber,
habitualmente, havendo condições econômico-financeiras
para tanto, uma remuneração sobre o capital integralizado
como condição de sua adesão. Os membros destinam os excedentes a uma ou mais das seguintes finalidades: desenvolvimento da cooperativa, possibilitando a formação de reservas,
em parte indivisíveis; retorno aos sócios na proporção de suas
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transações com as cooperativas, e apoio a outras atividades
que forem aprovadas pelos associados.
4) Autonomia e independência: Somos uma organização
autônoma, de ajuda mútua, controlada pelos membros.
Temos abertura para firmar acordos com outras organizações,
incluindo instituições públicas, ou recorrer a capital externo,
considerando todas as condições que assegurem o controle
democrático pelos nossos cooperados e mantendo a autonomia da Cooperativa.
5) Educação, formação e informação: Promovemos a
educação e a formação dos nossos membros, dos representantes eleitos e dos colaboradores, de forma que cada um
possa contribuir, eficazmente, para o desenvolvimento da
Cooperativa. Informamos o público em geral, particularmente
os jovens e os líderes de opinião, sobre a natureza e as vantagens da cooperação.
6) Intercooperação: Servimos de forma mais eficaz aos
nossos membros e damos mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto, por meio das estruturas locais,
regionais, nacionais e internacionais da Unimed.
7) Interesse pela comunidade: Trabalhamos para o desenvolvimento sustentado da comunidade por meio de políticas
aprovadas pelos membros.
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Linha do

TEMPO

1978

1987

Fundação da Unimed Goiânia,
com sede localizada na Associação
Médica de Goiás, e primeiro
contrato para assistência à saúde
de 22 beneficiários.

Criação do Serviço
de Atendimento
Unimed – SAU.

Transferência
da sede para
o Setor Oeste.

1980
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Inauguração
da Corretora
Unimed.

1991
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Desde a sua fundação, a Unimed Goiânia não
para de crescer, ocupando um lugar importante
também na história da capital e dos seus
cidadãos.

1992

1998
Criação do Centro
Clínico Unimed
e Início do SOS
UTI Móvel

SAU é transferido
para o Setor Oeste,
sede atual.

Sede da Unimed
Goiânia é transferida
para a Praça Gilson
Alves, no St. Bueno.

1997

Criação do Centro
de Vacinação

1999
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Linha do

TEMPO
2000

2017

Abertura da primeira
unidade do Laboratório
Unimed nas
dependências do SAU

Inauguração do Centro
de Diagnóstico Unimed
(CDU), ao lado do Centro
Administrativo

Corretora
é transferida para
Avenida T-9.

2012
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2020
Implementação da
Telemedicina

Inauguração
do SAU Pediátrico,
na Avenida T-63

2019

Implantação
da Telemedicina
pós covid-19

2021
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Perfil

ORGA
NIZA
CIONAL

GRI 102-16

MISSÃO
Promover a saúde por meio de serviços de excelência, sendo vetor de convergência da satisfação
entre médicos e clientes, dentro dos princípios cooperativistas.

VISÃO
Ampliar a liderança de mercado, com foco na gestão de saúde, inovação, qualidade e sustentabilidade.

VALORES
Transparência, Integridade, Qualidade, Respeito e Solidariedade.

POLÍTICA DE QUALIDADE
Visando a liderança no mercado de saúde suplementar, com foco na qualidade em saúde e sustentabilidade no
negócio, a Unimed Goiânia definiu a seguinte política da qualidade:
•

Operar planos de assistência à saúde suplementar com o objetivo de promover a saúde e qualidade de vida;

•

Comprometer-se com o aperfeiçoamento contínuo e sustentável dos processos e serviços aplicáveis ao Sistema
de Gestão da Qualidade;

•

Comprometer-se com o atendimento aos requisitos aplicáveis do Sistema de Gestão da Qualidade.

ORGANOGRAMA

GRI 102-18

Assembl

Conselho de A

Auditoria Externa
Independente

Conselho de
Especialidades

Conselho
Técnico

Com
Ética Co

Diretor Pr

Ouvidoria

Administrativa Financeira

Planejamento

Mercado

Superintendência de Negócios

Financeira
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Administrativa

Suprimentos e
Logística

Jurídico

Núcle
Secret

Superintendênc

Comunicação e
Marketing

Produtos e
Relacionamento

Corretora/
Vendas

Ética e
Integridade

Inovação

Gestão
de Pessoas

Diretorias
Conselhos Independentes
Comitês de Assessoramento
Superintendências
Gerências
Serv. Terceirizados

léia Geral

Conselho
Fiscal

Administração

mitê de
orporativa

Comitê de Riscos
e Auditoria

Comitê de
Projetos

Comitê de
Governança

residente

eo de
taria

Núcleo de
Governança

o e Governança

Operações

cia de Estratégia

Tecnologia

Provimento de Saúde

Superintendência de Saúde

Riscos
Corporativos,
Processos e
Qualidade

Estratégia,
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Conselho de

ADMINISTRAÇÃO

Sergio Baiocchi Carneiro
Presidente do Conselho

Alano Ribeiro de Queiroz Filho
Conselheiro

Diolindo dos Santos Freire Neto
Conselheiro

Lorena de Castro Diniz
Conselheira

Maria Luiza Rebelo Pinheiro de Lemos Vieira
Conselheira

Pedro José de Santana Júnior
Conselheiro

Diretoria

EXECUTIVA

Sergio Baiocchi Carneiro
Diretor-Presidente

Cesar Vilela Nunes
Diretor Administrativo e Financeiro

Frederico Moraes Xavier
Diretor de Mercado

Marcela Regina Araújo
Diretora de Operações

Ricardo Esperidião
Diretor de Provimento de Saúde

Weimar Canguçu Barroso de Queiroz
Diretor de Planejamento e Governança

CONSELHO FISCAL

2021-2022

Hélvio Martins Gervásio
Conselheiro

Jefferson Soares Martins
Conselheiro

Luciano Carvalho Vitorino
Conselheiro

Madson Montes Bedim
Conselheiro

Maria Simone Rodrigues Erikson
Conselheira

Vivianne de Aquino Tormin
Conselheira

Conselho de

ESPECIALIDADES

Acupuntura
Ivan Ferreira de Araújo
João Paulo Maneira Bittar

Cirurgia Geral
Marcius Vinicius de Moraes
Samir Mahmud Siviero

Alergia e Imunologia
Lorena Paula Ribeiro

Cirurgia Oncológica
Roberto César Candido Fernandes

Angiologia e Cirurgia Vascular
Frederico Araújo Oliveira
Juliano Ricardo Santana dos Santos
Frederico Mesquita Gomes

Cirurgia Pediátrica
André Luiz Batista da Costa
Miguel Ottaiano Neto

Cardiologia
Gilson Cassem Ramos
Ariel Bueno da Fonseca
Silvio Sérgio Pontes Câmara
Cirurgia Cardiovascular
João Nicolau Gomes de Siqueira
Cirurgia da Cabeça e Pescoço
Teylor Pedro Gerhardt
José Cicala

Cirurgia Plástica
Luiz Humberto Garcia de Souza
Marcelo Prado
Gustavo dos Santos Rezende
Cirurgia Torácica
Paulo Menzel Galvão
Coloproctologia
Jaime José Pereira Junior

Cirurgia da Mão
Flávio Augusto Kuroki Borges

Dermatologia
Lana Bezerra Fernandes Câmara
Maria Fernanda Curi Barra Helou
Soraia Rodrigues Dâmaso Taveira Lopes

Cirurgia do Aparelho Digestivo
Luiznei Francisco da Rocha
Heleno César Magalhães

Endocrinologia e Metabologia
Paulo Roberto Prata Mendonça
Vivian Andrade Teixeira Nunes

Endoscopia
Daniela Medeiros Milhomem Cardoso
Gastroenterologia
Mayra Freitas Storti
Luiz Henrique de Sousa Filho
Geriatria
Marco Aurélio Nascimento Borges de Souza
Ginecologia e Obstetrícia
Joice Martins de Lima Pereira
Ary Wanderley de Carvalho Júnior
Elenice Maria da Costa
Jony Rodrigues Barbosa
Hematologia e Hemoterapia
Reginara Dias Fernandes
Rodrigo Brum Von Kriiger
Homeopatia
Cláudia Araújo de Oliveira
Infectologia
Rogério de Melo Carvalho Santos
Ludmila Passos Costa
Mastologia
Alexandre Marchiori Xavier de Jesus
Luiz Fernando Jubé Ribeiro
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Medicina de Família e Comunidade
Carolina Dias de Araújo e Silva
Ana Carolina Arantes Coutinho Costa
Medicina Física e Reabilitação
Maurício Rassi Carneiro
Ana Cristina Ferreira Garcia Amorim
Medicina Intensiva
Durval Ferreira Fonseca Pedroso
Medicina Nuclear
Ana Beatriz Marinho de Jesus Teixeira
Nefrologia
Ciro Bruno Silveira Costa
Viviane Alves Leite
Neurocirurgia
Carlos Roberto Sampaio de Assis Drummond
Marcelo D'Avila Seabra
Neurologia
Marco Túlio Araújo Pedatella
Nutrologia
Circoncisto Laurentino Ribeiro Júnior
Mario Cesar Nascimento Borges de Souza

Oftalmologia
Haroldo Ferreira Pacheco
Wagner José Xavier de Vieira
Arthur Limongi de Souza Carvalho
Letícia Dourado Alves
Oncologia Clínica
Lanúscia Morais de Santana
Uirá Maíra Resende
Ortopedia e Traumatologia
André Luiz Passos Cardoso
Ulbiramar Correia da Silva Filho
Leonardo Vieira Santos Moraes
Otorrinolaringologia
Mard Luiz Batista Leite
Pedro Ivo Machado Pires de Araújo
Paulo Henrique Dias Mattos
Patologia
Sebastião Alves Pinto

Pneumologia
Fernanda Miranda de Oliveira
Karla Cristina de Moraes Arantes Curado
Psiquiatria
Jeane Pinto Pereira Hércules
Júlio Carlos Nóbrega Henkes
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Hugo Pereira Pinto Gama
Marilena Loiola de Paula Carneiro
Radioterapia
Jean Teixeira de Paiva
Reumatologia
Vitor Alves Cruz
Urologia
Marco Túlio Alves Cruvinel
Vagner Ruiz Gil
Paulo Tadeu Machado

Patologia Clínica
Nelcivone Soares de Melo
Pediatria
Paula Pires de Souza
Rosseny da Costa Marinho
Theodora Nunes Drummond
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O melhor para você, sua família
e seus colaboradores.
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Planos de

SAÚDE

GRI 102-7

Para atender pessoas físicas e jurídicas com a melhor
assistência médica ambulatorial e hospitalar, a Unimed
Goiânia oferece uma completa linha de planos de saúde
comercializados pela Corretora Unimed.
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Nossos

PLANOS

GRI 102-2

Rede Livre
Para você e sua família
Plano Individual/Familiar
Destinado a pessoas físicas individuais ou a um grupo familiar, tem cobertura ambulatorial hospitalar com obstetrícia,
abrangência variada, acomodações privativas ou coletivas,
com ou sem fator moderador.
Para pessoa jurídica
Plano Coletivo por Adesão
Destinado a pessoas jurídicas de caráter profissional, classista
ou setorial, associações ou sindicatos vinculados, por exemplo,
com, no mínimo, três titulares, possui cobertura ambulatorial-hospitalar com obstetrícia, abrangência variada, acomodações
privativas ou coletivas, com ou sem fator moderador. Contempla
clientes de pequeno, médio e grande porte.
Plano Coletivo Empresarial
Destinado a empresas (pessoa jurídica) com, no mínimo, um
titular, apresenta cobertura ambulatorial hospitalar com
obstetrícia, abrangência variada, acomodações privativas ou
coletivas, com ou sem fator moderador. Contempla clientes
de pequeno, médio e grande porte.
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Contrato de Cessão de Rede
Contrato que visa à prestação de serviços de assistência
médica de cooperados e cooperadas e da rede credenciada
da operadora. A prestação de serviços contempla empresas
autárquicas ou operadoras de autogestão.

Rede própria
Plano Unifácil
Possui abrangência nos municípios de Goiânia, Aparecida de
Goiânia, Trindade e Inhumas, com coparticipação de 30% em
consultas, exames e terapias. Disponível nas acomodações
privativas ou coletivas, com atendimento de urgência e emergência em âmbito nacional.
Unimed do Seu Jeito
A Unimed Goiânia lançou, em junho de 2021, o Plano Unimed
do Seu Jeito. O objetivo é disponibilizar um portfólio de
produtos mais acessível para atender consumidores das
classes C e D, empresas de vários portes e entidades representativas de classes profissionais e associativas.
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|

RESULTADOS AMBIENTAIS

|

RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

|

ANEXOS

Serviços

ADICIONAIS

SOS Fone
Orientação médica 24 horas por dia, por meio de ligação
gratuita (0800 725 5555), para esclarecimento das mais
diversas dúvidas médicas, sem que o beneficiário precise sair
de casa ou do trabalho.
UTI Móvel Terrestre
Atendimento pré-hospitalar com UTI Móvel Terrestre que
funciona 24 horas por dia e conta com uma equipe de especialistas em atendimentos de urgência e emergência, proporcionando conforto e segurança aos beneficiários.
UTI Móvel Aéreo
Assegura os serviços de transporte e remoção aérea de caráter
secundário (transporte entre unidades de saúde), de um
serviço de menor complexidade para um outro que disponha
de recursos diagnósticos e terapêuticos necessários para o
atendimento, além de inviabilidade ou contra-indicação para o
transporte terrestre. A solicitação é perante indicação médica.
Medicina do Trabalho
Atendimento a empresas interessadas em cumprir a legislação
de saúde e segurança do trabalho, diminuir o absenteísmo
por meio da gestão de saúde e mitigar os riscos relacionados
a acidentes e doenças laborais. O setor analisa e identifica as
necessidades práticas de empresas e contribui para o aumento
da produtividade e a redução de custos do negócio.
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Unidades de serviços

PRÓPRIOS

Centro de
Diagnósticos Unimed
Realiza exames diversos
laboratoriais e de imagem,
numa estrutura moderna
com tecnologia de ponta.
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Centro de
Especialidades Unimed
Reúne em um só lugar
estrutura e profissionais
prontos para garantir
atendimento nas mais
variadas especialidades
médicas, com comodidade e
agilidade. Também oferece
atendimento nas áreas de
Quimioterapia, Laboratório e
Queimaduras.

Espaço Sinta-se Bem
Oferece serviços
suplementares
como Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Nutrição
e Bioimpedanciometria e
realiza as atividades do
Programa de Atenção à
Saúde (PAS). Na Unidade
também está instalada a
Unimed Vacinas.

Serviço de Atendimento
Unimed Pediátrico – SAU
Pediátrico
Serviço de consultas
pediátricas de urgência,
Raios-X e laboratório para
atendimento a todos os
públicos, inclusive nos finais
de semana e feriados.

SSADAS

|

RESULTADOS SOCIAIS

Serviço de Atendimento
Unimed – SAU
Serviço de consultas de
urgência e emergência 24
horas, para clínica médica/
cirúrgica e ortopedia e
traumatologia. Também
conta com Raios-X,
Eletrocardiograma e Coleta
Laboratorial.

|

RESULTADOS AMBIENTAIS

|

RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

Clínica de
Psicologia Unimed
Oferece assistência de
Psicoterapia Breve Focal, com
tratamento de curto prazo,
conforme normas da ANS.

|

Laboratório Unimed
Conta com 11 unidades que
oferecem uma estrutura
completa para trazer a
praticidade e a precisão que o
beneficiário procura, com todo
o cuidado que a sua saúde
merece.

ANEXOS

l Centro de
Diagnósticos Unimed
l Setor Marista
l Avenida Milão
l Centro de
Especialidades
Unimed
l Serviço de
Atendimento Unimed
l Serviço de
Atendimento Unimed
Pediátrico
l Senador Canedo
l Espaço Sinta-se Bem
l Casag
l Buriti Shopping
l Centro Médico
Valéria Frota
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Unidades administrativas/

COMERCIAIS

Administração
No prédio administrativo, os beneficiários podem contar com
serviços em diferentes setores. No local, funciona o Setor
de Atendimento ao Cliente (SAC) - tanto para beneficiários
de Goiânia, quanto de intercâmbio, o Setor de Negociação, o
Setor de Retenção e Fidelização e a Ouvidoria.
Corretora Unimed
Empresa controlada da Unimed Goiânia, a Corretora Unimed
foi criada em 1991 para comercializar os planos de saúde da
Unimed Goiânia e seguros.

Administração/CDU
No prédio do CDU também funcionam áreas administrativas,
incluindo o Departamento de Relacionamento com o Cooperado e o Departamento de Relacionamento com o Prestador.
Intercâmbio Unimed
Os beneficiários de outras Unimeds contam com uma área
exclusiva para autorização de atendimento no sistema da
Unimed Goiânia, instalada no prédio administrativo.

UNIDADES DA CORRETORA
Em 2021, a Corretora Unimed comemorou 30 anos de mercado.
Em dezembro, um total de 58 consultores trabalhavam com
exclusividade para a Corretora. Além de serem especialistas na área
com amplo conhecimento dos produtos da Unimed Goiânia, estão
aptos para dar consultoria ao novo beneficiário, que se sente mais
confiante para tomar a decisão de compra. A Corretora Unimed
também é parceira da Unimed Seguros para a comercialização de
uma variada linha de produtos, incluindo seguros de vida, viagem,
ramos elementares e responsabilidade civil.
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l SEDE AV. T-9
l ÓRION SHOPPING
l PRAÇA GILSON ALVES
DE SOUZA
l SHOPPING
FLAMBOYANT
l BURITI SHOPPING
l SAU PEDIÁTRICO
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|
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|
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|

ANEXOS

Rede

PRESTADORA

Para prestar assistência médica-hospitalar-laboratorial a
seus beneficiários, a Unimed Goiânia conta com uma Rede
Prestadora formada por 456 estabelecimentos, conforme
contratos vigentes em dezembro de 2021. Para o credenciamento ou descredenciamento de prestadores, a Cooperativa adota os critérios estabelecidos em sua Política de
Prestadores e instruções normativas da ANS. Dentre os
parâmetros para o credenciamento, são analisadas as documentações de estrutura e equipamentos, além da certificação dos profissionais responsáveis pelos serviços junto
aos órgãos competentes.

PERFIL

109

5

294

46

2

HOSPITAIS

HOSPITAIS
DIA

CLÍNICAS

LABORATÓRIOS

PRONTO
ATENDIMENTO
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Cobertura

REGIONAL

GRI 102-4, 102-6

A área de atuação da Unimed Goiânia compreende 69 municípios em Goiás e destes, 41 estão na área de atuação da
Unimed Goiânia e 28 são cedidos pela Unimed Oeste Goiano.
Conforme critérios da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a Cooperativa está classificada como operadora
de grande porte por possuir mais de 100 mil beneficiários.

Municípios cedidos pela Unimed Oeste Goiano
Área de atuação Unimed Goiânia
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Área de atuação
Abadia de Goiás
Adelândia
Americano do Brasil
Anicuns
Aparecida de Goiânia
Araçu
Aragoiânia
Avelinópolis
Bela Vista de Goiás
Bonfinópolis
Brazabrantes
Buriti de Goiás
Caldazinha
Campestre de Goiás
Caturaí
Cezarina
Cromínia
Damolândia
Goiânia
Goianira
Goiás

Guapó
Hidrolândia
Inhumas
Itauçú
Jandaia
Leopoldo de Bulhões
Nazário
Nova Veneza
Palmeiras de Goiás
Palminópolis
Petrolina de Goiás
Sanclerlândia
Santa Bárbara de Goiás
Santo Antônio de Goiás
São Miguel do Passa Quatro
Senador Canedo
Terezópolis de Goiás
Trindade
Turvânia
Varjão

Municípios cedidos pela Unimed Oeste Goiano
Amorinópolis
Arenópolis
Aurilândia
Bom Jardim de Goiás
Britânia
Cachoeira de Goiás
Caiapônia
Córrego do Ouro
Diorama
Doverlândia
Fazenda Nova
Firminópolis
Iporá
Israelândia

Itapirapuã
Ivolândia
Jaupaci
Jussara
Matrinchã
Moiporá
Montes Claros de Goiás
Mossâmedes
Novo Brasil
Palestina de Goiás
Piranhas
Santa Fé de Goiás
São João da Paraúna
São Luís de Montes Belos

Market

SHARE

A Unimed Goiânia possui

44,16% de participação

no Mercado de Saúde Suplementar Privado, de acordo com a
carteira de beneficiários residentes e registrados na sua área
de atuação.
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Filiações, Princípios, Adesões e

PARTICIPAÇÕES

GRI 102-12, 102-13

FILIAÇÕES

PARTICIPAÇÕES NO SISTEMA NACIONAL UNIMED

PRINCÍPIOS E ADESÕES

Pacto Global
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Prêmios e

DESTAQUES

O trabalho prestado por diferentes áreas e setores da
Cooperativa rendeu uma série de prêmios relevantes em 2021,
que reconhecem publicamente os resultados e a excelência
dos projetos e das ações implementadas ao longo do ano:

IDSS – Índice de
Desempenho da Saúde
Suplementar
A Unimed Goiânia manteve a pontuação máxima equivalente
a 1, pelo terceiro ano consecutivo, no Índice de Desempenho

O Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS)
é a nota das operadoras de planos de saúde conferida
anualmente pela Agêncial Nacional de Saúde (ANS).
O resultado desse indicador demonstra como a instituição se comporta nos itens avaliados pela ANS, sendo
um importante parâmetro de qualidade de atendimento
para os usuários de planos de saúde da Unimed Goiânia.
Ao todo, são 20 indicadores: sete são relativos à Qualidade em Atenção à Saúde - IDQS; cinco referentes
à Garantia de Acesso - IDGA; quatro relacionados à
Sustentabilidade do Mercado - IDSM; e quatro relativos
à Gestão de Processos e Regulação - IDGR. Eles são
distribuídos em quatro dimensões, com notas aplicadas
em cinco faixas de variação: de 0 a 0,19; 0,2 a 0,39; 0,4
a 0,59; 0,6 a 0,79; 0,80 a 1, sendo essa a nota máxima.

da Saúde Suplementar da ANS.
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1

1
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Época Negócios 360

Ranking Valor 1000

A Unimed Goiânia está entre as Melhores Empresas do Brasil,

Na lista dos 50 maiores planos de saúde do Brasil, publicada

segundo pesquisa realizada pela revista Época Negócios. No

pelo jornal Valor Econômico, a Unimed Goiânia ocupa a 19ª

segmento Saúde, a Cooperativa é a 2ª colocada na dimensão

posição em 2021.

Desempenho Financeiro e a 7ª em Governança Corporativa. Os
resultados integram o Anuário 2021 da Época Negócios 360.

Pop List
De acordo com a pesquisa de share of mind, Pop List, realizada
pelo Grupo Jaime Câmara, a Unimed Goiânia é a marca mais
lembrada pelo goianiense no segmento de planos de saúde.
Em 2021, a marca conquistou 63,6% de índice de lembrança.
Isso significa que a cada 100 pessoas entrevistadas, mais de
63 afirmaram que a Unimed Goiânia é a primeira marca da qual
se lembram quando pensam em plano de saúde. A Unimed
Goiânia recebeu pela 29ª vez consecutiva o Prêmio Pop list
Conselheiros Pedro José de Santana Júnior e Lorena de Castro Diniz, os diretores
Weimar Canguçu Barroso de Queiroz, Cesar Vilela Nunes, Frederico Moraes Xavier
e o gerente de Comunicação e Marketing, Edney Vascurado
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como a marca mais lembrada no segmento de planos de saúde.
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CERTIFICAÇÕES
Recertificação ONA dos Serviços Próprios
As Unidades Assistenciais Próprias da Unimed Goiânia –
Serviço de Atendimento Unimed (SAU), Centro de Especialidades Unimed (CEU) e Centro de Diagnósticos Unimed (CDU)
– foram recertificadas no nível I da Organização Nacional de
Acreditação (ONA), que tem como princípio a segurança do
paciente em todos os processos organizacionais. A manutenção da certificação em 2021 foi divulgada após auditoria
realizada no mês de maio, pelo IBES – Instituto Brasileiro para
Excelência em Saúde, instituição acreditadora credenciada à
ONA. O próximo passo será a realização de ações para a acreditação no nível II, que avalia os princípios da gestão integrada.

QUALIDADE E SEGURANÇA
A acreditação ONA é um método de avaliação
que busca, por meio de padrões internacionais
e requisitos previamente definidos, promover
a qualidade e a segurança da assistência
no setor de saúde. Para a recertificação, as
Unidades Assistenciais Próprias trabalharam
na manutenção dos processos que já estão em
andamento e na melhoria da segurança
do paciente.
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Selo Ouro de Governança e Sustentabilidade
A Unimed do Brasil comunicou a renovação da certificação
do Selo de Governança e Sustentabilidade - Nível Ouro da
Unimed Goiânia, em agosto de 2021. Com essa recertificação,
o próximo passo da Cooperativa é executar o plano de ações
aprovado no processo para conquistar o selo diamante nas
próximas certificações.
Dentre os pré-requisitos avaliados para a manutenção do
Selo estão: situação econômico-financeira adequada, preenchimento e envio do Balanço Social Unimed, ausência de

estruturação de uma gestão de riscos eficiente, mensuração

intervenção fiscal ou administrativa da Agência Nacional de

e resolução de pontos de satisfação com cooperados e bene-

Saúde Suplementar (ANS), envio de um Plano de Ação com

ficiários, bem como interface com a ANS na redução e gestão

foco na implementação/melhoria de órgãos de governança,

das reclamações e processos administrativos.

Evolução contínua
O Selo Unimed de Governança e Sustentabilidade existe
desde 2003 e é concedido por meio de um processo bienal
para cooperativas e sociedades auxiliares que compõem o
Sistema Unimed. A premiação é dividida em quatro categorias:
Diamante, Ouro, Prata e Bronze. Com o objetivo de estimular
a implementação de boas práticas de Governança e Gestão
para Sustentabilidade, o processo permite a realização de um
autodiagnóstico da gestão das participantes, oferecendo caminhos para uma evolução contínua baseada em boas práticas e
pautada pela transparência e pela conduta ética.
/ 50 /

Resolução
Normativa nº 277
A Unimed Goiânia recebeu a recomendação pela empresa
Isopoint para manutenção do certificado junto à ANS, referente ao Programa de Acreditação de Operadoras de Planos
Privados de Assistência à Saúde, conforme a Resolução
Normativa nº 277/2011, após auditoria realizada no mês de
junho de 2021. A Cooperativa foi avaliada, de forma amostral, nas sete dimensões da Resolução: melhoria da qualidade;
desempenho da rede prestadora; gerenciamento das ações
do serviço de saúde; satisfação do beneficiário; programas de
promoção à saúde e gerenciamento de casos complexos e
crônicos; estrutura e operação, e gestão e liderança.

Benefícios
múltiplos
Para os cooperados, os benefícios da manutenção
da RN 277 são muitos. A Unimed Goiânia se torna
referência no mercado, mais competitiva e centraliza o processo no beneficiário. O sistema agrega
valor à Cooperativa, demonstrando sua preocupação com suas necessidades, como a gestão de
recursos, além de fomentar uma cultura interna
de qualidade, a melhoria de processos e o investimento em projetos de tecnologia.
Para os beneficiários, a acreditação demonstra a

Acreditada no nível máximo:
Nível I - Ouro
De 2018 até 2022

preocupação da operadora com o atendimento
de suas necessidades e satisfação. O alto nível
dos profissionais da rede prestadora é importante
para que o usuário continue fiel ao plano de saúde
que aderiu. Além disso, há uma melhora na assis-

Criada em 2011, a RN 277 de acreditação foi
inspirada em padrões internacionais e editada
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). Tem como principal objetivo promover
a melhoria contínua na qualidade da
assistência oferecida pelas empresas de saúde
suplementar.

tência como um todo, pois o foco é na qualidade
do serviço e segurança do beneficiário.
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Cuidamos do nosso negócio
com princípios cooperativistas.
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Estrutura de

GOVERNANÇA

GRI 102-18

A Unimed Goiânia estabelece em seu Estatuto Social e em

composta por cinco membros. Compete à Diretoria Execu-

regimentos internos os órgãos representativos de sua estru-

tiva, dentro do limite das leis e regulamentações vigentes e

tura de governança, com as respectivas funções definidas em

do Estatuto Social executar as políticas, diretrizes estratégicas

seus atos constitutivos. O modelo de governança e gestão da

e orientações gerais dos negócios da Cooperativa fixadas pelo

Unimed Goiânia tem Conselho de Administração e Diretoria

Conselho de Administração.

Executiva segregadas.
Conselho Técnico
Assembleia Geral

É composto pelos membros do Conselho de Adminis-

A Assembleia Geral dos Cooperados, que pode ser ordinária

tração que se reúnem em Câmaras Julgadoras e/ou Técnicas,

(AGO) ou extraordinária (AGE), é o órgão supremo da Coopera-

conforme definidas em regimento próprio, sendo coorde-

tiva, tendo poderes, dentro dos limites da lei e do Estatuto Social,

nado por um conselheiro de administração. À coordenação

para tomar toda e qualquer decisão de interesse geral da Coope-

do Conselho Técnico compete instruir pareceres prévios de

rativa, suas deliberações, vinculando a todos, ainda que ausentes

admissão, procedimentos administrativos e coordenar as

ou discordantes.

atividades das Câmaras.

Conselho de Administração

Conselho de Especialidades

É composto por seis membros eleitos, todos cooperados, sendo

É composto pelos representantes eleitos de cada especialidade

um presidente e cinco conselheiros de administração. Compete

médica regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e em

ao Conselho de Administração, dentro do limite das leis e regula-

atividade na Cooperativa. Sua competência e atribuições serão

mentações do Estatuto Social, e respeitando as decisões e reco-

estabelecidas por um Regimento Interno do Conselho de Espe-

mendações da Assembleia Geral, planejar e traçar normas para

cialidades, aprovado pelo Conselho de Administração.

operações e serviços, bem como implantar medidas de avaliação
e controle de resultados.

Conselho Fiscal
É constituído por três membros efetivos e três suplentes (coope-
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Diretoria Executiva

rados e cooperadas) eleitos pela Assembleia Geral para um

É um órgão subordinado ao Conselho de Administração, respon-

mandato de um ano. É de sua competência exercer assídua fisca-

sável pelos atos de gestão cotidiana da sociedade de médicos,

lização sobre operações, atividades e serviços da Cooperativa.
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Compromisso com o Desenvolvimento
A Unimed Goiânia adotou a Governança Corporativa como

como orientador da tomada de decisões em projetos de desen-

modelo de gestão, visando conciliar a convivência de uma

volvimento e mudança organizacional.

ideologia associativista, solidária e democrática com a

A adoção da Governança Corporativa tem trazido bons resultados

noção de resultados.

para a Unimed Goiânia. Com um Conselho de Administração

As melhores práticas da Governança Corporativa podem ser

segregado da Diretoria Executiva na atual gestão (2020-2024),

avaliadas segundo níveis de desenvolvimento de excelência. Na

a Cooperativa avança a passos largos na construção de projetos

prática, esse modelo indica a validade e pertinência do processo

importantes para seus públicos-alvo.

Aderência à RN 443
A Resolução Normativa nº 443 da ANS, publicada em 28 de janeiro

forma a assegurar a confiabilidade das informações, dados e relatórios

de 2019, dispõe sobre adoção de práticas mínimas de gover-

produzidos; buscar a utilização eficiente dos recursos, com eficácia em

nança corporativa, com ênfase em controles internos e gestão

sua execução e atender à legislação e às normas internas aplicáveis.

de riscos e tem como objetivo garantir a solvência das opera-

Visando a aderência aos requerimentos da Resolução Norma-

doras de planos de assistência à saúde e consequentemente

tiva (RN) 443, a Unimed Goiânia contratou uma consultoria

a capacidade de honrar compromissos com os beneficiários.

especializada para realizar diagnóstico de sua estrutura e auxi-

Em resumo, a normativa prevê que as operadoras deverão imple-

liar na implementação das ações e melhorias necessárias.

mentar até o final de 2022 sistemas de gestão de risco, consi-

Em 2020, foi estruturada a área de Gestão de Riscos e Controles

derando que o risco é a possibilidade de ocorrência de eventos

Internos, que desenvolveu em 2021 a política e os manuais de

que possam afetar o alcance dos objetivos da organização, bem

gestão de riscos e controles internos e realizou um projeto piloto de

como os controles internos, que são medidas adotadas para

gestão de riscos, com base nas novas diretrizes estabelecidas. Além

salvaguardar as atividades da operadora assegurando o cumpri-

disso, ainda em 2021, foi criado o Comitê de Riscos e Auditoria, órgão

mento de seus objetivos e obrigações. Os sistemas de gestão de

de assessoramento ao Conselho de Administração, responsável por

riscos deverão ser pensados para os principais riscos das opera-

supervisionar a implantação e implementação das práticas e estru-

doras, em especial os enquadrados nas categorias de subs-

turas de gestão de riscos e controles internos.

crição, de crédito, de mercado, legais e operacionais, de forma

O gerenciamento de riscos é um processo contínuo e inclui planeja-

a possibilitar seu aperfeiçoamento e monitoramento contínuo.

mento que contempla a avaliação dos processos críticos da Coopera-

A norma requer uma adaptação de estruturas e cultura internas, de

tiva em 2022 e 2023.
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Diretrizes

ORGANIZACIONAIS
Mapa Estratégico 2020-2024
Crescimento da Receita

Margem Operacional

Eficiência do Ativo

Eficiência Organizacional

Maximizar a receita

Reduzir despesas
administrativas

Requalificar e redimensionar
a rede prestadora

Fortalecer a gestão
econômico-financeira

Cliente e
Mercado

Adequar portfólio de produtos
de acordo com mercados
e segmentos alvo

Melhorar a rentabilidade
com gerenciamento da carteira

Inovar em soluções de tecnologia
e novos modelos de atuação

Aprimorar a jornada do cliente

Processos
Internos

Gerenciar o processo
de ciclo de vida do cliente

Reduzir custos assistenciais

Automatizar e integrar
processos e sistemas

Estruturar governança,
gestão de riscos e projetos

Implementar gestão por performace

Estimular cultura de inovação
e qualidade

Atrair, desenvolver
e reter talentos

Promover um ambiente
de desenvolvimento e reconhecimento

Financeira

Aprendizado
e Crescimento
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Os gestores foram capacitados para aperfeiçoamento
da percepção administrativa e assim puderam colaborar
com ajustes do plano estratégico da Cooperativa.

Jornada Estratégica
O planejamento estratégico é como uma bússola de gestão.
Por isso, ele precisa de substancial cuidado. Em 2021, a
Unimed Goiânia promoveu uma série de atividades internas,
denominada Jornada Estratégica, para preparar e envolver seus
gestores para a revisão do Plano Estratégico da Cooperativa. O
circuito teve início com um treinamento vivencial, seguiu com
um workshop com o consultor empresarial, Márcio Fernandes,
e também incluiu outras atividades que contribuíram para a
revisão do plano. A integração da equipe foi realizada para essa
reavaliação. A metodologia de aplicação de conceitos para
todo o time de gestores foi bastante assertiva na construção
de um plano cada vez mais adequado diante das mudanças
do cenário global em 2021.
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Ética e

INTEGRIDADE

GRI 102-16, 103-1, 103-2, 103-3, 205-2

Após a adoção do Programa de Integridade, visando alcançar o

Para a sustentação dessa diretriz, foi criada a gerência de Ética

sucesso econômico e sustentável, em longo prazo, por meio de

e Integridade, um avanço pela promoção e difusão das boas

elevados critérios éticos, a Unimed Goiânia, em 2021, colocou em

práticas patrocinadas pela alta direção. O objetivo foi garantir

primeiro plano, diariamente, uma série de ações que fomentam

a independência e a imparcialidade nas atividades e promover

a imparcialidade, a democracia, os direitos humanos, a diversi-

maior proximidade das partes interessadas com as normas e

dade, a inclusão, a transparência, o relacionamento com a cadeia

regulamentos internos da Cooperativa. Em 2021, foram minis-

de valor, o combate à corrupção e o respeito aos direitos civis e

trados treinamentos específicos sobre ética e integridade, on-line

das mulheres, entre outros.

e presencial, para cooperados, colaboradores e terceirizados.

Boas práticas
A campanha de comunicação das boas práticas de Ética e
Integridade ganhou o apoio de dois personagens avatares,
a Norma e o Justino, que compartilharam suas vivências na
Cooperativa por meio de uma trilha lúdica. Nesse contexto,
foram abordados temas como assédio sexual e moral, uso
indevido dos recursos da Cooperativa, funcionamento do canal
de denúncias, o cooperado e a integridade, relacionamento
interpessoal, uso de redes sociais no ambiente de trabalho,
conflito de interesse e assumir funções externas. Além disso,
a websérie “Papo com a Norma” abrange de modo divertido os
temas relacionados, cujos episódios foram disponibilizados
na internet para todos os públicos interessados.
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Página na internet
Ainda como estratégia de promoção da Ética e Integridade,

APROXIME A CÂMERA DO
SEU CELULAR E ACESSE A
WEBSÉRIE.

a página do site da Unimed Goiânia dedicada a esse tema foi
redesenhada. Além da websérie “Papo com a Norma”, o leitor
poderá encontrar diversos temas, realizar matrícula nos treinamentos e encaminhar sugestões.

Canal de Denúncias

Due Diligence

Para registrar relatos de seu interesse, todos os stakeholders

Em 2021, a Unimed Goiânia aprimorou e potencializou seu

podem acessar o Canal de Denúncias, que se encontra dispo-

processo de Due Diligence em Compliance para a busca e

nível na webpage, por meio do telefone 0800 400 3333, ou

análise prévia das informações a respeito de pessoas físicas

pelo e-mail unimedgoiania@legaletica.com.br.

e jurídicas. Trata-se de um mecanismo-chave para que a

As comunicações são tratadas com confidencialidade e sigilo,

Cooperativa evite relacionamentos com entidades que

garantindo o anonimato do denunciante, ressaltando ainda,

possam apresentar maiores chances de cometer atos ilícitos,

como garantia, a política de não retaliação, entre outras, que

capazes de trazer prejuízos financeiros e de reputação, além

podem ser encontradas em nossa webpage.

de consequências jurídicas. Em 2021, a Unimed Goiânia
avançou muito nesse quesito, com a melhoria do processo
de avaliação, especialmente na contratação de novos fornecedores, doações e patrocínios. Foram realizadas 59 análises

APROXIME A CÂMERA DO SEU
CELULAR E ACESSE O CANAL
DE DENÚNCIAS.
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Código de Conduta
O Código de Conduta Unimed, adotado em 2016, fornece
diretrizes para manter padrões de comportamentos éticos
elevados no trabalho e na vida em sociedade. As orientações
nele contidas norteiam as relações pessoais e comerciais,
tanto no local de trabalho quanto em locais públicos. O
Código direciona, ainda, as ações de sustentabilidade com
reflexo nas condutas de dirigentes, colaboradores e públicos
externos. Cada profissional tem por competência manter uma
conduta íntegra, ética e respeitosa, sempre em consonância
com o cooperativismo e as melhores práticas observadas no
Brasil e no mundo.
O documento é um guia permanente de estímulo à
honestidade e à transparência e contribui, ainda, para agregar
valor aos serviços prestados, além de apoiar o crescimento
e o aperfeiçoamento dos colaboradores, conscientizando-os
sobre princípios e condutas adotadas.

APROXIME A CÂMERA
DO SEU CELULAR E CONFIRA
NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA.
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INOVAÇÃO
Tecnologia para sustentabilidade
Uma operadora de planos de saúde precisa de uma estratégia de

incluem a transformação de dados operacionais em infor-

negócios baseada em tecnologia para ser sustentável. Isso sig-

mações estratégicas que suportam a gestão. Isso significa

nifica um sistema de gestão integrado desde a captação da guia

avanços em atividades administrativas e gerenciais, que im-

de atendimento do beneficiário até o faturamento e a contabili-

pactam em todo o processo de atendimento médico, que se

zação. A área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

torna cada vez mais humano, personalizado e guiado por da-

fez o levantamento de necessidades e soluções para construir o

dos. Em 2021, a área de TIC da Cooperativa possibilitou a ex-

planejamento de projetos para 2022.

tração de dados para suporte de consultorias realizadas por

Para a Unimed Goiânia, os benefícios do uso da tecnologia

empresas, como Deloitte, Doxt e Result.

Conforme compromisso da gestão 2020-2024 da Unimed Goiânia, a
reestruturação da área de Tecnologia da Informação, a conhecida TI, que passa
a ter em 2021 um conceito ampliado de atuação, torna-se um marco na atualização
e inserção definitiva da Cooperativa no rol das empresas do século XXI.
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Data driven
A atual gestão da Unimed Goiânia vem trabalhando a inovação
em diferentes áreas para levar a cooperativa a um patamar mais
elevado em seu segmento. Estabeleceu conceitos disruptivos
que visam eficiência, efetividade e eficácia de processos para
fazer melhor, gastando menos e com mais resultados.
Em 2021, a Cooperativa fez o planejamento da sua área de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e em 2022 terá
uma fase importante de análise de dados (analytics). Até 2023,
o objetivo é alcançar o conceito de data driven, que se refere a
processos organizacionais orientados a dados. A cooperativa
passará a basear a tomada de decisão e o planejamento
estratégico na coleta e na análise de informações. Trata-se
de uma metodologia que permitirá à Unimed Goiânia ter
conhecimento mais preciso do seu negócio e maior capacidade
de aproveitamento de oportunidades e de antecipação de
tendências e problemas.
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RESSA
DAS
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Estamos de portas abertas
para todos os nossos públicos.
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COOPERADOS
Quem atende é o dono.
A Unimed Goiânia possui um qualificado quadro de médicos
especialistas distribuídos em 48 especialidades na capital,
região metropolitana e em cidades de sua abrangência. Do
total de cooperados, 65% são homens e 35% são mulheres.
Os cooperados são a base de todas as ações da Unimed
Goiânia. A cada ano, a Cooperativa investe na valorização
profissional por meio da ampliação de ganhos diretos e indiretos, com base no princípio de equidade, responsabilidade e
identidade cooperativista.

2.780
2019
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2.867
2020

2.823
2021

GÊNERO
1.847
65%

976
35%

MASCULINO

FEMININO

2.823
TOTAL DE
COOPERADOS

Comunicação
com o Cooperado
Para manter o cooperado sempre informado sobre as atividades
da Cooperativa, não só são mantidos diferentes canais de
comunicação, como também um processo ativo de relacionamento
com os médicos. No período de pandemia, as ações presenciais

FAIXA ETÁRIA

foram diminuídas, em função do distanciamento social, mas

FAIXA

HOMENS

MULHERES

TOTAL GERAL

20 A 29 ANOS

4

5

9

30 A 39 ANOS

136

182

318

40 A 49 ANOS

477

292

769

50 A 59 ANOS

443

266

709

60 ANOS OU MAIS

787

231

1.018

TOTAL

1.847

976

2.823

algumas puderam ser realizadas considerando os protocolos de
prevenção da covid-19.
No Portal Unimed, o cooperado tem uma área exclusiva e uma aba
de notícias com a veiculação semanal de um boletim informativo,
o Unimed Goiânia On-Line. Semanalmente, às quintas-feiras,
é enviada uma newsletter para o e-mail do cooperado com
as chamadas do período. O APP do Cooperado também tem
multifunções, com informações e serviços on-line, e a Cooperativa
informa por SMS novidades e lembretes.

DRCooperado
O Departamento de Relacionamento com o Cooperado –
DRCooperado, ou simplesmente DRC, está estruturado para
atender os médicos cooperados em todas as suas demandas.

MULTICANAIS
Para a comunicação com o
médico cooperado
a Unimed Goiânia conta
com seis canais: Unimed
On-line, SMS, WhatsApp,
Portal Unimed, APP do
Cooperado, murais nas áreas
de convivência dos recursos
e serviços próprios, e TV
Corporativa.
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Diálogo Aberto
Para manter suas diretrizes alinhadas aos propósitos dos

interesse, sugestões e críticas, entre outras contribuições

cooperados, a Cooperativa criou, em 2021, o Diálogo Aberto:

para o planejamento estratégico da Cooperativa. De segunda

uma conversa franca e direta desse público com o Conselho

à sexta-feira, um conselheiro fica à disposição para receber o

de Administração.

cooperado. Os interessados podem fazer o agendamento por

Trata-se de um canal para apresentação de pontos de

meio dos canais de comunicação com a Cooperativa.

Gestão à Vista
O relacionamento entre a Unimed Goiânia e o cooperado ganhou,

aspectos da gestão da Cooperativa. A página principal no

em 2021, um grande reforço com o programa de comunicação

portal do cooperado tem um ambiente interativo e um menu

Gestão à Vista. Ele utiliza páginas interativas na área exclusiva

com notícias, opinião, inovação, benefícios, documentos e um

do cooperado, no portal da Unimed Goiânia, para a troca de

observatório econômico-financeiro.

informações e engajamento dos médicos no desenvolvimento

O cooperado também pode abrir uma página para ler a

da Cooperativa.

informação completa de cada assunto. Poderá comentar

As informações disponibilizadas para os mais de 2.800

ou interagir com a mensagem de outro cooperado e ainda

cooperados são oriundas de diferentes áreas e departamentos

compartilhar o link ou o conteúdo nas suas redes sociais.

da Unimed Goiânia. Eles podem acompanhar diferentes

Em 2021, a Cooperativa promoveu três encontros presenciais
do Gestão à Vista. Durante a programação, o Conselho de
Administração e a Diretoria Executiva apresentaram informações
e importantes prestações de contas para os médicos
cooperados. Também abriu espaço para perguntas diretas aos
administradores.
Na edição de dezembro, a Unimed Goiânia prestou uma
homenagem aos cooperados que atuam nas unidades de serviços
próprios e ofereceu a eles a medalha Heróis na Pandemia.
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Assembleias Virtuais
Em virtude da pandemia de covid-19 e seguindo as
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS),
dos órgãos governamentais e sanitários pela primeira vez, o
encontro da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) foi realizada
em fevereiro de 2021, de forma digital, pelo Portal do Cooperado,

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

e contou com 627 acessos.
Os médicos cooperados tiveram a oportunidade de votar à

apresentação global do Relatório de Gestão e Sustentabilidade

distância, sem sair de casa, por meio de acesso remoto, via

2020, disponibilizado aos cooperados.

Internet, pelo computador, smartphone ou tablet. A participação

Também foi feita a prestação de contas do exercício de 2020,

do cooperado na AGE representa o exercício do direito de

compreendendo as demonstrações contábeis do ano, com

votar. É por meio dele que o médico cooperado participa das

parecer de auditoria independente, e parecer do Conselho

decisões da Cooperativa referentes à estratégia, visão de futuro

Fiscal. A ordem do dia incluiu ainda a destinação das sobras e o

e sustentabilidade do negócio.

plano de trabalho para o exercício de 2021, além da fixação dos

Com apoio de plataforma remota, a Cooperativa também

honorários ou cédula de presença dos membros do Conselho de

realizou, no dia 29 de março, a Assembleia Geral Ordinária Digital

Administração, Conselho Fiscal e coordenador do Conselho de

com a participação de 676 cooperados. Durante a AGO, foi feita a

Especialidades.

Vacina covid-19
A partir do dia 28 de janeiro, a Unimed Goiânia deu início à

Canal do cooperado

vacinação de profissionais da saúde contra a covid-19, no

Em caso de dúvidas sobre temas diversos, incluindo as

Espaço Sinta-se Bem, após ter recebido do governo municipal,

decisões aprovadas em Assembleia Geral, o cooperado

o primeiro lote de vacinas para distribuição. Para a imunização,

pode entrar em contato com o Departamento de Relacio-

a Cooperativa ofereceu todos os insumos e pessoas

namento com o Cooperado (DRC), por meio da assistente

necessários. Ao longo do ano, foram imunizados

virtual Jane, pelo WhatsApp (62) 3216-8306, ou ainda pelo

médicos e não médicos que atendem na linha de

e-mail: cooperados@unimedgoiania.coop.br.

frente da pandemia na rede cooperada. A medida
beneficiou diretamente os médicos cooperados.
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PROCESSO SELETIVO
Grupos de corrida

Atividade física é
ferramenta na promoção
da saúde
Para muitos cooperados correr foi, desde o início da pandemia,
um importante instrumento para manutenção e promoção
de bem-estar. Para auxiliar na prática dessa atividade física,
que pode ser considerada uma ferramenta para a promoção
da saúde, a Unimed Goiânia possui um Grupo de Corrida,
orientado pela TRC Assessoria Esportiva. Além de ajudar a
melhorar a condição física do médico, a iniciativa ajudou na
prática de atividade física durante a pandemia.

Bienalmente, a Unimed Goiânia realiza processo seletivo
para médicos cooperados que desejam atuar nos serviços
próprios da Cooperativa. Em 2021, foram oferecidas 318
vagas, incluindo cirurgia geral, clínica médica, cardiologia
e/ou terapia intensiva, ortopedia e traumatologia, pediatria,
medicina do trabalho, entre outras. Um total de 441 médicos
cooperados se inscreveram para a seleção. Os selecionados
iniciaram as atividades em agosto.

ComemorArte
A partir do mês de julho, a Unimed Goiânia passou a realizar
bimestralmente o “ComemorArte”, um evento formatado para

Participantes de corrida de rua

celebrar os aniversários dos cooperados em um encontro
festivo. Organizada de acordo com todos os protocolos de
biossegurança estabelecidos pelo Decreto Municipal vigente, a
iniciativa foi muito elogiada pelos participantes.
Médica alergista, Lorena
Paula Ribeiro, recebe
scooter elétrica do
presidente da Unimed
Goiânia, Sergio Baiocchi
Carneiro, e do diretor
de Relacionamento e
Inovação do Sicoob
Unicentro Br, Diogo
Mafia Vieira.
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Educação Médica Continuada

GRI 103-1,103-2, 103-3, 404-1

Em 2021, foram ministrados 16 treinamentos on-line no programa de Educação Médica Continuada,
que totalizaram 1.793 acessos de médicos cooperados.

MÊS
FEVEREIRO
		

EVENTO

QUANTIDADE
DE ACESSOS

TREINAMENTO MÉDICO - GASTROENTERITE
AGUDA E DESIDRATAÇÃO NA INFÂNCIA

258

TREINAMENTO MÉDICO - ATUALIZAÇÃO COVID-19

485

		ABRIL

TREINAMENTO MÉDICO - SINDROME
RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE

193

		ABRIL

TREINAMENTO MÉDICO - ASMA E PNEUMONIA
NA INFÂNCIA E PROTOCOLOS

90

		MAIO

TREINAMENTO MÉDICO - MANEJO DAS VIAS
AÉREAS NA SALA DE EMERGÊNCIA

76

MAIO

DORES NA COLUNA

36

JUNHO

DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER

97

		JUNHO

TROMBOSE VENOVA PROFUNDA E ANTICOAGULAÇÃO ORAL.
O QUE HÁ DE NOVO?

43

JUNHO
		

TREINAMENTO MÉDICO - AS NOVAS VARIANTES
COVID-19

101

		JULHO

TREINAMENTO MÉDICO - DIAGNÓSTICO
RADIOLÓGICO NA EMERGÊNCIA

15

JULHO

QUEIMADURAS

26

AGOSTO

FÍSTULAS E ABCESSOS EM CIRURGIA GERAL

MARÇO

103

		SETEMBRO

TREINAMENTO MÉDICO - COMO TRATAR
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO EM ADULTOS

50

		OUTUBRO
		

TREINAMENTO MÉDICO - FLUXO 		
TELEMEDICINA RELACIONADO AO COVID
E ATUALIZAÇÕES

157

NOVEMBRO

CÂNCER DE PRÓSTATA E PREVENÇÃO

26

DEZEMBRO

REABILITAÇÃO PÓS COVID

37

TOTAL

1.793
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Valorização

PROFISSIONAL

Produção médica

REMUNERAÇÃO PAGA AO COOPERADO

A produção médica paga ao cooperado em 2021 atingiu o
valor de R$ 440,27 milhões, o que representa uma evolução
de 18,91% em relação a 2020, ano em que principalmente o

(EM MILHÕES)
452,15

370,24

440,27

número de consultas eletivas teve uma queda em função da
pandemia da covid-19.

2019
2020
2021

(ATÉ SET)

A Unimed Goiânia
reforça seu compromisso
de valorizar o médico
cooperado e permitir a
prática da medicina social
e humanizada.
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Benefícios
Fundo de Assistência do Cooperado (FACO)
Constituído por recursos financeiros oriundos de contribuições dos cooperados e da Cooperativa, o Fundo de Assistência
ao Cooperado (FACO), presta ao quadro de médicos associados
diversos serviços de forma diferenciada, como assistência médica
em todo território nacional, na rede credenciada do Sistema
Unimed; SOS UTI móvel terrestre e transporte aeromédico; auxílio-doença e auxílio-maternidade, em conformidade com as
disposições do regulamento próprio.
O Fundo também cobre os seguros Garantia Funeral e Família
Protegida e assistência odontológica. Inclui ainda assistência
médica e hospitalar prestada ao médico cooperado por motivo
de aposentadoria ou doença incapacitadora, por meio do plano
exclusivo Unimérito.

|

ANEXOS

A Cooperativa destinou aos cooperados
R$ 23,30 milhões em benefícios diretos.

Benefícios
complementares
A Unimed Goiânia oferece para cooperados um plano de
previdência complementar, o PrevUnimedGoiânia, visando
uma aposentadoria tranquila e estável. A Cooperativa
contribui mensalmente com o valor de uma consulta para
o plano e o cooperado tem a opção de fazer contribuições
adicionais. O benefício manifesta a preocupação com o futuro

Em 2021, os cooperados receberam um total de R$ 23,30 milhões

da classe médica.

em benefícios diretos, incluindo plano de saúde, odontológico,
seguro de vida, auxílio doença e auxílio maternidade.

A Cooperativa, em 2021, também pagou para 100% dos médicos
cooperados a anuidade do Conselho Regional de Medicina
do Estado de Goiás (Cremego) como forma de valorização
profissional.

R$ 463,57
MILHÕES
EM BENEFÍCIOS DIRETOS
E PRODUÇÃO MÉDICA
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BENEFICIÁRIOS
4,37%

Mais que um cliente,
um amigo.

CRESCIMENTO DO NÚMERO DE VIDAS

Em 2021, a Unimed Goiânia cuidou integralmente da saúde dos
seus beneficiários, garantindo 100% dos serviços dos planos de
saúde contratados por eles, incluindo atendimento de urgência
e emergência e serviços laboratoriais. Para isso, a Cooperativa
realizou todas as adequações necessárias para atendimentos
de covid e pós-covid, e se preparou para atender a demanda de
serviços de saúde eletivos, represados em 2020.
O crescimento do número de vidas em 2021 comparado a
2020 atingiu 4,37%.

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS

342.783

351.104

366.431

2019

2020

2021
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FAIXA ETÁRIA

PERFIL DE BENEFICIÁRIOS
A Unimed Goiânia fechou dezembro de 2021 com 366.431
beneficiários. A maior concentração de pessoas está na faixa
etária de 0 a 18 anos. Em relação ao tipo de plano, a modalidade
Individual/Familiar possui maior número de adesões.

GÊNERO
167.204
45,63%

199.227
54,37%

MASCULINO

FEMININO

IDADE

MASCULINO

FEMININO

59+

20.312

29.197

54 A 58

7.837

9.773

49 A 53

8.748

10.859

44 A 48

11.672

13.687

39 A 43

15.299

18.771

34 A 38

16.295

21.200

29 A 33

14.657

20.106

24 A 28

11.856

15.806

19 A 23

9.586

10.482

0 A 18

50.942

49.346

TOTAL

167.204

199.227

BENEFICIÁRIOS

366.431

TIPO DE CONTRANTANTE
193.886
52,91%

172.545
47,09%

FÍSICA

JURÍDICA

366.431
TOTAL DE
BENEFICIÁRIOS

TIPO DE PRODUTO
28

CUSTO OPERACIONAL

0%

48.843

COLETIVO ADESÃO

13%

104.326

COLETICO EMPRESARIAL

28%

193.886

INDIVIDUAL/FAMILIAR

53%

19.348

CESSÃO DE REDE

5%

TOTAL
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366.431
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Pesquisa de

SATISFAÇÃO

O plano de saúde da Unimed Goiânia recebeu avaliação
positiva de seus beneficiários nos serviços prestados pela
operadora em pesquisa realizada no mês de março de 2021,
atendendo aos critérios da Instrução Normativa DIDES
60/2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

GRI 102-43

A satisfação geral dos
beneficiários com a Unimed
Goiânia é de 85%.

Foram entrevistados 442 beneficiários maiores de 18
anos, por meio de formulário na internet, com questionário
estruturado fornecido pela ANS.
As informações obtidas atenderam às exigências da Dimensão
3 do Programa de Qualificação das Operadoras (PQO) e
trouxeram subsídio para a Cooperativa aprimorar em 2021 as
ações de melhoria contínua da qualidade dos serviços.

Serviços especializados
No mês de outubro, 82 beneficiários de quimioterapia
do Centro de Especialidades Unimed (CEU) participaram
de uma pesquisa de satisfação referente aos novos
serviços de psicologia e nutrição prestados na unidade.
Para 92% dos entrevistados, o atendimento psicológico
e de nutrição durante o tratamento de quimioterapia é
muito importante e 95% deles indicariam um amigo para
o serviço ou para algum familiar.
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Qualidade de vida
A Unimed Goiânia divulgou, em 2021, em seus perfis de redes
sociais conteúdos informativos especialmente voltados
para a prevenção de doenças e qualidade de vida de seus
beneficiários e das pessoas conectadas em suas páginas. Os
temas também incluíram alertas como doação de sangue e
doação de medula.
CAMPANHAS DE CUIDADO COM A SAÚDE

Atenção Integral à Saúde
Uma equipe formada por enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta
e nutricionista, sob a liderança do médico de família, é
responsável por todo o percurso assistencial do paciente,
com um acompanhamento ainda mais personalizado e
humanizado prestado no Espaço Sinta-se Bem. A unidade foi
criada para atender de forma integral os beneficiários com
laboratório, medicina preventiva, centro de vacinação, serviço
suplementar e medicina ocupacional.
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Prevenção do câncer de mama
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Mitos e verdades sobre o câncer

|

ANEXOS

Autismo

7 de abril, dia mundial da saúde
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Elogios

Tratamento de reclamações

A Unimed Goiânia presta atendimento a seus beneficiários

Visando a melhoria contínua do processo de relacionamento

em todas as suas unidades administrativas, de serviços
médicos, de exames e laboratoriais. Essa interação cotidiana
é altamente positiva, conforme atesta pesquisa de satisfação.
Em 2021, a Unimed Goiânia registrou um total de 210 elogios
a 24 áreas distintas da Cooperativa.

com o beneficiário, a Unimed Goiânia também registra e faz a
gestão de todas as reclamações dirigidas por diferentes canais
à operadora e aos seus suprimentos de saúde.
A Unimed Goiânia recebeu em 2021, 7.092 reclamações de
beneficiários por meio de canais internos, incluindo o App
Beneficiário, Central de Atendimento, Ouvidoria, web site e
redes sociais, e 1.648 questionamentos por meio de organismos
externos como Reclame Aqui, Procon, Judiciário e ANS.
A operadora atingiu um índice de resolubilidade de 94% do
total de reclamações feitas em 2021.
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Tecnologia e

INOVAÇÃO

A Unimed Goiânia busca por meio da inovação e novas
tecnologias facilitar a experiência dos beneficiários e o
relacionamento com toda a cadeia suplementar, fomentando
a conveniência, a conexão entre as pessoas e a melhoria
contínua dos processos.

Aplicativo Unimed Goiânia
Com o aplicativo Unimed Goiânia, o beneficiário tem uma
série de comodidades que facilitam as solicitações e
acompanhamentos dos serviços do plano de saúde, de forma
rápida e segura.
O beneficiário pode acessar em tempo real:

Segunda via da fatura

Consultório virtual

Agendamento on-line

Autorizações

Demonstrativos

Histórico de exames

Lista de médicos e endereços

Outros serviços
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Opções

DIGITAIS

Ao realizar pagamentos e solicitar serviços de forma on-line,
o beneficiário pode contribuir com a preservação do meio
ambiente, descartando o uso do papel. Além do App Unimed
Goiânia, o beneficiário também conta com opções digitais,
como débito automático; o chatbot com a assistente virtual

APROXIME A CÂMERA
DO SEU CELULAR E ACESSE AS
OPÇÕES DIGITAIS.

Jane, o cadastro para recebimento da fatura mensal via e-mail
e a área restrita do beneficiário no Portal Unimed Goiânia.

Atendendo sugestão do beneficiário, o
aplicativo Unimed Goiânia passou a ter, em
2021, alertas para boletos a vencer.

Assistente Virtual
No site ou no WhatsApp, o beneficiário pode conversar com
a assistente virtual Jane e ser atendido em diferentes áreas:
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Status ou solicitação de autorização

2ª via de boleto ou fatura

Consultar guia médico

Negociação ou serviços contratuais

Agendamento e resultado de exame

Declarações e imposto de renda

Perícia

Unidades Unimed Goiânia

Outras dúvidas e informações

SSADAS

|

RESULTADOS SOCIAIS

|

RESULTADOS AMBIENTAIS

|

RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

COLABORADORES
Força que movimenta
a Unimed Goiânia.

|

ANEXOS

GRI 102-7, 102-48

Reforço para o cuidado
Até 2020, o headcount da Unimed Goiânia não incluía
colaboradores de empresa terceirizada, que atendiam
beneficiários inscritos no programa Unidomiciliar. Visando

Em 2021, a Unimed Goiânia manteve todo o seu quadro de

mais qualidade no atendimento e controle dos serviços

colaboradores sem alteração nas regras de trabalho e nos

prestados, foi realizada em 2021 a contratação dos profissionais

benefícios, bem como o foco na sinergia das áreas. Foram

necessários para a área no regime celetista. Com essa alteração,

mantidos o ritmo laboral, mesmo com a modalidade de

o quadro de colaboradores da Unimed Goiânia passou a ter

trabalho remoto, e o cuidado com a saúde integral dos

aproximadamente 2.270 pessoas que estão conectadas pelo

colaboradores dentro e fora da Cooperativa.

compromisso e propósito de cuidar de vidas em busca de
constante evolução do serviço prestado.

TOTAL DE COLABORADORES

2.064 1.924
*

2019

2020

2.270
2021

* O número de colaboradores de 2019 foi ajustado para incluir os terceirizados, já considerados nos anos seguintes.
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GRI 102-8, 102-41, 103-1, 103-2, 103-3, 405-1

O perfil dos colaboradores da Unimed Goiânia inseridos em todas as atividades da Cooperativa demonstra a representação da mão de obra e dos talentos disponíveis quanto ao gênero,
faixa etária, região e tipo de emprego. A totalidade dos diretores executivos e 73% dos colaboradores celetistas realizam trabalho em tempo integral. Do total de celetistas, 27% realizam
trabalho parcial ou meio período e somente oito colaboradores moram fora da Região Metropolitana de Goiânia. Todos os colaboradores possuem acordo coletivo de trabalho.

VÍNCULO E GÊNERO
VÍNCULO
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FEMININO

MASCULINO

TOTAL

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.

%

DIRETORES

3

0,2%

8

1,2%

11

0,5%

CELETISTAS

1.338

84,3%

513

75,2%

1.851

81,5%

TERCEIROS

196

12,3%

135

19,8%

331

14,6%

ESTAGIÁRIOS

7

0,4%

8

1,2%

15

0,7%

TEMPORÁRIOS

16

1,0%

3

0,4%

19

0,8%

APRENDIZES

28

1,8%

15

2,2%

43

1,9%

TOTAL

1.588

100,0%

682

100%

2.270

100%
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DIRETORES

CELETISTAS

|

ANEXOS

TOTAL

QTDE.

%

QTDE.

%

QTDE.

%

ABAIXO DE 30 ANOS

0

0,0%

581

31,4%

581

31,2%

DE 30 A 50 ANOS

7

64,0%

1.185

64,0%

1.192

64,0%

MAIS DE 50 ANOS

4

36,0%

85

4,6%

89

4,8%

TOTAL

11

100%

1.851

100%

1.862

100%

*CELETISTAS E DIRIGENTES

CATEGORIAS

QTDE.

%

DIRIGENTES

11

1,0%

GESTÃO

71

4,0%

TÉCNICO

413

22,0%

OPERACIONAL

1.178

63,0%

APOIO

189

10,0%

TOTAL

1.862

100%

*CELETISTAS E DIRIGENTES
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Diversidade

Plataforma de gamificação

A Unimed Goiânia acredita que se torna mais competitiva no

Em 2021, a Unimed Goiânia adotou um software desenvolvido

mercado ao compreender como a diversidade amplia a visão de

com base nos conceitos de gamificação que aumentam

mundo. Esse princípio é garantido por meio do procedimento

exponencialmente

interno de recrutamento e seleção, o qual busca garantir a não

dos usuários para treinamento interno. A plataforma é

discriminação por idade, cor, sexo, limitações físicas, religião,

utilizada após as reuniões integrativas e como forma de

orientação sexual, estado civil ou lugar de origem.

complementação nas ações de educação continuada,

o

engajamento

e

o

aprendizado

reforçando para todos os conhecimentos adquiridos ao
longo dos eventos. Durante o ano, foram realizados o Game

Mapeamento Cultural

sobre Orçamento, Jornada Estratégica para revisão do Plano
Estratégico da Cooperativa, em duas etapas; Papo com a
Norma, uma jornada de treinamento sobre Compliance e o
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No mês de novembro, a Unimed Goiânia deu início ao Mapeamento

jogo Sai Corona, que gerou um ranking de participação dos

Cultural com o envolvimento direto de 83% dos seus colaboradores

profissionais dos diferentes setores. Os games tiveram, no

(celetistas e estagiários admitidos até 31 de julho). A Cooperativa

total, 704 acessos.

traçou um ponto de partida para definir como alcançar a cultura

A área de Gestão de Pessoas da Unimed Goiânia também

desejada. A Unimed Goiânia considera que a cultura organizacional

usou a Plataforma de Treinamento On-Line Didax – Solução

é fundamental para traçar estratégias, pavimentar novos caminhos,

para treinamento à distância. Em 2021, foram abordados os

resgatar valores, propósitos e objetivos. Com um diagnóstico mais

temas: Administração Segura de Medicamentos, Dia Mundial

preciso, a Cooperativa iniciou 2022 com foco na preservação e

de Higienização das Mãos e Trilha da Saúde, com um total de

manutenção da sua cultura viva.

203 acessos.

SSADAS

|
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|
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|
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FORNECEDORES

|

ANEXOS

GRI 102-9

Rede de qualidade

Critérios de compra

A Unimed Goiânia conta com uma qualificada rede de

Cada contratação realizada junto a um fornecedor pela

fornecedores. Mais de 1.100 empresas, entre prestadoras

Unimed Goiânia é precedida por uma avaliação baseada na

de serviços de saúde, serviços em geral, fornecedoras de

política interna e nos critérios alinhados aos conceitos éticos

insumos médicos e administrativos, fazem parte da carteira

e de qualidade praticados pela gestão. As corporações que

da Cooperativa.

tentam violar regras e critérios de compra estabelecidos
são excluídas de quaisquer negociações. Também não são
aceitas as que utilizam comprovadamente documentos
falsos ou fictícios; ou que estejam envolvidas em processos
de corrupção - ativa ou passiva, bem como investigadas por
órgãos reguladores e oficiais - Polícia Federal, Polícia Civil ou
Conselhos Reguladores.

TOTAL DE FORNECEDORES

892
2019

1.101
2020

1.152
2021
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Verificação de qualidade
Como meio de garantir a qualidade dos produtos entregues
e serviços prestados, a Unimed Goiânia coloca em prática

Contratos

algumas medidas de verificação. As empresas que impactam
diretamente na segurança dos pacientes passam por

Antes de iniciar qualquer relação comercial com a Cooperativa

auditorias com intuito de verificar a capacidade de provê-los,

é assinado o Termo de Inequívoco Conhecimento e

considerando as condições de qualidade exigidas e as

Compromisso para dar ciência inequívoca sobre a existência

diretrizes de responsabilidade social e ambiental.

do Canal de Denúncias da Unimed Goiânia. No ato da

No ato do credenciamento das prestadoras de serviços de

contratação, é entregue o Código de Conduta Unimed, no

Saúde, é feita uma vistoria para averiguar o atendimento das

qual é informado acerca da importância de uma parceria

exigências requeridas. Em caso de denúncia de negligência,

ética e transparente. Todos os preceitos estão estabelecidos

mau atendimento ou má conduta empresarial, os fatos são

nas cláusulas de contratos celebrados entre empresas e a

apurados por auditoria, além do caso ser repassado para

Cooperativa.

esfera da Comissão de Análise de Denúncias de Prestadores.

Fornecedores locais

GRI 103-1, 103-2, 103-3, 204-1

Em 2021 a Unimed Goiânia contabilizou R$ 1,68 bilhão pagos
aos seus fornecedores. Desse montante, 89% foi destinado às
empresas fornecedoras e prestadoras locais, situadas na área
de atuação da Cooperativa.
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REDE PRESTADORA
Relação de confiança
Diante de um cenário com grandes variações no setor de Saúde
Suplementar, em 2021, a rede de prestadores da Unimed Goiânia
se adequou às necessidades com flexibilidade, acessibilidade
e transparência. A Cooperativa manteve, ao longo do ano, uma
parceria contínua com seus prestadores, inclusive realizando

A Unimed Goiânia conta com uma ampla rede
de prestadores para oferecer assistência
médica, hospitalar e laboratorial a seus
beneficiários.

antecipação de calendários financeiros, reajustando tabelas de
valores de serviços ou realizando reajustes temporários diante de
cenários pontuais.

TOTAL DE ESTABELECIMENTOS

445
2019

459
2020

456
2021
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Controle de qualidade

Processo de qualificação

A Unimed Goiânia adota os melhores e mais modernos

O Programa de Qualificação de Rede de Prestadores de Serviço

padrões de controle de qualidade da assistência prestada aos

teve início em maio, com auditorias e avaliações, e com a entrega

beneficiários, garantindo sua longevidade e o bem comum.

de um book de procedimentos que visam a eficiência e eficácia

Nesse contexto, a implantação de um novo ciclo do Programa

na prestação de serviços regulamentados por normas técnicas.

de Qualificação dos Prestadores de Serviços, realizado em

Em outubro, de um total de 456 prestadores da Unimed Goiânia,

parceria com a consultoria DOXT, em 2021, permitiu a fixação

282 se inscreveram no novo programa, o que representa um

de atributos de qualificação relevantes para o aprimoramento

índice de 62% do total. O maior número foi de centros de

da atenção à saúde oferecida.

diagnósticos de imagem e análises clínicas, em um total de 107

Também permitiu a quantificação dos atributos obtidos

prestadores. Também participaram do programa 60 hospitais

pelos estabelecimentos de serviços credenciados, com vistas

gerais e 49 policlínicas, entre outros. De abril a dezembro de 2021

à avaliação do nível de qualificação dos prestadores que

foram realizadas 216 visitas. As devolutivas dos diagnósticos e

compõem a rede da operadora e à definição de indicadores

aceleração do programa serão feitas em 2022.

de qualidade assistencial e de medidas de desempenho.
ETAPAS
Apresentação do book - Envio do book de qualificação ao prestador

O Programa de Qualificação dos Prestadores
de Serviços na Saúde Suplementar e suas
definições constam na Resolução Normativa
452, de 9 de março de 2020.

com todas as informações pertinentes à visita técnica.
Agendamento da visita técnica - Contato telefônico para agendamento das datas e horários do período de visita técnica. Todas as informações prestadas serão ratificadas por e-mail, inclusive o cronograma
com as datas, horários, setores avaliados e enfermeiras responsáveis.
Visita técnica - Avaliação presencial do prestador de acordo com
cronograma previamente encaminhado e requisitos mencionados no
book de qualificação.
Reunião sobre os achados - Encontro presencial entre as partes envolvidas para comunicação sobre os achados e planos de ação sugeridos.
Relatório final - Envio do relatório final com todas as considerações da
visita técnica, achados e planos de ação.
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Auditoria
A Unimed Goiânia implementou um serviço de auditoria
concorrente para análise dos gastos com internações,
juntamente com a equipe multidisciplinar do prestador e
equipe especializada das empresas Carefy, Deloitte e MedXP.
Esse serviço resulta em uma internação com maior cuidado
do paciente, alta segura ou o encaminhamento assertivo para
o serviço de Unidomiciliar. A equipe de médicos e equipe
assistencial dos prestadores também participam da definição
do melhor tempo para tratamento clínico, salvaguardando
a conduta médica. Esse projeto tem modelo piloto em 16
prestadores em 2021.

Melhoria contínua
O uso de tecnologia para aprimorar seus processos com a rede prestadora, por meio de conectividade, também foi um marco
da Unimed Goiânia em 2021. A Cooperativa utiliza sistema de gestão para emissão de guias e o prestador tem uma área exclusiva no site da Unimed Goiânia, onde tem acesso a informações financeiras, como demonstrativos de pagamento e notícias
gerais. Em 2021, o Departamento de Relacionamento com o Prestador (DRP) também incluiu na área do site a tabela de valores
de serviços vigente, atualizada em tempo real.
Canal direto com prestadores
E-mail: prestadores@unimedgoiania.coop.br | Telefone: (62) 3216-8329 / 3216-8352 / 3216-8328
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Nosso jeito de transformar
começa com as pessoas
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Assistência à

COMUNIDADE

GRI 103-1, 103-2, 103-3, 413-1

Seguindo seus propósitos cooperativistas, a Unimed Goiânia

social. A Cooperativa também ofereceu ajuda para custeio

realizou e apoiou importantes projetos e ações de resultado

de creches, incluindo instituições do Ministério Filantrópico

social, em 2021. Com uma política de comunicação e marketing

Terra Fértil, que atendem aproximadamente 2.738 crianças e

bem definida, a Cooperativa ajuda a quem precisa e consolida

adolescentes de Centros de Educação Infantil (CEIs) e Programa

sua marca como indutora de boas práticas sociais junto a

de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). A Unimed Goiânia

diferentes públicos.

apoia o trabalho social realizado no Abrigo Adonai, que é parte

De janeiro a dezembro de 2021, a Unimed Goiânia apoiou 10

da instituição, com atendimento médico aos menores em

projetos científicos e de atualização de médicos de diversas

situação de vulnerabilidade social. No local, foi realizada uma

especialidades e ligas acadêmicas.

média de 660 atendimentos pela médica Almeirita Rizério.

A Unimed Goiânia também apoiou 18 projetos socioculturais,

Também foram assistidos abrigos que atendem crianças e

inclusive de assistência básica, combate à fome e transformação

adolescentes em situação de risco.

Projetos socioculturais
apoiados pela Unimed
Goiânia atendem mais
de 2.738 crianças e
idosos na capital.
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Combate

À FOME

Dia C
Desde 2015, a Unimed Goiânia é parceira do Dia de Cooperar
(Dia C), programa de responsabilidade social do cooperativismo
realizado pela Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB). Em Goiás, em 2021, a ação, promovida pela OCB-GO
arrecadou fundos e alimentos para o combate à fome de
pessoas em situação de vulnerabilidade em todo o Estado. Na
capital, a Unimed Goiânia participou da composição de mais

Ação interna arrecadou 6,6 toneladas de
mantimentos entregues às instituições sociais.

de mil cestas de alimentos e produtos de higiene e proteção,
que foram distribuídas na área de atuação da Cooperativa.
Para atender o princípio cooperativista de Interesse pela
Comunidade, a Unimed Goiânia colaborou com a entrega de

Gincana da Boa Ação - A Unimed Goiânia também realizou

700 cestas básicas para a Associação Centro de Atividades

campanha interna para arrecadação de alimentos e fundos para o

Comunitário Parque Santa Rita (ACAC), em Goiânia, que

Dia C. A divulgação foi feita por meio dos canais de comunicação

atende a população carente da região e organizou o repasse

institucionais e todos os colaboradores e cooperados foram

dos alimentos às famílias cadastradas na entidade.

convidados a realizar doações de alimentos ou valores

A entrega foi realizada no mês de junho. Em 2021, a Unimed

diretamente para a campanha. A ação buscou o engajamento do

Goiânia integrou um grupo de 52 Cooperativas goianas que

público interno e a participação em uma atividade que atende,

se mobilizaram para a realização do Dia C e arrecadou 25 mil

principalmente, ao 7º princípio cooperativista, que é o “Interesse

cestas, aproximadamente 450 toneladas de alimentos. O Dia C

Pela Comunidade”. A meta era arrecadar duas toneladas de

2021 teve como tema “A fome não espera a pandemia passar”.

alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade em

Em Goiás, foram beneficiadas famílias em aproximadamente 50

Goiânia, mas o montante projetado foi superado e o resultado

municípios. Em Goiânia, aproximadamente cinco mil pessoas

final somou 6,6 toneladas de mantimentos entregues às

foram abastecidas de alimentos.

instituições sociais, no mês de junho.
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Idosos
A Unimed Goiânia, a Record Goiás TV e parceiros, promoveram,
em 2021, o Natal para Todos para a arrecadação de alimentos

População ribeirinha

e montagem de cestas para o Lar de Idosos São Vicente de
Paulo. Foram arrecadados 705 quilos de alimentos, entregues
no dia 16 de dezembro. Nesse dia também foram distribuídas

A Unimed Goiânia participou, em 2021, da nova versão

405 mudas de árvores nativas. Para estimular as doações, a

do projeto Estrelas do Araguaia, uma iniciativa de caráter

Cooperativa realizou o Dia D da campanha, quando ofereceu

educativo e cultural realizada às margens do Rio Araguaia,

uma muda de espécie nativa do cerrado para quem doou um

que ganhou, desde a última edição, um caráter social. Com

quilo de alimento. O Lar de Idosos São Vicente de Paulo também

a pandemia, o projeto foi transformado em ação assistencial

recebeu contribuição mensal da Cooperativa para a compra de

para beneficiar a população ribeirinha, que depende do turismo

medicamentos para os moradores do abrigo e colaboração em

para sobrevivência. No total, 200 famílias que estavam sem

outras campanhas da instituição, como doação de 500 quilos

trabalho receberam as doações. Voluntários levaram a ajuda

de carnes, 23 cestas natalinas, além de roupas e agasalhos. No

ao local, todos os finais de semana, durante a temporada.

final de 2021, a Cooperativa doou 100 cestas de alimentos para

A Unimed Goiânia contribuiu com recursos para a aquisição

a Associação de Moradores Terra do Sol.

de cestas básicas e produtos de proteção e higiene, como
máscaras e álcool em gel para os ribeirinhos. O projeto conta
com a parceria da Cooperativa há sete anos. Apoiando os

Médico solidário

ribeirinhos em necessidades básicas em um momento difícil
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provocado pela pandemia, a Cooperativa não só contribui com

Por meio de parceria com a APAE Goiânia, a Unimed Goiânia

pessoas que perderam temporariamente o meio de trabalho,

estimula os médicos a doarem parte do Imposto de Renda

como chamou a atenção para uma região importante no

retido na fonte para a instituição. Em 2021, 96 cooperados

cenário de conservação ambiental em Goiás.

contribuíram com essa causa.

Dignidade

HUMANA
Transformação

Acessibilidade

SOCIAL

Considerando o grande fluxo de beneficiários e de pessoas da
comunidade que buscam atendimento em aproximadamente
150 clínicas médicas do Órion Business & Health Complex,
em Goiânia, a Unimed Goiânia, por meio da Corretora Unimed
Goiânia, doou carrinhos para bebês e cadeiras de rodas que
ampliarão o conforto e a acessibilidade desse público.
Para a Cooperativa, a prática dos princípios cooperativistas,
como o Interesse pela Comunidade é muito importante. Com
isso, reforça seu posicionamento de ser uma operadora de
saúde que visa o atendimento de qualidade, com conforto e
segurança aos pacientes dos médicos cooperados.

Apoio ao Esporte
Em 2021, a Unimed Goiânia renovou o patrocínio a três clubes
de futebol goianos: Goiás, Vila Nova e Atlético. A Cooperativa é
parceira dos clubes em várias ações para exposição da marca
e também no suporte para realização de exames, consultas e
disposição de ambulância e profissionais em jogos. Em 2021,
a Unimed Goiânia também apoiou um total de 16 eventos
com instalação de postos médicos, ambulância e custeio de
brindes funcionais.

Doação de brinquedos

Judô - O judoca paratleta goiano, Leonel Cunha Moraes Filho, 59,
patrocinado pela Unimed Goiânia há mais de 20 anos, foi conde-

A Unimed Goiânia apoiou, em 2021, o projeto Natal Solidário

corado em 2021 pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), da

da ONG Mais Ação, com campanha para arrecadação de

Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e da Federação Goiana de

brinquedos novos e usados em bom estado de conservação.

Judô (Fegoju). Leonel Filho, primeiro Faixa Preta cego e agora 6°

A Cooperativa instalou em suas unidades um ponto de

Dan do Brasil, é tricampeão Parapan e possui uma longa carreira,

arrecadação com banner informativo.

representando Goiás e a Unimed Goiânia no Brasil e no exterior.
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COVID-19
Como enfrentamos
o novo Coronavírus

Guia informativo
Com o objetivo de minimizar eventuais perturbações causadas
pela pandemia de covid-19, a Unimed Goiânia desenvolveu

Em 2021, a covid-19 continuou afetando as pessoas no

um Guia de Enfrentamento ao Coronavírus para beneficiários

mundo todo, indistintamente. Mesmo quem não foi afetado

e comunidade.

diretamente pela doença sofreu com seus impactos sociais.

A publicação reúne informações e dicas essenciais de como lidar

A Unimed Goiânia realizou diversas ações para garantir o

com o corpo e com a mente em meio às restrições e mudanças

suporte a todos os seus beneficiários, e à comunidade, que

de uma nova realidade que a covid-19 tem causado. Diante dos

fizeram a diferença na vida de quem enfrenta o novo Coro-

fatores de instabilidade trazidos pela pandemia que afetam a

navírus. Mais de 366 mil pessoas contam com a Cooperativa

qualidade de vida de toda a população, a Unimed Goiânia buscou

para receber apoio – ainda mais necessário – neste período

um meio de ajudar as pessoas a encontrarem soluções.

de pandemia. Seja para esclarecer dúvidas, avaliar sintomas,

O Guia, em versão virtual, traz recomendações e estratégias de

indicar ou não a ida ao pronto-socorro, ou simplesmente para

cuidados com a saúde mental, como técnicas de autocuidado,

partilhar conteúdos sobre hábitos saudáveis que podem e

exercícios de respiração e relaxamento, bem como sugestões

devem ser adotados.

nutricionais para estimular hábitos saudáveis de alimentação.

APROXIME SEU CELULAR
PARA ACESSAR O GUIA.
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|

ANEXOS

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS COVID-19
DEZEMBRO 2021

Por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS),

GOIÂNIA

a Unimed Goiânia recebeu um ponto de vacinação contra covid19, no Espaço Sinta-se Bem, no Setor Aeroporto. Foi mais uma

238.641

18.798

22.271

4.060

10.150

1.610

Recuperações

230.560

18.002

Óbitos

7.032

796

Casos confirmados

opção para a comunidade cadastrada no aplicativo da Prefeitura de
Goiânia para receber a vacina.
Para a vacinação, a Unimed Goiânia disponibilizou e organizou toda

Internações

a infraestrutura do posto de vacinação, contribuindo efetivamente
com a sociedade em um momento tão desafiador provocado pela
pandemia. A Cooperativa ofereceu uma equipe de profissionais

Internações em UTI

preparada para o atendimento de pessoas da comunidade, além
dos beneficiários dentro da faixa etária estabelecida. Foram administradas, em 2021, 13.155 doses de vacinas contra a covid-19.

Fonte: Prefeitura Municipal de Goiânia

Doação de máscaras
O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), especialmente máscaras faciais, cresceu muito com a pandemia do novo Coronavírus em instituições de saúde, exigindo recursos até então não previstos para esse tipo de material. E foi com o objetivo de apoiar
a devida proteção dos alunos do 5º e 6º ano do curso de Medicina que realizam atividades práticas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG), que a Unimed Goiânia doou um lote de 3.178 máscaras N95 para a instituição.
A iniciativa de caráter filantrópico apoiou a UFG no abastecimento dos EPIs para proteção dos alunos que realizam atividades práticas.
A ação atende ao pedido de auxílio feito pela Universidade à Cooperativa e tem também o propósito de valorizar os futuros profissionais da saúde, contribuindo com a sua formação.
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Perspectivas para o futuro
Para discutir as lições que a sociedade pode tirar da pandemia
do Coronavírus, a Unimed Goiânia apoiou a realização, em
ambiente 100% on-line, do evento "Um ano Depois: análises de
um futuro novo". A estreia do projeto aconteceu com o episódio

Parceria público-privada

“Reflexões”, e contou com a apresentação do advisor, Marcelo
Smarrito, e participação do presidente da Unimed Goiânia,
Sérgio Baiocchi Carneiro. O evento foi dirigido a empresários e

Considerando o cenário de pandemia, a Unimed Goiânia

profissionais que buscavam entender o que estava acontecendo

reafirma a importância de parcerias público-privadas que

e quais eram as perspectivas para o futuro, além de estudantes e

beneficiem a população. A Cooperativa doou 10 displays de

demais interessados em discutir temas inteligentes.

álcool em gel para uso na esplanada e demais dependên-

O projeto incluiu mais dois episódios que permitiram uma análise

cias do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. O ato

de comportamento social, bem como um exercício de inovação.

simbólico de doação foi realizado no prédio administrativo da

O resultado foi a avaliação de métodos ágeis e massivos que

Unimed Goiânia e contou com a presença do presidente da

precisam ser postos em prática, como soluções para questões

Goiás Turismo, Fabrício Borges Amaral

econômicas, sociais e pelo essencial: por suas próprias vidas.

"A pandemia nos dá a oportunidade de crescermos
como uma sociedade com pessoas melhores, capazes
de viver em paz e com mais consciência."
Sergio Baiocchi Carneiro
Presidente da Unimed Goiânia
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Conscientização e

PREVENÇÃO

Doação de sangue

Vacinação do bem

Com a participação de médicos cooperados e colaboradores, a

Em 2021, a Unimed Goiânia realizou várias etapas de vacinação

Unimed Goiânia realizou em 2021 uma nova edição da tradi-

contra a H1N1 para pessoas em situação de vulnerabilidade,

cional campanha de doação de sangue, com coleta realizada por

incluindo moradores de rua. Em parceria com a Associação

uma unidade móvel do Hemocentro de Goiás. Foram coletadas

Tio Cleobaldo e instituições filantrópicas, foram aplicadas 286

48 bolsas de sangue e registrados 13 cadastros de doação de

doses da vacina até dezembro. A ação será continuada em

medula. A ação reforça a importância da doação de sangue pela

2022. A campanha contou com uma estrutura de apoio com

comunidade.

trailer e profissionais para realizar a triagem e vacinação de
forma adequada, com segurança e distanciamento social para
prevenção da covid-19.
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Campanhas

MULTIMÍDIA

Anualmente, a Unimed realiza e apoia eventos e campa-

> Para contribuir com a campanha anual de conscientização, a

nhas multimídia com o objetivo de compartilhar informações

Unimed Goiânia preparou em 2021 uma programação especial

e promover a conscientização sobre prevenção de doenças;

para o “Novembro Azul”. Com o objetivo de alertar o público

proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de

masculino sobre a importância da prevenção da doença, a Unimed

tratamento, e contribuir para a redução da mortalidade.

Goiânia realizou uma live sobre como prevenir e diagnosticar
precocemente o câncer de próstata. Para atrair a atenção do

> Visando oferecer uma programação especial para as gestantes,

público-alvo, que são os homens a partir de 45 anos, o convite

como parte da campanha “Agosto Dourado”, o Programa de

para o evento foi feito pelos jogadores dos times de futebol

Atenção à Saúde (PAS) realizou encontros virtuais, pela plata-

patrocinados pela Unimed Goiânia, por meio de vídeos gravados

forma Didaxis, para ressaltar a importância da amamentação.

de maneira descontraída, com mensagens simples e diretas.

Dentro da programação, a live com o tema: “A importância da
amamentação para a mamãe e para o bebê” foi aberta ao público

> A Unimed Goiânia apoiou o 6º Atendimento Digital Multidis-

com transmissão pelos canais Youtube, Instagram e Facebook

ciplinar do Diabetes de Goiânia, evento realizado em novembro,

da Cooperativa.

na Fundação Banco de Olhos de Goiás. A ação, desenvolvida em
parceria com a Liga Acadêmica de Diabetes (LAD) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e com o CEAD (Centro Estadual de
Atenção ao Diabetes) do Hospital Alberto Rassi (HGG), marcou o
encerramento de várias ações da campanha Novembro Diabetes
Azul, em que se comemora mundialmente a prevenção das
complicações e o combate ao diabetes.
Na oportunidade, foi feito o rastreamento de retinopatia diabética em aproximadamente 1.000 pacientes portadores de
diabetes, e aproximadamente 100 participaram do atendimento
multidisciplinar. Eles passaram por diferentes exames e alguns
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por tratamento de retinopatia diabética, por meio dos procedimentos de fotocoagulação a laser.
> Outra ação do Novembro Azul foi a projeção de luzes nas
fachadas do Centro de Diagnósticos Unimed, do Prédio Administrativo e também da Corretora Unimed. O foco da Cooperativa é cuidar do beneficiário promovendo sua saúde integral e a
prevenção de doenças é parte fundamental para alcançar esse
propósito.
> Durante todo o mês de dezembro, os prédios da Unimed

de pele do Dezembro Laranja. Segundo a Sociedade Brasi-

Goiânia ganharam a cor do sol para lembrar dos cuidados que

leira de Dermatologia, todos os anos 180 mil pessoas no Brasil

todos devem tomar com a pele. O Centro de Diagnósticos

são diagnosticadas com essa doença. Para a Unimed Goiânia,

da Unimed (CDU) e o prédio administrativo receberam luzes

compartilhar essa ideia também é uma forma de ajudar a

laranjas para integrar às ações da campanha contra o câncer

reverter esses números.

Ações em parceria com Sociedades Médicas
Sociedade Goiana de Oftalmologia
Em parceria com a Sociedade Goiana de Oftalmologia e o
Sicoob Unicentro Br, a Unimed Goiânia veiculou durante a
Semana Nacional de Combate ao Glaucoma, em maio, uma
campanha de comunicação para alertar a população sobre a
importância de consultar um oftalmologista regularmente. A
principal mensagem do vídeo e posts em redes sociais reforça
que o médico especialista é o único profissional capacitado

APROXIME SEU
CELULAR PARA
ACESSAR O VÍDEO.

para diagnosticar e tratar o glaucoma.
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Sociedade Goiana de Radiologia

Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional Goiás

Com o objetivo de compartilhar experiências entre profissionais, a

Para reforçar o alerta do Outubro Rosa, a Sociedade Brasileira

Sociedade Goiana de Radiologia realizou, no dia 23 de outubro, seu

de Mastologia, Regional Goiás, com apoio da Unimed Goiânia,

primeiro evento presencial depois da pandemia, com palestra do

realizou a exposição fotográfica “Pra Você se Ver”, um trabalho

médico radiologista e conselheiro de Administração da Unimed

artístico do fotógrafo Clodoaldo Marques que mostra a

Goiânia, Pedro José Santana Júnior, que abordou o tema: Lesões

realidade de 30 pacientes, 29 mulheres e um homem, que

Pancreáticas Císticas. O curso de atualização também contou

estão na luta contra o câncer de mama. Os voluntários retra-

com palestra de outros cooperados da Unimed Goiânia, dentre

tados chamam a atenção e inspiram outras pessoas para a

eles, o médico radiologista, Hugo Pereira Pinto Gama, cooperado

prevenção, tratamento e cura da doença.

há aproximadamente 15 anos, que falou sobre dicas na avaliação

Além da exposição no Shopping Passeio das Águas que foi

de lesões desmielinizantes da medula espinhal, e a médica Chris-

vista por uma média de 100 mil visitantes em 15 dias, as fotos

tiane Pena Cabral Magalhães, que falou sobre o que o radiologista

foram expostas no andar térreo do Centro de Diagnósticos

precisa saber sobre o peritônio.

Unimed (CDU), onde são atendidas pacientes para exames de
mamografia e ultrassom de mama. As fotos também ficaram

Sociedade de Cardiologia

em exposição no local de atendimento aos pacientes em

O Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial,

quimioterapia, no Centro de Especialidades Unimed (CEU) e

comemorado no dia 26 de abril, foi marcado pela divulgação

no Espaço Sinta-se Bem (ESB).

de mensagens educativas realizada pela Unimed Goiânia, em
parceria com a Sociedade de Cardiologia.

Empresas contratantes
Em 2021, a Unimed Goiânia apoiou projetos promovidos ou
realizados por empresas contratantes. De janeiro a dezembro,
104 empresas/instituições tiveram projetos apoiados dentro da
política de fidelização de clientes e de relacionamento.

/ 104 /

Eventos on-line
A Unimed Goiânia adotou o formato de eventos on-line para levar
informações sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar para
diferentes públicos. Durante o ano, foram realizados sete eventos.
Abril
Lives Semana da Saúde
Maio
Live Dia Mundial Sem Tabaco
Agosto
Live Agosto Dourado
Setembro
Live Dia Mundial da Segurança do Paciente
Outubro
Live Outubro Rosa
Novembro
Live Novembro Azul
Live Prematuridade
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Mídia espontânea
Informação de credibilidade
Em 43 anos de atividades no segmento de Saúde Suplementar, a Unimed Goiânia vem sendo cada vez mais percebida
pela sociedade como uma fonte fidedigna para os veículos
de comunicação de massa. Por meio de uma conduta profissional e transparente, a assessoria de imprensa da Cooperativa
atende às demandas de informação da mídia com agilidade
e presteza, e também realiza um trabalho proativo de oferta
de pautas de interesse da comunidade.

Resultados
Em 2021, foram enviados 138 press-releases, artigos e notas
informativas para veículos de comunicação de massa e
segmentados. De janeiro a dezembro, foram registradas 368
inserções na mídia espontânea, que ocuparam um espaço
valorado pela empresa Knewin Inteligência, utilizada para
clipping, de R$ 1.86 milhão.
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Cuidado com os

COLABORADORES

Em 2021, durante a pandemia do novo Coronavírus, a Unimed
Goiânia manteve seu foco diário nas ações preventivas e
demonstrou como a Cooperativa valorizou o que realmente
importa: as pessoas.
Em tudo o que fez, não mediu esforços para cuidar da saúde
e do bem-estar dos colaboradores, manter as ações de diversidade e inclusão, e a agenda de treinamento e desenvolvimento. Foram realizadas diferentes ações para cuidar da
saúde física e mental, garantindo apoio para todos e condições seguras e confortáveis de trabalho, nas unidades ou em
home office.
O ano de 2021 foi encerrado com um total de 2.270 colaboradores. No ano em que a gestão de pessoas foi marcada
por grandes desafios relacionados à pandemia do novo Coronavírus, a Unimed Goiânia demonstra como a atenção às
pessoas em todas as suas unidades é genuína e consistente.

Conselheiro de Administração, Pedro José de Santana Júnior,
cumprimenta colaboradora após treinamento
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Indicadores de gestão de pessoas
Em 2021, a área de Gestão de Pessoas acompanhou o índice geral de absenteísmo e a
variação do índice do turnover por faixa etária, por gênero e região.

Rotatividade

GRI 103-1, 103-2, 103-3, 401-1

O índice de rotatividade de colaboradores da Unimed Goiânia, em 2021, foi superior a 2020
devido à contratação no regime celetista de profissionais que antes eram terceirizados. Na
Região Metropolitana de Goiânia a rotatividade foi de 31,36% e fora dessa região foi de 37,50%.

FAIXA ETÁRIA

ADMISSÕES

DEMISSÕES

ROTATIVIDADE

ABAIXO DE 30 ANOS

296

143

37,78%

DE 30 A 50 ANOS

428

253

28,73%

MAIS DE 50 ANOS

25

17

24,71%

TOTAL GERAL

749

413

31,39%

GÊNERO

ADMISSÕES

DEMISSÕES

ROTATIVIDADE

FEMININO

556

287

31,50%

MASCULINO

193

126

31,09%

TOTAL GERAL

749

413

31,39%

*CELETISTAS
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GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-9

O índice geral de absenteísmo de 1,23% registrado pela Unimed

ça e Medicina do Trabalho (SESMT), que passa a operar com

Goiânia em 2021, a exemplo do ano de 2020, espelha o cuidado

um quadro completo de colaboradores da área do trabalho,

da Cooperativa com seus colaboradores, considerando que um

incluindo médico, engenheiro, enfermeiro, técnico de enfer-

dos principais motivos para falta ou atraso no trabalho é proble-

magem e técnico de segurança, observou-se uma evolução

ma de saúde. Mas o baixo absenteísmo também é um indicador

nas condutas de prevenção de acidentes.

da satisfação dos colaboradores com o ambiente de trabalho,

O índice de acidentes sobre o total de colaboradores foi de

com os colegas, com os líderes e com a remuneração.

1,46% na Região Metropolitana de Goiânia e fora dessa área

Com a reestruturação do Serviço Especializado em Seguran-

não foram registrados acidentes.

TIPOS DE LESÕES
FEMININO
MASCULINO
ÍNDICE SOBRE O TOTAL DE
				 COLABORADORES
ACIDENTES DE TRAJETO

6

4

0,54%

ACIDENTES NA ATIVIDADE FIM

13

4

0,92%

TOTAL

19

8

1,46%

*CELETISTAS

Sipat On-line
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
(SIPAT) de 2021 foi realizada em ambiente on-line, no
mês de abril. O evento é de cunho obrigatório pela NR 05
- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e devido
à pandemia foi realizado de maneira virtual. Os colaboradores receberam via e-mail o folheto de divulgação com
o link das palestras.
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Saúde e

BEM-ESTAR

Ginástica Laboral
Para ajudar o colaborador a realizar exercícios de alongamento
durante sua rotina para diminuir a tensão muscular e a possibilidade de lesões, a Unimed Goiânia oferece a Ginástica Laboral.
Além da prevenção de doenças, a atividade em grupo melhora
a convivência e interação entre as pessoas. Para a Unimed
Goiânia, esse é um exemplo de que o cuidado com a saúde é
muito mais do que tratar enfermidades. Ele pode auxiliar na
prevenção, aumentando o bem-estar e a qualidade de vida.

Aplicativo para compra de medicamentos
Por meio de parceria com a startup MediPreço, os colabora-

dos itens adquiridos é realizada em dois smart lockers insta-

dores da Unimed Goiânia participaram de projeto piloto para

lados na sede administrativa da Unimed Goiânia e no Espaço

compra de remédios e produtos de saúde com descontos

Sinta-se Bem.

diferenciados em relação ao varejo tradicional. A experiência é
100% digital. No período de janeiro a dezembro de 2021, 64%
dos colaboradores inscritos no aplicativo estiveram ativos e
destes, mais de 15% fizeram mais de uma compra. A entrega
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Ambiente Seguro
O SESMT da Unimed Goiânia realizou, em 2021, um amplo
programa de atividades que visam a saúde e a segurança dos
seus colaboradores. As ações foram planejadas com caráter
de prevenção, com o intuito de proporcionar um ambiente
de trabalho adequado e minimizar os riscos para as pessoas
na empresa. As atividades desempenhadas ao longo do ano
incluíram monitoramento de casos de covid-19 e medidas
preventivas, como aumento das divisórias da recepção do SAC
e instalação de lâmina de acrílico como barreira de proteção.

Máscaras Kn95
Sr. Fruta

A partir de um estudo realizado pelo SESMT, a Unimed Goiânia
passou a fazer a dispensação de máscaras Kn95 para os setores
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Visando a qualidade de vida dos colaboradores, a Unimed

administrativos. A alternativa visou tanto a redução do índice

Goiânia incentiva a alimentação saudável. Para isso, conta com

de contágio como também incentivar o colaborador a se cuidar

uma mascote do bem-estar, o Sr. Fruta, que está todo dia em

dentro do ambiente de trabalho. Mensalmente, cada colabo-

alguma unidade/área da Cooperativa oferecendo uma fruta e

rador recebeu em média 5 máscaras. De junho a dezembro de

arrancando risos.

2021, foram distribuídas aproximadamente 16.090 máscaras.
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Entrega de EPI com controle digital
Todos os setores assistenciais da Unimed Goiânia recebem EPIs de proteção facial por controle digital. A entrega
é feita por processo automatizado. Os EPIs são fornecidos por meio do sistema SOC, que faz a leitura biométrica
de todos os colaboradores cadastrados e registra o recebimento. Com esse sistema, é possível gerar relatórios e
acompanhar a entrega para cada colaborador.

Apoio às gestantes
O SESMT da Unimed Goiânia passou, em 2021, a receber
os exames comprobatórios de gravidez das colaboradoras
a fim de dar melhor tratativa para as particularidades dessas
mulheres, bem como seu acompanhamento durante a
licença maternidade até o retorno ao trabalho. No período da
pandemia, o SESMT passou a avaliar todas as possibilidades de
trabalho, incluindo o teletrabalho, para garantir mais conforto
às mulheres grávidas e também lactantes.
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Treinamento e

EDUCAÇÃO

GRI 103-1, 103-2, 103-3, 404-1

Cursos
Considerando um conjunto de recursos empregados na

Treinamento ampliado

prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais, para manter

Os treinamentos realizados em 2021 dobraram em relação a

a saúde física e mental e o bem-estar dos colaboradores no

2020, atingindo 20.523 horas. O aumento da média de horas de

local de trabalho, a área de Gestão de Pessoas ministrou 267

treinamento para os cargos de gestão e técnico foi significativo,

cursos ao longo do ano com 5.209 vagas oferecidas inicial-

mas o maior destaque é para os cargos operacionais, que saltou

mente. De acordo com o interesse apresentado pelos colabo-

de 5.325 horas, em 2020, para 12.579 horas, em 2021. A média

radores, o número total de vagas foi ampliado para 5.592.

de tempo de treinamento por colaborador atingiu 11:18 horas.

QUANTIDADE DE HORAS POR GÊNERO
GÊNERO

2021

FEMININO

15.258

MASCULINO

5.265

TOTAL

20.523

QUANTIDADE DE HORAS POR CATEGORIA
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CATEGORIAS PROFISSIONAIS

2021

GESTÃO/TÉCNICO

5.804

OPERACIONAL

12.579

APOIO

2.140

TOTAL

20.523
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Treinamento de Gestão
Em 2021, foram ministrados treinamentos para conselheiros
de administração, diretores, gerentes e coordenadores, para
informação de conceitos e como será feita a gestão de riscos
na Cooperativa, com determinação de papéis e responsabilidades, além da demonstração da cadeia de valor. Em 2022, será
dada continuidade a um planejamento de comunicação com
novos treinamentos.
Presidente Sergio Baiocchi Carneiro acompanhado
de diretores e conselheiros durante treinamento

LGPD
Em 2021, a Área de Risco realizou um trabalho de estudos de
processo de adequação à Lei de Proteção e Dados (LGPD), que
incluiu todas as áreas que trabalham com dados pessoais. Essa
ação resultou no desenho de um plano de comunicação com
treinamentos para os públicos prioritários. Em novembro, foram
divulgadas internamente pílulas de reforço sobre a LGPD.
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BENEFÍCIOS
Responsabilidade social começa em casa. Por isso, os bene-

se trabalhar no país e inclui Vale Refeição, Vale Transporte e

fícios oferecidos aos colaboradores da Unimed Goiânia não

vacinas oferecidas em campanha anual para 100% dos cola-

só cumprem as regras legais como vão além, visando a saúde

boradores - celetistas, estagiários e temporários. Todos os

integral do funcionário e seu bem-estar. A carta de benefí-

estagiários também contam com assistência médica.

cios está equiparada ao padrão das melhores empresas para

BENEFÍCIOS
VALE REFEIÇÃO

CLT

ESTAGIÁRIOS

TEMPORÁRIOS

X		

X

VALE ALIMENTAÇÃO

X

X

AUXÍLIO CRECHE

X

ASSISTÊNCIA MÉDICA

X

GARANTIA FUNERAL

X

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
(LIVRE ADESÃO)

X

SEGURO DE VIDA

X
X

X		

X

ACIDENTES PESSOAIS

X

PARCERIA COM INSTITUIÇÕES
DE ENSINO E IDIOMAS

X

PROGRAMA DE AMPARO
CONTE COMIGO

X

VALE TRANSPORTE

X

X

X

CAMPANHA VACINAÇÃO ANUAL

X

X

X
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Cuidar de você. Esse é o plano.

Atenção Integral ao

BENEFICIÁRIO

GRI 102-11, 103-1, 103-2, 103-3, 416-1

A Unimed Goiânia adota o conceito de integralidade como

pessoa humana em todos os níveis de atenção, considerando

princípio que busca garantir ao indivíduo uma assistência

o sujeito inserido em um contexto social, familiar e cultural.

à saúde que transcenda a prática curativa, contemplando a

Impactos positivos na saúde
O Programa de Atenção à Saúde (PAS) da Unimed Goiânia tem

Programa de Crônicos

como prioridade a Atenção Integral à Saúde, com foco na assis-

Esse programa é direcionado aos beneficiários com condições

tência coordenada e integrada. Está baseado na análise macro

crônicas de saúde, como pacientes com diabetes, pressão alta

do mapa epidemiológico da carteira de clientes, observadas as

e obesidade. O monitoramento do programa acompanhou em

condições de saúde de cada beneficiário, bem como suas reais

2021 sistematicamente 8.820 pessoas, com base nos princípios

necessidades e riscos de adoecimento.

de Atenção Integral à Saúde. Várias ações são realizadas de forma

O PAS se constituiu em uma etapa importante para imple-

conjunta e simultânea por equipe multidisciplinar. Entre elas, está

mentação do novo e necessário modelo de Atenção Integral à

o telemonitoramento - o atendimento ambulatorial, realização de

Saúde preconizado pela Cooperativa. Diferentes ações e ativi-

palestras preventivas e de oficinas para o autocuidado. Depois de

dades são implementadas como importantes ferramentas de

um período com atendimento remoto, os serviços começaram a

prevenção, acompanhamento da saúde e da qualidade de vida:

ser retomados presencialmente a partir do segundo semestre de
2021, garantindo o percurso assistencial adequado e coordenado
para cada beneficiário.
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Programa UniDomiciliar

As modalidades do UnIDominiciliar são: Intervenção específica

O Unidomiciliar é um benefício não contratual que funciona como

com assistência por tempo determinado; Gerenciamento de caso

um serviço de transição da assistência hospitalar para o atendi-

para pacientes de baixa e média complexidade; Gerenciamento de

mento ambulatorial. É concedido pela Unimed Goiânia aos seus

caso de alta complexidade, que envolve cuidados intensivos para

usuários com a oferta, em âmbito domiciliar, de atendimentos a

promover a estabilidade clínica e reabilitação; Cuidados paliativos

perfis delimitados. É realizado por uma equipe multiprofissional

para a prevenção e alívio da dor buscando a melhoria da qualidade

composta por médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes

de vida dos doentes e das suas famílias/cuidadores e Pediatria

sociais, entre outros.

para assistência domiciliar a crianças e adolescentes com altera-

No ano de 2021, a Unimed Goiânia contabilizou 140.179 atendi-

ções importantes no desenvolvimento neuropsicomotor.

mentos prestados a aproximadamente 1.107 pacientes na área

Com esse trabalho, é possível oferecer assistência humanizada e

de abrangência do serviço. O trabalho da equipe multidisciplinar

integral pela aproximação da equipe de saúde com a família, sem

é levar e trazer humanização, bem-estar e tratamento aos 1.107

perder o respeito à autonomia da pessoa que está sendo cuidada.

lares cadastrados e com engajamento de toda essa equipe, por
meio de contato remoto.

Unimed Vacinas
Com uma estrutura ampla, equipe formada por profissionais capacitados e atendimento humanizado, a Unimed Vacinas, serviço de
imunização localizado no Espaço Sinta-se Bem, atende crianças
e adultos com mais de 20 tipos de vacinas para proteger toda a
família do beneficiário. O serviço também é aberto à população.
Em 2021, foram ministradas no local aproximadamente 40 mil
doses de vacinas diversas. Os beneficiários da Unimed Goiânia
têm vantagens exclusivas com condições especiais de pagamento na Unimed Vacinas. O atendimento é feito por ordem de
chegada. O serviço de vacinação já inclui avaliação médica no
local e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e aos
sábados, das 8h às 13h.
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Telemedicina
A telemedicina da Unimed Goiânia realizou, em 2021, 60.196

Clínica Médica, Coloproctologia, Dermatologia, Fisiatria,

atendimentos. De maneira prática e eficiente, o beneficiário

Gastroenterologia,

foi atendido por uma rede de especialistas, através de uma

Física, Neurologia, Nutrologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otor-

vídeo chamada realizada por meio do aplicativo da Coope-

rinolaringologia, Pneumologia, Psicologia e Psiquiatria. O

rativa. Especialistas em clínica médica, infectologia, pediatria

atendimento virtual garantiu mais conforto e praticidade ao

e pneumologia fizeram os atendimentos. Em casos necessá-

paciente com mobilidade limitada. O atendimento remoto

rios foi realizado o encaminhamento para consulta presen-

possibilitou emissão de laudos e exames com agilidade, com

cial nas seguintes especialidades: Angiologia, Cardiologia,

a mesma qualidade.

Regulamentação
O Conselho Federal de Medicina (CFM) regulamentou a
telemedicina, que até então era muito restringida no País.
A medida surgiu como alternativa para consultas médicas e
acelerou o futuro da área no Brasil, aumentando a adesão de
médicos e a aceitação da sociedade.
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Relacionamento e

FIDELIDADE

Programa Bem+
O programa Bem+ oferece descontos em produtos e serviços
exclusivamente para os beneficiários e cooperados da
Unimed Goiânia. Para ter o benefício nas lojas participantes,
é necessário apresentar um documento de identificação e
usar o cartão Unimed Goiânia. A relação das empresas conveniadas ao programa podem ser conferidas no App Unimed
Goiânia, ou ainda pelo site, na área exclusiva do beneficiário.
Em 2021, 26 empresas de diferentes segmentos participaram
do programa.

Nosso jeito de cuidar é
reconhecido no setor de
Saúde Suplementar.
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Comunicação e

E MARKETING

A Unimed Goiânia adota um modelo de comunicação de

institucional. A reestruturação foi autorizada pela Diretoria

marketing justo e responsável, que permite a todos os seus

Executiva e seguiu um cronograma com duração de seis meses.

beneficiários o acesso a informações para correto uso da assis-

As mudanças contemplaram a inclusão de uma assessoria de

tência médica, hospitalar e laboratorial contratada e que ajuda

comunicação externa para cuidar das tratativas com a imprensa,

os clientes a fazerem escolhas bem embasadas.

e a criação de uma célula de digital, para acompanhar os resul-

Para alcançar todos os seus perfis de beneficiários, além das

tados e investimentos nas redes sociais, visando a geração de

demais partes interessadas em suas atividades, e atendendo

leads para vendas, ampliação da reputação da marca, além da

a necessidade de mercado, a Unimed Goiânia investiu, em

manutenção dos perfis, aplicativo e portal da Cooperativa. A

2021, na reestruturação do seu departamento de Marketing,

ação significou ampliação da eficiência dos canais de comuni-

que também passa a operar mais fortemente em comunicação

cação da Cooperativa, com o melhor custo-benefício.

Eventos
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Visando atender às necessidades de gestão da Cooperativa e

reuniões do Conselho de Especialidades On-line, um jantar

relacionamento institucional, o departamento de Marketing

de boas-vindas aos novos cooperados (delivery), uma eleição

e Comunicação da Unimed Goiânia cuida de todo o processo

da Diretoria Clínica, um Encontro do Grupo de Corridas, três

de planejamento e logística de execução de eventos corpora-

encontros de cooperados do programa Gestão à Vista e três

tivos. Em 2021, realizou a gestão de 22 eventos: uma Assem-

edições do ComemorArte, em comemoração aos aniversários

bleia Geral Ordinária, uma Assembleia Geral Extraordinária, 12

de cooperados.
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Campanhas Institucionais
Para valorizar e destacar a marca da Cooperativa em datas comemorativas relacionadas à saúde, a
Unimed Goiânia desenvolveu, em 2021, campanhas institucionais marcadas por mensagens positivas.
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Campanhas Promocionais
Voltadas para a venda de planos de saúde, as campanhas promocionais realizadas pela Unimed Goiânia,
em 2021, impactaram diretamente no incremento do número de beneficiários.
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Canais de relacionamento
Considerando a importância de ampliar o acesso dos beneficiários e outros públicos de interesse a informações úteis,
especialmente sobre o cuidado com a saúde, a Unimed
Goiânia mantém diferentes canais de comunicação on-line e
também presenciais. Entre eles, estão:
Unimed On-line, SMS, WhatsApp, Portal Unimed, APP do
Cooperado e do Beneficiário, Facebook, Instagram, Reclame
Aqui, Youtube, E-mail, murais nas áreas de convivência dos
recursos e serviços próprios, e TV Corporativa.

Portal Unimed
O ambiente on-line da Unimed Goiânia é o ponto focal da
comunicação com o beneficiário, com a sociedade e com o
mercado, de maneira geral, para onde converge um grande
número de interações diariamente.

Acessos: 7.450.295 acessos

Mês com maior número de acessos: 837.404 em março

Média de acessos/mês: 620.857 acessos

Tempo médio de permanência: 2 minutos e 21 segundos

De 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
FONTE: Google Analytics
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Tecnologia da
Informação e Comunicação
A área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
da Unimed Goiânia concentra as demandas do Serviço de
Atendimento ao Consumidor (SAC) – site e aplicativo, e as
informações que os atendentes consultam em atendimento
presencial.
Com o propósito de prover informações necessárias e confiáveis, a Cooperativa investiu em equipamentos, serviços e
projetos, e durante o ano implantou ferramentas para diagnosticar e prevenir gaps de informação. Com isso, deixou
para trás o conceito de ‘resolução de problemas’ para adotar
um novo conceito de ‘antecipar necessidades’ e prever os
sistemas necessários.
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CUIDAMOS DO MEIO AMBIENTE EM RESPEITO À VIDA.
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Conservar e

PROTEGER

O mundo vive em constantes mudanças e as pessoas também.
Todos os dias acontecem transformações no meio ambiente
e nas formas das pessoas se relacionarem. A humanidade
vive em tempos de ameaças ambientais em que conservar os
recursos naturais significa proteger a vida.
A visão de sustentabilidade da Unimed Goiânia direciona a
Cooperativa rumo à perenidade de suas atividades, por meio da
promoção da saúde e prevenção de doenças, gerando sinergia
entre as áreas e pessoas em prol da integridade do planeta.

Gestão de materiais

GRI 103-1, 103-2, 103-3, 301-1

Todos os materiais e insumos hospitalares utilizados na

de validade e temperatura, além de controle de estoque. Para

Unimed Goiânia em suas unidades de serviços próprios,

acesso ao material são usados sistemas próprios para solici-

incluindo o Laboratório, passam por uma logística que inclui

tação de cada setor, de acordo com a necessidade.

processo de aquisição, recebimento, armazenamento, controle
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Gerenciamento de resíduos
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 306-3

No ano de 2021 a Unimed Goiânia dobrou a quantidade de materiais recicláveis. Esse resultado é fruto de mais diálogo com os
setores internos para destinação correta desses resíduos para as
cooperativas de reciclagem.

EM TONELADAS
TIPOS DE RESÍDUOS

2019

2020

2021

		RESÍDUOS INFECTANTES/PERFUROCORTANTE (KG)

21,13

61,37

68,70

		

RESÍDUOS RECICLÁVEIS (KG)

4,96

3,42

7,64

		

RESÍDUOS PARA DESCONTAMINAÇÃO (KG)

0,00

3,37

5,17

TOTAL

26,09

68,16

81,52

Papel e papelão

interno e externo de documentos, que contempla todos os

Todo o papelão e papel usado recolhido pela Unimed Goiânia

setores da Cooperativa.

é destinado para reciclagem. Em 2021, foram destinados

Mensalmente, a Unimed Goiânia realiza o recolhimento de

4.840 quilos de resíduos de papel para a Copel Recicláveis,

cartões de pvc em desuso de beneficiários, colaboradores e

conforme registro em guias de pesagem.

cooperados, que são triturados e enviados para a empresa de
produção de brindes RS de Paula, em São Paulo. A Cooperativa

Lona e PVC

fechou o ano de 2021 com 30 quilos de cartões triturados,

A Unimed Goiânia também realizou, no ano de 2021, a reci-

que serão transformados em peças para ações de marketing

clagem de banners de lona para a confecção de malotes e

e endomarketing.

ecobags. Os malotes são utilizados no sistema de transporte
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Ecoponto
A Unimed Goiânia inaugurou, em 2021, um espaço criado para

certificado dos resíduos eletroeletrônicos destinados para

descarte sustentável de resíduos eletrônicos, pilhas e bate-

reciclagem e reaproveitamento correto dos componentes,

rias. O Ecoponto Unimed foi instalado na Unidade do Labora-

de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, defi-

tório da Avenida Milão, no Setor Celina Park.

nido pela Lei 12305/2010. Todos os procedimentos seguem

No período de junho a dezembro de 2021, 177,62 quilos de pilhas

normas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma)

e baterias foram depositados pela comunidade no Ecoponto.

e do Ibama.

Evitar o descarte incorreto de pilhas e baterias usadas signi-

A Tectudo também reutiliza parte do material em projeto social

fica impedir, por exemplo, a contaminação do solo e lençóis

de inclusão digital, para capacitar crianças em cursos de infor-

freáticos com metais pesados, como o chumbo, mercúrio,

mática gratuitos em toda a Região Metropolitana de Goiânia.

níquel e cádmio presentes nesses produtos.

Além disso, aproximadamente 10% do lixo eletrônico recebido

Os resíduos dispensados no local são encaminhados para a

pela Tectudo é revertido em sacolão comunitário para escolas e

empresa Tectudo, que a cada lote de material entregue emite

comunidades carentes. A empresa também ministra seminários
sobre o descarte correto e consciente de lixo.

Ambiente instagramável
O ponto de coleta, além de ser uma ação de responsabilidade ambiental, também é um ambiente instigante, que
tem o objetivo de proporcionar uma experiência positiva
para quem visita o local e tem interesse, inclusive, em fazer
registros fotográficos. O Ecoponto tem uma exposição
permanente de escultura produzida com materiais recicláveis e desenho em grafite do artista Decy.
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Buscamos incluir na cultura da Cooperativa
temas que contribuem conjuntamente com
as pessoas e com o planeta.
Eu Ajudo na Lata
A Unimed Goiânia contou com o engajamento de cooperados e colaboradores para a edição de 2021 da campanha
Eu Ajudo na Lata. Idealizada pela Unimed do Brasil, o objetivo
da campanha é arrecadar lacres de latinhas de alumínio para
ação beneficente. O valor da venda do material é revertido
na aquisição de equipamentos de acessibilidade para pessoas
com deficiência física, como cadeiras de rodas. Em 2021, a
Unimed Goiânia arrecadou 126,3 quilos de lacres, que correspondem a 143 garrafas pet de 2 litros cheias.
Essa participação coletiva apoiou efetivamente uma iniciativa de caráter totalmente filantrópico e sustentável. Além
de favorecer a conservação do meio ambiente, significou um
gesto de inclusão e solidariedade ao beneficiar pessoas que
necessitam de itens de acessibilidade.
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GRI 103-1, 103-2, 103-3, 305-1, 305-2, 305-3

O Inventário de emissão de CO2 do ano de 2021 contabilizou

home office. Também houve maior consumo de óleo diesel para

543,76 tCO²e. Esse volume será neutralizado pelo plantio de

os geradores de energia nas unidades de saúde.

árvores que serão computadas no início de 2022. As emissões

O escopo 2 está relacionado diretamente ao consumo de energia

são contabilizadas em três escopos diferentes. O escopo 1 está

elétrica. Em 2021, o consumo foi maior em relação a 2020 devido

relacionado ao consumo de combustíveis e gás natural utili-

ao retorno das atividades presenciais em todas as unidades,

zados e automóveis diretos, geradores de energia e ao consumo

incluindo os prédios administrativos e unidades de urgência e

de gás natural. O consumo em 2021 foi maior que no ano ante-

emergência, que tiveram o atendimento aumentado devido ao

rior quando, devido à pandemia, houve a necessidade de maior

crescimento do número de casos de covid-19

utilização das frotas de veículos diretos para atendimentos

Já no escopo 3 são relacionadas as fontes indiretas que incluem

domiciliares; e para o transporte de despachos internos até as

viagens aéreas e terrestres. A variação em relação a 2020 também

residências de colaboradores que trabalhavam em regime de

deve-se à inclusão nesse escopo dos traslados de colaboradores
em veículos de aplicativos.

198,18

Escopo 1

Escopo 2
2019

2020

36,07

62,31

0,30

32,45

231,60

EMISSÕES DE GEE POR
COLABORADOR (TCO2E)

90,59

220,32

164,09

417,10

EMISSÕES DE GEE POR ESCOPO (TCO2E)
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Neutralização de
emissões de CO2
Utilizando o software CO2 Neutro, que faz o cálculo das
emissões da operadora, recursos próprios e eventos, disponibilizado pela Unimed do Brasil, a Unimed Goiânia adotou o
sistema de neutralização de CO2 por meio da quantificação
de árvores que devem ser plantadas para esse fim.
Em 2021, a Unimed Goiânia iniciou o plantio de 2.815 mudas para

energia elétrica. Até dezembro de 2021, foram realizadas quatro

a neutralização dos 450,96 tCO²e registrados em 2020, quando

ações, com distribuição e plantio de 450 mudas. Em 2022,

as maiores fontes de emissão foram a Compra de Eletricidade e

serão realizadas parcerias com o poder público municipal para a

Combustão Estacionária Direta, ambas ligadas ao consumo de

doação e plantio das mudas restantes.
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Gyn de Bike
Desde o ano de 2016, a Unimed Goiânia desenvolvia uma
parceria com a Prefeitura de Goiânia no projeto GyndeBike,
que incentivava a população a utilizar bicicletas ao invés do
carro, principal emissor de gases do efeito estufa. O projeto
tinha 15 pontos de retirada de bicicletas compartilhadas pela
cidade. De acordo com o relatório da Serttel, concessionária
das bicicletas utilizadas, até setembro de 2021, quando o
projeto foi suspenso, foram neutralizadas mais de 6,5 toneladas de carbono.

Água

CONSUMO DE ÁGUA
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 303-5

19,54 ml

16,13 ml

19,62 ml

2019

2020

2021

A água utilizada no prédio administrativo, nos prédios dos
serviços próprios, laboratórios e corretora é 100% proveniente da rede pública. Em 2021, o volume de água consumido
equipara-se ao de 2019. Em 2020 o consumo foi excepcionalmente menor em decorrência da diminuição do fluxo de
colaboradores nos postos de trabalho. Neste período, foi
adotada a modalidade de home office.
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CONTRIBUÍMOS COM UM
MUNDO MELHOR GERANDO
TRABALHO E RENDA. GRI 103-1,103-2, 103-3, 201-1
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Economia e o mercado de Saúde

SUPLEMENTAR

A pandemia da covid-19 impactou diretamente a economia

internação de covid-19 (UTI), em setembro de 2020, eram de R$

de países no mundo todo. No Brasil não foi diferente. Em 2021,

63.966 em média, por paciente. Após um ano, esse número saltou

diante da estabilização de novos casos da doença e o progresso

para R$ 97.328, o que representa um crescimento de 52,2%.

da vacinação, a economia brasileira cresceu, embora a taxa de

No Brasil, a variação dos custos médicos hospitalares (VCMH),

crescimento tenha sido menor que a desejada pelos setores

que mensura o custo das operadoras de plano de saúde com os

produtivos. Segundo a Organização para a Cooperação e Desen-

seus beneficiários, atingiu em dezembro 2020 o índice de -1,9%,

volvimento Econômico (OCDE), esse índice ficou em torno de 5%.

devido o cancelamento de procedimentos cirúrgicos e reorgani-

No cenário da saúde, de acordo com a Federação Nacional de Saúde

zação dos fluxos de atendimento. O menor índice foi de -3,1% em

Suplementar (FenaSaúde), em 2021, os beneficiários de planos

setembro do mesmo ano. Em 2021, observa-se uma crescente

de saúde voltaram a realizar consultas e procedimentos eletivos.

com índice de 18,2% em junho, fundamentando o aumento nas

Essa retomada impactou a operação do setor que, somente no

despesas assistenciais.

terceiro trimestre de 2021, pagou R$ 43 bilhões a fornecedores e
prestadores assistenciais, que representa o valor mais alto desde
o primeiro trimestre de 2019, segundo dados da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS). Esse custo recorde é consequência
da ‘inflação da saúde’, da incerteza econômica brasileira, mas,
sobretudo, da alta demanda de procedimentos não urgentes.
Segundo estudos da FenaSaúde, realizado com seis operadoras
associadas à entidade, que representam 25% do total de beneficiários da saúde suplementar no país, embora as internações por
covid-19 tenham diminuído desde o início da campanha de vacinação, o custo por paciente com a doença em uma internação UTI
atingiu, em 2021, patamares máximos na pandemia. Os custos por
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Impactos na
Unimed Goiânia
A Unimed Goiânia, conforme comportamento de mercado,
apresentou até o final de 2021, indicadores de retomada da
normalização da despesa assistencial, considerando o perfil
dos

exames

observando,
de
ano,

porém,

internações
a

para

média

que
de

diagnóstico

maior

relevância

representavam
12%

para

o

da

covid-19,

na

distribuição

até
custo

o

final

do

assistencial.

A demanda reprimida representou 3% do total dos custos
e os exames para diagnóstico e tratamento da covid-19,
que significaram 4% das despesas, impactaram no custo
assistencial. Diante desse cenário, a Unimed Goiânia
aprovou em Assembleia Geral Extraordinária a criação do
Fundo Covid no valor de R$ 83,61 milhões para mitigação
de riscos relacionados ao aumento do custo assistencial.
A Unimed Goiânia também recebeu um auto de infração
gerado sobre reconhecimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
entre 2016 e 2018, no montante de R$ 150 milhões. De
acordo com o entendimento jurisprudencial, a Cooperativa
realizou o provisionamento de R$ 72 milhões para
quitação. Considerando o patrimônio líquido e as reservas
da Cooperativa, foi possível remanejar os recursos para
esse fim, minimizando impactos econômico-financeiros.
O ano de 2021 foi ainda marcado pelo reajuste negativo

CHOQUE DE GESTÃO
Corte de Custos e Ganho de Eficiência
Por meio do Programa de Corte de Custos e Ganho
de Eficiência, a Unimed Goiânia desenvolveu, com
foco na valorização do cooperado, a estruturação
do processo de junta médica, principalmente
com medidas de controle para especialidade
de bucomaxilo, além de revisão dos critérios de
desospitalização proativa e admissão nos serviços
domiciliares, aumentando a oferta de trabalho de
forma assertiva para o cooperado. Também foi
realizado o fortalecimento da área de retenção e
relacionamento empresarial, reduzindo a evasão de
receita da cooperativa. Integrou ainda essas ações,
a readequação da necessidade de estoque e ajustes
em compras, bem como a análise de contratos
e negociação com novos índices de reajuste
para terceiros.

aplicado pela ANS de -8,19%, índice que não era observado
em mais de 20 anos. Essa ação afetou diretamente as
receitas de contraprestações da Unimed Goiânia em mais de
R$ 27 milhões.
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Performance

ECONÔMICA

Em 2021, diante de um ambiente desafiador, os planos de

da empresa. Essas iniciativas, valorizando a experiência do

saúde fortaleceram ações de relacionamento e retenção do

beneficiário, visaram sobretudo manter a boa performance

cliente, juntamente com a continuidade de medidas adotadas

do setor, que apresentava fatores de influência na parte

em 2020, como a melhoria dos canais de comunicação, o aten-

econômica (como aumento do desemprego, redução da

dimento de consultas por meio da telemedicina, e a custo-

cadeia de suprimentos, aumento da inflação, aumento da taxa

mização de produtos e serviços adicionados à transformação

de juros etc.).

Reajuste negativo

Em julho de 2021, a ANS definiu que os
planos de saúde individuais ou familiares
de assistência médico-hospitalar teriam
percentual de reajuste negativo, de -8,19%, no
período de maio de 2021 a abril de 2022. Mas
se de um lado, o percentual negativo resultou
na redução da mensalidade dos beneficiários,
de outro, para manter a prestação de serviço de
qualidade e a sustentabilidade dos negócios, a
Unimed Goiânia realizou o corte de despesas.

Ainda sob influência da pandemia da covid-19, o ano de 2021
apresentou sanções não previstas para o setor de Saúde Suplementar. O reajuste histórico negativo da ANS para os planos individuais, em -8,19%, foi de forte impacto para as operadoras de
saúde. Como reflexo da utilização dos serviços, esse foi o primeiro
reajuste com redução das mensalidades em 20 anos. Os planos
coletivos, por outro lado, apresentaram um reajuste médio, em
2021, de 4,00%.

HISTÓRICO REAJUSTES ANS

13,6% 13,6% 13,6%

11,8% 11,7%
8,7%
5,4%

2000 2001

7,7%

9,3%

8,9%
5,8%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

5,5%

6,8%

7,7%

9,0%

10,0%

9,7%

7,4% 8,14%

6,7%

2008 2009 2010

MÉDIA

7,9%

2011 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9,0%

2021

HISTÓRICO REAJUSTES ANS
-8,19%
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Contraprestações líquidas
Mesmo diante de um cenário socioeconômico adverso no Brasil
e no mundo, a Unimed Goiânia aumentou a sua receita. O reajuste

EVOLUÇÃO DAS CONTRAPRESTAÇÕES
(EM BILHÕES R$)

negativo da ANS impactou os planos de saúde de pessoas físicas,
mas para pessoas jurídicas houve um reajuste médio de 4,00%.

1.65

1.69

1.93

2019

2020

2021

Assim, as contraprestações líquidas da Cooperativa tiveram um
aumento de 13,96% em relação a 2020. Esse resultado demonstra
a efetividade das medidas que permitiram um crescimento na
carteira de beneficiários de 4,37%, em decorrência de uma política
comercial bem estruturada desenvolvida pela Corretora Unimed
Goiânia e da qualidade do atendimento prestado. A credibilidade
da marca Unimed também teve influência direta nesses resultados.da qualidade do atendimento prestado. A credibilidade da
marca Unimed também teve influência direta nesses resultados.

Crescimento do número de vidas
Dados da ANS de dezembro de 2021 comparados a dezembro de 2020 mostram
que houve um aumento de 3,18% no número de vidas dos planos de saúde no
Brasil. Na Unimed Goiânia, no entanto, o crescimento do número de vidas em
2021 comparado a 2020 atingiu 4,37%, índice maior que a média nacional.
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Custo Assistencial e Sinistralidade
Em 2020, houve uma queda no número de atendimentos

custo assistencial da Unimed Goiânia teve um incremento de

médicos, especialmente de consultas e procedimentos eletivos,

28,97%. Esse percentual de crescimento também deve-se aos

em função dos protocolos de distanciamento social motivados

investimentos em projetos que visaram aumentar a competitivi-

pela pandemia da covid-19, que reduziu o custo assistencial da

dade e o lucro. A sinistralidade da Unimed Goiânia foi de 90,46%.

Cooperativa. Em 2021, em razão do atendimento da demanda

Esse índice é definido pela relação entre as despesas assisten-

reprimida do ano anterior, utilização regular de consultas eletivas

ciais, como consultas médicas e exames, e as receitas dos planos

e aumento nos gastos com exames, terapias e internações, o

de saúde.

EVOLUÇÃO DO CUSTO ASSISTENCIAL
(EM BILHÕES R$)
1,45

2019

1,35

2020

SINISTRALIDADE
88,05%

79,93%

90,46%

2019

2020

2021

1,75

2021

Índice de Sinistralidade =
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Population Health
Management (PHM)
Para melhorar a gestão dos custos assistenciais, a Unimed

melhor segregação das informações de prestadores e dos proce-

Goiânia contratou a ferramenta Population Health Mana-

dimentos realizados, sendo em rede própria, local ou intercâmbio.

gement (PHM) para ter visão completa da sinistrali-

A ferramenta terá GO LIVE no primeiro trimestre de 2022 e

dade da Cooperativa, análise e diagnóstico da carteira

terá suporte de um Comitê de Sinistralidade para atuar em

mais assertivos e suporte em âmbito atuarial. O processo

ações voltadas a melhor gestão do custo assistencial. Um

de validação foi criterioso, tendo assertividade nas infor-

dos propósitos deste Comitê é ter uma visão de equidade

mações e consistência em 99% dos testes realizados.

em relação aos prestadores de saúde, entendendo o perfil do

Dessa forma, com o processo de validação realizado ao final de

custo assistencial e nível de atendimento em cada um deles,

2021, junto com a consultoria especializada em saúde Deloitte,

para melhor adequar os serviços prestados e aumentar o nível

têm-se a construção de uma ferramenta de análise de dados com

de qualidade.
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% SOBRE OS INGRESSOS
DE PLANOS DE SAÚDE
8,0%

7,18%

11,77%

2019

2020

2021

maior que os anos anteriores, devido ao lançamento da contingência tributária referente ao auto de infração lavrado pela
Receita Federal correspondente ao Imposto de Renda e Contribuição Social, relativo aos períodos de 2016 a 2018.
Antes do período pandêmico, entre 2017 e 2019, a média
deste índice era de 9,49%. Sem o auto de infração, o percentual das despesas administrativas teriam representado 8,03%
dos ingressos com planos de saúde, ou seja, menor que o dado
histórico e menor que a mediana do Sistema Unimed de 9,7%,
conforme divulgado pela Unimed do Brasil, em novembro
de 2021.
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Contingência tributária
A Unimed Goiânia foi autuada pela Delegacia da Receita Federal

Normativo n.º 73/75 e seguindo as recomendações da Unimed

do Brasil pelo não pagamento de diferenças apuradas no IRPJ

do Brasil, entre: a) atos cooperativos principal (operações

(Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social

exclusivas praticadas pelos cooperados); b) atos coopera-

sobre o Lucro Líquido) referentes aos períodos base de 2016

tivos auxiliares (refere-se as operações com a rede creden-

a 2018, e Pis (Programa de Integração Social) e Cofins (Contri-

ciadas para execução de serviços auxiliares ao trabalho do

buição para o Financiamento da Seguridade Social), relativos

médico cooperado e a atividade da Cooperativa) e c) atos

aos anos de 2017 e 2018, no montante de R$150 milhões.

não cooperativos (Rendimentos das aplicações financeiras).

A Cooperativa, com auxílio dos seus assessores jurídicos

Para efeito de determinação do resultado tributável do IRPJ

especializados, protocolou impugnação ao auto de infração

e CSLL - entre 2017 e 2020 - a Unimed Goiânia, considerava

na esfera administrativa. Até o final de 2021, não tinha sido

o resultado do ato não cooperativo na base de cálculo dos

realizado o julgamento pelo Conselho Administrativo de

tributos. E os atos cooperativos auxiliares eram tratados como

Recursos Fiscais – CARF, porém, após uma análise de juris-

atos cooperativos, portanto, não alcançados pela tributação.

prudência, a Cooperativa concluiu que inevitavelmente

Por fim, a Unimed Goiânia realizou mudanças na meto-

deverão ser pagos R$ 72 milhões referentes ao IRPJ e CSLL.

dologia de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,

Historicamente, a Unimed Goiânia vem segregando o rateio

passando a incluir os atos cooperativos auxiliares a partir do

dos atos na sua contabilidade, conforme prevê o Parecer

exercício de 2021.
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58,89%

47,25%

56,26%

2019

2020

2021

|

PARTES INTERES

Entre janeiro e novembro de 2021, a Cooperativa manteve a
média do Índice de Endividamento Geral em 50%. Porém,
na competência de dezembro, a evolução foi de 6,9 pontos
percentuais. Essa alteração deve-se ao lançamento realizado
no passivo não circulante de R$ 72 milhões referentes à contingência tributária de IRPJ/CSLL, do período de 2016 a 2018.

Índice de
Endividamento Geral

=

Passivo Circulante - Passivo não Circulante
Ativo Total

Liquidez Corrente
O aumento da rentabilidade das aplicações financeiras
impactou nos resultados dos ativos da Unimed Goiânia e,
consequentemente gerou a evolução positiva da Liquidez
Corrente da Cooperativa, que atingiu o patamar de 1,64, equivalente a mediana de 1,61 das singulares de grande porte do
Sistema Unimed.
1,39

1,23

1,64

2019

2020

2021

Índice de Líquidez
Corrente
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=

Ativo Circulante
Passivo Circulante

A disciplina financeira teve
um papel fundamental
para conduzir a
Cooperativa na superação
dos desafios de 2021.
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Margem de Solvência
A Margem de Solvência é a capacidade que a operadora de
saúde tem para honrar com todos os compromissos finan-

(EM MILHÕES R$)

ceiros assumidos. Ela é constituída contabilmente por

483,57

exigência da ANS, para minimizar os riscos de insolvência.
A suficiência é medida através da diferença entre a margem
de solvência exigida no período e o patrimônio líquido ajustado, que corresponde ao patrimônio mínimo necessário para
garantia das oscilações da operação não suportadas pelas

420,23
331,58

166,87

28,43

391,81

56,48

316,70

275,10

reservas técnicas.
Em 2021, com o efeito da demanda reprimida e o aumento
dos gastos com os tratamentos de covid, que resultaram na
evolução dos custos assistenciais em 7,0%, juntamente com o
lançamento da contingência tributária, que diminuiu o patrimônio líquido ajustado em 14,68%, houve redução da suficiência da Margem de Solvência para 7,26%.

2019

2020

2021

Patrimônio Líquido Ajustado
Margem de Solvência
Índice de Margem
de Solvência

=

Suficiência

Patrimônio Líquido Ajustado
Margem de Solvência Exigida

RN 209
A obrigação de constituição de uma margem de solvência é definida pela Resolução Normativa nº 209 da ANS, de 22 de
dezembro de 2009. A Norma determina que as operadoras de plano de saúde que iniciaram suas atividades antes de sua
publicação deverão constituir a margem exigida até o prazo máximo de 31 de dezembro de 2022.
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Ativos Garantidores
Para atender às exigências das reservas técnicas garantido-

tos e diversificação de papéis, foi constituído um total de

ras solicitadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar

R$ 674,91 milhões em ativos garantidores. Esse valor é for-

- ANS, a Cooperativa adotou a realocação de aplicações finan-

mado por R$ 307,46 milhões em ativos garantidores vincu-

ceiras em modalidades conservadoras de baixo risco, o que

lados à ANS, e R$ 88,51 milhões em ativos garantidores não

permitiu alcançar bons resultados.

vinculados, além das aplicações livres que atingiram

Até dezembro de 2021, considerando os rendimen-

R$ 278,92 milhões.

PROVISÕES TÉCNICAS/VINCULAÇÕES/LASTROS
640,19

(EM MILHÕES R$)

674,91

462,63

307,47

293,72

278,93

235,74
195,31
165,03
102,30

2019

2020

2021

ATIVOS GARANTIDORES
VINCULADOS/BLOQUEADOS
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2019

110,73

2020

88,52

2021

ATIVOS GARANTIDORES
NÃO VINCULADOS

2019

2020

2021

APLICAÇÕES LIVRES/RESERVAS

2019

2020

2021

TOTAL DE
PROVISÕES TÉCNICAS
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Demonstração de Resultado do
Exercício Gerencial
O Resultado Líquido da Unimed Goiânia, em 2021, não seguiu os mesmos padrões de crescimento
dos últimos anos. Os principais fatores que impactaram negativamente no exercício foram: reajuste
negativo da ANS para os planos de saúde individuais ou familiares em -8,19%; evolução nos custos
assistenciais em 28,97%, devido ao aumento nos dispêndios com os tratamentos de covid; demanda
reprimida, e o lançamento da contingência tributária referente aos impostos de CSLL e IRPJ.
DESCRIÇÃO
RECEITA LÍQUIDA
(-)

CUSTO ASSISTENCIAL

=

RESULTADO

(+/-)

OUTRAS RECEITAS/OUTRAS DESPESAS

2020

A.V.%

2021

A.V.%

1.693.192

100,0%

1.929.625

100,0%

- 1.353.426

-79,9%

- 1.745.476

-90,5%

339.765

20,1%

184.149

9,5%

22.187

1,3%

- 41.590

-2,2%

=

RESULTADO BRUTO

361.953

21,4%

142.558

7,4%

(-)

DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO

- 13.628

-0,8%

- 15.986

-0,8%

(-)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

- 121.613

-7,2%

- 154.874

-8,0%

981

0,1%

45.543

2,4%

10.953

0,6%

6.057

0,3%

(+/-)

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

(+/-)

RESULTADO PATRIMONIAL

=

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS

238.646

14,1%

23.298

1,2%

(-)

IRPJ / CSLL

- 4.823

-0,3%

-

0,0%

=

RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO *

233.822

13,8%

23.298

1,2%

(-)

AUTO DE INFRAÇÃO RECEITA FEDERAL 2021

-

0,0%

- 72.289

-3,7%

=

RESULTADO LÍQUIDO

233.822

13,8%

- 48.991

-2,5%

* Resultado Líquido Ajustado excluindo os efeitos do auto de infração lavrado pela Receita Federal, em 29/09/2021
correspondente ao Imposto de Renda e Contribuição Social, relativamente aos períodos de 2016 a 2018.
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GRI 102-55

Padrões GRI
Divulgação
Página
Respostas Diretas
GRI 101: Fundamentos 2016				
Divulgações Gerais 				
Perfil Organizacional			
102-1 Nome da Organização
10		
102-2 Atividades,marcas, produtos e serviços
38		
102-3 Localização da sede da organização
10		
102-4 Local de operações
44		
102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica
10		
102-6 Mercados atendidos
44		
102-7 Porte da organização
6, 16, 37 e 83		
102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores
6 e 84		
102-9 Cadeia de fornecedores
87		
		
Não houve mudanças
102-10 Mudanças significativas na organização e
significativas
em sua cadeia de fornecedores
			
no período
102-11 Princípio ou abordagem da precaução
118		
GRI 102: Divulgações
102-12 Iniciativas externas
46		
gerais 2016
102-13 Participação em associações
46
				
Estratégia			
		
102-14 Declaração do mais alto executivo
12
Ética e integridade			
		
102-16 Valores,princípios,normas e códigos de comportamento
26 e 59
Governança			
		
102-18 Estrutura de governança
28 e 54
Engajamento de Stakeholders			
102-40 Lista de grupos de stakeholders
11		
102-41 Acordos de negociação coletiva
84		
102-42 Identificação e seleção de stakeholders
11		
102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders
11		
102-44 Principais preocupações e tópicos levantados
11		
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Padrões GRI

Divulgação
Página
Respostas Diretas
Práticas de Relato			
102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas
10		
102-46 Definição do conteúdo do relatório e dos Limites de tópicos
11		
102-47 Lista de tópicos materiais
11		
102-48 Reformulações de informações
83
Não houve
			alterações
			
significativas em
102-49 Alterações no relato
			
relação a períodos
GRI 102: Divulgações
			
cobertos por
gerais 2016
			
relatórios anteriores.
102-50 Período coberto pelo relatório
10		
102-51 Data do relatório mais recente
10		
102-52 Ciclo de emissão de relatórios
10		
102-53 Contato para perguntas sobre o relatório
10		
102-54 Declarações de relato em conformidade com as Normas GRI
10		
102-55 Sumário de conteúdo da GRI
156		
102-56 Verificação externa
10		
Tópicos materiais				
Desempenho Econômico				
103-1 Explicação do tópico material e seu limite
171		
GRI 103: Forma de Gestão 2016
103-2 Forma de gestão e seus componentes
171		
103-3 Avaliação da forma de gestão
171		

Omissão

GRI 201: Desempenho Econômico 2016
201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído
171
				
Práticas de Compras				
103-1 Explicação do tópico material e seu limite
88		
GRI 103: Forma de Gestão 2016
103-2 Forma de gestão e seus componentes
88		
103-3 Avaliação da forma de gestão
88		
GRI 204: Práticas de compras 2016

204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais

88		

Combate à corrupção					
103-1 Explicação do tópico material e seu limite
59		
GRI 103: Forma de Gestão 2016
103-2 Forma de gestão e seus componentes
59		
103-3 Avaliação da forma de gestão
59		
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GRI 205: Combate à Corrupção 2016
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Omissão

59
		

Materiais				
103-1 Explicação do tópico material e seu limite
132		
GRI 103: Forma de Gestão 2016
103-2 Forma de gestão e seus componentes
132		
103-3 Avaliação da forma de gestão
132		
GRI 301: Materiais 2016
301-1 Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume
132		
Água e efluentes				
GRI 103: Forma de Gestão 2016
103-1 Explicação do tópico material e seu limite
139		
103-2 Forma de gestão e seus componentes
139		
GRI 303: Água e Efluentes 2018
103-3 Avaliação da forma de gestão
139		
303-5 Consumo de água
139		
Emissões				
GRI 103: Forma de Gestão 2016
103-1 Explicação do tópico material e seu limite
136		
103-2 Forma de gestão e seus componentes
136		
103-3 Avaliação da forma de gestão
136		
305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE)
136		
305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE)
136
GRI 305: Emissões 2016
provenientes da aquisição de energia			
305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito
136
estufa (GEE)
			
Resíduos				
GRI 103: Forma de Gestão 2016
103-1 Explicação do tópico material e seu limite
133		
103-2 Forma de gestão e seus componentes
133		
GRI 306: Resíduos 2020
103-3 Avaliação da forma de gestão
133		
306-3 Resíduos por tipo e método de disposição
133		
Emprego				
103-1 Explicação do tópico material e seu limite
108		
GRI 103: Forma de Gestão 2016
103-2 Forma de gestão e seus componentes
108		
103-3 Avaliação da forma de gestão
108		
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Página

Respostas Diretas

Omissão

GRI 401: Emprego 2016
401-1 Novas contratações e rotatividade de empregados
108		
Saúde e segurança no trabalho				
103-1 Explicação do tópico material e seu limite
109		
GRI 103: Forma de Gestão 2016
103-2 Forma de gestão e seus componentes
109		
103-3 Avaliação da forma de gestão
109		
GRI 403: Saúde e Segurança do Trabalho 2018
403-9 Acidentes de trabalho
109		
Capacitação e educação				
103-1 Explicação do tópico material e seu limite
114		
GRI 103: Forma de Gestão 2016
103-2 Forma de gestão e seus componentes
114		
103-3 Avaliação da forma de gestão
114		
GRI 404: Capacitação e Educação 2016
404-1 Média de horas de treinamento por ano, por empregado
114		
Diversidade e igualdade de oportunidades				
103-1 Explicação do tópico material e seu limite
84		
GRI 103: Forma de Gestão 2016
103-2 Forma de gestão e seus componentes
84		
103-3 Avaliação da forma de gestão
84		
GRI 405: Diversidade e igualdade
405-1 Diversidade em órgãos de governança e empregados de
84
oportunidades 2016
Comunidades locais				
103-1 Explicação do tópico material e seu limite
94		
GRI 103: Forma de Gestão 2016
103-2 Forma de gestão e seus componentes
94		
103-3 Avaliação da forma de gestão
94		
GRI 413: Comunidades Locais 2016
413-1 Operações com engajamento, avaliações de impacto
94
e programas de desenvolvimento voltados à comunidade local
Saúde e segurança do consumidor				
103-1 Explicação do tópico material e seu limite
118		
GRI 103: Forma de Gestão 2016
103-2 Forma de gestão e seus componentes
118		
103-3 Avaliação da forma de gestão
118		
GRI 416: Saúde e Segurança do Consumidor 2016
416-1 Avaliação dos impactos na saúde e segurança
118
causados por categorias de produtos e serviços
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BALANÇO SOCIAL

Balanço Social da Unimed
1. Dados Unimed
Razão Social:
Data de fundação:

CNPJ:

UNIMED GOIÂNIA
21/02/1978

Tempo de existência:

Responsável preenchimento formulário :

Ricardo Chagas

44 anos
Telefone para contato:

Selecione os recursos próprios (filiais) conforme critério contábil, consolidados neste relatório:
Quantidade Hospital:

0

Quantidade Farmácia:

0

Quantidade Pronto atendimento:

3

Quantidade Laboratório:

1

Quantidade Posto de Coleta:

7

Quantidade Centro de diagnóstico:

1

Quantidade Ótica:

0

Outros (Descrever e informar quantidade):
1 CLINICA DE PSICOLOGIA E 1 ESPAÇO SINTA-SE BEM

Total de Beneficiários:
Este ano o Balanço Social da Unimed terá relatório de
auditoria independente?
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366.431
Sim, MOORE PRISMA AUDITORES E CONSULTORES

02.476.067/0001-22

Federação/Confed.:

Atuação da cooperativa:
(62) 3216-8492

LOCAL
Diretor:

951

Ramo de atividade:

Saúde

Tipo de Unimed:
Sergio Baiocchi

Singular operadora
Telefone para
contato:

(62) 3216-8451

SSADAS

|

RESULTADOS SOCIAIS

|

RESULTADOS AMBIENTAIS

|

RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

ANEXOS

|

Balanço Social da Unimed
2. Indicadores Corpo Funcional

2021

2020

Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

Empregado(a)s / Outros

N° Total

Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

Empregado(a)s / Outros

Nº Total

2.821

0

1.847

4.668

2.867

0

1.517

4.384

2.2 - N° de admissões durante o período

0

0

767

767

125

0

374

499

2.3 - Nº de saídas e demissões durante o período

46

0

437

483

38

0

413

451

1,15

1,15

2,04

2,04

2.5 - N° de estagiários no período

15

15

21

21

2.5.1 - N° de estagiários efetivados no período

4

4

3

3

2.6 - N° de Aprendizes

43

43

36

36

2.7 - N° de trabalhadores terceirizados

331

331

307

307

2.8 - N° de trabalhadores com contrato temporário

13

13

28

28

1.847

521

2.368

1.875

454

2.329

974

1.326

2.300

992

1.063

2.055

2.11 - N° de branco(a)s que trabalham na Unimed

2.669

1.029

3.698

2.713

913

3.626

2.12 - N° de negro(a)s que trabalham na Unimed

152

818

970

154

604

758

2.13 - N° de indígenas que trabalham na Unimed

0

0

0

0

0

0

2.15 - Nº de pessoas com deficiência

8

97

105

8

86

94

2.1 - No de pessoas na Unimed (em 31/12)

2.4 - Índice de rotatividade por substituição
(turnover)

2.9 - N° de homens que trabalham na Unimed
2.10 - N° de mulheres que trabalham na Unimed
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Balanço Social da Unimed
2. Indicadores Corpo Funcional

Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

11

11

0

0

3

0

0

0

0

0

2.17 - N° total de membros do Conselho Fiscal

6

0

6

0

2.17.1 - N° total de mulheres no Conselho Fiscal

2

0

1

0

0

0

0

0

2.18 - N° total de membros da Diretoria Executiva

11

0

11

0

2.18.1 - N° total de mulheres na Diretoria Executiva

3

0

3

0

0

0

0

0

8

0

8

8

0

8

3

0

3

3

0

3

0

0

0

0

0

0

Administração
2.16.1 - N° total de mulheres no Conselho de
Administração
2.16.2 - N° total de negros e indígenas no Conselho de
Administração

2.17.2 - N° total de negros e indígenas no Conselho
Fiscal

2.18.2 - N° total de negros e indígenas no Diretoria
Executiva
2.19 - Nº de homens cooperados em função
administrativas e/ou na diretoria
2.20 - N° de mulheres cooperadas em funções
administrativas e/ou diretoria
2.21 - N° de negro(a)s indígenas cooperados em
funções administrativas e/ou diretoria
2.22 - Faixa etária dos colaboradores
2.22.1 - Até 18 anos

Cooperado(a)s PJ

11

0

3

2020
N° Total

2.16 - N° total de membros do Conselho de
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2021
Cooperado(a)s / Sócios

Empregado(a)s / Outros

6

11

Empregado(a)s / Outros

Nº Total

11

6

11

1.847

1.847

1.517

1.517

0

0

0

0
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Balanço Social da Unimed
2. Indicadores Corpo Funcional

2021
Empregado(a)s / Outros

N° Total

Empregado(a)s / Outros

Nº Total

2.22.2 - De 19 a 24 anos

138

138

102

102

2.22.3 - De 25 a 29 anos

280

280

252

252

2.22.4 - De 30 a 45 anos

1.177

1.177

975

975

2.22.5 - De 46 a 59 anos

245

245

184

184

7

7

4

4

1.832

1.832

1.496

1.496

2.23.1 - Gestão

71

71

60

60

2.23.2 - Técnico

413

413

303

303

1.159

1.159

997

997

189

189

136

136

2.963,84

2.963,84

3.396,01

3.396,01

2.24.1- Remuneração média Gestão

11.856,82

11.856,82

11.972,95

11.972,95

2.24.1.1 - Remuneração média de Homens

16.085,24

16.085,24

13.355,98

13.355,98

2.24.1.2 - Remuneração média de Mulheres

9.413,73

9.413,73

11.050,93

11.050,93

2.24.2- Remuneração média Técnico

3.983,63

3.983,63

4.828,63

4.828,63

2.22.6 - A partir de 60 anos
2.23 - N° de pessoas nas categorias profissionais de
trabalho

2.23.3 - Operacional
2.23.4 - Apoio
2.24 - Remuneração média por categoria profissional
de trabalho por gênero

Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

2020
Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ
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Balanço Social da Unimed
2. Indicadores Corpo Funcional

N° Total

Empregado(a)s / Outros

Nº Total

2.24.2.1 - Remuneração média de Homens

4.306,47

4.306,47

5.589,31

5.589,31

2.24.2.2 - Remuneração média de Mulheres

3.876,36

3.876,36

4.551,09

4.551,09

2.24.3 - Remuneração média Operacional

2.145,62

2.145,62

2.536,67

2.536,67

2.24.3.1 - Remuneração média de Homens

2.346,46

2.346,46

2.870,96

2.870,96

2.24.3.2 - Remuneração média de Mulheres

2.071,03

2.071,03

2.392,78

2.392,78

2.24.4 - Remuneração média Apoio

1.525,29

1.525,29

1.671,21

1.671,21

2.24.4.1 - Remuneração média de Homens

1.545,74

1.545,74

1.599,29

1.599,29

2.24.4.2 - Remuneração média de Mulheres

1.514,58

1.514,58

1.703,83

1.703,83

2.963,84

2.963,84

3.396,01

3.396,01

2.25.1- Remuneração média dos brancos

4.889,33

4.889,33

3.503,07

3.503,07

2.25.1.1 - Gestão

11.893,89

11.893,89

11.148,51

11.148,51

2.25.1.2 - Técnico

3.995,81

3.995,81

4.900,30

4.900,30

2.25.1.3 - Operacional

2.148,43

2.148,43

2.636,83

2.636,83

2.25.1.4 - Apoio

1.519,18

1.519,18

1.638,55

1.638,55

2.25.2 - Remuneração média dos negros

4.458,23

4.458,23

2.938,05

2.938,05

de trabalho por raça

Cooperado(a)s PJ

2020
Empregado(a)s / Outros

2.25 - Remuneração média por categoria profissional
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2021
Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

PARTES INTERES
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|

RESULTADOS SOCIAIS

|

RESULTADOS AMBIENTAIS

|

RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

|

ANEXOS

Balanço Social da Unimed
2. Indicadores Corpo Funcional

2021
Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

2020
Empregado(a)s / Outros

N° Total

2.25.2.1 - Gestão

10.577,88

2.25.2.2 - Técnico

Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

Empregado(a)s / Outros

Nº Total

10.577,88

14.446,28

14.446,28

3.538,45

3.538,45

4.641,77

4.641,77

2.25.2.3 - Operacional

2.092,28

2.092,28

2.407,79

2.407,79

2.25.2.4 - Apoio

1.624,29

1.624,29

1.712,86

1.712,86

2.25.3 - Remuneração média dos indígenas

0,00

0,00

0,00

0,00

2.25.3.1 - Gestão

0,00

0,00

0,00

0,00

2.25.3.2 - Técnico

0,00

0,00

0,00

0,00

2.25.3.3 - Operacional

0,00

0,00

0,00

0,00

2.25.3.4 - Apoio

0,00

0,00

0,00

0,00

2.26 - % de negros na trajetória de gestão (chefias)

25,00

25,00

25,00

25,00

2.27 - % de indígenas na trajetória de gestão (chefias)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.28 - % de mulheres na trajetória de gestão (chefias)

63,00

63,00

60,00

60,00

2.29 - N° de colaboradores por Escolaridade

1.847

1.847

1.517

1.517

2.29.1 - Não alfabetizados

0

0

0

0

2.29.2 - Ensino fundamental incompleto

0

0

0

0
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Balanço Social da Unimed
2. Indicadores Corpo Funcional

2021
Empregado(a)s / Outros

N° Total

Empregado(a)s / Outros

Nº Total

2.29.3 - Ensino fundamental completo

19

19

18

18

2.29.4 - Ensino médio completo

870

870

670

670

2.29.5 - Ensino técnico completo

294

294

221

221

2.29.6 - Ensino superior completo

525

525

479

479

131

131

118

118

7

7

10

10

1

1

1

1

0

0

0

0

2.30.1 - Educação básica (N° de beneficiados)

0

0

0

0

2.30.2 - Ensino Médio (N° de beneficiados)

0

0

0

0

2.30.3 - Ensino Superior (N° de beneficiados)

0

0

0

0

2.31 - N° total de acidentes de trabalho

27

27

19

19

2.31.1 - N° de acidente de trajeto

10

10

10

10

2.31.2 - N° de acidentes na atividade fim

17

17

9

9

2.29.7 - Pós-graduação Lato Sensu (especialização,
MBA) completo
2.29.8 - Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e
doutorado) completo
2.29.9 - Pós-doutorado

Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

2020
Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

2.30 - A cooperativa estimula a educação básica,
ensino médio e superior(supletivo ou regular) dos(as)
trabalhadores(as)?
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Balanço Social da Unimed
2. Indicadores Corpo Funcional

2021
Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

2020
Empregado(a)s / Outros

N° Total

Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

☐

Não

☐

Não

☑

Organização de comissões

☑

Organização de comissões

☑

Sim, fornecendo equipamento

☑

Sim, fornecendo equipamento

☑

Sim, realizando campanhas e capacitações

☑

Sim, realizando campanhas e capacitações

☑

Sim, programas de medicina preventiva

☑

Sim, programas de medicina preventiva

☐

Outras:

☐

Outras:

Empregado(a)s / Outros

Nº Total

2.32 - Existem medidas concretas em relação à saúde
e segurança no ambiente de trabalho
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Balanço Social da Unimed
3. Indicadores de organização e

2021

2020

165.441,00

171.710,52

6,05

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.368,48

25.269,35

831,78

1.003,19

gestão
3.1 - Valor (R$ mil) da maior produção repassada
ao(à) cooperado(a)
3.2 - Valor (R$ mil) da menor produção repassada
ao(à) cooperado(a)
3.3 - Valor (R$ mil) da maior remuneração paga ao(à)
administrador(a)
3.4 - Valor (R$ mil) da menor remuneração paga ao(à)
administrador(a)
3.5 - Valor (R$ mil) do maior remuneração paga ao(à)
empregado(a)
3.6 - Valor (R$ mil) do menor remuneração paga ao(à)
empregado(a)

3.7 - Destino das sobras

☐

Aumento de capital

☑

Aumento de capital

☐

Distribuição entre os cooperados(as)/cooperativas/sócios

☑

Distribuição entre os cooperados(as)/cooperativas/sócios

☐

Fundos

☑

Fundos

☑

Não foram distribuídos sobras no período

☐

Não foram distribuídos sobras no período

☑

Fundo para educação(RATES/FATES)

☑

Fundo para educação(RATES/FATES)

☑

Reserva legal

☑

Reserva legal

☑

Outros:

☑

Outros:

3.8 - Fundos existentes
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Reserva de Contingencias

Reserva de Contingencias
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Balanço Social da Unimed
3. Indicadores de organização e
gestão

2021

2020

23,07

15,76

3.9 - % Frequência média nas assembleias pelos(as)
cooperados(as)/cooperativas/sócios ocorridas no
período

3.10 - Assuntos/Pauta submetidos à assembleia

☐

Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as)/cooperativas/sócios

☑

Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as)/cooperativas/sócios

☑

Destino das sobras ou perdas

☑

Destino das sobras ou perdas

☐

Investimentos

☐

Investimentos

☐

Liquidação

☐

Liquidação

☐

Novos produtos/serviços

☐

Novos produtos/serviços

☐

Pagamento de credores

☐

Pagamento de credores

☑

Reforma Estatuto

☑

Reforma Estatuto

☐

Outros:

☐

Outros:
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Balanço Social da Unimed
3. Indicadores de organização e

2021

gestão

3.11 - Outros órgãos sociais existentes na Unimed

3.12 - Renovação dos cargos diretivos (conselho), no

2020

☑

Comitê Educativo

☑

Comitê educativo

☐

Comitê de auditoria e riscos

☐

Comitê de auditoria e riscos

☑

Conselho técnico

☑

Conselho técnico

☑

Medicina preventiva

☑

Medicina preventiva

☑

Conselho de especialidades

☑

Conselho de especialidades

☐

Outros:

☐

Outros:

○

1/3

○

1/3

○

2/3

○

2/3

○

Sem renovação

○

Sem renovação

◉

Total

◉

Total

○

Outros:

○

Outros:

período
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Balanço Social da Unimed
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2020

☑

Conhecimento sobre cooperativismo

☑

Conhecimento sobre cooperativismo

☑

Critério Técnico

☑

Critério Técnico

☐

Experiência - prática

☐

Experiência - prática

☐

Reside na área de atuação

☐

Reside na área de atuação

☑

Demanda por especialidade

☑

Demanda por especialidade

☐

Outros:

☐

Outros:

3.13 - Os 3 Critérios principais para admissão de
novo(s) cooperados(as)/cooperativas/sócios
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Balanço Social da Unimed
3. Indicadores de organização e

2021

gestão

3.14 - Espaços de representação do cooperativismo
em que a Unimed atua

/ 222 /

2020

☐

ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo

☐

ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo

☑

OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras

☑

OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras

☐

OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado

☐

OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado

☑

SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

☑

SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

☑

Central Nacional UNIMED/Federação

☑

Central Nacional UNIMED/Federação

☑

Confederação UNIMED

☑

Confederação UNIMED

☑

Fundação UNIMED

☑

Fundação UNIMED

☐

Instituto UNIMED

☐

Instituto UNIMED

☐

Outro:

☐

Outro:
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Balanço Social da Unimed
3. Indicadores de organização e

2021

gestão

2020

☐

Não

☐

Não

☑

Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos

☑

Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos

☑

Sim, oferecendo assessoria

☑

Sim, oferecendo assessoria

☐

Contratando serviços e parcerias

☑

Contratando serviços e parcerias

☐

Outros:

☐

Outros:

3.15 - A Unimed apoia a organização de outros
empreendimentos de outras cooperativas
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Balanço Social da Unimed
3. Indicadores de organização e

2021

gestão

3.16 - Principal fonte de crédito
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2020

○

Bancos / Financeiras

○

Bancos / Financeiras

○

BNDES

○

BNDES

○

Cooperados / Cooperativas (sócios)

○

Cooperados / Cooperativas (sócios)

○

Fornecedores diversos

○

Fornecedores diversos

○

Governo

○

Governo

○

Intercâmbio

○

Intercâmbio

○

Unicred

○

Unicred

○

Outras cooperativas de crédito

○

Outras cooperativas de crédito

◉

Rede credenciada

◉

Rede credenciada

○

Outros:

○

Outros:
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Balanço Social da Unimed
3. Indicadores de organização e

2021

gestão

3.17 - A participação de
cooperado(a)s/cooperativas/sócios no planejamento

2020

☐

Não ocorre

☐

Não ocorre

☐

Sim, por meio da aprovação em assembléia

☑

Sim, por meio da aprovação em assembléia

☐

Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc)

☐

Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc)

☑

Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho

☑

Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho

☐

Não

☐

Não

☐

Sim, periodicamente com data definida

☐

Sim, periodicamente com data definida

☑

Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma solução

☑

Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma solução

○

Sim

○

Sim

◉

Não

◉

Não

○

Não, mas pretende implantar em 20__

○

Não, mas pretende implantar em 20__

da Unimed

3.18 - A Unimed costuma consultar o(a)s
cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s para solução de
problemas e/ou na hora de buscar soluções

3.19 - A Unimed possui Conselho Consultivo com
membros não cooperados, subordinado ao Conselho
de Administração
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3. Indicadores de organização e

2021

gestão

2020

◉

Não

◉

Não

○

Sim, em 20__

○

Sim, em 20__

☑

Crédito

☑

Crédito

☑

Financeiro

☑

Financeiro

☑

Estratégico

☑

Estratégico

☐

Cambial

☐

Cambial

☑

Fiscal

☑

Fiscal

☑

Trabalhista

☑

Trabalhista

☑

Reputacional

☑

Reputacional

☐

Comunitário

☐

Comunitário

☑

Operacional

☑

Operacional

☑

Ambiental

☑

Ambiental

3.20 - A Unimed tem previsão para segregar Conselho
de Administração e Diretoria, com cooperado(a)s
diferentes nas Presidências: do Conselho e da
Diretoria

3.21 - A gestão de risco da Unimed leva em
consideração, os seguintes riscos:
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3. Indicadores de organização e

2021

gestão

2020

○

Não

◉

Não

○

Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto

○

Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto

◉

Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto

○

Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto

○

Não

○

Não

◉

Sim

◉

Sim

○

Não

○

Não

◉

Sim, Quais:

◉

Sim, Quais:

3.22 - A Unimed tem partes relacionadas

3.23 - A Unimed tem Código de Conduta implantado

3.24 - Em caso positivo, existe um canal de denúncias
relativo ao Código de Conduta?

3.25 - A Unimed tem um comitê para tratar de
denúncias/questões relativas ao Código de Conduta

Canal de Denuncias do Legal Ética - Link:
https://unimedgoiania.legaletica.com.br/client/se_report

Canal de Denuncias e Portal Unimed

_channel.aspx

○

Não

○

Não

◉

Sim

◉

Sim

3.26 - Número de casos de discriminação? Em caso
positivo descrever as medidas tomadas em Nota

0

0

Explicativa
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2021
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2.197.826.600,87

1.924.760.444,54

4.2 - Ingressos/Receitas Repassadas

103.362.929,38

82.338.645,73

4.3 - Receitas sobre aplicações financeiras

34.995.718,50

14.256.927,80

4.4 - Total das dívidas

582.764.445,05

461.573.399,64

4.5 - Patrimônio da Unimed

1.035.901.042,08

976.955.305,10

4.6 - Patrimônio de terceiros

0,00

0,00

4.7 - Impostos e contribuições

139.641.852,97

76.480.037,21

405.214.712,53

315.591.477,93

0,00

16.000.000,00

67.485,00

67.485,00

126.159.497,67

106.838.239,02

6.794.281,58

5.953.265,40

102.184.738,68

82.897.785,05

971.869,63

656.466,90

R$)
4.1 - Ingressos e Receitas Brutas

4.8 - Remuneração dos(as)
cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s - não inclui
benefícios
4.9 - Sobras ou perdas do exercício
4.10 - Valor de capital para ingresso na Unimed
4.11 - Custo Total de Pessoal: Remuneração +
Benefícios
4.11.1 -- Diretores e Conselheiros
4.11.2 -- Empregados
4.11.3 -- Jovens Aprendizes
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4. Indicadores econômicos (em

2021

2020

255.749,36

380.673,92

4.11.5 -- Trabalhadores terceirizados

14.203.123,77

14.502.052,52

4.11.6 -- Trabalhadores com contrato temporário

1.749.734,65

2.447.995,23

11.745.916,27

10.103.513,01

99.032.622,36

77.472.645,75

-48.991.010,56

150.790.476,93

105.929.235,80

63.626.923,54

17.009.450,77

15.646.301,18

R$)
4.11.4 -- Estagiários

4.12 - INSS retido sobre produção
cooperados/cooperativas/sócios
4.13 - IR retido sobre produção
cooperados/cooperativas/sócios
4.14 - Fundos
4.15 - Atendimento de intercâmbio prestado por
outras Unimeds
4.16 - Venda para outras Cooperativas, exceto
Unimed
☐

Não disponibiliza

☐

Não disponibiliza

☑

No website da unimed

☐

No website da unimed

☐

Publicado no jornal da área de atuação

☐

Publicado no jornal da área de atuação

☐

Impresso, Digitalizado, e/ou disponibilizado aos diversos públicos

☐

Impresso, Digitalizado, e/ou disponibilizado aos diversos públicos

4.17 - Onde é possível visualizar as demonstrações
contábeis

☑

Impresso, Digitalizado, e/ou apresentado aos
cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s

☐

Impresso, Digitalizado, e/ou apresentado aos
cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s
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2021

5. Indicadores sociais internos
Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

Empregado(a)s / Outros

N° Total

Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

Empregado(a)s / Outros

Nº Total

139.460,73

0,00

22.030.512,60

22.169.973,33

108.092,27

0,00

19.136.039,93

19.244.132,20

5.2 - Investimentos em eventos

1.502.140,46

0,00

20.000,00

1.522.140,46

711.985,83

0,00

516.688,74

1.228.674,57

5.3 - Investimentos em saúde

13.047.904,89

0,00

9.397.661,29

22.445.566,18

2.472.754,29

0,00

9.894.517,53

12.367.271,82

93.480,49

0,00

1.634.158,41

1.727.638,90

42.105,21

0,00

1.303.238,50

1.345.343,71

5.5 - Investimentos em segurança no trabalho

0,00

0,00

2.489.602,14

2.489.602,14

0,00

0,00

4.652.475,88

4.652.475,88

5.6 - Investimentos em cultura e/ou lazer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

182.126,11

182.126,11

13.773,05

13.773,05

182.126,11

182.126,11

13.773,05

13.773,05

5.7.2 -- Aportes dos parceiros

0,00

0,00

0,00

0,00

5.7.3 -- nº de beneficiado(a)s

13

13

43

43

5.1 - Investimentos em alimentação

5.4 - Investimentos em transporte

5.6.1 -- nº de beneficiado(a)s
5.7 - Investimentos em educação/alfabetização,
ensino fundamental, médio ou superior
5.7.1 -- Aportes próprios

5.8 - Investimentos em capacitação profissional
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2020

27.079,88

0,00

360.973,12

388.053,00

32.832,24

0,00

196.424,50

229.256,74

5.8.1 -- nº de beneficiado(a)s

1.793

0

1.814

3.607

787

0

1.178

1.965

5.8.2 -- nº de horas de treinamento/pessoa

1,30

0,00

11,18

12,48

2,00

0,00

8,54

10,54

SSADAS

|

RESULTADOS SOCIAIS

|

RESULTADOS AMBIENTAIS

|

RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

ANEXOS

|

Balanço Social da Unimed
2021

5. Indicadores sociais internos

2020

Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

Empregado(a)s / Outros

N° Total

Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

Empregado(a)s / Outros

Nº Total

610.631,80

0,00

610.631,80

1.221.263,60

171.689,51

0,00

171.689,51

343.379,02

5.9.1 -- nº de beneficiado(a)s

105

0

79

184

29

0

29

58

5.10 - Investimentos em creche ou auxilio creche

0,00

0,00

248.190,89

248.190,89

0,00

0,00

216.991,21

216.991,21

0

0

514

514

0

0

479

479

137.143,56

0,00

258.483,04

395.626,60

130.951,92

0,00

235.501,18

366.453,10

2.823

0

1.851

4.674

2.723

0

1.517

4.240

4.504.929,00

0,00

0,00

4.504.929,00

3.602.020,00

0,00

0,00

3.602.020,00

5.12.1 -- nº de beneficiado(a)s

2.823

0

0

2.823

2.867

0

0

2.867

5.13 - Investimentos em participações nos resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

30.542.685,24

0,00

0,00

30.542.685,24

5.13.1 -- % Distribuído

0,00

0,00

0,00

52,00

0,00

52,00

5.13.2 -- % Retido

0,00

0,00

0,00

48,00

0,00

48,00

3.952.930,30

0,00

0,00

3.952.930,30

2.720.632,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

116.167,60

0,00

0,00

116.167,60

0,00

0,00

5.9 - Investimentos de capacitação em gestão
cooperativa

5.10.1 -- nº de beneficiado(a)s
5.11 - Investimentos em seguro de vida
5.11.1 -- nº de beneficiado(a)s
5.12 - Investimentos em previdência privada

5.14 - Investimentos em bonificações
5.15 - Investimentos em cursos para o
desenvolvimento pessoal
5.15.1 -- nº de beneficiado(a)s
5.16 - Outros

0,00

2.720.632,00
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5. Indicadores sociais internos

2020

Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

Empregado(a)s / Outros

N° Total

Cooperado(a)s / Sócios

Cooperado(a)s PJ

Empregado(a)s / Outros

Nº Total

7.544

0

4.271

11.815

6.406

0

3.486

9.892

24.131.868,71

0,00

37.232.339,40

61.364.208,11

40.535.748,51

0,00

36.175.250,52

76.710.999,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213,00

213,00

0,00

0,00

12,52

12,52

2

2

2

2

5.19.1 -- Julgados procedentes

1

1

1

1

5.19.2 -- Julgados improcedentes

1

1

1

1

300.000,00

300.000,00

13.678,46

13.678,46

300.000,00

300.000,00

13.678,46

13.678,46

0,00

0,00

0,00

0,00

Total de beneficiados
Total dos investimentos internos
5.17 - Total de horas de treinamento para
cooperado(a)s e empregado(a)s em políticas e
procedimentos relativos a aspectos de direitos
humanos
5.18 - Total de horas de treinamento para
cooperado(a)s e empregado(a)s em políticas e
procedimentos anticorrupção
5.19 - Número total de ações trabalhistas movidas por
empregados

5.20 - Valor total (R$ mil) de indenizações
trabalhistas pagas no período por determinação da
justiça
5.20.1 -- Valor pago (R$ mil)
5.20.2 -- Valor restituído (R$ mil)
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6. Indicadores sociais externos

2021

2020

3.700,00

2.254,00

762

0

4

1

36.907,98

5.280,00

612.879,40

25.000,00

0,00

0,00

6.4.1 -- nº de voluntários (cooperados e empregados)

0

0

6.4.2 -- nº de entidades beneficiadas

0

0

96.364,00

0,00

462

0

5

0

0,00

0,00

6.6.1 -- nº de pessoas beneficiadas

0

0

6.6.2 -- nº de entidades beneficiadas

0

0

6.1 - Investimento em eventos
6.1.1 -- nº de público alvo
6.1.2 -- nº de eventos
6.2 - Investimentos em programas e/ou projetos
ambientais
6.3 - Investimento em campanhas de mobilização e
conscientização socioambiental
6.4 - Investimento em voluntariado

6.5 - Investimentos em Saúde
6.5.1 -- nº de pessoas beneficiadas
6.5.2 -- nº de entidades beneficiadas
6.6 - Investimentos em Educação / alfabetização
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6. Indicadores sociais externos

2021

2020

6.7 - Investimentos em capacitação profissional

0,00

0,00

6.7.1 -- nº de pessoas beneficiadas

0

0

6.7.2 -- nº de entidades beneficiadas

0

0

0,00

0,00

6.8.1 -- nº de pessoas beneficiadas

0

0

6.8.2 -- nº de entidades beneficiadas

0

0

0,00

0,00

6.9.1 -- nº de pessoas beneficiadas

0

0

6.9.2 -- nº de entidades beneficiadas

0

0

51.349,20

44.400,00

6.10.1 -- nº de pessoas beneficiadas diretamente

2.449

70

6.10.2 -- nº de pessoas beneficiadas indiretamente

9.502

0

3

0

6.8 - Investimentos em Esportes

6.9 - Investimentos em Cultura e/ou Lazer

6.10 - Gastos com ações sociais/filantropia
(financeiras, produtos e/ou serviços)/ajudas
humanitárias

6.10.3 -- nº de entidades beneficiadas

/ 234 /

|

PARTES INTERES

SSADAS

|

RESULTADOS SOCIAIS

|

RESULTADOS AMBIENTAIS

|

RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

|

ANEXOS

Balanço Social da Unimed
6. Indicadores sociais externos

2021

2020

6.11 - Outros

0,00

0,00

Total pessoas beneficiadas

2.911

70

8

0

801.200,58

76.934,00

Total entidades beneficiadas

Total dos investimentos sociais externos
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7. Outras Informações

7.1 - A previdência privada contempla

7.2 - A participação nas sobras ou resultados
contempla

7.3 - Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos
pela Cooperativa/ Federação-Central/Seguradora
foram definidos por:
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2021

2020

☐

Direção

☐

Direção

☑

Cooperados/Cooperativas/Sócios

☑

Cooperados/Cooperativas/Sócios

☐

Empregados

☐

Empregados

☐

Não possui

☐

Não possui

☐

Direção

☐

Direção

☐

Cooperados/Cooperativas/Sócios

☑

Cooperados/Cooperativas/Sócios

☐

Empregados

☐

Empregados

☑

Neste período não houve distribuição

☐

Neste período não houve distribuição

☑

Direção

☑

Direção

☑

Gerência

☑

Gerência

☑

Empregados

☑

Empregados

☐

Cooperados/Cooperativas/Sócios

☐

Cooperados/Cooperativas/Sócios

|

PARTES INTERES

SSADAS

|
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|
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|
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|
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Balanço Social da Unimed
7. Outras Informações

7.4 - Os padrões de segurança e salubridade no
ambiente de trabalho foram definidos por

7.5 - Quanto à liberdade sindical, ao direito de
negociação coletiva e à representação interna dos
empregados, na Cooperativa/FederaçãoCentral/Seguradora

7.6 - Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões
éticos e de sustentabilidade social, ambiental e
econômico adotados pela Cooperativa/FederaçãoCentral/Seguradora

7.7 - Quanto à participação de empregados em

2021

2020

☑

Direção

☑

Direção

☑

Gerência

☑

Gerência

☑

Empregados

☑

Empregados

☐

Cooperados/Cooperativas/Sócios

☐

Cooperados/Cooperativas/Sócios

☐

Não se envolve

☐

Não se envolve

☐

Incentiva e segue a OIT

☐

Incentiva e segue a OIT

☑

Segue as normas da OIT

☑

Segue as normas da OIT

☐

Não são considerados

☐

Não são considerados

☑

São exigidos

☑

São exigidos

☐

São sugeridos

☐

São sugeridos

☐

Não se envolve

☐

Não se envolve

☑

Organiza e incentiva

☑

Organiza e incentiva

☐

Apoia

☑

Apoia

programas de trabalho voluntário, na
Cooperativa/Federação-Central/Seguradora
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7. Outras Informações

2021

2020

847.889

873.404

846.046

870.021

7.8.2 - Na ANS

760

606

7.8.3 - No Procon

89

52

7.8.4 - No Judiciário

685

688

0

1.742

309

295

896.735

866.853

895.119

864.064

7.9.2 - Na ANS

760

606

7.9.3 - No Procon

89

41

7.9.4 - No Judiciário

685

276

7.9.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil

0

1.739

7.9.6 - No site Reclame Aqui

82

127

7.8 - Número Total de demandas (reclamação,
consulta, denúncia, sugestão)
7.8.1 - Na cooperativa/Federação-Central/Seguradora

7.8.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil
7.8.6 - No site Reclame Aqui
7.9 - Número de demandas (reclamação, consulta,
denúncia, sugestão) com respostas conclusivas
7.9.1 - Na Cooperativa/Federação-Central/Seguradora
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7. Outras Informações

2021

2020

16.580.795,32

3.399.451,85

245.633.108,12

224.156.564,13

55,00

54,00

56.789.116,92

57.322.454,41

628.180.624,69

686.545.039,26

7.10 - Valor total de indenizações pagas no período
por determinação de órgãos de defesa do consumidor
e/ou justiça
7.11 - Total do valor gastos com fornecedores
7.11.1 - % do valor gasto com fornecedores locais
7.12 - Compras de "serviços e/ou bens" de outras
cooperativas
7.13 - Valor adicionado a distribuir (em R$ mil) - vide
DVA
R$

%

R$

%

7.13.1 -- Governos

139.641.852,97

22,23

76.480.037,21

11,14

7.13.2 -- Cooperados/Federação-Central/Seguradora

418.164.108,39

66,57

329.566.444,58

48

7.13.3 -- Empregados/Diretores/Conselheiros

115.150.244,24

18,33

96.068.314,96

13,99

7.13.4 -- Remuneração de capital de terceiros

3.414.229,07

0,54

3.020.146,34

0,44

801.200,58

0,13

76.934,00

0,01

0,00

0

14.542.685,24

2,12

-48.991.010,56

-7,8

150.790.476,93

21,96

0,00

0

16.000.000,00

2,33

7.13.5 -- Sociedade
7.13.6 -- Juros sobre capital próprio
7.13.7 -- Constituição de reservas e fundos
7.13.8 -- A disposição da AGO e Outros
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8. Indicadores Ambientais

2021

2020

0,00

0,00

286.165,55

494.209,21

8.2.1 -- Educação e treinamento ambiental

0,00

0,00

8.2.2 -- Serviços externos de gestão ambiental

0,00

0,00

0,00

148.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

286.165,55

345.459,21

8.1 -- Valor (R$ mil) Total do Passivo Ambiental
8.2 - Recursos Financeiros Aportados em Meio
Ambiente

8.2.3 -- Certificação externa do sistema de gestão
ambiental
8.2.4 -- Pesquisa e desenvolvimento
8.2.5 -- Despesas extras com a adoção de tecnologia
mais limpas
8.2.6 -- Despesas extras com compras 'verdes'
8.2.7 -- Outros custos de gestão ambiental

8.3 - A Unimed controla a emissão e equivalentes de
CO2 dos GEE (Gases de Efeito Estufa)

Se sim, Quantidade de emissões e equivalentes de

Não

○

Não

◉

Sim

◉

Sim

543,76

450,96

8.3.1 -- Escopo 1 (tCO2e)

90,59

220,33

8.3.2 -- Escopo 2 (tCO2e)

417,10

198,18

CO2 dos GEE (tCO2e)
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8. Indicadores Ambientais

2021

2020

8.3.3 -- Escopo 3 (tCO2e)

36,07

32,45

3.492.434,70

3.524.436,17

19.616,00

16.404,00

8.4 - Consumo de energia dentro da organização
(KWh)
8.5 - Consumo de água dentro da organização (m³)
☑

Concessionária pública

☑

Concessionária pública

☐

Poços artesianos

☐

Poços artesianos

☑

Outros:

☑

Outros:

8.5.1 - Fontes de retirada de água
Reaproveitamento de água

Reaproveitamento de água

8.6 - Material utilizado em peso (Kg)

31.986,65

13.294,52

8.6.1 -- Papel(Kg)

28.145,67

11.988,39

8.6.2 -- Copos Plásticos (Kg)

3.840,98

1.306,13

8.7 - Resíduos Segregados

81.518,38

68.159,09

8.7.1 -- Resíduos infectante/perfurocortante (Kg)

68.699,58

61.373,09
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8. Indicadores Ambientais

2021

2020

8.7.2 -- Resíduos recicláveis (Kg)

7.640,00

3.420,00

8.7.3 -- Resíduos para descontaminação (Kg)

5.178,80

3.366,00

0,00

0,00

8.7.4 -- Resíduos orgânicos (Kg)
☑

Empresa terceirizada

☑

Empresa terceirizada

☐

Organismo governamental

☐

Organismo governamental

☑

Recicladora

☑

Recicladora

☐

Empresas de adubos

☐

Empresas de adubos

☐

Outros:

☐

Outros:

8.8 - Destinação dos resíduos segregados
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9. Demonstração do Valor

2021

2020

a) Ingressos e receitas

2.197.826.600,87

1.924.760.444,54

a.1) Contraprestações emitidas líquidas

1.975.659.993,55

1.743.949.699,18

229.368.336,26

185.575.649,47

-7.201.728,94

-4.764.904,11

b) Variação das provisões técnicas

4.457.740,98

1.018.215,78

b.1) Provisão de remissão

4.457.740,98

1.018.215,78

0,00

0,00

2.193.368.859,89

1.923.742.228,76

1.502.365.306,82

1.178.486.168,12

1.347.239.904,76

1.080.345.927,58

22.876.085,95

1.620.139,89

d.3) Outros dispêndios / Despesas operacionais

132.249.316,11

96.520.100,65

e) Insumos adquiridos de terceiros

111.848.491,93

89.305.737,01

e.1) Despesas de comercialização

15.985.907,34

13.628.435,01

Adicionado
(A) Geração de Riqueza

a.2) Outros ingressos e receitas operacionais
a.3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa Reversão/Constituição

b.2) Outras
c) Receita líquida operacional
d) Eventos, dispêndios, despesas operacionais e
sinistros
d.1) Eventos indenizáveis líquidos
d.2) Variação da provisão para eventos ocorridos e
não avisados
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9. Demonstração do Valor
Adicionado
e.2) Variação das despesas de comercialização
diferidas
e.3) Despesas com serviços de terceiros

2020

0,00
37.637.647,85

22.661.781,59

53.777.437,62

41.965.310,81

e.5) Despesas Financeiras

3.035.669,01

10.263.700,04

e.6) Despesas patrimoniais

44.960,04

44.960,04

1.366.870,07

741.549,52

579.155.061,14

655.950.323,63

7.022.499,09

6.973.214,66

572.132.562,05

648.977.108,97

56.048.062,64

37.567.930,29

i.1) Receitas financeiras

48.579.588,22

25.828.316,42

i.2) Resultado de equivalência patrimonial

5.789.973,49

10.303.517,97

i.3) Outras

1.678.500,93

1.436.095,90

628.180.624,69

686.545.039,26

e.4) Materiais,energia e outras despesas
administrativas

e.7) Perda / Recuperação de valores ativos
f) Valor adicionado bruto
g) Depreciação, Amortização e Exaustão
h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade
i) Valor adicionado recebido / cedido em
transferência

(I) Valor adicionado total a distribuir
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9. Demonstração do Valor

2021

2020

a) Remuneração do trabalho

533.314.352,63

425.634.759,54

a.1) Cooperados / cooperativas / sócios

418.164.108,39

329.566.444,58

a.1.1) Produção (consultas e honorários)

405.214.712,53

315.591.477,93

a.1.2) Benefícios

12.949.395,86

13.974.966,65

a.2) Diretores, Conselheiros e Empregados

115.150.244,24

96.068.314,96

a.2.1) Salários, 13º, Férias, etc.

75.747.746,35

62.229.928,87

a.2.2) Benefícios

33.916.774,24

28.328.745,26

a.2.3) F.G.T.S

5.485.723,65

5.509.640,83

0,00

0,00

139.641.852,97

76.480.037,21

b.1) Federais

97.107.418,97

31.797.362,50

b.1.1) Previdência Social

21.197.434,64

17.505.179,03

Adicionado
(B) Distribuição de Riqueza

a.2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados
b) Remuneração do governo Impostos/Taxas/Contribuições
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9. Demonstração do Valor

2021

2020

b.2) Estaduais

33.310,50

21.713,43

b.3) Municipais

21.303.688,86

27.155.782,25

801.200,58

76.934,00

3.414.229,07

3.020.146,34

1.194,38

40.962,59

3.413.034,69

2.979.183,75

0,00

0,00

-48.991.010,56

181.333.162,17

0,00

14.542.685,24

-48.991.010,56

150.790.476,93

0,00

16.000.000,00

628.180.624,69

686.545.039,26

Adicionado

c) Contribuição para Sociedade
d) Remuneração de capitais de terceiros
d.1) Juros
d.2) Aluguéis
d.3) Outras (royalties, direitos autorais, entre outros)
e) Remuneração de capitais próprios
e.1) Juros sobre capital próprio
e.2) Constituição de reservas e fundos
e.3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO
(II) Total distribuído
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Notas Explicativas
Indicadores de Corpo Funcional(Cooperado(a)s / Sócios)
2.2. Em 2021 não houve processo seletivo para admissão de novos cooperados.
2.3. Variação devido ao Alto índice de óbitos causadas pela pandemia por COVID-19.
2.17.1. A gestão do Conselho Fiscal é anual.
Indicadores de Corpo Funcional(Empregado(a)s / Outros)
2.2. Aumento de Quadro devido a contração de 300 técnicos de enfermagem para suprir a demanda com o fim do contrato com a empresa terceirizada Personality que nos prestavam o serviço de atendimento de beneficiários em domicilio.
2.4. A contratação dos profissionais descrito no item 2.2 foram devido ao fim do contrato com a empresa terceirizada e não para substituição de colaboradores. Para calcular esse índice utilizamos apenas as movimentações por substituição como descrito no manual
2.5. Diminuímos a quantidade de estagiários devido a pandemia por COVID-19.
2.5.1. Oportunizamos um estagiário a mais em 2021 devido ao surgimento da oportunidade.
2.6. Consequência direta do aumento de quadro.
2.8. Em consequência direta do aumento de quadro de colaboradores próprios foram reduzidos os números dos trabalhadores com contrato temporário.
2.9. Consequência direta do aumento de quadro.
2.10. Consequência direta do aumento de quadro.
2.11. Consequência direta do aumento de quadro.
2.12. Consequência direta do aumento de quadro.
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Notas Explicativas
2.15. Consequência direta do aumento de quadro.
2.22.2. Consequência direta do aumento de quadro.
2.22.3. Consequência direta do aumento de quadro.
2.22.4. Consequência direta do aumento de quadro.
2.22.5. Consequência direta do aumento de quadro.
2.22.6. Consequência direta do aumento de quadro.
2.23. Consequência direta do aumento de quadro.
2.23.1. Consequência direta do aumento de quadro.
2.23.2. Consequência direta do aumento de quadro.
2.23.3. Consequência direta do aumento de quadro.
2.23.4. Consequência direta do aumento de quadro.
2.24. A variação desse indicador refere-se ao aumento nos quadros de salários mais baixos, impactando na media geral.
2.24.1.1. Aumento devido a contratação dos novos superintendentes homens.
2.24.1.2. A variação desse indicador refere-se ao aumento nos quadros de salários mais baixos, impactando na media geral.
2.24.2. A variação desse indicador refere-se ao aumento nos quadros de salários mais baixos, impactando na media geral.
2.24.2.1. A variação desse indicador refere-se ao aumento nos quadros de salários mais baixos, impactando na media geral.
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Notas Explicativas
2.24.2.2. A variação desse indicador refere-se ao aumento nos quadros de salários mais baixos, impactando na media geral.
2.24.3. A variação desse indicador refere-se ao aumento nos quadros de salários mais baixos, impactando na media geral.
2.24.3.1. A variação desse indicador refere-se ao aumento nos quadros de salários mais baixos, impactando na media geral.
2.24.3.2. A variação desse indicador refere-se ao aumento nos quadros de salários mais baixos, impactando na media geral.
2.24.4.2. A variação desse indicador refere-se ao aumento nos quadros de salários mais baixos, impactando na media geral.
2.25. A variação desse indicador refere-se ao aumento nos quadros de salários mais baixos, impactando na media geral.
2.25.1. Consequência direta do aumento de quadro.
2.25.1.2. A variação desse indicador refere-se ao aumento nos quadros de salários mais baixos, impactando na media geral.
2.25.1.3. A variação desse indicador refere-se ao aumento nos quadros de salários mais baixos, impactando na media geral.
2.25.2. Consequência direta do aumento de quadro.
2.25.2.1. A variação desse indicador refere-se ao aumento nos quadros de salários mais baixos, impactando na media geral.
2.25.2.2. A variação desse indicador refere-se ao aumento nos quadros de salários mais baixos, impactando na media geral.
2.25.2.3. A variação desse indicador refere-se ao aumento nos quadros de salários mais baixos, impactando na media geral.
2.29.4. Consequência direta do aumento de quadro.
2.29.5. Consequência direta do aumento de quadro.
2.29.6. Consequência direta do aumento de quadro.
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Notas Explicativas
2.29.7. Consequência direta do aumento de quadro.
2.29.8. Redução devido ao desligamento de funcionário com mestrado e doutorado.
2.31.2. Consequência direta do aumento de quadro.
Indicadores Organização e Gestão
3.2. Muitos cooperados deixaram de atender no período em decorrência da pandemia.
3.5. Valor referente ao pagamento 13º salário à um superintendente da operadora em 2021.
3.6. Valor da remuneração paga aos Tele atendentes do centro de diagnóstico Unimed (CDU).
3.7. Não foram distribuídos sobras no período devido o resultado negativo da operadora em 2021.
3.9. Assembleia em formato virtual pela primeira vez.
3.25. A Unimed Goiânia possui o Comitê de Ética que tem por finalidade essencial o resguardo, esclarecimento, promoção e cumprimento de seu Código de Conduta, tomando-se como base o respeito, o comportamento ético, a transparência e o compromisso com a
verdade.
3.26. Não houve.
Indicadores Econômicos
4.2. A variação se deve ao aumento de atendimentos dos nosso beneficiários pelo intercambio.
4.3. Variação devido ao aumento da rentabilidade das aplicações após o aumento da taxa SELIC em 2021.
4.4. Variação devido a constituição de contingencias tributarias (IRPJ E CSLL) e aumento das despesas com intercambio a pagar.
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Notas Explicativas
4.11.1. Aumento devido a reajuste de remuneração da diretoria e conselheiros.
4.11.2. Variação devido ao aumento no numero de colaboradores.
4.11.3. Em maio de 2020 alguns jovens aprendizes tiveram seus contratos encerrados por consequência da pandemia por COVID-19 já em 2021 foram admitidos novos jovens para suprir as demandas de alguns departamentos da cooperativa.
4.11.4. Variação devido a redução no quadro de estagiários da cooperativa em 2021.
4.11.6. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.
4.12. Variação devido ao aumento nos rendimentos dos cooperados(as) em 2021 comparado ao ano anterior (2020) cujo a Pandemia estava mais intensa.
4.13. Variação devido ao aumento nos rendimentos dos cooperados(as) em 2021 comparado ao ano anterior (2020) cujo a Pandemia estava mais intensa.
4.15. A variação se deve ao aumento da procura por atendimentos dos nossos beneficiários via intercambio em 2021 após a flexibilização das viagens interestaduais.
Indicadores Sociais Internos(Cooperado(a)s / Sócios)
5.1. Valor de 124.251,73 refere-se a alimentação diária dos Diretores e Conselheiros, e reuniões :DIREX, CONSAD e Comitês e 15.209,00 referente aos gastos do DRC com alimentação durante o Curso de Cooperativismo.
5.2. Inscrições, hospedagens, ajudas de custo e reembolsos referentes aos eventos realizados pela Diretoria, Conselho de Adm. e Consultoria. Aumento devido a "normalização" da agenda de eventos e compromissos que estavam proibidos em 2020 devido a pandemia.
5.3. Variação devido ao Alto índice de consultas, exames e internações diante da pandemia por COVID-19.
5.4. Refere-se a compra de passagens aéreas para a Diretoria, Conselho de Adm e Consultoria, aumento devido a ‘’normalização’’ da agenda de eventos diante da pandemia.
5.8. Valor referente à Pagamento dos palestrantes, Lanches e Produtora E-live (para transmissões on-line). Redução devido aos eventos terem sidos todos virtuais, sem grandes despesas com alimentação.
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Notas Explicativas
5.8.1. Melhor adesão as aulas e treinamentos virtuais.
5.8.2. Aulas virtuais.
5.9. O valor de 264.739,00 ref. a pagamento do Curso de Cooperativismo; 285.074,44 FATES (Pós-graduação); 60.818,36 MBA, Fed. Regional das Cooperativas Médicas, LGPD da Fed. Centro Brasileira e A3 Agência de Empregos- Treinamento profissional em gestão
coop.
5.9.1. Do valor de 264.739,00 foram 42 beneficiados; 285.074,44 foram 26 beneficiados e 60.818,36 foram 37 Beneficiados.
5.12. Variação devido à ajuste na previdência privada.
5.13. Devido ao resultado da operadora em 2021 optou-se pela não distribuição das sobras e por tal motivo não teve juros sobre o capital próprio.
5.13.1. Não houve distribuição em 2021.
5.13.2. Não houve retenção em 2021.
5.14. Referente à PPG e Consulta Obstétrica. variação devido ao Alto índice de consultas considerando também a pandemia.
5.16. Gastos c/ pagamentos de Coroas Fúnebres, Serv. de Lavanderia, Renovação da assinatura de jornal, revista e certificado digital; Prestação de serv. ao CONFISC, Seguro de vida para o Conselho Fiscal, Conselho de Adm. e coord. do conselho de especialidades.
Indicadores Sociais Internos(Empregado(a)s / Outros)
5.1. A variação desse indicador é consequência do aumento de quadro devido ao projeto Personality (explicado no indicador 2.2).
5.2. Em 2021 houve apenas a entrega de KIT Gestores totalizando 20.000,00. Os Encontros com aniversariantes foram suspensos para reformularmos de acordo com a nova estratégia.
5.3. Valor de 84.000,00 refere-se ao Grupo de Corridas Unimed que é oferecido aos cooperados e colaboradores da Unimed Goiânia.
5.4. Aumento devido ao retorno de vários colaboradores do Home office em 2021 e também devido ao aumento de quadro consequência do projeto Personality.
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Notas Explicativas
5.5. Variação nos valores se deve ao fato da redução de gastos devido o início da vacinação.
5.7.1. Em 2021 foram investidos em auxílios mais caros como programas de MBA e Pós Graduação.
5.7.3. Foram 8 programas de auxilio educação beneficiando 13 colaboradores.
5.8. Variação devido ao investimento de R$ 252.797,45 no Programa Liderança (Jornada Estratégica) realizado em 2021.
5.8.1. Total de colaboradores treinados em capacitações no decorrer de 2021. Tivemos mais treinamentos em 2021 devido a pacificação da pandemia e uso de formato online.
5.8.2. Variação devido ao aumento de treinamentos em 2021 devido a pacificação da pandemia e uso de formato online.
5.9. O valor de 264.739,00 ref. a pagamento do Curso de Cooperativismo; 285.074,44 FATES (Pós-graduação); 60.818,36 MBA, Fed. Regional das Cooperativas Médicas, LGPD da Fed. Centro Brasileira e A3 Agência de Empregos- Treinamento profissional em gestão
coop.
5.9.1. Do valor de 264.739,00 foram 42 beneficiados; 285.074,44 foram 26 beneficiados e 60.818,36 foram 37 Beneficiados.
5.10. Aumento devido ao número de colaboradoras que se tornaram mães em 2021 adquirindo o direito ao beneficio.
5.10.1. Aumento devido ao número de colaboradoras que se tornaram mães em 2021 adquirindo o direito ao beneficio.
5.11.1. Variação devido ao aumento no número de Colaboradores.
5.18. Variação devido ao novos colaboradores admitidos no setor de Compliance que são obrigados a passar por treinamento EAD desse tema.
5.20.1. Valor referente a pagamento de acordo judicial trabalhista movida por um único colaborador.
Indicadores Sociais Externos
6.1. Vacinação do bem, Plantio de mudas, Entrega de cestas de alimentos na terra do sol; Dia D Natal para todos.
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Notas Explicativas
6.1.1. Número de pessoas participantes dos eventos descritos no item 6.1.
6.1.2. Aumento devido a normalização dos eventos em 2021, diante da Pandemia por COVID-19.
6.2. Além da compra de mudas para a neutralização de emissão de CO2 em 2021 houve também a instalação do ECOPONTO no Laboratório Milão.
6.3. Vacina Covid, Dia De síndrome de down, Dia Mundial da água, Dia Int. da Mulher, Vacina Gripe, Dia da Saúde, Prev. de Câncer, Combate a Hipertensão, Ecoponto, Higiene das mãos, Dia sem Tabaco, Vacina HPV, Dia do Radiologista, Dia do Médico, Novembro azul.
6.5. Atendimento da DR. ALMEIRITA no abrigo ADONAI; Custos com alimentação na ação vacinação do bem.
6.5.1. Referente ao número de pessoas vacinadas contra a gripe H1N1.
6.5.2. ASSOCIAÇÃO TIO CLEOBALDO, ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GOIÂNIA, GRUPO ESPIRITA AMOR E VIDA, CENTRO DE APLICAÇÃO DE PEDAGODIA DO AMOR, QUILOMBOLA DELFIORE.
6.10. Ajuda de Custo com o Abrigo de Idosos São Vicente de Paula e Ministério Filantrópico Terra Fértil; Doação de Carnes para o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo; Doação de Cestas de Alimentos para a Associação de Moradores da Terra do Sol.
6.10.1. Pessoas beneficiadas diretamente pelas as instituições, Moradores do Abrigo de Idosos, crianças e adolescentes assistidos pelo Ministério e Associação de Moradores Terra do Sol.
6.10.2. Famílias beneficiadas indiretamente pelas as instituições_ Moradores do Abrigo de Idosos, crianças e adolescentes assistidos pelo Ministério e Associação de Moradores Terra do Sol.
6.10.3. Lar dos Idosos São Vicente de Paula, Ministério Filantrópico Terra Fértil, Associação de Moradores Terra do Sol.
Total. Em 2020 não houve muitos eventos devido aos decretos de proibição por causa da pandemia, em 2021 tais decretos foram flexibilizados permitindo assim a "normalização" dos eventos aumentando os invest. e consequentemente as pessoas beneficiadas.
Total. Variação devido ao aumento no número de eventos após flexibilização dos decretos estaduais que proibiam aglomerações em 2020 devido a pandemia por COVID-19.
Total. Em 2020 não houve muitos eventos devido aos decretos de proibição por causa da pandemia por COVID-19, em 2021 tais decretos foram flexibilizados permitindo assim a "normalização" de eventos aumento assim os investimentos nesse indicador.
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Notas Explicativas
Outras Informações
7.2. Não foram distribuídos sobras no período devido o resultado negativo da operadora em 2021.
7.8.2. Desse total de demandas, 30% equivale às terapias, especialmente devido à insuficiência de nossa rede. Também houve um aumento de demandas devido à dificuldade do beneficiário em resolver seus problemas em nossos canais internos.
7.8.3. Processos administrativos movidos por beneficiários junto ao PROCON, Em todos os casos apresentado defesa administrativa.
7.8.4. Processos judiciais cíveis recebidos.
7.8.5. A Central de Atendimento é responsável por receber esses dados. Quando chegam ao MKT são enviados por eles e em 2021 não houve envios.
7.9.2. Desse total de demandas, 30% equivale às terapias, especialmente devido à insuficiência de nossa rede. Também houve um aumento de demandas devido à dificuldade do beneficiário em resolver seus problemas em nossos canais internos.
7.9.3. Envolve atendimentos junto ao PROCON, todos com respostas conclusivas da área. Para todos os atendimentos, sejam por processos adm. ou apenas registro de reclamação, houve tratativa e resposta.
7.9.4. Processos área cível recebidos, seguem em andamento.
7.9.5. A Central de Atendimento é responsável por receber esses dados. Quando chegam ao MKT são enviados por eles e em 2021 não houve envios.
7.9.6. Total de demandas finalizadas com avaliação do reclamante.
7.10. Variação devido ao aumento de pagamentos de ações cíveis visando a liquidação de condenações e acordos judiciais.
Indicadores Ambientais
8.2.3. O contrato com a empresa CTE (Centro de Tecnologia de Edificações) não foi renovado em 2021.
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Notas Explicativas
8.2.7. Valores referentes à coleta de resíduos biológicos do Grupo A e E, resíduos químicos do grupo B e resíduos comuns.
8.3.1. Em 2020 período de pandemia usou-se mais as frotas de veículos diretos para atendimentos domiciliares e despachos internos além do aumento do consumo de óleo diesel para os geradores de energia nas unidades de saúde.
8.3.2. O escopo 2 está relacionado diretamente ao consumo de energia que dobrou de 2020 para 2021 devido aos retornos normais das atividades nas unidades administrativas e de atendimento cujo aumentou significativamente devido aos altos casos de COVID-19.
8.3.3. A variação de 2020 para 2021 se justifica com aumento de viagens áreas no ano de 2021 e neste mesmo ano começou a ser incluído neste escopo as viagens pelo APP Uber.
8.5. Aumento devido ao retorno dos colaboradores que estavam em home office para o presencial.
8.6.1. Aumento relacionado a unificação dos almoxarifados do SAU I e SAU PEDIÁTRICO com o almoxarifado ADM em 2021.
8.6.2. Aumento devido a unificação dos almoxarifados, SAUI E SAU PEDIÁTRICO, juntamente com o almoxarifado ADM.
8.7.1. A justificativa para o aumento significativo do manejo do resíduo se deve, ao aumento exponencial do número de atendimentos realizados no período.
8.7.2. Variação devido ao trabalho de conscientização realizado com os setores havendo mais controle e diálogo com o intuito de destinarmos os materiais recicláveis de forma correta para as cooperativas de reciclagem.
8.7.3. Variação devido ao aumento significativo no numero de atendimentos na quimioterapia em 2021
Demonstrativo Valor Adicionado(Geração de Riqueza)
a.1. A variação apresentada nas contraprestações refere-se ao reajuste autorizado em 2020 pela ANS e aplicada a partir de 2021.
a.2. Variação devido ao retorno dos atendimentos eletivos em 2021 consequentemente aumentando as atividades do Proteção do trabalho, Intercambio e contestações de intercâmbio, com aumento do intercambio aumenta as contestações e aumenta também as
glosas.
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Balanço Social da Unimed
Notas Explicativas
a.3. Devido a crise econômica no Brasil em 2021 em consequência da pandemia por COVID-19 muitos beneficiários pagaram as mensalidades em atraso superior a 60 dias sendo necessário constituição da PPSC.
b.1. No ano de 2021 foi realizada pelo atuário a reavaliação da suficiência
da despesa assistencial por exposto e da suficiência da provisão para remissão alterando assim o índice de atualização.
d.1. Em 2021 após a flexibilização do distanciamento social os beneficiários voltaram a procurar os atendimento eletivos e outro fator que contribuiu para o aumento do custo assistencial foi a 2ª onda por COVID-19.
d.2. A variação da Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA) é consequência do aumento do custo assistencial ocasionada pela procura por atendimentos eletivos e internações devido ao surto por COVID-19.
d.3. A variação se deve ao retorno dos colaboradores do home office que refletiu no aumento do consumo com material de escritório, expediente, limpeza, água e energia, além do aumento no quadro de colaboradores.
e.1. Variação devido ao crescimento de vendas, em 2020 foram vendidas 22.681 vidas comissionadas já em 2021 foram 31.817 vidas.
e.3. Devido ao aumento da demanda nos recursos próprios fez-se necessário a contratação de empresas terceirizadas em segurança e limpeza.
e.4. A variação se deve ao retorno dos colaboradores do home office que refletiu no aumento do consumo com material de escritório, expediente, limpeza, água e energia, além do aumento no quadro de colaboradores.
e.5. Com o aumento da taxa de referencia em 2021 a operadora não apresentou despesas com aplicações financeiras conforme apresentadas em 2020. Outro fator importante para a variação foi a a não constituição de atualização monetária devido a reversão da IN20.
e.7. Variação devido a equivalência patrimonial da Unimed seguradora.
i.1. A variação se deve à compensação de créditos tributários através de PERDECOMP e ao aumento da rentabilidade das aplicações financeiras.
i.2. A variação refere-se ao resultado positivo de equivalência patrimonial das investidas.
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Notas Explicativas
i.3. Variação devido ao reajuste no valor do aluguel do imóvel da av. Tocantins e da equivalência patrimonial do sicoob. realizada conforme aumento de capital evidenciado pelo extrato da posição patrimonial da investida juntamente com os rendimentos recebidos.
Demonstrativo Valor Adicionado(Distribuição da riqueza)
a.1.1. Variação devido a volta do atendimentos eletivos e o aumento de casos de COVID-19.
a.2. Variação devido ao aumento no numero de colaboradores próprios e ao reajuste na remuneração dos diretores e conselheiros.
a.2.1. Variação devido ao aumento no numero de colaboradores próprios.
a.2.2. Variação devido ao aumento no quadro de colaboradores próprios e reajuste anual do Ticket alimentação.
b.1. Em 2021 a administração procedeu com a mudança do método de apuração dos tributos federais (IRPJ e CSLL) passando a incluir na base de cálculo os atos cooperativos auxiliares.
b.1.1. O aumento no quadro de colaboradores próprios em 2021 refletiu diretamente na variação das despesas com INSS sobre folha mensal, férias e 13°Salário.
b.2. Variação devido a reajustes nas taxas estaduais.
b.3. Devido a redução na receita com o faturamento os tributos municipais também sofreram redução.
d.1. Foi quitado em fevereiro de 2021 a despesa com pagamento de JUROS LEASING parcelada em 36 vezes.
d.2. Variação devido ao aumento do índice IGPM.
e.1. Devido ao resultado da cooperativa em 2021 não foi realizado a distribuição de juros sobre o capital.
e.2. Devido ao resultado da cooperativa em 2021 foi realizado reversão de reservas para compensar as perdas do exercício.
e.3. A perdas do exercício foram compensadas pela reversão de reservas por isso a cooperativa zerou o resultado.
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Médico
Relatório de asseguração limitada dos auditores
independentes sobre as informações contidas no
Balanço Social 2021

Moore Prisma Auditores e
Consultores
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T. 55 (16) 3019-7900
E. moorerp@moorebrasil.com.br
www.moorebrasil.com.br

Ribeirão Preto SP, 11 de fevereiro de 2022.

À
Unimed Goiânia – Cooperativa de Trabalho Médico
Goiânia GO

Atenção do Senhor Dr. Sergio Baiocchi Carneiro
Presidente

Prezado Senhor:

Encaminhamos-lhe o relatório de asseguração limitada dos auditores independentes sobre as informações
contidas no Balanço Social do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Pedimos a gentileza de nos devolver a via protocolada desta carta para nosso controle e arquivo.

Atenciosamente,

Moore Prisma Auditores Independentes

Ricardo Aurélio Rissi
Diretor

A Rede Global Moore e suas firmas-membro, presentes nas principais cidades do mundo, são entidades legalmente distintas e independentes.
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Moore Prisma Auditores e
Consultores

Relatório de asseguração limitada dos Auditores
Independentes sobre as informações contidas no
Balanço Social 2021

Rua Milton José Robusti, 75
15º andar
CEP 14021-613
Ribeirão Preto - SP
T. 55 (16) 3019-7900
E. moorerp@moorebrasil.com.br
www.moorebrasil.com.br

Aos diretores e conselheiros da
Unimed Goiânia – Cooperativa de Trabalho Médico
Goiânia GO

Introdução
Fomos contratados pela Administração da Unimed Goiânia – Cooperativa de Trabalho Médico (“Cooperativa”),
para realizar um trabalho independente de asseguração limitada sobre a compilação das informações contidas no
relatório Balanço Social 2021 da Cooperativa, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Escopo e objeto
Nosso trabalho de asseguração limitada abordou as seguintes informações compiladas no Balanço Social 2021
da Cooperativa: (a) identificação da Cooperativa; (b) indicadores de corpo funcional; (c) indicadores de organização
e gestão; (d) indicadores econômicos (apresentados em reais); (e) indicadores sociais internos; (f) indicadores
sociais externos (montante dos investimentos aplicados na comunidade, apresentados em reais); (g) outras
informações específicas da Cooperativa; (h) indicadores ambientais; e (i) demonstração do valor adicionado.
Nossas responsabilidades abrangem unicamente as informações compiladas no Balanço Social 2021, conforme
identificadas acima, de responsabilidade da administração da Cooperativa.
Responsabilidade da Administração sobre o Balanço Social 2021
A administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e apresentação, de forma adequada, das
informações contidas no Balanço Social 2021 de acordo com os critérios definidos pelo Instituto Brasileiro de
Análises Sociais e Econômicas (IBASE), para a elaboração do Balanço Social e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração dessas informações livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de formar uma conclusão independente, com base em nossos procedimentos de
asseguração limitada, sobre o fato de algum assunto ter vindo a nossa atenção que poderia indicar que as
informações sociais identificadas e constantes do relatório Balanço Social 2021 não estariam apresentadas, em
todos os aspectos relevantes, em conformidade com os critérios para elaboração do Balanço Social 2021 definidos
pelo IBASE.
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Nossos procedimentos foram planejados e executados de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
asseguração (NBC TO 3000 – Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão e ISAE 3000 –
Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information), e de acordo com o
Comunicado Técnico CTO 01 – Emissão de Relatório de Asseguração Relacionado com Sustentabilidade e
Responsabilidade Social, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade. Essas normas exigem o cumprimento
de requisitos éticos e o planejamento e a execução do trabalho de asseguração para obter asseguração limitada
das informações sociais identificadas.
Resumo do trabalho executado
Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 e a ISAE 3000, consiste,
principalmente, em indagações à administração e a outros profissionais da Cooperativa envolvidos na elaboração
das informações contidas no Balanço Social 2021, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para
obter evidência que possibilite concluir na forma de asseguração limitada sobre as informações tomadas em
conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer, também, a execução de procedimentos adicionais, quando
o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o levem a acreditar que as informações contidas no
Balanço Social 2021, tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes.
Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação e
apresentação das informações contidas no Balanço Social 2021 da Cooperativa e de outras circunstâncias do
trabalho e da nossa consideração sobre áreas onde distorções relevantes poderiam existir. Os procedimentos
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de informações
quantitativas e qualitativas, e os sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a
elaboração das informações contidas no Balanço Social 2021; (b) o entendimento da metodologia de cálculos e
dos procedimentos para a compilação dos indicadores por meio de entrevistas com os gestores responsáveis pela
elaboração das informações; (c) aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas, e
indagações sobre as informações qualitativas e sua correlação com os indicadores divulgados nas informações
contidas no Balanço Social 2021; e (d) confronto dos indicadores de natureza financeira com as demonstrações
financeiras e/ ou registros contábeis.
Os trabalhos de asseguração limitada compreenderam, também, a verificação quanto à aderência às diretrizes e
critérios da estrutura de elaboração do Balanço Social definidos pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (IBASE), aplicáveis na elaboração das informações contidas no Balanço Social 2021 da Cooperativa.
Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
conclusão na forma limitada.
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Alcance e limitações
Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguração limitada são substancialmente menos extensos do
que aqueles aplicados em um trabalho de asseguração razoável, que tem por objetivo emitir uma opinião sobre as
informações constantes do Balanço Social 2021 da Cooperativa. Consequentemente, não nos possibilitam obter
segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos que seriam identificados em um trabalho de
asseguração razoável, que tem por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho com
objetivo de emitir uma opinião, poderíamos ter identificado outros assuntos e eventuais distorções que podem
existir nas informações contidas no Balanço Social 2021 da Cooperativa. Dessa forma, não expressamos uma
opinião sobre essas informações.
Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados financeiros, dada a natureza
e a diversidade dos métodos utilizados para determinar, calcular ou estimar esses dados. Interpretações
qualitativas de materialidade, relevância e precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos individuais e a
julgamentos. Adicionalmente, não realizamos nenhum procedimento com respeito a dados informados em
períodos de relatórios anteriores, nem a projeções e metas futuras. Não realizamos nenhum procedimento fora do
escopo acordado e, portanto, restringimos nossa conclusão a informações apresentadas no Balanço Social 2021
da Cooperativa, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Conclusão de asseguração limitada
Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos
leve a acreditar que as informações contidas no Balanço Social 2021 da Cooperativa não foram compiladas, em
todos os aspectos relevantes, de acordo com os critérios definidos pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (IBASE) para a elaboração do Balanço Social.

Ribeirão Preto SP, 11 de fevereiro de 2022.

Moore Prisma Auditores Independentes
CRC 2SP017256/O-3 “S” GO

Ricardo Aurélio Rissi
CRC 1SP137183/O-8 “S” GO

A Rede Global Moore e suas firmas-membro, presentes nas principais cidades do mundo, são entidades legalmente distintas e independentes.
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