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resiliência
p a r a  s e g u i r  e m  f r e n t e .



2022 foi um marco 
importante para a 
consolidação de um
novo modelo de gestão
da Unimed Goiânia, 
que avançou na 
implantação da cultura 
empresarial desejada 
e na disseminação
dos seus valores.

A Cooperativa trabalhou em 2022 
com um olhar ampliado para a 
saúde física e emocional de todas as 
partes interessadas e para sua saúde 
econômico-financeira. Priorizou 
o desenvolvimento de projetos 
compatíveis com os objetivos 
globais, novas estratégias de 
operação e a necessidade de agir.  

/// ISSO FOI RESILIÊNCIA!

e  c o r a g e m  p a r a  a g i r !

foco nas pessoas
R E S I L I Ê N C I A ,



em Números
/ / /  U N I M E D  G O I Â N I A
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INSTITUIÇÃO RELATORA

UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA 
DE TRABALHO MÉDICO

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

nº 650, Setor Bueno - Goiânia - GO

CEP: 74.210-250

 

Natureza Jurídica: Sociedade Cooperativa

Atividade Econômica Principal: Planos de Saúde
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Relatório Materialidade
/ / / PARA LE R ESTE / / / M A T R I Z

O Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2022 da Unimed 
Goiânia fornece uma visão completa e equilibrada dos 
tópicos materiais da organização e seus respectivos 
impactos, e também como esses impactos são geridos.

O relato foi elaborado de acordo com os Padrões GRI - 
opção “Essencial”. Os números econômico-financeiros 
foram verificados por meio de auditoria externa. Essa 
metodologia vem sendo adotada desde 2015 porque 
ela possibilita o aperfeiçoamento do relato e a prestação 
de contas da Cooperativa para a sociedade a respeito 
da nossa performance econômica e de governança 
corporativa, além da social e ambiental, de forma clara 
e consistente.

Esta versão compreende o período de atuação da 
organização de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro 
de 2022. A anterior (de 2021) foi publicada em 12 de  de 
março de 2022.

Por ser um documento elaborado anualmente, suas 
edições ficam disponíveis para consulta no site www.
unimedgoiania.coop.br. Para mais informações ou em 
caso de dúvidas sobre o 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. 

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

RANKING DE
VOTAÇÃO

TEMAS
(POR ORDEM DE APRESENTAÇÃO DOS TEMAS)

CORRELAÇÃO COM OS TEMAS
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Resiliência, foco nas pessoas 
e coragem para agir!

O ano em que se declarou o controle da pandemia da 
covid-19 foi especialmente marcante para a Unimed 
Goiânia. Três pilares sustentaram a trajetória da 
Cooperativa ao longo desse ano: resiliência, foco e 
coragem. Saber o que fazer, ter coragem para fazer o 
necessário e priorizar o que era importante para o coletivo. 

O cenário socioeconômico e político nacional, também 
marcado em 2022 pela guerra na Ucrânia e pelas eleições 
presidenciais, trouxe muitos imprevistos no core business 
das empresas da Saúde Suplementar, inclusive as 
cooperativas. 

A Unimed Goiânia enfrentou novas regras estabelecidas 
para o rol de serviços, o atendimento da demanda 
reprimida durante a pandemia, a maior frequência de 
serviços e o aumento das terapias de alto custo, bem como 
os custos globais, que impactaram diretamente na sua 
gestão e resultados. Além disso, a própria característica da 
carteira de clientes da Unimed Goiânia, majoritariamente 
formada por pessoas físicas, é naturalmente desafiadora.

Mas, se de um lado, a Cooperativa enfrentou novos 
desafios, de outro, empreendeu muito esforço para atuar 
considerando a saúde física e emocional de todas as 
partes interessadas, sua saúde econômico-financeira, 
o desenvolvimento de projetos compatíveis com os 
objetivos globais, novas estratégias de operação e a 
necessidade de agir!  Isso foi resiliência. 

Sergio 
 Baiocchi 
 Carneiro
Diretor Presidente

Desde março de 2022, a Cooperativa adotou atitudes 
educativas, visando o controle de custos e combate de 
desperdícios. Uma gestão austera naquilo que tinha 
que ser, mas sem deixar de lado a justiça, a ética e a 
transparência. 

As pessoas foram a prioridade da Cooperativa: cooperados, 
colaboradores e, em especial, os beneficiários. Mesmo 
em um cenário complexo, nenhuma medida penalizou 
financeiramente o cooperado; o beneficiário não ficou 
sem atendimento em nenhum momento, e o colaborador 
teve garantia de emprego. Além disso, a Cooperativa 
seguiu trazendo benefícios e valor para toda a sociedade, 
por meio de diferentes iniciativas.A Unimed Goiânia 
encontrou, em 2022, o caminho que a orientou na 

retomada da sua trajetória de desenvolvimento contínuo. 
Com o fim da imprevisibilidade vivida em tempos de 
pandemia, também chegou ao final de 2022 com um 
novo horizonte que a permite executar seu planejamento 
de crescimento sustentável, sem deixar de lado seus 
princípios cooperativistas que a qualificam e a diferenciam 
no mercado. Com um novo jeito de pensar e agir, a Unimed 
Goiânia está muito mais experiente e mais preparada 
para ser, em 2023, um agente de transformação e de 
construção de um futuro melhor para todos.  

Sergio Baiocchi Carneiro
Diretor-Presidente
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Presidente
/ / / ME NSAGEM DO

GRI 102-14
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R E L A T Ó R I O  D E  G E S T Ã O  E  S U S T E N T A B I L I D A D E  2 0 2 2

1.

Tales Queiroz 
da Silva
Coordenador de 
Manutenção de 
Rede Credenciada

perfil institucional
Desde que cheguei à Cooperativa em 2006, como estagiário, 
sempre me senti acolhido pelas pessoas. O respeito entre 
os colaboradores faz parte da cultura interna. E assim,
tive a oportunidade de seguir minha carreira, passando
por todos os níveis hierárquicos até  chegar à coordenação 
de área. E uma das melhores características da Cooperativa
é o ambiente saudável

O n d e  a s  p e s s o a s  s ã o  p r o t a g o n i s t a s .

“



Unimed   
Goiânia

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 
382 mil beneficiários. A área de atuação da Unimed 
Goiânia compreende 69 municípios em Goiás e destes, 
41 estão na sua área de atuação e 28 são cedidos pela 
Unimed Oeste Goiano.  

///MAIOR COOPERATIVA
de trabalho médico do Centro-Oeste

///MAIS LEMBRADA
operadora de planos de saúde em Goiás

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. 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 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.

/ / / S O B R E  A

// km 15// km 14

GRI 102-7
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do Sistema
Unimed 

///COOPERATIVA

Além de prontos atendimentos, laboratórios 
e centros de diagnósticos para garantir a 
qualidade da assistência prestada aos nossos 
beneficiários.

DADOS ATUALIZADOS 
EM DEZEMBRO
DE 2022

ACESSE AQUI O VÍDEO 
INSTITUCIONAL DA 
UNIMED 2022.

19 milhões 

341

118 mil

DE CLIENTES

COOPERATIVAS

MÉDICOS COOPERADOS

+ de 
29 mil

150

HOSPITAIS, CLÍNICAS 
E SERVIÇOS 
CREDENCIADOS

HOSPITAIS PRÓPRIOSA Unimed Goiânia integra o Sistema Unimed 
formado por cooperativas singulares de trabalho 
médico presentes em 84% do território nacional. 
Foi o propósito de cuidar da saúde das pessoas que 
impulsionou a união de médicos e criou um sistema 
com um jeito de cuidar muito especial: o Jeito de 
Cuidar Unimed, que busca inovação e melhorias 
contínuas para fazer o cuidado ser percebido por 
todos os públicos da cooperativas associadas e 
pela sociedade.
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R E L A T Ó R I O  D E  G E S T Ã O  E  S U S T E N T A B I L I D A D E  2 0 2 2

Corporativa
///I D E N T I D A D E

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

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

Missão

Visão
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Valores

Qualidade
/ / / POLÍTICA DE

///RESPEITO 
Cuidamos do outro na sua individualidade 
com respeito e empatia, com postura 
humana e solidária. Apoiamos a liberdade 
e identidade própria de cada pessoa,  
estreitando laços e proporcionando uma 
prestação de serviços clara, prática e de 
qualidade a todo público.

///TRANSPARÊNCIA 
Assumimos uma gestão clara para os 
nossos públicos, valorizando as relações 
humanas e os processos transparentes, de 
modo a permitir que nossos colaboradores, 
cooperados, prestadores e todas as partes 
interessadas, tenham plena confiança em 
nossas atividades.

///SOLIDARIEDADE
Prestamos um trabalho de assistência, 
auxílio e amparo aos nossos beneficiários, 
colaboradores e cooperados, com o desejo 
de contribuir e colaborar para a satisfação 
de todos. Entendemos que cuidar do 
próximo é oferecer experiências que tragam 
conforto para cada pessoa e sua família com 
agilidade, e assim buscamos proporcionar 
atendimento humanizado e empático.

///INTEGRIDADE
Valorizamos a integridade como fio 
condutor das nossas relações. Por meio 
de comportamentos e processos éticos e 
íntegros, garantimos experiências leais e 
justas ao nosso público.

///QUALIDADE
Buscamos a qualidade e excelência no 
atendimento em todos os níveis da 
Cooperativa prezando pela eficiência e 
eficácia, além da satisfação e o bem estar 
dos cooperados, colaboradores, clientes e 
comunidade.

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.
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Organograma
GRI 102-18

/ / /



Pedro José de Santana Júnior
Diretor de Mercado

Ricardo Esperidião
Diretor de Operações

Lorena de Castro Diniz
Diretora de Provimento de Saúde

Sergio Baiocchi Carneiro
Diretor-Presidente

Weimar Canguçu Barroso de Queiroz
Diretor de Planejamento e Governança

Cesar Vilela Nunes
Diretor Administrativo e Financeiro

Frederico Moraes Xavier 
Conselheiro de Administração

Alano Ribeiro de Queiroz 
Conselheiro de Administração

Diolindo dos Santos Freire Neto 
Conselheiro de Administração

Sergio Baiocchi Carneiro
Presidente do Conselho 

Marcela Regina Araújo 
Conselheira de Administração

Maria Luiza Rebelo P. de L. Vieira 
Conselheira de Administração

// km 24 // km 25

Administração 
/ / / CONSE LHO DE

Executiva 
/ / / D I R E T O R I A



Conselho Fiscal
///2021 -  2022

Maria Simone R. Erikson 
Conselheira Fiscal

Mário César Nascimento Borges de Souza 
Conselheiro Fiscal

Edmur Muller de Melo Freitas 
Conselheiro Fiscal

Vivianne de Aquino Tormim
Conselheira Fiscal 

Eduardo Santos Lopes Pontes 
Conselheiro Fiscal

Gilson Cassem Ramos  
Conselheiro Fiscal

// km 26 // km 27

Acupuntura

Ivan Ferreira de Araújo  

João Paulo Maneira Bittar

Alergia e Imunologia

Lorena Paula Ribeiro

Angiologia e Cirurgia Vascular 

Frederico Araújo Oliveira 

Juliano Ricardo Santana dos Santos 

Frederico Mesquita Gomes

Cardiologia 

Ariel Bueno da Fonseca 

Silvio Sérgio Pontes Câmara 

Cirurgia Cardiovascular 

João Nicolau Gomes de Siqueira  

Cirurgia da Cabeça e Pescoço 

José Cicala

Cirurgia da Mão 

Flávio Augusto Kuroki Borges

 

Cirurgia do Aparelho Digestivo 

Luiznei Francisco da Rocha 

Cirurgia Geral 

Marcius Vinicius de Moraes  

Samir Mahmud Siviero

Cirurgia Oncológica 

Roberto César Candido Fernandes 

Cirurgia Pediátrica 

André Luiz Batista da Costa  

Miguel Ottaiano Neto 

Cirurgia Plástica 

Luiz Humberto Garcia de Souza  

Marcelo Prado  

Gustavo dos Santos Rezende 

Cirurgia Torácica 

Paulo Menzel Galvão 

Dermatologia 

Maria Fernanda Curi Barra Helou  

Soraia Rodrigues Dâmaso Taveira 

Lopes 

Endocrinologia e Metabologia 

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 

Ludmila Passos Costa 

Especialidades 
/ / / CONSE LHO DE

Alexandre Marchiori Xavier de Jesus
Presidente
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Mastologia 

Alexandre Marchiori Xavier de Jesus  

Luiz Fernando Jubé Ribeiro

Medicina de Família e Comunidade

Carolina Dias de Araújo e Silva

Medicina Física e Reabilitação 

Maurício Rassi Carneiro

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

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 

Pedro Ivo Machado Pires de Araújo  

Paulo Henrique Dias Mattos 

Patologia 

Sebastião Alves Pinto

Patologia Clínica 

Nelcivone Soares de Melo 

Pediatria 

Paula Pires de Souza  

Pneumologia 

Fernanda Miranda de Oliveira  

Karla Cristina de Moraes Arantes 

Curado 

Psiquiatria 

Jeane Pinto Pereira Hércules  

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

Centro de Diagnósticos 
Unimed (CDU)
Realiza exames diversos laboratoriais 
e de imagem, numa estrutura moderna 
com tecnologia de ponta.

Serviço de Atendimento Unimed Pediátrico
(SAU Pediátrico)
Serviço de consultas pediátricas de urgência 24 horas,  
Raios-X e laboratório.

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.

Especialidades 
/ / / CONSE LHO DE

Próprias
/ / / UNIDADES

Alexandre Marchiori Xavier de Jesus
Presidente
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Clínica de Psicologia Unimed
Oferece assistência de Psicoterapia 
Breve Focal, com tratamento de curto 
prazo, conforme normas da ANS.

Espaço Bem-te-vi
Centro especializado no tratamento 
multidisciplinar de crianças 
diagnosticadas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), disfunções 
relacionadas ao neurodesenvolvimento e 
à deficiência intelectual, dentre outras.

Centro de Especialidades 
Unimed (CEU)

Oferece atendimento nas mais 
variadas especialidades médicas, 

com comodidade e agilidade. 
Realiza atendimentos nas áreas 

de quimioterapia, 
eletrocardiograma, infusão 
de medicações, entrega de 
materiais e medicamentos, 
atendimento ao queimado, 

ultrassonografia e conta com 
posto de coleta laboratorial.

Espaço Sinta-se Bem
Oferece serviços suplementares como 
fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e 
bioimpedanciometria. Também realiza 
as atividades do Programa de Atenção à 
Saúde (PAS). Na Unidade está instalada a 
Unimed Vacinas. 
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 • Centro de Diagnósticos Unimed 
 • Setor Marista 
 • Avenida Milão 
 • Centro de Especialidades Unimed 
 • Serviço de Atendimento Unimed 
 • Serviço de Atendimento Unimed Pediátrico 
 • Senador Canedo 
 • Espaço Sinta-se Bem 
 • Casag 
 • Buriti Shopping 
 • Centro Médico Valéria Frota

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.

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 Atenção e Fidelização e a Ouvidoria.  

Administração/CDU
No prédio do CDU também funcionam áreas 
administrativas, incluindo o Departamento
de Relacionamento com o Cooperado (DRC) 
e o Departamento de Relacionamento 
com o Prestador (DRP).
  
Operadora de Planos de Saúde
A Unimed Goiânia administra uma operadora 
de planos de saúde de grande porte e atua
em 69 municípios de Goiás. 

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. 

Administrativas
/comerciais

/ / / UNIDADES



Corretora Unimed
Empresa controlada da Unimed 
Goiânia, a Corretora Unimed foi 
criada em 1991 para comercializar 
os planos de saúde da 
Cooperativa e seguros. 
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Unidades da Corretora 
•  SEDE AV. T-9 
•  ÓRION SHOPPING 
•  CENTRO DE DIAGNÓSTICO UNIMED 
•  SHOPPING FLAMBOYANT 
•  BURITI SHOPPING 

Assessoria Personalizada
Em 2022, a Corretora Unimed operou com 48 
consultores de vendas exclusivos. Além de serem 
especialistas no segmento de planos de saúde 
com amplo conhecimento dos produtos da 
Unimed Goiânia, estão aptos para dar consultoria 
aos clientes que se sentem mais confiantes 
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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Prestadora Prestadores
Para prestar assistência médica-hospitalar-laboratorial 
a seus beneficiários, a Unimed Goiânia conta com uma 
Rede Prestadora formada por 434 estabelecimentos, 
conforme contratos vigentes em dezembro 
de 2022. Em 2022, a Unimed Goiânia aprovou 
política interna - PL 034 - para o credenciamento 
de prestadores assistenciais Pessoa Jurídica (PJ). 
Assim foram estabelecidos os critérios e diretrizes 
para composição da rede assistencial da Operadora, 
visando dar transparência a todos os cooperados 
sobre os critérios para manutenção da rede 
assistencial. Para o credenciamento ou 
descredenciamento de prestadores, a Cooperativa 
também adota 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.  

///2020

///2021

///2022 *

459
456
434

*Dados relativos à competência dezembro/2022, considerando apenas os ativos.

///HOSPITAIS

///CLÍNICAS

///LABORATÓRIOS

///PRONTO ATENIDMENTO

///HOSPITAIS DIA

103

281
42
2

6

/ / / RE DE / / / PE RF IL DE
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Mercado
///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 

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. 

A participação no Mercado de Saúde Suplementar 
Privado da Unimed Goiânia é de 42,84%, 
de acordo com a carteira de beneficiários 
residentes e registrados na sua área de atuação.

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 

Área de atuação Unimed Goiânia

Municípios cedidos
pela Unimed Oeste Goiano

Cobertura regional em

Market share:

69 municípios

42,84%

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
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Serviços
/ / / P R O D U T O S  E

A Unimed Goiânia finalizou
o ano com um total de

com registros ativos
na ANS. 

///79 produtos

GRI 102-7



///SERVIÇOS ADICIONAIS
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Unimed do Seu Jeito 
Disponibiliza 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. 

Aurum 
Lançado em maio de 2022, o plano de saúde Aurum 
integra a categoria Premium com atendimento 
em hospitais com certificação internacional, 
como o Einstein Goiânia, além de uma lista de 
estabelecimentos de saúde em Brasília e São Paulo. 
Os beneficiários do plano premium terão ainda 
assistência de um concierge.

Unimed Pra Cuidar 
Oferece modelo assistencial diferenciado com 
equipes de atendimento e características para suprir 
a demanda do mercado por inovação e uma nova 
cultura de assistência à saúde, focada na atenção 
integral. Os colaboradores da Cooperativa foram os 
primeiros beneficiários a contar com atendimento 
de concierge da saúde e médico da família, a partir 
de outubro de 2022. 

Unidomiciliar 
Benefício não contratual indicado para beneficiários da 
Unimed Goiânia com perfil de elegibilidade segundo 
a tabela de classificação de complexidade da Unimed 
Brasil (mais de 10 pontos).

S.O.S. 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 contraindicação 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. 

Saúde
/ / / PLANOS DE

Rede Livre, Rede Própria e Serviços Adicionais
A Unimed Goiânia oferece para pessoas físicas e jurídicas 
uma completa linha de planos de saúde comercializados 
pela Corretora Unimed, com a melhor assistência médica 
ambulatorial e hospitalar.

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.

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. 

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.

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.

GRI 102-2
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IDSS

DestaquesAdesões e Destaques
Filiações

Participações no Sistema Nacional Unimed

Princípios e Adesões

A Unimed Goiânia manteve a pontuação máxima 
equivalente a 1, pelo quarto ano consecutivo, 
no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 
da ANS. Esse índice tem como objetivo acompanhar 
anualmente o desempenho dos planos de saúde em 
quatro áreas, que são a Qualidade em Atenção à Saúde, 
Garantia de Acesso, Sustentabilidade no Mercado 
e Gestão de Processos e Regulação. 

A Cooperativa destacou-se, principalmente, 
com a nota máxima em Sustentabilidade 
no Mercado. Alcançar a nota máxima por quatro 
anos consecutivos reforça o compromisso 
da Cooperativa com a qualidade, reflexo do trabalho 
dos médicos cooperados, das unidades próprias, 
da rede assistencial e de parceiros que buscam oferecer 
sempre o melhor atendimento aos beneficiários. 

A nota média do setor, que considera a média 
do desempenho das operadoras, ponderada pelo 
número de beneficiários, foi de 0,8128, sendo 
que 1,00 é a nota máxima e zero, a mínima.

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

1

2020 2021 2022

1 1

2020 (ano base) 2020

2021 (ano base) 2021

2021 (ano base) 2022

Faixa de avaliação do IDSS

Unimed Goiânia

0  0,2  0,4  0,6  0,8         1

Pior Melhor

/ / / PRÊMIOS E/ / / F ILIAÇÕES,  PRINCÍPIOS,

A nota máxima 
no IDSS destaca 
a Unimed Goiânia 
como referência 
em saúde.

GRI 102-12, 102-13



Prêmio Pop List 2022
A Unimed Goiânia recebeu, pela 30ª vez 
consecutiva, o troféu Pop List como a marca 
mais lembrada na categoria planos de saúde 
com 60,1% de share of mind. A premiação
é realizada pelo Grupo Jaime Câmara.

Entrega do troféu Pop List foi realizada 
no espaço de eventos Memoratto

// km 47// km 46

Prêmio Colunistas

Prêmio Profissionais do Ano

Prêmio SomosCoop Goiás
A Cooperativa conquistou o primeiro lugar 
no Prêmio SomosCoop Goiás na categoria 
redes sociais com trabalho de marketing para 
a campanha do Dia Internacional da Mulher 
de 2022. A premiação foi promovida pelo 
Sistema OCB/GO para destacar as iniciativas 
que divulgam o cooperativismo. 

O filme “Enquanto Houver Sol” da Unimed Goiânia 
ganhou o Grande Prêmio na categoria Técnica
do Prêmio Colunistas 2021-2022, regional Brasília. 
O filme “Surpresa” também ganhou o Ouro nessa 
categoria. Com 55 anos de história, o Prêmio 
Colunistas é um dos mais tradicionais eventos 
da publicidade nacional e destaca os melhores 
trabalhos regionais.

A Cooperativa foi premiada na 44ª edição do Prêmio 
Profissionais do Ano da Rede Globo, na Regional 
Leste-Oeste. A campanha “Surpresa”, realizada 
em comemoração ao Natal e veiculada na TV 
Anhanguera, foi vencedora na categoria filme.

Prêmio é recebido em solenidade realizada 
no auditório do Edifício Goiás Cooperativo 

Prêmio Colunistas é entregue em Brasília

Anuário Valor 1000
A Cooperativa ocupa a 16ª posição 
no ranking do anuário Valor 1000 
entre os 50 maiores planos  
de saúde do país. A pesquisa  
é realizada por profissionais 
do jornal Valor Econômico, em 
parceria com a Serasa Experian  
e Fundação Getúlio Vargas  
(Cef-EAESP/FGV-SP).
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Selo de Empresa 
Solidária da Apae Goiânia

Certificado de Empresa 
Parceira da Rede Hemo

Pelo compromisso com a defesa dos direitos 
das crianças e adolescentes com necessidades 
especiais, a Unimed Goiânia recebeu em 2022, 
o ‘Selo de Empresa Solidária’ da Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goiânia 
(Apae-Goiânia). A Cooperativa realiza, desde 
2016, diferentes contribuições voluntárias para 
projetos de apoio ao desenvolvimento 
do trabalho social da instituição filantrópica.

A Unimed Goiânia recebeu o Certificado 
de Empresa Parceira da Rede Hemo
da Secretaria de Estado da Saúde 
e da Rede Estadual de Hemocentros, 
no dia 1º de abril de 2022.

Certificações

CEU – Centro de 
Especialidades Unimed

SAU – Serviço de 
Atendimento Unimed

CDU – Centro de 
Diagnósticos Unimed 

Certificados pela Organização   
Nacional de Acreditação (ONA)

/ / /

SAU Pediátrico – Serviço
de Atendimento Unimed

ESB – Espaço 
Sinta-se Bem 

Em 2022, a operadora alcançou 

uma grande conquista com

a progressão da certificação

das estruturas do CDU, CEU

e SAU para ONA2. A evolução 

significa para o paciente 

um maior valor agregado

aos serviços, mediante

o cumprimento dos padrões

de qualidade, segurança 

e de gestão integrada.

A ONA tem como princípio 
a segurança do paciente 
em todos os processos 
organizacionais.  



1978 1980 1987 1991 1992 1997 1998 1999 
Desde a sua fundação,
a Unimed Goiânia não para 
de crescer, ocupando um 
lugar importante também
na história da capital
e dos seus cidadãos.

Transferência 
da sede para 
o Setor Oeste.

Criação do Serviço
de Atendimento
Unimed – SAU.

Inauguração
da Corretora
Unimed.

SAU é transferido
para o Setor Oeste,
sede atual.

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

Criação do Centro
Clínico Unimed e início
do SOS UTI Móvel.

Criação do Centro
de Vacinação.
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tempo
/ / / LINHA DO

Desde a sua fundação, a Unimed 
Goiânia não para de crescer, 

ocupando um lugar importante 
também na história da capital e 

dos seus cidadãos.



2000 2012 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Abertura da primeira 
unidade do Laboratório 
Unimed nas dependências 
do SAU.

Corretora é transferida
para Avenida T-9.

Inauguração do Centro
de Diagnóstico Unimed (CDU),
ao lado do Centro Administrativo, 
no Setor Bueno, e criação do 
Espaço Sinta-se Bem,
no Setor Aeroporto.

Abertura da unidade 
do Labvoratório 
Casag.

Inauguração do 
SAU Pediátrico, 
na Avenida T-63. 

Abertura das unidades do 
Laboratório no município de 
Senador Canedo, na Avenida Milão 
e no Setor Marista, e inauguração 
do Ecoponto e Implantação da 
Telemedicina para covid-19.

Implantação da Telemedicina 
pós covid-19. 

Inauguração de 
unidade da Corretora 
no CDU e do Espaço 
Bem-te-vi, unidade 
própria. 
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tempo
/ / / LINHA DO
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// km 55

governança&gestão2.governança&gestão2.

C o m  l i d e r a n ç a ,  n o s s o  t i m e  s a i  n a  f r e n t e . 



A Unimed Goiânia adotou a Governança 
Corporativa como modelo de gestão desde 
2021. Na prática, esse modelo indica 
a validade e pertinência do processo 
como orientador da tomada de decisões
em projetos de desenvolvimento
e mudança organizacional.

Com um Conselho de Administração 

segregado da Diretoria Executiva

na atual gestão (2020-2024),

a Cooperativa realizou em 2022 

projetos importantes para seus 

públicos-alvo, considerando 

seu direcionamento estratégico.
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o desenvolvimento
sustentável

/ / / COMPROMISSO COM

A Unimed Goiânia em acordo com a Resolução 
Normativa nº 518 da ANS, que dispõe sobre adoção 
de práticas mínimas de governança e sistemas de 
gestão de risco, estruturou em 2020 a área de Gestão 
de Riscos e Controles Internos, e em 2021 desenvolveu 
a política e os manuais de gestão de riscos e controles 
internos. Também realizou um projeto piloto de gestão 
de riscos, com base nas novas diretrizes estabelecidas. 

Governança
/ / / ESTRUTURA DE

A Unimed Goiânia estabelece em seu Estatuto Social 
e em regimentos internos os órgãos representativos 
de sua estrutura de governança, com as respectivas 
funções definidas em seus atos constitutivos. O 
modelo de governança e gestão da Unimed Goiânia 
conta com Conselho de Administração e Diretoria 
Executiva segregados. 

Assembleia Geral
A Assembleia Geral dos Cooperados, que pode ser 
Ordinária (AGO) ou Extraordinária (AGE), é o órgão 

soberano da Cooperativa, tendo poderes, dentro dos 
limites da lei e do Estatuto Social, para tomar toda e 
qualquer decisão de interesse geral da Cooperativa, suas 
deliberações, vinculando a todos, ainda que ausentes ou 
discordantes. 

Conselho de Administração
É composto por seis membros eleitos, todos cooperados, 
sendo um presidente e cinco conselheiros de 
Administração. Compete ao Conselho de Administração, 
dentro do limite das leis e regulamentações do Estatuto 

Além disso, ainda em 2021, a Cooperativa criou o 
Comitê de Riscos e Auditoria, órgão de assessoramento 
ao Conselho de Administração, responsável por 
supervisionar a implantação e implementação das 
práticas e estruturas de gestão de riscos e controles 
internos. Em 2022, a Unimed Goiânia considerando 
que o gerenciamento de riscos é um processo contínuo 
desenvolveu a avaliação dos processos críticos da 
Cooperativa para o biênio 2022 e 2023.
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Social, e respeitando as decisões e recomendações da 
Assembleia Geral, definir estratégias e planejamento 
da operação, fixando diretrizes, políticas e orientações 
gerais dos negócios, bem como monitorar o atingimento 
dos objetivos estabelecidos.

Diretoria Executiva
É um órgão subordinado ao Conselho de Administração, 
responsável pelos atos de gestão cotidiana da sociedade 
de médicos, composta por cinco membros. Compete 
à Diretoria Executiva, dentro do limite das leis e 
regulamentações vigentes e do Estatuto Social executar 
as políticas, diretrizes estratégicas e orientações gerais 
dos negócios da Cooperativa fixadas pelo Conselho 
de Administração, bem como estabelecer objetivos e 
diretrizes específicas da gestão operacional.

Conselho Técnico
É composto pelos membros do Conselho de Administração 
que se reúnem em Câmaras Julgadoras e/ou Técnicas, 
conforme definidas em regimento próprio, sendo 
coordenado por um conselheiro de administração. É 
responsável por instruir pareceres prévios de admissão, 
procedimentos administrativos e coordenar as atividades 
das Câmaras. Também é responsável por conduzir 
a apuração de conduta de cooperado, bem como 
receber e analisar os processos de denúncia oriundos 
da Comissão de Análise de Denúncias de Prestadores 

(CADEP) relacionados a infrações dos cooperados em 
relação ao Estatuto Social da Unimed Goiânia. Realiza 
reportes periódicos e presta esclarecimentos, sempre 
que demandado, ao Conselho de Administração. 

Conselho de Especialidades
É um órgão social composto pelos representantes 
eleitos de cada especialidade médica regulamentada 
pelo Conselho Federal de Medicina e em atividade 
na Cooperativa. Sua competência e atribuições serão 
estabelecidas por um Regimento Interno do Conselho de 
Especialidades, aprovado pelo Conselho de Administração. 
Dentre as suas atribuições, estão a difusão, entre os 
médicos cooperados, dos princípios do Cooperativismo, 
sua doutrina, história e filosofia, além de esclarecer 
sobre os assuntos relativos aos direitos dos médicos 
cooperados e seu deveres na Cooperativa, bem como 
sobre a necessidade de participação de cada um no 
processo administrativo da mesma.

Conselho Fiscal
É constituído por três membros efetivos e três suplentes 
(cooperados e cooperadas) eleitos pela Assembleia Geral 
para um mandato de um ano. É de sua competência 
exercer assídua fiscalização sobre operações, atividades 
e serviços da Cooperativa.

comitês
/ / / SOBRE OS

Comitê de Riscos e Auditoria
Órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, 
responsável por supervisionar a implantação e 
implementação das práticas e estruturas de gestão 
de riscos e controles internos. O gerenciamento de 
riscos é um processo contínuo e inclui planejamento 
que contempla a avaliação dos processos críticos da 
Cooperativa em 2022 e 2023.

Comitê de Ética Corporativa 
Tem a responsabilidade de conduzir processos 
administrativos, elaborar parecer técnico, assim como 
recomendar e aprovar os programas de capacitação, 
além de estimular a integração de práticas e princípios 
éticos no planejamento estratégico e no processo de 
tomada de decisão. Tem ainda a responsabilidade de 
avaliar o código de ética, assim como o programa de 
integridade para aplicação de medidas disciplinares. 
É um órgão de assessoramento ao Conselho de 
Administração.

 

Comitê de Projetos 
É responsável por realizar discussões técnicas sobre 
o escopo e as possibilidades de forma de implantação 
dos projetos estratégicos, monitorar a implantação 
dos projetos pelas áreas responsáveis com reportes 
para o Conselho de Administração. Também presta 
esclarecimentos, sempre que demandado ao Conselho 
de Administração. 

Comitê de Governança 
Órgão que discute e propõe ao Conselho de 
Administração, ações de desenvolvimento, capacitação, 
integração e comunicação com os cooperados. Auxilia 
na elaboração e no acompanhamento da execução do 
planejamento estratégico; discute e propõe alterações 
no Estatuto Social e no Regimento Interno da 
Cooperativa, assim como nos regimentos dos comitês 
de assessoramento ao Conselho de Administração.
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e gestão de risco
/ / / CONTROLE INTE RNO

De forma prática, o gerenciamento de riscos 
na Unimed Goiânia atua em duas frentes: na 
disseminação da cultura de gerenciamento 
de riscos e controles internos entre os 
colaboradores, cooperados e alta administração, 
“de forma a possibilitar o seu aperfeiçoamento 
e monitoramento contínuo” (art.10, RN 518); e 
na “identificação, análise, avaliação, priorização, 
tratamento e monitoramento de riscos que possam 
afetar, positiva ou negativamente, os objetivos 
de processos de trabalho e/ou de projetos de 
uma operadora nos níveis estratégicos, tático e 
operacional” (inciso III, art 2º, RN nº 518). 

Monitoramento 
contínuo

Em 2022, foram implementadas ações voltadas ao 
aperfeiçoamento de controles internos nos processos 
considerados mais críticos da Cadeia de Valor, sob o 
ponto de vista dos riscos aos quais a operadora está 
exposta, quais sejam: o risco de crédito, de mercado, 
de subscrição, o legal e o operacional. Para isso 
foram realizados treinamentos, workshops, reuniões 
de alinhamento com as áreas envolvidas, sendo 
seus resultados reportados tempestivamente à alta 
administração, como boa prática de governança. 

Além de ser um instrumento de apoio para os 
administradores na tomada de decisão, e no 
aperfeiçoamento dos processos organizacionais 
e controles internos, entre outras, são objeto de 
Relatório de Procedimentos Previamente Acordados 
(PPA), emitido por Auditor Independente e enviado 
à ANS anualmente, e por isso requer planejamento, 
dinamismo e melhoria contínua.

Mapa Estratégico 2020-2024

Organizacionais
/ / / DIRETRIZES

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

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

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 performance Estimular cultura de inovação
e qualidade

Atrair, desenvolver
e reter talentos

Promover um ambiente
de desenvolvimento e reconhecimento

Financeira

Cliente
e Mercado

Aprendizado
e Crescimento

Processos
Internos
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2022
/ / / GESTÃO À VISTA

Assembleia Geral Ordinária
A Unimed Goiânia realizou no dia 22 de março de 2022 
sua Assembleia Geral Ordinária (AGO). Seguindo os 
ritos previstos no Estatuto da Cooperativa, a AGO foi 
realizada com a participação on-line dos cooperados.  
A prestação de contas sob os aspectos financeiros, 
econômicos e patrimoniais de 2021 foi integralmente 
aprovada por 71,4% das pessoas conectadas. Ainda 
dentro da ordem do dia, os cooperados votaram a 
destinação do resultado financeiro, que foi aprovada 
por 74,09% dos participantes.  

Durante o evento foi apresentado o Relatório de 
Gestão e de demonstrações contábeis com parecer 
da auditoria independente e do Conselho Fiscal, com 

destinação das sobras. Também foi apresentado o 
plano de trabalho para o exercício de 2022; e a fixação 
do valor dos honorários ou cédula de presença dos 
membros do Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal e do coordenador do Conselho de Especialidades. 
Na oportunidade também foi realizada a eleição dos 
Membros do Conselho Fiscal.  

Direcionadores estratégicos – a pauta da AGO 
abordou ainda a destinação de resultados e apresentação 
dos direcionadores estratégicos para 2022, incluindo 
timeline de ações com foco no aumento do resultado 
apoiado no gerenciamento dos custos assistenciais e 
incremento de receita. 

Diagnóstico situacional
da cooperativa para

proposição em processos
operacionais

DUE DILIGENCE
DA COOPERATIVA

2020

Implementação de
iniciativas, 

monitoramento e
controle das atividades

EXECUÇÃO DA
ESTRATÉGIA

2021

Aumento do resultado
com gerenciamento

dos custos assistenciais
e aumento da receita

CONSOLIDAÇÃO
DA ESTRATÉGIA

2022

A AGO teve um recorde de participação ultrapassando 

conectados simultaneamente, o que demonstra o 
caráter democrático e inclusivo do formato on-line. 

///700 cooperados

Pré-AGE
/ / / REUNIÕES

Considerando a importância da participação dos 
médicos cooperados nas decisões que norteiam o 
futuro da Unimed Goiânia, a Cooperativa criou um 
novo formato de comunicação e informação. Entre 
os dias 04 e 11 de agosto, cooperados de diferentes 
especialidades participaram de reuniões Pré-AGE com 
o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. 
Foi um momento pré-assemblear que se insere no 
processo de gestão à vista.  

A programação de cada encontro incluiu dois momentos. 
No primeiro, foi feita uma completa apresentação 

do panorama da Saúde Suplementar em 2022, com 
dados e indicadores de performance. No segundo, 
foi apresentada a atual conjuntura econômica e 
financeira da Unimed Goiânia e as medidas implantadas 
especialmente para controle da sinistralidade e da 
solvência. No final das apresentações, a palavra foi aberta 
aos cooperados que tiveram a oportunidade de sanar 
dúvidas e apresentar sugestões. Com esse formato, o 
médico teve a oportunidade de avaliar, sugerir e propor 
mudanças nas medidas que serão informadas na AGE. 
Pelo ineditismo da ação e acolhimento do cooperado, 
a iniciativa foi muito elogiada pelos participantes.  
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2022
Realizada integralmente no formato presencial, 
em agosto, no Teatro Rio Vermelho do Centro 
de Convenções de Goiânia, a Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) contou com a presença de 447 
cooperados de diferentes especialidades médicas.

O evento foi coordenado pelo presidente da Unimed 
Goiânia, Dr. Sergio Baiocchi Carneiro, e contou com 
todos os membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria Executiva. Os diretores responderam 
perguntas dos cooperados, após ampla explanação 
e esclarecimentos da atual conjuntura econômica 
e financeira da Unimed Goiânia, realizada na 
sequência da apresentação das diferentes variáveis 
do setor de Saúde Suplementar, que interferiram 
nos resultados da Cooperativa.

A iniciativa do Conselho de Administração e 
da Diretoria Executiva da Unimed Goiânia de 
realizar uma convocação extraordinária dos 
médicos cooperados, para informar as medidas 
administrativas que permitirão o realinhamento 
econômico-financeiro, foi muito elogiado pelos 
cooperados. 

Conselheiros de Administração e 
diretores Executivos participaram da 
Assembleia e responderam perguntas 
dos cooperados.

/ / / GESTÃO À VISTA “
Glauco Prado Silva,
ginecologista

Fui para a Assembleia com 
um pré-conceito mas saí com 
a certeza de que os dados 
apresentados condizem 
com a realidade. As medidas 
apresentadas pela diretoria 
para atender as necessidades 
econômicas e financeiras 
contam com o meu apoio.”

“
Paulo Henrique Dias Matos, 
otorrinolaringologista

Estamos mais conscientes do 
momento e da importância de 
buscarmos juntos as soluções. 
É importante que todos os 
cooperados se conscientizem 
sobre como cada um pode 
ajudar a diminuir os custos da 
Cooperativa.”

AGE teve a participação
de 447 cooperados.
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Online
/ / / REUNIÃO

A Unimed Goiânia realizou no dia 22 de dezembro, 
uma reunião virtual com cooperados para atualizá-los 
sobre resultados econômico-financeiros de 2022. O 
objetivo da reunião foi dar mais transparência às ações 
da Cooperativa tanto administrativas como econômico-
financeiras. 

O presidente apresentou uma visão geral do cenário da 
Saúde Suplementar no Brasil, os fatos que impactaram 
fortemente o setor nos últimos anos e como a Unimed 
Goiânia reagiu com medidas de controle de riscos. 
Com austeridade e um pacote de medidas necessárias 
em diferentes setores, a Cooperativa chegou ao final 
de 2022 com uma situação econômico-financeira 
estabilizada. As medidas adotadas contribuíram para 
redução da margem de solvência exigida pela ANS, de 
modo a flexibilizar o uso das garantias financeiras e 
ativos garantidores da Cooperativa.

Aberto
/ / / DIÁLOGO

Para ajudar a Unimed Goiânia a manter suas diretrizes 
alinhadas aos propósitos dos cooperados, o Conselho 
de Administração (Consad) mantém o Diálogo Aberto: 
canal de atendimento e interação entre conselheiros 
e os médicos.  

Os cinco conselheiros de Administração atendem 
presencialmente os cooperados que querem falar sobre 
pontos de interesse, sugestões e críticas, entre outras 
contribuições em encontros agendados previamente. 
Cada conselheiro disponibiliza um dia da semana para 
esse atendimento. Em 2022 os conselheiros atenderam 
20 cooperados por meio do Diálogo Aberto. 

Agendamento - O Departamento de Relacionamento 
com o Cooperado (DRC) é responsável pelo agendamento 
do horário das visitas. A solicitação pode ser realizada 
pela assistente virtual Jane, no WhatsApp (62) 3216-
8306 ou pelo e-mail: cooperados@unimedgoiania.
coop.br. Os encontros foram realizados na Diretoria 
Executiva, no 10º andar do prédio da Administração, 
na Av. T-7, de segunda à sexta-feira. O DRC foi o 
responsável por organizar o fluxo de atendimento 
que tem um dos cinco conselheiros em cada dia da 
semana. No dia marcado, o cooperado foi atendido 
pelo conselheiro.Presidente Sergio Baiocchi

realiza reunião online com cooperados
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Cooperativismo
/ / / E NTE NDA O

Cooperar significa  
somas esforços  
e trabalho para  
atingir um  
objetivo comum.

A cooperação é uma prática ancestral da humanidade 
em prol de sua própria sobrevivência ou de uma 
comunidade, uma civilização, um país ou, ainda, uma 
classe social ou profissional.

No mundo moderno ocidental , o conceito de 
cooperativismo ganhou identidade. A versão 
contemporânea é resultado do movimento operário 
e de seus princípios ideológicos. Foi construído a partir 
da Revolução Industrial, nos séculos 18 e 19, e marcado 
por um grande progresso econômico e tecnológico.

Atualmente, o Brasil conta com sete ramos do 
cooperativismo: Saúde, no qual a Unimed está inserida; 
Agropecuário; Consumo; Crédito; Infraestrutura; 
Trabalho, Produção de Bens e Serviços; e Transporte.

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 44 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.

///Princípios do cooperativismo

Adesão livre
As portas de uma cooperativa devem estar sempre 
abertas à entrada e saída de pessoas de uma determinada 
categoria, que partilham objetivos comuns, bastando ao 
interessado que respeite o Estatuto Social estabelecido 
pelo grupo.

Singularidade do voto
“Um homem, um voto”, diz o princípio. Independente 
do número de cotas possuídas, cada cooperado tem 
direito a apenas um voto - cada um vale pelo que é e 
não pelo que tem.

Controle democrático
Na cooperativa as decisões devem representar sempre 
a vontade da maioria.

Neutralidade
Nenhum tipo de discriminação política, social, religiosa 

ou racial será aceita na cooperativa. Todos são iguais.

Retorno das sobras
A cooperativa não visa lucro, pois sua principal missão 
é o benefício do cooperado. Porém, como organização 
econômica, tem receitas e despesas, podendo ter 
perdas ou sobras. As perdas poderão ser cobertas 
pelos cooperados em rateio, bem como as sobras 
poderão ser distribuídas.

Educação permanente
A realização dos princípios do cooperativismo e 
dos objetivos da cooperativa requerem educação 
permanente, que as cooperativas devem prover.

Cooperação intercooperativa
Como o cooperativismo é uma proposta social 
abrangente, cooperar com outras cooperativas é natural 
e essencial.

// km 70 // km 71



Integridade
/ / / ÉTICA E

Pautada na identidade organizacional, a Área de Ética 
e Integridade da Unimed Goiânia objetiva atender a 
conformidade legal, as boas práticas e integridade 
e, principalmente, desenvolver a cultura de ética na 
Cooperativa.

A Área de Ética e Integridade se divide em Setor de 
Compliance e Setor de Gerenciamento de Processos 
(SEPROC), os quais buscam promover a observância 
das orientações do Código de Conduta, do Regimento 
Interno da Cooperativa, do Estatuto Social, dos 
instrumentos normativos internos e externos e de 
políticas e procedimentos que norteiam as atividades 
da Cooperativa a fim de reforçar sua boa reputação, 
transparência, integridade, respeito e solidariedade 
e fortalecer sua imagem no mercado e na sociedade.
Estão diretamente e indiretamente envolvidos e 
afetados por estas ações todos os Stakeholders 
(Cooperados, Colaboradores, Terceirizados, Clientes, 
Fornecedores, Parceiros de Negócios, Governo, Entidade 
de Classe, Comunidade e Entidades Relacionadas à 

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

Cooperativa ), que em conjunto corroboram para a visão 
de ampliar a liderança de mercado com foco na gestão de 
saúde, inovação, qualidade e sustentabilidade, através 
do monitoramento, treinamento e aperfeiçoamento 
dos mecanismos de integridade implantados. 

Dúvidas e sugestões – A Área de Ética e Integridade 
atende por meio do e-mail integridade@unimedgoiania.
coop.br.

Compliance - O setor de Compliance no ano de 
2022 ministrou 35 treinamentos para um total de 
720 colaboradores. Foram abordados temas desde 
Código de Conduta até Leis Anticorrupção, bem como 
as medidas adotadas pela Unimed Goiânia em seu 
Programa de Integridade. 

Due Diligence de Terceiros - O setor de Compliance 
também realiza uma avaliação de terceiros (pessoas 
físicas e/ou jurídicas) que venham a se relacionar com a 
Unimed Goiânia, mediante uma pesquisa reputacional 

em bancos de dados públicos de natureza jurídica e 
cadastral, listas restritivas, notícias de mídia e exposição 
com órgão e/ou agente público. Em 2022, foram 
realizadas 92 due diligences de terceiros, constatando 
e mitigando eventuais riscos que pudessem afetar 
a imagem e a reputação da Cooperativa na relação 
contratual. 

Diversidade - Respeito, integridade e solidariedade 
fazem parte dos valores da Unimed Goiânia. Saber 
conviver com as diferenças é o que torna a Cooperativa 
um lugar melhor para todos. No dia a dia não pode 
existir espaço para intolerância, seja de raça, social, 
sexual, de crenças, cultura, etarismo ou capacitismo. 
Se o colaborador for vítima ou presenciar algum tipo 
de intolerância, poderá acessar no site da Cooperativa 
o Canal de Denúncia e registrar seu relato de maneira 
anônima.

A política de contratação da Unimed Goiânia também 
não diferencia nenhuma pessoa por sua característica. 
A contratação para vagas disponíveis é feita de acordo 
com o perfil técnico necessário. O ano de 2022 foi 
finalizado com 110 colaboradores PCDs (Pessoas 
com Deficiência), número acima da cota de 5% do 
número total de colaboradores, prevista em Lei.  Por 
essa linha de atuação, na Unimed Goiânia o número 
de colaboradores PCSs alcançou 104,76% da cota 
necessária, em 2022.
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Organizacional
/ / / CULTURA

A Cultura Organizacional da Unimed Goiânia está 
baseada nos seus valores. Em 2022, a Cooperativa 
realizou um amplo programa de comunicação e 
engajamento dos públicos internos para a prática dos 
valores nas atividades cotidianas. A partir de fevereiro 
de 2022, quando foi feita a conceituação dos valores 
e competências da Cooperativa, teve início uma 

jornada com ações e eventos voltados para diretores, 
colaboradores e médicos cooperados. A campanha de 
disseminação dos valores contou com workshops, blitz 
e o apoio da mascote Unizinho, lançado em junho. O 
movimento também ganhou um grupo de facilitadores 
da cultura organizacional desejada, os Guardiões da 
Cultura. 

Acreditar

0 a 59%
Cuidar

Compartilhar

80 a 100%
Permear

Praticar

60 a 69%
Desenvolver 2021

Melhorar

69 a 79%
Superar 2022

Pesquisa Cultura e Clima -  Em Setembro de 2022, 
a Unimed Goiânia aplicou pesquisa de Cultura e 
Clima como parte do Mapeamento Cultural que 
foi feito em novembro de 2021 e que identificou 
a cultura atual e desejada. Com esse trabalho foi 
possível medir a evolução em 2022 em relação 
ao ano anterior em 10 dimensões: Qualidade de 
vida, Treinamento & Desenvolvimento, Cultura e 
Cluima, Estratégia & Objetivos, Liderança, Carreira 
& Sucessão, Comunicação, Processos e Governança, 
Reconhecimento, Recrutamento & Seleção. O Índice 
de Cultura Geral (ICG) teve uma ampliação de 2,35%.

A identificação da cultura desejada deu continuidade 
ao trabalho realizado pela Consultoria Thutor, que 
trouxe para a Cooperativa uma abordagem da Filosofia 
de Gestão baseada no ciclo virtuoso Acreditar, 
Praticar, Melhorar e Compartilhar.  Esse estilo de 
gestão propõe a transição do modelo tradicional 
para uma gestão mais participativa, com impacto na 
eficiência operacional, redução de custos e melhoria 
da qualidade dos serviços. Em 2022, foram alcançados 
progressos notórios nas dimensões Carreira/Sucessão, 
Comunicação e Treinamento e Desenvolvimento. Na 
dimensão Reconhecimento houve um crescimento de 
4,02% em relação a 2021.
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Como
cuidamos
das

3.

R E L A T Ó R I O  D E  G E S T Ã O  E  S U S T E N T A B I L I D A D E  2 0 2 2

pessoas
Cleobaldo 
Martins de 
Oliveira
presidente 
da Associação 
Tio Cleobaldo

A Unimed Goiânia é uma grande parceira, 
que acredita em nós e em nosso trabalho 
e sempre nos ajuda com ações maravilhosas 
há anos, como a entrega de cestas básicas 
e a vacinação do bem que faz a diferença 
na vida de tantas pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. Somos imensamente 
gratos!

“

C o m  a p o i o ,
a  n o s s a  e q u i p e 
s e g u e  a d i a n t e . 
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Este capítulo aborda como 

a Cooperativa se relacionou 

com seus públicos estratégicos 

em 2022 e como colocou em 

prática a sua razão de existir – 

cuidar das pessoas: beneficiários, 

cooperados, profissionais

de saúde da rede de prestadores, 

colaboradores, fornecedores

e comunidade. Sob a ótica 

do cuidar foram relatados também 

os principais temas apontados

na matriz de materialidade 

realizada em 2021.
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A Unimed Goiânia realizou, em 2022, 
uma gestão com foco nas pessoas, 
pilar que juntamente com processos
e tecnologia, garantiram a sustentação
da Cooperativa. 

Mesmo considerando a realidade 

recessiva da Saúde Suplementar 

em 2022, a Unimed Goiânia 

desenvolveu projetos de cunho 

social considerando sua relação 

positiva com seus stakeholders.



Interesse 
/ / / PÚBLICOS DE

A Unimed Goiânia se relaciona com todos os seus 
stakeholders visando um futuro mais sustentável e 
próspero e com a convicção de que ele só faz sentido 
se todos seguirem juntos: cooperados, beneficiários, 
empresas contratantes, colaboradores, fornecedores e 
comunidade. A Unimed Goiânia tem a honra de trilhar 
essa caminhada de maneira conjunta.

Cooperados
/ / /

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, 
64% são homens e 36% 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.

2.867

20
22

2.823

2.878

2020:

2021:

2022:

Em 2022, foram admitidos 107 cooperados que foram 
aprovados em processo seletivo realizado em 2020. 

Tipo de faixa Homens

3

130

477

439

Mulheres

2

211

295

280

Total Geral

5

341

722

719

20 a 29 anos

30 a 39 anos

50 a 59 anos

40 a 49 anos

Total 1.845

796

1.033

245

2.878

1.04160 anos ou mais

Mais da metade dos cooperados têm entre 40 e 60 
anos de idade e contam com mais de 20 anos de 
atividades na medicina.
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Beneficiários
/ / /

Em 2022, 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. A operadora atendeu seus 

Homens
45,63%

Mulheres:

Gênero

54,37%

PJ
48%

PF
52%

Tipo de Plano

beneficiários de maneira satisfatória em um ano 
particularmente impactado pelo efeito residual do 
atendimento da demanda reprimida pela pandemia 
de covid-19 em 2021.

Perfil de Beneficiários

O crescimento do número
de vidas em 2022 comparado
a 2021 atingiu 4,4%. 174.567 207.994

Masculino

21.454

7.997

9.196

12.569

16.188

16.567

14.888

12.116

9.817

53.775

Feminino

30.709

9.954

11.368

14.668

20.052

22.005

20.379

16.557

10.722

51.580

Faixa etária

59+

54 a 58

44 a 48

39 a 43

34 a 38

29 a 33

24 a 28

19 a 23

0 a 18

49 a 53

20
22

382.561

Evolução do Número
de Vidas

351.104

366.431

382.561

2020:

2021:

2022:

Beneficiários

GRI 102-11, 103-1, 103-2, 103-3, 416-1
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Tipo de produto
Na modalidade Coletivo Empresarial cresceu 6,7% 
no mesmo período. O crescimento da participação 
dos planos PJ foi especialmente estimulado pela 

Cooperativa por permitir o atendimento humanizado 
a mais pessoas que impactam positivamente as cadeias 
produtivas e de desenvolvimento social. 

2019 2020 2021 2022

200.000

Vidas

150.000

100.000

50.000

0

Pessoa Física

Coletivo por adesão

Coletivo empresarial

Pós-estabelecido

Vidas - Unimed Goiânia

2,35%
Pessoa física

1,82%
Coletivo por adesão

10,24%
Coletivo empresarial

0,08%
Pós-estabelecido

21/22

Pesquisa de satisfação (GRI 102-43) - 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 2022, atendendo aos critérios da Instrução 
Normativa DIDES 60/2015, da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). Foram entrevistados 
423 beneficiários maiores de 18 anos, por meio de 
formulário na internet, com questionário estruturado 
fornecido pela ANS. A satisfação geral dos beneficiários 
com a Unimed Goiânia é de 80%.

É o índice de satisfação 
geral dos beneficiários 
com a Unimed Goiânia.80%

gestão de todas as reclamações dirigidas por diferentes 
canais à operadora e aos seus suprimentos de saúde. A 
Unimed Goiânia recebeu em 2022, 2.035 reclamações 
de beneficiários por meio de canais internos, incluindo 
o App Beneficiário, Central de Atendimento, Ouvidoria, 
web site e redes sociais, e 2.208 questionamentos por 
meio de organismos externos como Reclame Aqui, 
Procon, Judiciário e ANS. A operadora atingiu um índice 
de resolubilidade de 95% do total de reclamações 
feitas em 2022.

Respeito ao consumidor - A Unimed Goiânia finalizou 
o ano de 2022 com o Índice Geral de Reclamações (IGR) 
em 30,8 (dezembro/22), bem abaixo do setor (35,4). 
O IGR foi criado pela ANS para dar mais transparência 
às necessidades registradas pelos consumidores que 
abrem suas demandas na agência. As reclamações por 
mensalidades e reajustes responderam por 1,94% das 
motivações no ano, o que corresponde a uma redução 
de 6,16 p.p em relação a 2021.

Elogios - A Unimed Goiânia presta atendimento 
a seus beneficiários 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 
2022, a Unimed Goiânia registrou um total de 165 
elogios à Cooperativa.

Tratamento de Reclamações - Visando a melhoria 
contínua do processo de relacionamento com o 
beneficiário, a Unimed Goiânia também registra e faz a 
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A Unimed Goiânia encerrou o ano de 2022 com um total 
de 6.262 empresas contratantes de planos de saúde. E 
para apoiá-las a qualificarem seus programas de saúde 
e afins, a Unimed Goiânia foi parceira, em 2022, de 
diferentes projetos. Essa iniciativa insere-se na política de 
fidelização das empresas que estão com a sinistralidade 
igual ou menor a 90% e resultado financeiro positivo. De 
janeiro a dezembro de 2022, 59 empresas/instituições 
tiveram projetos apoiados pela Cooperativa.

Programa Casag Saúde Unimed
A Unimed Goiânia e a Caixa de Assistência dos Advogados 
de Goiás (Casag) lançaram em junho de 2022, o programa 
Casag Saúde Unimed, que atenderá a advocacia goiana 
com os melhores planos de saúde da Cooperativa e 
condições comerciais exclusivas. 

A parceria entre a Casag e a Unimed Goiânia é longeva, 
e foi iniciada há mais de 25 anos. Em 2022, com uma 
iniciativa planejada de flexibilização dos planos de saúde, 
foi possível atender a um sonho antigo da advocacia 
goiana em relação ao cuidado com a saúde. Hoje a OAB-
CASAG é o maior cliente institucional da Unimed Goiânia 
que fechou 2022 com aproximadamente  23 mil vidas 
atendidas por meio dessa parceria. Com o programa, a 

Unimed também trabalhou novas adesões e, em especial, 
planos empresariais para os escritórios. 

O Casag Saúde Unimed foi desenvolvido por meio de 
um processo minucioso de análise de demandas da 
advocacia goiana, e do encontro dessas necessidades 
com as possibilidades de atendimento pela operadora.  O 
formato cria oportunidades para a Cooperativa aumentar 
o número de vidas atendidas e ampliar o trabalho médico 
cooperado e para a Casag significa oferecer os melhores 
planos de saúde para os advogados terem acesso a um 
atendimento de excelência e com tranquilidade.  Os 
planos oferecidos incluem desde opções mais acessíveis 
até o plano Premiun, Aurum, para atender o advogado 
em diferentes momentos da vida.

A Unimed Goiânia também é parceira da Casag para 
realização de exames laboratoriais dos advogados. A 
Cooperativa tem uma unidade do Laboratório Unimed 
para atendimento de advogados e seus dependentes, 
instalada em 2022 no Centro de Excelência da Casag. 

Empresas contratantes
/ / /

A parceria com a Casag permitiu a construção 

de um novo portfólio de produtos prezando 

pela transparência e respeito e priorizando 

o que há de melhor para os beneficiários. 

Parceria com a indústria
A Unimed Goiânia e a Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg) consolidaram em novembro de 2022 
importante parceria para atrair a atenção das indústrias 
goianas sobre os diferenciais e a importância da adesão 
de planos empresariais da Unimed Goiânia. A parceria 
prevê condições especiais para a adesão ao plano de 
saúde, tornando-o ainda mais atrativo para as indústrias.  
Também objetiva grandes resultados em números de 
novos beneficiários e visibilidade para a Unimed Goiânia.
A iniciativa consolida uma importante conquista e avanço 
no atendimento desse setor, que representa um grande 
nicho de mercado. Além do aumento da carteira de 
planos de saúde coletivo empresarial, também significa 
blindagem de mercado e fortalecimento da Unimed 
Goiânia. A Fieg é uma organização de grande capilaridade 
e representatividade no Estado, que reúne mais de 18 
mil indústrias associadas na área de atuação da Unimed 
Goiânia.

O foco da parceria com a Fieg é ampliar a carteira 
Pessoa Jurídica atendendo um setor importante para a 
economia goiana. A ação foi o resultado de um intenso 
e dedicado trabalho realizado ao longo de mais de um 
ano de negociações. A Cooperativa buscará alcançar o 
industriário oferecendo plano de saúde de qualidade e 
atendimento humanizado prestado pelos cooperados.

Saúde do trabalhador - A Unimed Goiânia realizou, em 
2002, a Feira de Benefícios na empresa Kraft Heinz, cliente 
de pessoa jurídica (PJ) dos planos de saúde da Cooperativa 
há mais de 22 anos. O evento foi uma iniciativa do setor 
de Relacionamento Empresarial, com apoio da equipe 
multidisciplinar do Espaço Sinta-se Bem, cujo objetivo é 
promover a cultura da prevenção e identificar fatores de 
riscos à saúde dos colaboradores da empresa. Realizada 

em duas unidades da Kraft Heinz, localizada na cidade 
de Nerópolis, na Região Metropolitana da capital, a ação 
contou com a participação de aproximadamente 1.600 
pessoas no período de 18 a 21 de outubro.

Durante a ação, foram ofertados serviços para identificar 
fatores de risco à saúde, como aferição da pressão arterial 
e glicemia, e realizada palestra sobre saúde mental e 
atendimento psicológico individualizado aos presentes 
que desejassem participar. A Cooperativa também instalou 
um plantão de dúvidas para os beneficiários do plano de 
saúde para auxiliar os colaboradores.

Colaboradores da Kraft Heinz participaram de palestra 
sobre saúde mental, ofertada pela Cooperativa

Serviços de prevenção, como aferição da pressão arterial 
e glicemia, foram oferecidos aos trabalhadores  
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A Unimed Goiânia manteve, em 2022, todo o seu 
quadro de colaboradores sem alteração nas regras 
de trabalho e nos benefícios, bem como o foco na 
sinergia das áreas. O cuidado com a saúde integral dos 
colaboradores já faz parte da cultura da Cooperativa.

/ / /

Colaboradores
Vale refeição, Vale alimentação*, Auxílio creche, 
Assistência médica*, Garantia funeral, Assistência 
odontológica (livre de adesão), Seguro de vida, 
Acidentes pessoais, Parceria com instituições de ensino 
e idiomas, Programa de amparo Conte Comigo, Vale 
transporte*, Campanha vacinação anual*.
*Benefício também concedido aos estagiários.

Vínculo
Feminino Masculino

Qtde % Qtde %

Diretores 3 0,2% 8 1,0%

Celetistas 1.541 90,0% 545 76,0%

Terceiros 137 8,0% 135 19,0%

Estagiários 9 0,5% 8 1,0%

Temporários 0 0,0% 0 0,0%

Aprendizes 22 1,3% 20 3,0%

Total 1.712 100,0% 716 100,0%

Vínculo -  2022

Celetistas

85,9%

Diretores

0,5%

Aprendizes

1,7%

Estagiários

0,7%

Terceiros

11,2%

Total:

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. 

Perfil dos Colaboradores

GRI 102-7, 102-48

GRI 102-8, 102-41, 103-1, 103-2, 103-3, 405-1
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Operacional

60,2%

Técnico

23,0%

Gestão

3,8%

Dirigentes

0,5%

Apoio

12,5%
Categorias - 2022

Total:

Abaixo de 30 anos

19,3%

Mais de 50 anos

7,0%

73,8%
De 30 a 50 anos

Faixa etária
Diretores Celetistas

Qtde % Qtde %

Abaixo de 30 anos 0 0,0% 404 19,0%

De 30 a 50 anos 7 64,0% 1.540 74,0%

Mais de 50 anos 4 36,0% 142 7,0%

Total 11 100,0% 2.086 100,0%

Faixa etária - 2022

A totalidade dos diretores executivos e 69% dos 
colaboradores celetistas realizam trabalho em tempo 
integral. Do total de celetistas, 31% realizam trabalho 
parcial ou meio período e somente três colaboradores 
moram fora da Região Metropolitana de Goiânia. Todos 
os colaboradores possuem acordo coletivo de trabalho.

Com a inauguração do Espaço Bem-te-vi, o quadro de 
colaboradores da Unimed Goiânia passou a ter 2.428 
pessoas que estão conectadas pelo compromisso e 
propósito de cuidar de vidas em busca de constante 
evolução do serviço prestado. A redução de terceiros 
e o aumento do quadro de colaboradores próprios 
contribuíram para uma aproximação direta com o 
usuário,  maior disponibilidade e comprometimento 
do colaborador. 

Número de 
Colaboradores

1.924

2.270

2.428

2020:

2021:

2022:
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A Unimed Goiânia conta com uma qualificada rede 
de fornecedores. Mais de 1.100 empresas, entre 
prestadoras de serviços de saúde, serviços em geral, 
fornecedoras de insumos médicos e administrativos, 
fazem parte da carteira da Cooperativa. 

/ / /

Fornecedores

1.101

1.152

1.157

2020:

2021:

2022:

Os fornecedores estão distribuídos de acordo com 
as categorias demandadas, sendo: materiais e 
medicamentos, correlatos, produtos de informática, 
alimentação, comunicação visual, mobiliário e demais 
serviços, que geralmente são contratualizados. 

Em dezembro de 2022 a Cooperativa contava com 
367 fornecedores contratualizados e outros 345 
fornecedores que concorrem na oferta de produtos 

via cotação de compras através da modalidade spot.
Em torno de 90% das compras (em valor monetário) 
estão concentradas via plataforma e os outros 10% 
sob modalidade de Solicitação de Compra Manual. As 
aquisições são feitas com fornecedores localizados em 
todas as regiões do país, sendo a Região Centro Oeste, 
a de maior faturamento (em média 93%). 

A Cooperativa mantém relacionamento com a cadeia de 
fornecedores por meio da plataforma digital de compra 
(Bionexo), por e-mail, via site institucional (na página 
parceiros de negócios), via telefone e presencialmente.

Em 2022 a Unimed Goiânia 
contabilizou R$ 1,88 bilhão 

pagos aos seus fornecedores. 
Desse montante, 87% foi 

destinado às empresas 
fornecedoras e prestadoras 

locais, situadas na área de 
atuação da Cooperativa.

Por meio da geração de emprego e renda, que contribuem 
com a cadeia de desenvolvimento local e de ações e 
atividades que especialmente apoiam segmentos mais 
vulneráveis, a Unimed Goiânia impacta positivamente 
a comunidade.

Tudo que a Cooperativa desenvolve e constrói junto com 
segmentos organizados da sociedade, desde a busca 
constante por inovação até as ações sociais e ambientais, 
é pautado pela vocação cooperativista de contribuir para 
uma sociedade melhor. 

A Unimed Goiânia tem um olhar cuidadoso com a 
comunidade goianiense e de diferentes regiões do estado 
de Goiás, e consciência de seu papel social de incentivo à 
saúde e qualidade de vida das pessoas que estão em sua 
área de abrangência. A Cooperativa respeita a tradição e 
a identidade cultural das comunidades locais onde está 
inserida.

Apoio a população vulnerável

Comunidade Indígena - A Cooperativa doou kits com 
ecobags e squeezes para a aldeia dos Xerentes, localizada 
a 80 quilômetros de Palmas-TO. As crianças indígenas 
receberam a sacola ecológica para transportar materiais 
escolares.

/ / /

Comunidade

Crianças recebem as doações
na aldeia Xerentes, no Tocantins 

Resíduo solidário – A Unimed Goiânia arrecadou 
em 2022 mais de 570 quilos de resíduos eletrônicos, 
em grande parte provenientes da coleta do Ecoponto, 
localizado na Unidade do Laboratório da Avenida Milão, 
e na própria Cooperativa. Após a captação, foi feita a 
descaracterização e a reciclagem de 95% dos resíduos 
captados. Os outros 5% foram vendidos.  Para desenvolver 
essa ação, a Cooperativa conta com parceria da empresa 
Desctec Natureza e Tecnologia, firmada em janeiro de 
2022, que realiza o projeto “Lixo Eletrônico Contra a 
Fome”, responsável por aplicar práticas de gestão 
ecologicamente corretas por meio do descarte de 
equipamentos eletrônicos. O valor financeiro do material 
arrecadado pela Unimed Goiânia foi destinado para a 
compra de roupas, agasalhos, alimentos e remédios. 
As doações atenderam famílias carentes e instituições 
sociais.

GRI 102-9 GRI 103-1, 103-2, 103-3, 413-1
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Jornada de Desenvolvimento

Desde que são admitidos na Unimed Goiânia, os 
colaboradores participam de um processo contínuo 
de capacitação, seja em novos processos e atualizações 
sobre sua função, seja uma forma diferente de 
trabalhar ou de resolver uma questão. Essa jornada de 
desenvolvimento começa logo na integração, quando a 
Unimed Goiânia e suas políticas são apresentadas. E, ao 
longo de sua carreira na Cooperativa, cada pessoa tem 
acesso a uma gama de treinamentos comportamentais 
e técnicos para se aprimorar cada dia mais. 

Em 2022, foi investido aproximadamente R$ 1,2 
milhão em treinamento e desenvolvimento do público 
interno, considerando verbas complementares do 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
(Sescoop).

Treinamento & Desenvolvimento

30 mil

7.200
Horas de treinamento

23.392
Feminino

7.451
Masculino

30.843
Total

Participações

Os treinamentos realizados em 2022 aumentaram 50% 
em relação a 2021, atingindo 30.843 horas. O aumento 
da média de horas de treinamento para os cargos 
operacionais foi significativo, mas o maior destaque é 
para os os de gestão e técnico, que saltaram de 5.804 
horas, em 2021, para 15.362 horas, em 2022. A média 
de tempo de treinamento por colaborador atingiu 18 
horas.

Quantidade de Horas por Gênero 

15.362
Gestão / Técnico

14.809
Operacional

672
Apoio

30.843
Total

Quantidade de Horas por Categoria

Treinamentos Sescoop
48 turmas de diversos temas 
703 pessoas participaram de pelo menos
uma turma/tema
 2.010 participações 
 
Plataforma Engage – Gamificação
408 participações (1 mesma pessoa participou
de 1 ou mais games)
726 horas de treinamento
16 games
 
Plataforma Didaxis
 1.031 acessos
 30.550 participações 
 87 temas temas trabalhados

O serviço de Treinamento e 
Desenvolvimento (T&D) avaliado 
pelos colaboradores na Pesquisa 

de Cultura e Clima atingiu o índice 
de 78,58% de satisfação.

Celebrar - Para comemorar os aniversários dos 
colaboradores, a Unimed Goiânia realizou cinco edições 
do Celebrar, com a participação média de 300 pessoas 
por evento. O Celebrar é realizado a cada três meses e 
reúne os aniversariantes do trimestre que comemoram 
a data sem deixar de lado os valores da Cooperativa. 
Cada edição também incluiu palestra temática. Todos 
os aniversariantes, celetistas e estagiários recebem 
cartão presente.

Prêmios -  A Unimed Goiânia realizou na programação 
do Celebrar, o reconhecimento de colaboradores por 
tempo de casa.   Um total de 149 pessoas receberam 
prêmios em dinheiro que somaram R$10.900 em 2022.

GRI 103-1, 103-2, 103-3, 404-1
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Atenção à Saúde e Bem-estar

No Sinta-se Bem, unidade de serviço próprio da 
Unimed Goiânia, além de serviços suplementares 
como fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e 
bioimpedanciometria, também são realizadas as 
atividades do Programa de Atenção à Saúde (PAS). 
Na Unidade está instalada ainda a Unimed Vacinas. 
Em 2022, foram realizados 35.317 atendimentos no 
Sinta-se Bem. 

Reforço de vacina para covid-19 - O Espaço Sinta-
se Bem recebeu um posto de vacinação, instalado em 
parceria com a Prefeitura de Goiânia, para a aplicação 
da segunda dose de reforço da vacina contra covid-19 

Segurança do paciente

Garantir o bem-estar das pessoas é parte 
essencial do dia a dia de cada colaborador 
da Unimed Goiânia. Por isso, a Cooperativa 
dedicou todo o mês de abril, em 2022, quando 
é comemorado o Dia Nacional de Segurança do 
Paciente, para a conscientização sobre as práticas  
e medidas de segurança que devem ser adotadas 
dentro das ações dos serviços de saúde para 
reduzir riscos e fazer com que o cuidado chegue 
a mais pessoas. Foram realizados treinamentos, 
editados informativos e realizadas dinâmicas 
especiais para fortalecer ainda mais os princípios 
do atendimento assistencial da Cooperativa  
e fazer aflorar o seu jeito de cuidar.

para trabalhadores da saúde, médicos cooperados e 
colaboradores acima de 50 anos. A imunização garantiu 
mais conforto e comodidade para todos, ajudando a 
manter a cobertura vacinal e consequentemente a 
conter a disseminação do vírus. 

Imunização - Visando criar oportunidade de troca de 
conhecimento e experiências sobre proteção, vacinas 
e principais cuidados para o bebê e a mãe, a Unimed 
realizou live com grande participação de médicos 
cooperados em março de 2022.  Em setembro, também 
realizou uma live sobre o Cuidado Materno e Neonatal 
Seguro, durante a Semana Mundial da Segurança do 
Paciente.

Programas de prevenção e promoção da saúde
A Unimed Goiânia conta com uma área específica para 
o desenvolvimento de ações voltadas à prevenção e 
promoção de saúde, incentivando o autocuidado e 
evitando o agravo das doenças. O Setor de Programas de 
Atenção à Saúde (Setpas) é o responsável pelo Programa 
de Atenção ao Paciente Crônico, sediado no Espaço Sinta-
se Bem, unidade própria da Cooperativa, que atende 
beneficiários em situações específicas de comorbidades 
como diabetes Mellitus, hipertensão arterial, obesidade 
e idosos a partir de 60 anos, independentemente da 
condição de saúde.

O Programa acompanha a condição de saúde com 
ações específicas, por meio de  tele monitoramento, 
atendimento ambulatorial, atendimento em grupos e 
por meio de ações educativas de forma online.

Vida Ativa
Grupo voltado ao estímulo de hábitos e estilo de vida 
saudáveis, favorecendo a troca de experiências e convívio 
social entre os participantes através de dinâmicas. Dirigido 
a beneficiários da Unimed Goiânia, acima de 50 anos.
 
Programa de Apoio à Gestante 
e ao Recém Nascido
Realiza ações de promoção à saúde, orientações sobre a 
gestação, parto, pós parto e aleitamento materno, além 
de instruir quanto ao desenvolvimento infantil até dois 
anos de idade. O Programa realiza encontros mensais 
com intuito de orientar sobre o período gestacional e 
suas fases. Voltado para beneficiárias Unimed Goiânia 
gestantes, em qualquer idade gestacional.

Preparo Físico para o Parto Normal
Realiza orientações para preparar de forma segura o 
corpo para o parto normal. Oferecido para beneficiárias 

Participantes do Curso de Gestante (on line) + (presencial)

A t e n d i m e n t o s  2 0 2 2 To t a l

5.274

Participantes da Preparação Física para o parto normal (on line) 342

Atendimento nos PRA Presencial 285

Atendimento no Vida Ativa 208

Material Entregue para Gestantes 1.186

Palestras Preventivas 320

Atendimento Médico (consulta + retorno) 1.322

Atendimento Enfermagem (consulta + retorno) 2.384

Atendimento Nutrição (consulta + retorno) 923

Atendimento Psicologia 8

Atendimento Fonoaudiologia 36

Telemonitoramento - Ligações com sucesso 17.604

Ambulatorial - Ligações realizadas e atendidas pela recepção 5.667

Total 35.317

O Unidomiliar é um benefício que tem como objetivo 
humanizar a atenção à saúde. O beneficiário pode 

vir a fazer parte do serviço quando há indicação de 
desospitalização pró-ativa, por indicação de um 

médico ou por demanda espontânea.

Atendimento domiciliar

Em 2022, o Unidomiciliar teve um grande avanço na 
gestão tática e operacional do serviço, com um melhor 

gerenciamento do fluxo de informações entre as 
equipes e as famílias atendidas. Foram incrementados 

e padronizados os registros de prontuários incluindo 
informações úteis para pacientes e cuidadores 

na atenção domiciliar e realizadas capacitações e 
orientação de práticas voltadas à qualidade de atenção 

ao paciente que se refletiram na geração e melhoria dos 
indicadores e criaram mecanismos de fortalecimento 
do serviço na busca pela melhoria contínua. Também 

foi feita a adequação dos processos aos padrões de 
qualidade da Organização Nacional de Acreditação 

(ONA) e obtida a certificação ONA 1.
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Unimed Goiânia gestantes, com idade gestacional a 
partir de 26 semanas.

Desenvolvimento Infantil e Puerpério
Voltado para mulheres, beneficiárias da Unimed Goiânia, 
acima de 18 anos e com crianças de até dois anos de idade. 

Programa de Reeducação Alimentar
Subdividido em dois  grupos sequenciados, que têm o 
objetivo de promover a saúde e a educação alimentar 
por meio de orientações nutricionais. Conta com equipe 
multiprofissional especializada no tema.

Pra Intervenção - Oferece orientações nutricionais 
para beneficiários Unimed Goiânia, acima de 18 anos. 
Após conclusão e alcance de metas, os participantes são 
direcionados para um novo grupo. 

Pra Avançado - Continuidade do grupo Pra Intervenção. 
Tem o objetivo de aprofundar e consolidar uma nova 
rotina alimentar e estilo de vida saudável.  

Gasfitness
Grupo destinado a praticantes de exercícios físicos 
regulares, que buscam melhora do desempenho esportivo 
e alimentação voltada para a prática esportiva. Dirigido 
a beneficiários Unimed Goiânia, acima de 18 anos, que 
praticam alguma modalidade esportiva, pelo menos três 
vezes na semana.
 
Pra Gestante
Grupo destinado a gestantes em qualquer idade 
gestacional, que sejam beneficiárias do plano Unimed 

Goiânia. Foi criado para atender beneficiárias Unimed 
Goiânia, acima de 18 anos, em qualquer idade gestacional.

Bem-te-vi: Centro de terapias especiais
A Unimed Goiânia inaugurou em 2022, um centro de 
terapias especiais para atendimento de beneficiários 
com Transtorno Espectro Autista (TEA), baseadas na 
análise de comportamento aplicada (Applied Behavior 
Analysis – ABA) com possibilidade de expansão futura para 
outros tipos de necessidades e intervenções. O modelo 
de atuação deste novo espaço contribui efetivamente 
para o atendimento de qualidade e humanizado aos 
beneficiários dos planos de saúde portadores de TEA, 
familiares e acompanhantes.
O Espaço Bem-te-vi conta com um corpo clínico 
multisetorial, que trabalha com instrumentos avaliativos 
internacionais e uma completa infraestrutura para a 
realização de terapias especiais, como casa terapêutica, 
espaço sensorial, sala de observação, musicoterapia, 
entre outras.

O Espaço Bem-te-vi, nova 
unidade de serviços próprios da 

Cooperativa de Trabalho Médico, 
foi oficialmente inaugurado 

em agosto de 2022. As 
instalações foram apresentadas 

para os médicos cooperados, 
beneficiários dos planos de saúde 

e autoridades governamentais.

Campanhas 2022

Prevenção e saúde

Câncer colorretal - A Unimed Goiânia apoiou ação 
de sensibilização da comunidade sobre a importância 
de hábitos saudáveis para prevenção de doenças. A 
campanha contou com caminhada e passeio ciclístico 
no Parque Municipal Odilon Soares, no Setor Faiçalville, 
em março.

A organização da campanha nacional é realizada pela 
Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED) 
e pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), 
com ações em todo o Brasil. Também foi realizada 
uma live sobre Rastreamento do Câncer Colorretal 
para médicos não especialistas, nas redes sociais do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás.

Equipe reunida para ação da 
Campanha Março Azul

Agosto Dourado - A Unimed Goiânia desenvolveu 
conteúdo informativo que foi divulgado em canais 
online da Cooperativa e em redes sociais com o tema 
“Amamentar é mais do que alimentar’’. As peças de 
comunicação, que também foram assinadas pela 
Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia (SGGO), 
ressaltaram que a amamentação exclusiva até o sexto 
mês é um fator fundamental para a saúde do bebê.  Em 
2022, a campanha da Unimed Goiânia também contou 
com um Guia de Apoio à Amamentação, acessado em 
canal digital. O material foi dirigido a mães e futuras 
mães e visou contribuir para o fortalecimento do 
conhecimento a respeito da amamentação e oferecer, 
de modo prático, respostas para dúvidas pontuais de 
forma dinâmica e didática. 

Rosa e Azul 
Em 2022, a Unimed Goiânia fez uma campanha para 
conscientização sobre o câncer de mama e de próstata 
conjuntamente. A Cooperativa, em parceria com a TV 
Serra Dourada, afiliada do SBT, ofereceu informações 
e indicação de fontes médicas para o aprofundamento 
da abordagem de matérias jornalísticas sobre câncer 
de mama e de próstata. 

Também realizou uma rodada de bate papo sobre 
prevenção ao câncer com médicos e fisioterapeutas, 
no auditório do Centro de Diagnósticos da Unimed 
Goiânia (CDU).  Os convidados puderam tirar dúvidas 
com especialistas sobre a saúde da mulher e do homem 
e entender os benefícios da prevenção e da prática 
esportiva. Essa ação foi complementar a programação 
da 5ª Corrida Rosa Azul com largada no Centro Cultural 
Oscar Niemeyer e que foi patrocinada pela Unimed 
Goiânia, em outubro.

// km 98 // km 99



Doação de sangue - Com o apoio da unidade móvel 
do Hemocentro, a Unimed Goiânia realizou duas 
campanhas de doação de sangue, para estimular 
cooperados, colaboradores, beneficiários e pessoas 
da comunidade a participarem da ação de solidariedade 
que salva vidas. Na primeira edição, realizada em julho, 
foram feitos 105 agendamentos para doação de sangue 
e 79 voluntários foram atendidos para coleta na unidade 
móvel. O resultado das coletas gerou 65 bolsas de 
sangue e 19 cadastros para doações e teste de doadores 
de medula. O volume arrecadado na campanha pode 
salvar até 260 vidas considerando que uma bolsa, com 
uma média de 450 ml de sangue, pode ser utilizada 
por até quatro pessoas. Na segunda edição, realizada 
em dezembro, foram feitos 130 agendamentos para 
doação de sangue, e 109 voluntários foram atendidos 
na coleta móvel. O resultado foram 89 bolsas de sangue 
coletadas e 14 cadastros para doação de medula.   

Atitudes que fazem
a diferença

Os beneficiários que passaram pelo 
Centro de Especialidades Unimed (CEU), 
nos meses de outubro e novembro, 
encontraram uma árvore repleta 
de mensagens de esperança. A ação 
contou com a participação dos 
colaboradores e beneficiários que 
espontaneamente deixaram uma 
mensagem de conforto e solidariedade. 
Um momento de colocar em prática a 
compaixão e afeto ao próximo!

Desenvolvimento pessoal e profissional

Programa bem-viver
A Unimed Goiânia realiza projeto voltado ao bem-
estar do colaborador visando a prevenção de doenças 
ocupacionais contemplando diferentes áreas que 
impactam na qualidade de vida.

Alimentação Saudável - Os colaboradores recebem 
frutas uma vez por semana em seu departamento 
de trabalho nas unidades de Goiânia. A Fruitflick 
Diversão Saudável realiza a seleção, higienização e 
logística das frutas, que são armazenadas em sacos 
plásticos transparentes e acomodadas em cestas de 
vime decoradas de forma apresentável entregues por 
personagens caracterizados.  

Desafio Tô Bem na Fita – em 2022, 141 colaboradores 
se inscreveram para o desafio de perda de peso, dos 
quais 30 foram selecionados para participarem com 
base em critérios físicos. Os participantes passaram 
por avaliação com equipe multidisciplinar formada por 
nutricionista, educador físico e psicólogos. Durante 30 
dias, no mês de abril, compartilharam a nova rotina, 
com alimentação saudável e exercícios físicos. Tanto 
no início quanto no final do desafio, passaram por uma 
bioimpedância para avaliação dos resultados. Todos os 
30 participantes do desafio Tô Bem na Fita receberam 
medalha em reconhecimento ao esforço e ao empenho 
na mudança para uma vida mais saudável.

Ginástica Laboral - Conduzida por fisioterapeutas do 
Trabalho, as atividades são baseadas em alongamentos, 
fortalecimentos de segmentos específicos, treino 
funcional, adaptação de técnicas como o Pilates, Yoga, 
Tai Chi, danças e outras lutas, terapias respiratórias e de 
relaxamento, sempre variando as séries de exercícios, 
alternando os segmentos trabalhados, bem como 
propondo dinâmicas e outras atividades de integração 
social, recreação e entretenimento. A ginástica laboral 
foi realizada durante todo o ano de 2022, três vezes 
por semana, em cada setor.

Family Day
A Unimed Goiânia realizou a primeira edição do Family 
Day, projeto de visita dos filhos dos colaboradores 
ao local de trabalho dos pais. Meninos e meninas 
foram recebidos, na unidade do CDU, onde receberam 
informações sobre os valores da Cooperativa por 
meio de uma palestra infantil e teatro feito pelos 
colaboradores. Eles conheceram todos os andares do 
prédio administrativo, inclusive a sala dos diretores. 
Aproximadamente 80 filhos de colaboradores 
participaram das atividades com direito a lanche e 
kit lembrança.

Geladeira Literária
A Unimed Goiânia deu continuidade em 2022 ao projeto 
Geladeira Literária com a oferta de livros de diferentes 
assuntos de interesse, arrecadados em campanhas de 
doação. Os colaboradores têm acesso aos livros para 
leitura na Cooperativa ou em casa. Os exemplares 
podem ser removidos ou trocados por outros títulos.  

Picolética
Considerando a transparência, um dos valores da 
Unimed Goiânia como ponto focal, a Cooperativa 
realizou em 2022 o Projeto Picolética para demonstrar 
aos colaboradores a força do trabalho em grupo.  
Freezers com picolés foram instalados no 3º andar 
do CDU em julho exclusivamente para o público 
interno, e em dezembro no 4º andar do CEU - Centro 
de Especialidades Unimed. Os produtos são retirados 
pelas pessoas que depositam o valor do picolé no 
local. O projeto gera receita para os projetos sociais 
realizados pelo Instituto Unimed Goiânia, que recebe 
3% da renda.

Soluções e Serviços 

Telemedicina
Em 2022, a Unimed Goiânia ampliou o serviço de 
telemedicina que inicialmente só atendia casos 
suspeitos de covid-19 e pós-covid. O atendimento 
online é feito a pacientes com sintomas diversos. Isso 
significa oferecer maior segurança no atendimento de 
emergência, visando a diminuição das filas presenciais, 
principalmente em períodos de crise das infecções 
respiratórias virais. 
A telemedicina segue todas as normas da Portaria do 
Ministério da Saúde 467/2020, publicada em 23 de 
março de 2020, que determina que os atendimentos 
nessa modalidade não estão limitados aos casos de 
covid-19. A medida visa oferecer maior suporte aos 
beneficiários e o acesso pode ser feito por meio do 
APP ou site da Cooperativa.
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A Unimed Goiânia também ampliou o horário das 
teleconsultas até 01h, em todos os dias da semana. O 
serviço gera mais conforto e segurança aos usuários 
e equipe médica. Pacientes de todas as idades podem 
receber atendimento virtual e em caso de necessidade 
da realização de exames e ou encaminhamento para 
outra especialidade, o beneficiário será direcionado para 
o consultório presencial. 
Pronto Atendimento Virtual Pediátrico - A Unimed 
Goiânia instalou em 2022, um Pronto Atendimento Virtual 
Pediátrico, para que crianças possam ser consultadas 
por um especialista/pediatra sem sair de casa, com mais 
conforto e segurança, sem cobrança de coparticipação 
nas consultas. O serviço está disponível das 7h às 19h. 
Após a consulta, caso necessário, poderão ser realizados 
exames por meio do agendamento de coleta domiciliar 
em uma das unidades do Laboratório da Unimed Goiânia. 
Telessaúde – a partir de dezembro, de 2022, após a sanção 
da lei federal que autoriza e regulamenta a prática da 
telessaúde em todo o Brasil, a Unimed Goiânia também 
passa a operar com essa modalidade que além da 
telemedicina já praticada, vai incluir outros profissionais 
e práticas, como terapias.

Nova base SOS
O SOS Unimed Goiânia ganhou em 2022 um importante 
reforço. Para agilizar ainda mais os atendimentos, foi 
inaugurada, em agosto, a terceira unidade operacional 
do serviço, a Base Flamboyant, em um moderno prédio 
com muita funcionalidade. As instalações, com uma área 
de mais de 400 metros quadrados, estão localizadas na 
Rua 109, na Vila São João. Agora o serviço passa a contar 
com três unidades, incluindo a Base da Avenida T-4, no 
Setor Bueno, e a da Rua 16-A, no Setor Aeroporto.

O SOS Unimed Goiânia III opera com três equipes, 
sendo duas Unidades de Suporte Básico (USB) das 08 
horas às 20 horas e uma Unidade de Suporte Avançado 
(USA) 24 horas por dia, todos os dias da semana. Com 
atendimento médico pré-hospitalar e transportes eletivos, 
os beneficiários da Cooperativa poderão acionar as equipes 
que contam com nove profissionais da SOS Unimed e 15 
médicos reguladores. 

Transformação digital

Disaster & Recovery
Com o objetivo de melhorar a segurança dos dados 
armazenados e controlados pela Cooperativa, a 
Unimed Goiânia desenvolveu em 2022 o projeto 
Disaster & Recovery (DR) - Recuperação de Desastre. 
O projeto também visa modernizar a infraestrutura 
de TI, aumentar a disponibilidade e a capacidade de 

processamento dos serviços e sistemas utilizados, 
e permitir a continuidade do negócio caso ocorra 
alguma catástrofe.

Idealizado pela área de Tecnologia da Informação 
(TI) da Cooperativa, o projeto assegurou a entrega 
de novos servidores (hardwares), de novos sistemas 
de monitoramento e controle do ambiente, além da 
melhoria do sistema de backup de dados e do sistema 
de combate a incêndio do datacenter principal. 
O projeto prevê ainda a migração do datacenter 
secundário, comumente chamado de Site DR, para 
um local situado em outra região do Brasil. Essa 
iniciativa reduz a possibilidade de uma catástrofe 
atingir simultaneamente os dois datacenters da 
Unimed Goiânia.

Em 2022 foram adquiridos equipamentos e 
software atualizados, alcançando a diminuição de 
vulnerabilidades e riscos de ataques ao sistema, 

proteção de dados confiáveis e aumento da 
performance com sistemas modernos. A conclusão 
do projeto está prevista para fevereiro de 2023.

Gestão de Ativos de Tecnologia – A Unimed Goiânia 
modernizou em 2022 a solução de gerenciamento de 
ativos de tecnologia da Cooperativa, tornando-a mais 
abrangente visando acompanhar, suportar, otimizar e 
planejar melhorias para o parque tecnológico. O resultado 
permitiu identificar mais de 1.500 ativos de forma 
automatizada, transparente e sem interromper a operação, 
viabilizando uma maior eficiência no  gerenciamento dos 
ativos de tecnologia.

Gestão de vulnerabilidades - Para aumentar a 
segurança no ambiente de tecnologia da Cooperativa, 
em 2022, o time de TI implantou um sistema para gestão 
de vulnerabilidades. Este sistema proporciona visibilidade 
global e contínua  para a Cooperativa de potenciais 
vulnerabilidades no ambiente de TI. Além disso, monitora 

Com esse projeto Disaster  Recovery estamos colocando a Unimed 

Goiânia em um seleto rol de empresas que têm uma política 

focada na segurança da informação no Brasil. Isso significa que 

ao garantirmos a preservação dos dados institucionais e dos 

clientes, estamos cuidando da reputação da nossa Cooperativa, 

que é um ativo de valor intangível. O projeto Disaster Recovery 

contribui para o estabelecimento de regras para evitar prejuízos 

enormes provocados por eventuais situações atípicas.”

Conselheiros e diretores da Unimed 
Goiânia e da Medilar durante 
inauguração do SOS Unimed Goiânia III
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mudanças inesperadas na rede e indica ações de correção 
para reduzir riscos e evitar violações. 

Aplicativo - Em 2022 a Unimed Goiânia lançou o Super 
APP, um novo aplicativo que melhorou a experiência 
digital de clientes e cooperados através de uma nova 
interface, mais moderna e amigável, novas funcionalidades, 
integração com parceiros, novas tecnologias e com muito 
mais segurança. Além disso, como o novo APP, o time de 
tecnologia da Cooperativa passa a ter mais autonomia para 
desenho e desenvolvimento de novos serviços e soluções, 
o que dá mais agilidade no processo de melhoria contínua 
dos serviços digitais entregues a clientes e cooperados. 

Painéis gerenciais – Seguindo as melhores práticas de 
mercado, no início de 2022 a área de TI reestruturou o time 
de Analytics e implantou novas tecnologias e ferramentas 
para extração, transformação, visualização e análise de 
dados. As mudanças implementadas proporcionaram, ainda 
em 2022, a entrega de painéis gerenciais (dashboards) para 
a equipe de Auditoria Autorizativa e o desenvolvimento de 
novos painéis para a Diretoria de Operações da Unimed 
Goiânia. As informações disponibilizadas nos painéis 
apoiam os gestores da Cooperativa na tomada de decisão, 
bem como, na definição de novas estratégias para o 
negócio. 

Cobrança da rede prestadora - Em 2022 a área de TI 
também implantou um novo sistema para recepção e 
validação dos arquivos de cobrança da rede prestadora. 
Essa iniciativa melhorou e agilizou o processo de auditoria 
de contas, possibilitando que grande parte dos erros de 
cobranças sejam bloqueados na validação dos arquivos 
e, desta forma, as contas (guias e itens) cheguem bem 

mais adequadas às regras definidas pela Cooperativa e 
ANS. Além disso, o novo sistema deu mais autonomia 
para a TI na construção de regras, o que reduz o tempo 
de implementação e custos com customizações. 

Registro de ponto - Com a implantação do Ponto Mobile 
em 2022, o registro de entrada e saída dos colaboradores 
passou a ser digital. Essa mudança otimizou o processo de 
registro e o acompanhamento por parte de colaboradores 
e gestores. Possibilitou ainda que os colaboradores em 
regime de home office, registrem seu horário de trabalho. 

Novos chatbots – Seguindo as diretrizes da Cooperativa 
de melhorar a experiência digital dos clientes,  em 2022 
foram lançados dois novos Chatbots de atendimento 
para beneficiar a carteira de clientes dos produtos Pra 
Cuidar e Bem Cuidar. Esses novos Chatbots facilitaram 
a comunicação e o acesso aos serviços disponibilizados 
pela Cooperativa. 

Mais para os Cooperados

Valorização profissional
A Unimed Goiânia reforçou, em 2022, seu compromisso 
de valorizar o médico cooperado e estimular a prática 
da medicina social e humanizada. Durante todo o ano, 
o cronograma de pagamento da produção médica foi 
antecipado, mantendo o compromisso da Cooperativa 
de fazer “Mais para o Cooperado” e possibilitando que 
os médicos tenham mais tempo para o planejamento 
financeiro. A política de antecipação está alinhada aos 
valores da Unimed Goiânia de transparência, respeito e 
integridade.

Remuneração paga ao Cooperado
A produção médica paga ao cooperado em 2022 atingiu 
o valor de R$ 507,12 milhões, o que representa uma 
evolução de 15,18% em relação a 2021. A alta demanda 
dos beneficiários por consultas e outros procedimentos 
contribuiu para este resultado. 

Faco
O Fundo de Assistência do Cooperado (Faco) é constituído 
por recursos financeiros oriundos de contribuições dos 
cooperados e da Cooperativa. Por meio do Faco, o quadro 
de médicos associados conta com diversos serviços de 
forma diferenciada, como assistência médica em todo 
território nacional e na rede credenciada do Sistema 
Unimed, além de SOS UTI móvel terrestre e transporte 
aeromédico; auxílio-doença e auxílio-maternidade, em 
conformidade com as disposições do regulamento próprio. 
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Em 2022, a Unimed Goiânia 
entregou ao cooperado,
R$ 519,669  milhões em 
benefícios diretos
e produção médica. 
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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. Em 2022, os cooperados receberam um total 
de R$ 12,55 milhões em benefícios diretos, incluindo 
plano de saúde, odontológico, seguro de vida, auxílio 
doença e auxílio maternidade.

Aurum Faco - Com o lançamento do Aurum, o cooperado 
também terá a opção de ter um plano premium, com 
direito à cobertura nacional, em prestadores de tabela 
própria. Ele pode escolher continuar no Faco, com o 
valor atual, ou migrar para o Aurum Faco. O plano é 
coletivo por adesão, ou seja, pode incluir todos os 
familiares que estão no contrato atual. 

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 2022, 26 empresas de diferentes segmentos 
participaram do programa.

SuperApp 
Em 2022, a Unimed Goiânia lançou o SuperApp, novo 
aplicativo para melhorar a experiência digital dos 
beneficiários e cooperados, através de uma interface 

moderna e amigável, com novas funcionalidades, 
integração com parceiros, novas tecnologias e com 
muito mais segurança. O Super App também representa 
a transformação da cultura da Unimed Goiânia, do 
tradicional para o digital. Agora temos tudo centralizado 
em um único lugar: soluções financeiras, cartão do 
plano de saúde digital, perfil personalizado, plataforma 
de bem-estar, entre outros. Uma versão ainda melhor 
do que a Cooperativa já tinha, com mais comodidade 
aos cooperados, beneficiários e também colaboradores. 
Um grande passo, que torna a Cooperativa cada vez 
maior e melhor.

Influenza - Com o objetivo de ajudar os médicos a se 
protegerem da gripe, a Unimed Goiânia disponibilizou 
gratuitamente em 2022, no Espaço Sinta-se Bem, a 
vacina contra a Influenza para os médicos cooperados 
dependentes do Unifaco e Unimérito. O imunizante 
foi atualizado com a composição de quatro cepas do 
vírus, incluindo a influenza A (H1N1 e H3N2) e dois 
sorotipos de influenza B. 

A Unimed Goiânia busca por meio da 
inovação e novas tecnologias facilitar 

a experiência dos cooperados e o 
relacionamento com toda a cadeia 

suplementar, fomentando a conveniência, 
a conexão entre as pessoas e a melhoria 

contínua dos processos.

Educação Médica
Buscando a qualificação do quadro de cooperados e da 
rede prestadora, a Unimed Goiânia ofereceu em 2022, 
uma programação de aulas e palestras com a realização 
de duas iniciativas: o Treinamento de Atendimento 
Médico e a Educação Médica Continuada. O foco foi 
promover a educação permanente, o conhecimento e 
a atualização científica, sempre com abordagens de 
relevância para as especialidades.  

Os encontros foram virtuais, abertos para todos 
os cooperados e realizados uma vez por mês pelo 
Departamento de Relacionamento com o Cooperado 
(DRC), com a coordenação do Conselho Técnico e, 
no caso do Treinamento de Atendimento Médico, 
também da Diretoria de Provimento de Saúde. Os temas 
abordados foram definidos mensalmente, conforme 
as necessidades identificadas por cada área. 

Educação Médica -  2022
Data Evento Participantes

08/03 Novidades em Telemedicina 43

13/04 Dor Crônica 29

10/05 TEA (Transtorno Espectro Autista) 66

22/06 Investigação de Tosse Crônica 50

03/08 Investimentos 73

27/09 Há racional para a prevenção do Câncer 
Gástrico?

25

25/10 Marketing para Médicos: Estratégias, 
Relacionamento e Reputação

40

08/11 Uso racional das dosagens hormonais na 
prática médica

36

06/12 Assistência Pré-Natal nos dias atuais 19

                                                      Total 381

Treinamento médico
A Unimed Goiânia realizou em 2022, nove treinamentos 
médicos para cooperados.
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Saúde Mental - Como parte da campanha anual 
“Janeiro Branco”, a Unimed Goiânia realizou em 2022, 
nos canais online oficiais da Cooperativa, a palestra 
“Reconecte-se com você”, com o apoio do Sicoob 
Unicentro BR. O público-alvo da palestra foram 
profissionais da saúde, que passaram por momentos 
desafiadores com a covid-19. A pandemia causou 
reflexos em toda sociedade e, principalmente, nas 
equipes de profissionais de saúde que estão na linha 
de frente. O encontro promovido pela Unimed Goiânia 
discutiu e alertou as pessoas sobre a importância da 
saúde mental para a qualidade de vida, confirmando o 
compromisso com o propósito de cuidar da comunidade 
e também dos cooperados.

Notícias online- 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.

Comunicação e Marketing

Modelo abrangente
Para alcançar todos os seus perfis de beneficiários, além 
das demais partes interessadas em suas atividades, 
e atendendo à necessidade de mercado, a Unimed 
Goiânia conta com o departamento de Comunicação e 
Marketing que atua com equipe própria e assessoria de 
agências especializadas em publicidade e comunicação 
institucional, especialmente assessoria de imprensa.  
A Cooperativa adota um modelo de comunicação de 
marketing justo e responsável, que permite a todos os 
seus beneficiários o acesso a informações para correto 
uso da assistência médica, hospitalar e laboratorial 
contratada e que ajuda os clientes a fazerem escolhas 
bem embasadas.

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 – 2022
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

998.408
Total:

202.604
Média de acessos/mês:

2.68/Usuário
Média de páginas visitadas:

02:25
Tempo médio de permanência: 

(De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022)
FONTE: Google Analytics  

Lorena de Castro Diniz (Consad), o 
psiquiatra Álvaro Sales e a psicóloga 
Hellen Marques
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Mês Evento Participantes

Março Treinamento Médico - Manejo Clínico de Síndome Gripal 45

Março  Treinamento Médico - Humanização com Visão do Diferencial da Marca Unimed 65

Abril Treinamento Médico - Noções Básicas de Responsabilidade Civíl para o Médico 42

Junho Treinamento Médico - Abordagem Geral em Obesidade 30

Julho Treinamento Médico - Protocolo de ABC 46

Agosto Treinamento Médico - Processo Regulatório - Auditoria Médica 80

Setembro Treinamento Médico - MonkeyPox 43

Outubro Treinamento Médico - Anafilaxia 23

Novembro Treinamento Médico - Papel do Corpo Clínico na Segurança do Paciente 42

Treinamento médico -  2022



Destaques publicitários 
A qualidade dos filmes publicitários da Unimed Goiânia 
destaca a comunicação institucional e de vendas da 
Cooperativa. Em 2022, a Unimed Goiânia foi premiada 
nos certames: Profissionais do Ano da Rede Globo, 
Prêmio Colunistas Centro-Leste 2021/2022, Festvídeo 
e 47º Anuário do Clube de Criação.

Campanhas de marketing

Informação e reputação
A Unimed Goiânia buscou, em 2022, aproximar sua 
marca dos seus públicos de interesse desenvolvendo 
campanhas com foco no aumento da reputação, na 
transferência de informação e soluções para melhoria da 
saúde e da qualidade de vida. No total foram realizadas 
304 campanhas em 2022, sendo 34 institucionais, 
46 para cooperados, 81 para colaboradores, 26 de 
ações da Corretora Unimed Goiânia, 72 campanhas 
com conteúdos dirigidos para beneficiários incluindo 
cartilhas e 45 campanhas para os serviços próprios. 

Ações promocionais
Voltadas para a venda de planos de saúde, as campanhas 
promocionais realizadas pela Unimed Goiânia, em 
2022, impactaram diretamente no incremento do 
número de beneficiários.

Campanha 
Extensão de 
Promoção da 
Campanha de 
Fim de Ano

Campanha 
Aniversário 
Unimed

Campanha 
Aurum 
Asmego

Campanha 
Casag 
Saúde

Campanha 
Parceria 
Fieg

Campanha 
Dia dos Pais

Campanha 
Dia 
Imperdível

Campanha 
Dia das 
Mães

Campanha 
Lançamento 
Aurum

Campanha 
de Natal/
Ano Novo 
2022
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Mídia Espontânea

Informação de credibilidade
Em 44 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 2022, foram enviados 44 press-
releases, artigos e notas informativas para veículos de 
comunicação de massa e segmentados. De janeiro a 
dezembro, foram registradas 464 inserções na mídia 
espontânea, que ocuparam um espaço valorado em 
R$ 3.615.209, de acordo com os dados da empresa 
Knewin Inteligência, utilizada para clipping.

Incentivo ao Esporte

Mude 1 hábito
Em 2022, a Unimed Goiânia apoiou 39 eventos na 
área esportiva oferecendo posto médico, ambulância 
e liberação de verba ou aquisição de brindes. Também 
patrocinou durante o ano, eventos de grande porte 
realizados por importantes parceiros comerciais. A 
Cooperativa patrocinou ainda os times de futebol 
goianos, Goiás, Vila, Atlético.

Corrida de Rua - A tradicional corrida de rua promovida 
pela Unimed Goiânia voltou a ser realizada em 2022 
após dois anos de interrupção em razão da pandemia 
da covid-19. A 11ª edição da prova, Dia de Saúde Unimed 
Goiânia 2022, reuniu atletas no Estacionamento do 
Estádio Serra Dourada. O evento realizado em março 
contou com atletas profissionais e iniciantes que 
participaram de percursos de 3, 5, 10 e 15 quilômetros. 
Ao final da prova, todos os atletas com faixa-etária 
entre 18 e 70 anos receberam medalha de participação. 
Os três primeiros colocados, de ambos os sexos, que 
correram nas modalidades de 3, 5, 10 e 15 km e nas 
modalidades para Pessoas com Deficiência (PCD), de 
5 e 10 Km, receberam troféus. 

Corrida Infantil Unimed – a prova foi realizada em 
2022, no Estacionamento Sul do Estádio Serra Dourada. 
O intuito da Cooperativa é estimular a adoção de hábitos 
saudáveis, mas também abrir oportunidade para uma 
ação solidária. A Unimed Goiânia tem foco na saúde das 
pessoas, por meio da prática de atividade física, mas 
também alia a corrida à importância do caráter social 
com a arrecadação de alimentos que serão doados para 
entidades filantrópicas. Em 2022 foram ultrapassadas 
duas toneladas de alimentos arrecadados.

Diretor de Mercado, 
Pedro José Santana 
Júnior e a esposa, Ana 
Caroline Vieira Aurione, 
exibem medalha

Largada reúne 
homens e mulheres 
de várias idades

Circuito Mulher - A 12ª edição do Circuito Mulher 
Unimed realizada em 2022 em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, é a única prova exclusivamente 
feminina de Goiânia e que volta ao circuito após 
ser interrompida por dois anos em decorrência da 

pandemia. A prova visou enaltecer a exclusividade 
da participação feminina em uma corrida de rua na 
capital goianiense. 

Ong Mais Ação - A Unimed Goiânia, visando apoiar as 
atividades do Centro de Excelência Esportivo da Ong 
Mais Ação, no Setor Village Veneza, em Goiânia, doou 
novos uniformes para crianças e jovens que integram 
seus times de futebol. A instituição tem apoio público-
privado para acolher e desenvolver crianças e jovens 
de 5 a 17 anos, por meio da prática do futebol.
A Instituição foi fundada há 16 anos e atende 
especialmente crianças e jovens de famílias cadastradas 
nos programas sociais do governo, e que apresentam 
alto grau de vulnerabilidade. Em 2022 eram atendidas 
330 crianças e jovens matriculados nas escolinhas de 
esporte. Elas integram times de diferentes categorias 
de futebol, que participam de campeonatos goianos, 
de eventos nacionais e até internacionais. 
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Diretores e conselheiros participam da 
entrega simbólica dos uniformes



Unimed Meia Maratona de Goiânia – evento 
foi realizado em outubro de 2022, com largada do 
estacionamento do Flamboyant Shopping Center e 
contou com a participação de mais de 1,7 mil atletas. 
A Unimed Meia Maratona de Goiânia 2022 é um 
projeto do Grupo Jaime Câmara e, nesse ano, contou 
mais uma vez com a assinatura da Cooperativa que 
também dá nome à prova. O evento fez parte da 
programação de comemoração do 89º aniversário de 
Goiânia. Participaram da corrida com percurso de 21 
km, 354 atletas de ambos os sexos. A prova também 
foi disputada nas distâncias de 16, 10 e 05 Km por um 
total de 1.569 atletas. A prova teve duração média de 
três horas e contou com a supervisão de membros da 
Federação Goiana de Atletismo (FGAT) integrantes da 
Comissão Organizadora. O Grupo de Corrida formado 
por cooperados e colaboradores também marcou 
presença na Unimed Meia Maratona de Goiânia 2022 
com a participação de 39 integrantes. Desses, cinco 
competiram no percurso de 21 km e 34 disputaram 
os percursos de 16, 10 e 05 km. 

Inclusão social no esporte - A Unimed Goiânia 
realizou, em outubro, a entrega de quatro bicicletas 
de assentos duplos para a Associação na Bike com 
Deficiente Visual (NBDV), cujo propósito é a inclusão 
social da pessoa com deficiência visual por meio do 
ciclismo. A instituição conta há cinco anos com a parceria 
da Unimed Goiânia para realizar semanalmente passeios 
ciclísticos pela cidade com os seus associados. Em 
2022, 25 duplas participaram dos passeios realizados 
no terceiro domingo do mês, mas muitos ciclistas da 
comunidade também integraram os comboios que 
ram a ter até 100 participantes.

Ações Sociais

Projeto Creches
A Unimed Goiânia oferece ajuda de custo para a creche 
Ministério Filantrópico Terra Fértil, que atua há 31 anos na 
prestação de serviços na área de prevenção, desintoxicação 
e ressocialização dos chamados “meninos de rua” 
(vítima de maus tratos, violência e drogadição). A Terra 
Fértil acompanha crianças e adolescentes com Medida 
Protetiva de Acolhimento Institucional e adolescentes 
em conflito com a Lei sob Medida socioeducativa em 
meio aberto.  
A Terra Fértil mantém 22 unidades de atendimento: duas 
unidades de comunidade “casas lares”, três centros de 
artes, duas escolas de Ensino Fundamental e 15 unidades 
de Educação Infantil. E, ainda oferece à comunidade 
espaço de congregação de organização política-social, 
defesa dos direitos, intercâmbio cultural, educacional, 
religioso e econômico às famílias. 

Lar de Idosos São Vicente de Paula: abrigo fundado 
em 1994, assiste idosos no formato albergue assistencial. 
A instituição acolhe atualmente 57 idosos que possuem 
limitações para as atividades da vida diária, em regime de 
internato.  Além de uma contribuição mensal, a Unimed 
Goiânia assiste o abrigo com doação de alimentos, roupas 
e cadeiras de rodas.

Médico Solidário
Um grupo de 79 médicos cooperados da Unimed Goiânia 
doa voluntariamente o montante de até 6% do Imposto 
de Renda devido para o Fundo da Infância e Adolescência 
de Goiânia (FIA). As doações são aplicadas em projetos 
sociais, projetos de pesquisa e obras da Associação de 
Pais e Amigos de Excepcionais (APAE), que possibilitam 
a recuperação, tratamento ou readaptação social de 
crianças e jovens carentes. As doações são descontadas 
automaticamente pela Cooperativa e repassadas ao Fundo 
da Infância e Adolescentes para os projetos da APAE. 

// km 114 // km 115

Atletas participam da Unimed Meia Maratona
de Goiânia 2022, que aconteceu dia 16 de outubro
Crédito de imagem: Leonardo Fernandes

Unimed Goiânia apoia projeto de ciclismo da 
Associação NBDV para deficientes visuais



meio ambiente
Como
protegemos o

4.

Paulo 
Roberto
dos Santos
presidente
da Amma de
Senador Canedo

A comunidade recebe esse
reflorestamento com a maior
satisfação. A área que vai ser
recuperada é próxima
a duas comunidades bem
povoadas no nosso município
e, com certeza, vai ser um
enorme ganho para todos.

“

S u s t e n t a b i l i d a d e .  U m  c a m i n h o  s e m  v o l t a . 
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Este capítulo aborda como

a Cooperativa manteve em 

2022 suas operações alinhadas 

à proteção do meio ambiente

e, de maneira abrangente, 

à qualidade de vida das pessoas 

no planeta. Nesse eixo do 

Relatório é contemplado o 

Consumo Consciente/Responsável 

da Água na Cooperativa, apontada 

como prioridade na Matriz 

de Materialidade, bem como

as ações e projetos que 

contribuem com a conservação

do meio ambiente.

Em 2022 a Unimed Goiânia realizou 
100% das suas operações com boas práticas 
que visam a conservação do meio ambiente, 
desde a destinação correta de resíduos até 
a compensação de CO2 emitido em suas 
atividades, com o plantio de árvores. 
Em parceria com o Sistema OCB/Sescoop 
também apoiou importantes atividades 
de recuperação de ambientes degradados. 

2022 entra para a história da 

Unimed Goiânia como o ano em 

que a Cooperativa cria seu braço 

social: o Instituto Unimed Goiânia.  
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sustentabilidade
/ / / COMPROMISSO COM A

A Unimed Goiânia entende que a sustentabilidade é 
responsabilidade de todos, mas antes de tudo é um 
compromisso expresso da Cooperativa. Em 2022, com 
base em seus valores, fomentou a cultura ESG (sigla 
em inglês para Environmental, Social and Governance, 
ou questões ambientais, sociais e de governança 
corporativa) com ações que fizeram a diferença na vida 
das pessoas.  

Plantio de árvores
A Unimed Goiânia realizou em junho de 2022, a doação 
de 2.200 árvores nativas para o viveiro da Agência 
Municipal do Meio Ambiente de Senador Canedo, 
município que integra a região Metropolitana de Goiânia. 
Em dezembro, foi realizado o início do plantio das mudas 
com a participação de colaboradores da Unimed Goiânia 
juntamente com crianças e adolescentes que participam 
do Programa de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos da Secretaria de Assistência Social e Cidadania 
(Semasc).  

A ação faz parte do processo de neutralização da 
emissão de Dióxido de Carbono (CO2) relacionada ao 
consumo de combustíveis utilizados em automóveis 
e geradores de energia e ao consumo de gás natural 
pela Cooperativa, no ano de 2020. Para o cálculo das 
emissões da operadora de planos de saúde, recursos 

próprios e eventos, foi usado o software CO2 Neutro 
disponibilizado pela Unimed do Brasil. Desse modo foi 
possível fazer a quantificação de árvores que devem ser 
plantadas para neutralização de CO2. 

A Área de Preservação Permanente Flor do Ipê, localizada 
na região norte de Senador Canedo e que se encontra 
em situação de degradação, foi o local escolhido 
para receber o plantio das mudas. Com a doação, a 
Unimed Goiânia ajudou a dar andamento no projeto de 
recuperação de uma área de aproximadamente 40 mil 
metros quadrados. Senador Canedo faz parte da área 
de atuação da Unimed Goiânia e a Cooperativa tem sua 
atenção voltada para o cuidado com as pessoas dessa 
região e isso inclui a preservação do meio ambiente. 
Dentre os princípios que regem o cooperativismo, a 
Unimed Goiânia também busca ser reconhecida no 
mercado por essa característica. O plantio de espécies 
nativas do cerrado possibilita a redução dos efeitos 
negativos da emissão de gases nocivos como o CO2, que 
afeta diretamente a qualidade do ar e a saúde de todos.

Além da doação de 2.200 mudas de árvores 
nativas do Cerrado para Senador Canedo 
também foram doadas mais 500 mudas 
em eventos do Sicoob Unicentro BR, 
Consciente Construtora e Sebrae Goiás.  

///O trabalho preventivo 
de conservação do meio 
ambiente também faz 
parte do cuidado com
a saúde das pessoas. 
Os médicos cooperados 
buscam orientar os 
pacientes a viverem
mais e melhor e do
ponto de vista da biologia, 
a fauna e a flora fazem 
parte desse processo. 

Muda de Ipê Rosa

///PROJETO V DE VERDE
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O Inventário de emissão de CO2 do ano de 2022 
contabilizou 487,26 tCO²e. As emissões são 
contabilizadas em três escopos diferentes. Esse volume 
será neutralizado pelo plantio de árvores que serão 
computadas ao longo de 2023. 

Combustível e gás natural - O escopo 1 está relacionado 
ao consumo de combustíveis e gás natural utilizados 
em automóveis diretos, geradores de energia e ao 
consumo de gás natural. O consumo em 2022 foi 
menor que no ano anterior quando, devido à otimização 
na utilização das frotas de veículos diretos para 
atendimentos domiciliares. Também houve menor 
consumo de óleo diesel para os geradores de energia 
nas unidades de saúde. 

Energia elétrica - O escopo 2 está relacionado 
diretamente ao consumo de energia elétrica. Em 2022, 
o consumo foi menor em relação a 2021 devido ao 
uso mais consciente nos prédios administrativos e 
unidades de urgência e emergência. 

Fontes indiretas - Já no escopo 3 são relacionadas 
as fontes indiretas que incluem viagens aéreas e 
terrestres. A variação em relação a 2021 também deve-
se à maior frequência nesse escopo dos traslados de 
colaboradores em veículos de aplicativos.

Escopo 1

2 0 1 8

100,983

245,318

37,425

383,726

Escopo 2

Escopo 3

Variação

2 0 1 9

164,093

231,599

62,305

457,997

2 0 2 0

220,327

198,181

32,452

450,96

2 0 2 1

90,586

417,104

36,073

543,763

2 0 2 2

59,712

242,474

185,073

487,259

Em 2022, devido à ampliação das 
estruturas de recursos próprios, incluindo 
a inauguração do Espaço Bem-te-vi, houve 
um aumento do fluxo de colaboradores 
e beneficiários nas unidades próprias 
e um consequente aumento da água 
consumida. A água utilizada no prédio 
administrativo, nos prédios dos serviços 
próprios, laboratórios e Corretora é 100% 
proveniente da rede pública. 

Consumo
consciente
de água

2 0 1 9

///Megalitros

2 0 2 1

19,6216,13 21,73

2 0 2 2

GRI 103-1, 103-2, 103-3, 305-1, 305-2, 305-3

Efeito Estufa
/ / / RE DUÇÃO DE GASES DE
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o Futuro
/ / / C O N S E RVA R PA R A

A integridade do planeta no futuro 
depende das ações no presente.
Para atingir esse objetivo, a Unimed 
Goiânia busca a perenidade de suas 
atividades, por meio da promoção 
da saúde e prevenção de doenças, 
gerando sinergia entre as pessoas
e o meio ambiente.

Gestão de Materiais
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 301-1

Todos os materiais e insumos hospitalares utilizados 
na Unimed Goiânia em suas unidades de serviços 
próprios, incluindo o Laboratório, passam por uma 
logística que inclui processo de aquisição, recebimento, 
armazenamento, controle de validade e temperatura, 
além de controle de estoque. Para acesso ao material 
são usados sistemas próprios para solicitação
de cada setor, de acordo com a necessidade.de Dióxido de 
Carbono (CO2) relacionada ao consumo de combustíveis 
utilizados em automóveis 

Gerenciamento de resíduos
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 306-3

No ano de 2022 a Unimed Goiânia aumentou a coleta 
de materiais recicláveis. Esse resultado é fruto da maior 
conscientização dos colaboradores motivada pelas 
capacitações que foram realizadas sobre o manejo dos 
resíduos com ênfase na segregação, acondicionamento 
e destinação correta. Em 2022, o volume de resíduos 
também teve um aumento de 64% em função da 
inauguração do Espaço Bem-te-vi, nova unidade própria 
da Unimed Goiânia.

Papel e Papelão
Todo o papelão e papel usado recolhido pela Unimed 
Goiânia é destinado para reciclagem. Em 2022, foram 
destinados 4.540 quilos de resíduos de papel para a 
Copel Recicláveis e 1.140 quilos para a Cooper Rama, 
conforme registro em guias de pesagem.

Lona e PVC
A Unimed Goiânia também realizou, no ano de 2022, 
a reciclagem de banners de lona para a confecção de 
malotes e ecobags. Os malotes são utilizados no sistema 
de transporte interno e externo de documentos, que 
contempla todos os setores da Cooperativa. Ao longo 
do ano de 2022, foram confeccionados 150 malotes e 
50 bolsas bags (ecobags).

Mensalmente, a Unimed Goiânia realiza o recolhimento 
de cartões de pvc em desuso de beneficiários, 
colaboradores e cooperados, que são triturados. A 
Cooperativa fechou o ano de 2022 com 62 quilos de 
cartões triturados, que serão transformados em peças 
para ações de marketing e endomarketing.

Gerenciamento de resíduos em toneladas

Resíduos Infectantes/Perfurocortantes (KG)

Tipos de Resíduos

Resíduos Recicláveis (KG)

61,37

3,42

2 0 2 0 2 0 2 1

68,70

7,64

67,89

7,38

2 0 2 2

Total 6 8 , 1 6 8 1 , 5 2 8 3 , 7 6

Resíduos para Descontaminação (KG) 61,37 68,70 67,89
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Caminhada Ecológica
A 29ª Caminhada Ecológica contou com o patrocínio 
exclusivo da Unimed Goiânia. A Cooperativa está 
presente no evento desde 2009.  O resultado de 
2022 foi grandioso: 100 mil pessoas impactadas 
diretamente e aproximadamente cinco milhões de 
pessoas alcançadas pelos veículos de comunicação 
do Grupo Jaime Câmara, que cobriram o evento e 
realizaram citação da marca Unimed Goiânia. 

Durante cinco dias, 21 atletas fizeram, a pé, o percurso 
de 310 km entre os municípios goianos de Trindade e 
Aruanã. O evento é uma iniciativa pioneira, assinada 
pelo jornal O Popular, que une esporte, ecologia, 
ecoturismo, ciência e cultura. É uma das maiores 
vitrines de preservação do bioma Cerrado no Estado.  

A Caminhada Ecológica é um projeto que, ano após 
ano, se torna mais conhecido por diferentes públicos, 
especialmente o turista que frequenta o Rio Araguaia. 
Para a Unimed Goiânia, muito mais que a grande 
exposição da marca na mídia, o maior retorno dessa 
ação é contribuir com a sensibilização das comunidades 
sobre a importância da Conservação do Cerrado, 
especialmente as ribeirinhas. O Rio Araguaia é um 
manancial que garante o equilíbrio ambiental de nosso 
estado e de todo o País.

Apoio médico - Durante a Caminhada Ecológica, que 
teve como lema: “Por um Cerrado Vivo”, a Unimed 
Goiânia teve um papel importante no apoio aos atletas. 
A Cooperativa forneceu ambulância que acompanhou a 
largada dos atletas até o limite entre os municípios. Um 
trailer médico da Unimed Goiânia também acompanhou 

a largada até a chegada do comboio dos atletas em 
Aruanã. A Cooperativa forneceu ainda toda a medicação 
necessária para atendimento aos atletas durante a 
Caminhada Ecológica.  

Ação socioambiental - Com apoio de colaboradores 
integrantes do Grupo de Voluntários da Unimed 
Goiânia, este ano, foi realizada uma ação prática 
e ao mesmo tempo educativa. Foram instalados 
amassadores de latinhas do projeto ‘’Eu ajudo na lata’’ 
em estabelecimentos próximos ao local de chegada 
dos atletas em Aruanã. A ação teve como objetivo 
conscientizar a população ribeirinha e os visitantes 
sobre a importância da destinação correta de latas 
de alumínio.  

Caminhada Ecológica entre 
Trindade e Aruanã, vitrine de 

preservação do segundo maior 
bioma brasileiro, também abre 
espaço para divulgar a Unimed 

Goiânia como indutora da 
conservação do meio ambiente  e 

da qualidade de vida. 

Dia de Cooperar Ambiental 
A Unimed Goiânia comemorou o Dia Mundial do 
Cooperativismo no dia 2 de julho, participando do Dia 
de Cooperar Ambiental 2022 promovido pelo Sistema 
OCB Sescoop. Com o tema “Cooperar é da nossa 
natureza”, o Dia C Goiás 2022 reuniu aproximadamente 
três mil pessoas no Jardim Botânico. A Unimed Goiânia 
patrocinou o evento, juntamente com cooperativas do 
Sicoob. O Dia C contou também com a participação 
de mais de 20 cooperativas que ofereceram serviços 
e brincadeiras para a população. 

Para incentivar as pessoas à prática de exercícios físicos, 
a Unimed Goiânia, como nas edições anteriores de 2019 
e 2021, instalou uma tenda inflável no evento para 
oferecer aos participantes aulas de ginástica funcional 
ministradas por profissionais da TRC Assessoria 
Esportiva. Outra ação da Cooperativa foi a realização de 
uma Oficina de Montagem de Brinquedos. As crianças 
participantes aprenderam, com o grupo Companhia de 
Teatro O Corpo na Contramão, a aproveitar materiais 
descartados na produção de brinquedos. Os monitores 
voluntários levaram materiais recicláveis, como garrafas 
pet e recortes de papel e EVA para a montagem de 
peças lúdicas, como bolas e jogos de boliche. 

Homenagem - O Dia C 2022 deixou um legado 
para a população de Goiânia com a inauguração no 
Jardim Botânico de um orquidário com 90 plantas de 
60 espécies diferentes. Também foi feita a entrega 
de um novo acervo de rosáceas e o plantio de 262 
mudas, representando cada uma das cooperativas de 
Goiás. Entre as orquídeas doadas pelas cooperativas, 
o destaque foi a espécie Cattleya Nobilior Amaliae, 

descoberta pela goiana Amália Hermano, geógrafa e 
botânica, que também dá nome ao Parque do Jardim 
Botânico, onde as flores estão expostas a partir de 
agora.

A Unimed Goiânia integra um sistema 
de organizações que desenvolvem não 

apenas no Dia C mas, durante todo o ano, 
ações que promovem a educação e a 

preservação ambiental. Isso é cooperar e é 
o jeito de cuidar da comunidade em que a 

Cooperativa está inserida. 

Equipe de colaboradores da 
Unimed Goiânia no Dia C 2022

// km 126 // km 127



Rio Meia Ponte - Com foco na preservação do meio 
ambiente, o Projeto Rio Meio Ponte é uma das ações 
do Dia de Cooperar 2022 patrocinadas pela Unimed 
Goiânia. A campanha, lançada pelo Sistema OCB/GO, 
com o apoio de cooperativas goianas, instalou na 
primeira semana de junho duas ecobarreiras no Rio 
Meia Ponte para a contenção do lixo flutuante jogado 
no manancial.  O objetivo foi ajudar na limpeza do 
rio e promover a educação ambiental da população, 
para a conscientização da importância de preservar 
os mananciais dos municípios onde vive. 

Campanha Eu Ajudo na Lata
A Unimed Goiânia participou da 9ª Campanha “Eu 
Ajudo na Lata”  promovida pela  Unimed do Brasil em 
2022. A proposta da campanha foi arrecadar lacres de 
latas de alumínio para a venda. O valor arrecadado foi 
revertido em cadeiras de rodas, cadeiras higiênicas, 
bengalas, andadores entre outros itens para beneficiar 
pessoas em entidades sociais que sejam legalmente 
constituídas, e que poderão assistir outras pessoas com 
necessidades, em forma de empréstimo e sem custos. 
No ano de 2022 foram arrecadados 78,5 Kg de lacres. 

Apoio à mobilidade - Em 2022, em apoio ao aumento 
da mobilidade das pessoas, a Unimed Goiânia entregou 
56 cadeiras de rodas para diferentes instituições. Ao 
todo, 28 unidades foram disponibilizadas para uso dos 
visitantes do Flamboyant Shopping Center. Também 
foram entregues 28 cadeiras para o Abrigo dos Idosos 

São Vicente de Paulo e 10 para a Associação dos 
Deficientes Físicos de Goiás (ADFEGO). Para a Unimed 
Goiânia, proporcionar mobilidade para pessoas também 
significa cuidar delas. Diz respeito à preservação da 
independência física, redução do risco de quedas e 
redução de dores crônicas.
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Crianças aprendem com 
voluntários a fazer brinquedos 
com garrafas pet

Aulão” começou com 
um alongamento na 

tenda da Cooperativa



Cooperativa ganha 
braço socioambiental

Em 2022, a Unimed Goiânia fundou o Instituto 
Unimed Goiânia, uma instituição do terceiro setor 
voltada para o desenvolvimento socioambiental que 
compreende um processo de melhoria da qualidade 
de vida da sociedade de maneira sustentável. A 
instituição atuará primordialmente em três eixos: 
educação, meio ambiente e assistência social.

Será o braço socioambiental da Cooperativa e terá 
uma atuação abrangente, inclusive na assistência 
social. Na área de educação, por exemplo, atuará na 
perspectiva do pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
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Unimed   
Goiânia

/ / / I N S T I T U T O



A Assembleia de Constituição do Instituto Unimed 
Goiânia, realizada no dia 2 de junho, na sede 
administrativa da Unimed Goiânia, teve a participação 
de associados fundadores, incluindo médicos, 
colaboradores e beneficiários da Cooperativa.

Durante a solenidade, o Estatuto da instituição foi 
integralmente aprovado pelos associados natos. 
Também foi aprovado, por aclamação, o primeiro 
Conselho Deliberativo que será presidido pelo médico, 
Sergio Baiocchi Carneiro, e será composto por 10 
conselheiros. No mesmo rito, a Diretoria Executiva 
foi aprovada e os dirigentes exercerão suas funções 
sem remuneração. 

O nascimento do Instituto Unimed Goiânia é a realização 
de um sonho coletivo, que se concretiza por meio de um 
trabalho sério voltado para a sociedade. A instituição 
iniciou suas atividades focadas no desenvolvimento de 
projetos relevantes para a sociedade, mas trazendo na 
bagagem um histórico de ações que a Unimed Goiânia 
realiza há vários anos.

Com a homologação da pessoa jurídica de direito 
privado, de fins não econômicos, o Instituto também 
está apto para apoiar e estabelecer parcerias público-
privadas em projetos voltados para o resgate da 
cidadania, em atividades socioeducativas, bem como 
valorização de espaços públicos, mobilidade urbana 
e o meio ambiente em todos os níveis.

Desde 1994, quando foi implantado o Projeto Social 
Creche, a Unimed Goiânia realiza atividades com 
resultados sociais. Em 2010, foi criada a área de 
Responsabilidade Social no setor de Marketing e, no 
ano passado, a área foi ampliada e reestruturada para 
atender os objetivos estratégicos da Cooperativa. Com 
a criação do Instituto Unimed Goiânia a Cooperativa 
busca alcançar mais ações socioambientais, elaboração 
e execução de projetos socioeducacionais. Também 
buscará ampliar projetos como o Ecoponto, reciclagem 
de resíduos e plantios de mudas.

///HISTÓRIA

O Instituto Unimed 
Goiânia tem o 

compromisso de 
criar oportunidades 

de desenvolvimento 
coletivo e individual. 

Estatuto do Instituto 
Unimed Goiânia 

é aprovado pelos 
associados natos
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Sergio Baiocchi Carneiro 
apresenta estatuto 
do Instituto em Assembleia



2022
/ / / AÇÕES

Vacinação do Bem
Por meio do Projeto de Vacinação do Bem, a Unimed 
Goiânia imunizou, gratuitamente, 113  pessoas em 
situação de vulnerabilidade contra a H1N1 em três 
campanhas realizadas em 2022. A ação foi realizada 
na unidade móvel da Cooperativa com a parceria da 
ONG Mais Ação e da Associação Tio Cleobaldo. 

Doação de Alimentos
A Unimed Goiânia arrecadou 1.660 quilos de alimentos 
não perecíveis e 140 litros de leite com a realização das 
inscrições para a Corrida Dia de Saúde 2022. O evento de 
caráter esportivo-social foi realizado pela Cooperativa, 
em março, para estimular a adoção de hábitos saudáveis 
pelas pessoas e também abrir oportunidade para uma 
ação solidária. A Unimed Goiânia enviou 830 quilos 
de alimentos e 140 litros de leite para o Centro de 
Aplicação da Pedagogia do Amor (CAPA) e a Associação 
dos Moradores do setor Terra do Sol recebeu 830 quilos 
de alimentos. 

Camisetas esportivas
O Instituto Unimed doou 39 kg de camisetas masculinas 
e femininas em malha poliamida, utilizada para prática 
de esportes, para os Escoteiros do Brasil. A ação integra 
a política de apoio a entidades que desenvolvem um 
trabalho de educação continuada com as crianças 
e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o 
desenvolvimento social na formação de cidadãos 
conscientes e atuantes.

Laboratórios de informática
O Instituto Unimed Goiânia, dentro do eixo Educação, 
realizou em 2022 a doação de computadores para 
duas escolas em Goiânia. O primeiro lote com 20 
microcomputadores completos, 16 mesas e cadeiras 
foi doado para o Ministério Filantrópico Terra Fértil. O 
laboratório está localizado na Escola de Valentes Luzeiro. 
Para a Escola Espírita Portal da Luz foram entregues 
30 microcomputadores completos e 26 cadeiras. O 
laboratório está localizado na unidade do Centro de 
Aplicação da Pedagogia do Amor (Capa). 

Potinhos de Amor e Cuidado 
Diante dos resultados positivos apresentados em 2022, o 
projeto Potinhos de Amor e Cuidado foi incorporado pelo 
Instituto Unimed Goiânia ao seu rol de ações.  O projeto, 
iniciado como uma ação pontual dentro da campanha 
Agosto Dourado de incentivo à amamentação, arrecada 
recipientes de vidro para uso de bancos de leite de 
Goiânia. O leite materno deve ser armazenado em potes 
de vidro de boca larga (300, 500 ou 700ml) amplamente 
utilizados nos bancos de leite para acondicionamento 
e fornecimento de leite materno doado.  A cada dois 
meses, os potinhos de vidro são enviados para o banco 
de leite.  Em 2022 foram entregues 200 pontinhos para 
a Maternidade Dona Iris.
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Coordenadora do Capa recebe 
doações da Unimed Goiânia



Natal pra Todos  
Pelo sétimo ano consecutivo, a Unimed Goiânia apoia 
a campanha Natal Pra Todos, realizada pela Record 
TV Goiás. Em 2022, a Cooperativa ofereceu seis 
postos de coleta de alimentos que visam combater 
a fome e levar mais dignidade a milhares de pessoas. 
Com a cooperação e união de médicos cooperados, 
colaboradores, beneficiários e comunidade, 1.857,418 
quilos de alimentos foram arrecadados. As doações 
ocorreram até o dia 09 de dezembro.    

Com o tema “Vem ser Solidário”, o objetivo da 
campanha foi ajudar famílias em vulnerabilidade social. 
O projeto tem grande alcance social e a meta de 2022 
era arrecadar 10 toneladas de alimentos com a união de 
diversos parceiros. Desde 2013, cerca de 125 toneladas 
de alimentos foram arrecadadas transformando em um 
momento único e especial o Natal de diversas pessoas 
em situação de risco.  

Dia D - A campanha Natal Pra Todos contou ainda com a 
ação do Dia D realizada em 06 de dezembro pela Unimed 
Goiânia com o apoio do Instituto Unimed Goiânia, no 
Centro de Diagnóstico Unimed (CDU), com o intuito de 
favorecer a arrecadação de alimentos. Quem doou 1 kg de 
alimento, ganhou uma muda de Ipê ou Paineira, árvores 
típicas do Cerrado. A iniciativa integrou o trabalho de 
compensação de CO2 da Cooperativa no ano de 2021. Ao 
final do Dia D, 151 kg de alimentos foram arrecadados.  

Bazar Solidário   
Encabeçado por uma equipe de mulheres com forte 
atuação no setor cooperativista, o Projeto Brasileira 
realizado pelo Sicoob UniCentro Br e apoiado pelo 
Instituto Unimed Goiânia promoveu em novembro de 
2022, o Bazar Solidário. Mais de 1.000 peças foram 
comercializadas no evento realizado no Shopping 
Bougainville. O Instituto Unimed Goiânia ofereceu 
uma muda de Ipê para as 200 primeiras pessoas 
que participaram do Bazar. As mudas fazem parte da 
compensação de CO2 da Cooperativa no ano de 2021.

Essa foi a primeira edição do evento, que contou com 
itens femininos, infantis, sapatos e acessórios. O valor 
arrecadado com a venda será destinado às instituições 
que atendem mulheres em situação de vulnerabilidade 
social. 
 

Instituto Unimed Goiânia 
realiza ação socioambiental
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Ação do Dia D arrecada 151 kg 
de alimentos para a campanha 
Natal Pra Todos

Quem doou 1 kg de alimento, 
recebeu uma muda de Ipê ou 
Paineira, árvores típicas do 
Cerrado



Doação de uniformes - Como forma de incentivo à 
solidariedade, a Unimed Goiânia coleta uniformes 
de colaboradores que não estão mais em uso para 
doação a entidades filantrópicas. A ação social que já 
é tradição na Cooperativa, em 2022 fez a diferença para 
a Associação Tio Cleobaldo e para o projeto Terra Fértil. 
Cada entidade recebeu aproximadamente 1.500 peças, 
incluindo calças, camisas, saias e vestidos que foram 
higienizados, revisados e organizados em embalagens 
individuais para a doação.

Projeto Sentidos e Emoções - As flores naturais 
utilizadas na decoração de eventos da Unimed Goiânia 
passaram a ser  destinadas,a partir de 2022, para abrigos 
de idosos que têm a oportunidade de apreciar a natureza 
e a arte. Estudos revelam que ter flores no ambiente 
contribui para a redução do estresse, acalma a mente 
e melhora o bem-estar.

Dezembro solidário - No final de 2022, o Instituto 
Unimed Goiânia, em parceria com a Cooperativa, 
realizou a doação de alimentos e produtos diversos para 
instituições que apoiam pessoas em vulnerabilidade 
social.

Entre elas estão a Associação dos Moradores Terra 
do Sol, o Grupo Mensageiros da Luz, o Grupo Espírita 
Caminheiros da Luz e o Lar de Idosos São Vicente de 
Paula. Puffs, camisetas esportivas, arranjos florais e 
kits natalinos foram doados com o objetivo de trazer 

conforto e alegria nesse período do ano. Também foram 
doadas 100 cestas básicas para o Grupo Mensageiros 
da Luz e 10 tortas doces foram compartilhadas entre 
os moradores do Lar dos Idosos São Vicente de Paula. 
Um momento especial de praticar a solidariedade e 
ajudar o próximo!

Ecobags - Em dezembro de 2022, o Instituto Unimed 
Goiânia confeccionou, com o apoio da Unimed Goiânia, 
150 malotes e 50 ecobags com o reaproveitamento de 
lona de banners usados pela Cooperativa. Os malotes 
substituem os envelopes de papel e circula entre os 
setores da Unimed Goiânia transportando documentos 
entre as diversas áreas.  E as ecobags com a logomarca do 
Instituto Unimed Goiânia são destinadas para venda. As 
peças são resistentes, fáceis de limpar e são exclusivas 
com combinações de cores e estampas diferentes.

O Instituto Unimed Goiânia 
tem em um dos seus eixos 

colaborar com o meio 
ambiente, incentivando 

as práticas que sejam 
ecologicamente corretas, 

ambientalmente sustentáveis, 
de modo a defender a 
preservação do meio 

ambiente para as gerações 
futuras. O reaproveitamento 

dos banners de lona utilizados 
em eventos é mais uma ação 

concreta nesse sentido. 
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R e s u l t a d o s
5.

Temos uma vinculação fortíssima com a Unimed Goiânia, o que nos honra. Uma parceria 
que, em 2022, se fortaleceu pela determinação das duas gestões. Tivemos várias 
ações conjuntas. Do ponto de vista financeiro, remuneramos os juros do capital dos 
cooperados e a Unimed Goiânia é uma das beneficiadas com isso. Além da distribuição 
de sobras, que só existe em cooperativas. E, ao promover ações de negócios, também 
houve benefício para as duas cooperativas, ganhamos com a intermediação e a Unimed 
Goiânia com aplicação, remuneração e recursos com melhores condições do que com 
um banco comercial comum. Uma relação de intercooperação.

“

econômico-financeiros
Raimundo 
Nonato Leite 
Pinto
Diretor-presidente 
do Sicoob UniCentro 
Br

E s s a  c o n q u i s t a  é  d e  t o d o s  n ó s . 



Neste capítulo, a Cooperativa 

relata como venceu em 2022 

os grandes desafios econômico-

financeiros causados por uma 

conjuntura nacional adversa vivida 

pela Saúde Suplementar

 e, de especial modo, pelos efeitos 

residuais da pandemia 

da covid-19, incluindo 

a demanda reprimida por exames 

e procedimentos médicos. 

Os pilares do desenvolvimento 

sustentável implantados em 2022, 

como medidas de austeridade,

vão ancorar a continuidade 

do desenvolvimento 

da Unimed Goiânia no futuro.

Com a escalada do custo 

assistencial ao longo de 2022, a 

Unimed Goiânia adotou medidas 

de austeridade para contenção 

de despesas administrativas, 

sem comprometer o crescimento 

da carteira de beneficiários e a 

manutenção da qualidade da 

gestão evidenciada pela nota 

máxima do IDSS. 

GRI 103-1, 103-2, 103-3, 201-1
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Saúde Suplementar
/ / / ECONOMIA E O ME RCADO DE

Em 2022, o cenário global foi permeado por incertezas 
e se caracterizou, de modo geral, pela queda do nível 
de atividade, disparada da inflação e alta de juros. O 
Brasil, por outro lado, apresentou uma retomada do 
PIB, que em 2022 registrou crescimento de 2,9%, na 
comparação com 2021.

A Saúde Suplementar enfrentou situação financeira 
delicada, com quatro semestres seguidos de prejuízos 
operacionais registrados. Em uma análise geral dos 
números, retirado o efeito da inflação (IPCA), nota-
se queda de receita de planos (-3%) e de despesa 
assistencial (-2%) no terceiro trimestre de 2022, apesar 
do aumento do número de beneficiários, que ficou 
em 50,1 milhões (planos médico-hospitalares) e 30,5 
milhões (planos exclusivamente odontológicos) em 
setembro de 2022.

Segundo a Federação Nacional de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde), o avanço ocorreu, principalmente, no 
segmento coletivo empresarial (crescimento de 6,1%), 
aquele oferecido pelas empresas aos seus funcionários. 
Na análise da federação, o resultado reflete em parte a 
redução da taxa de desemprego no 2º trimestre de 2022.

As dificuldades de o mercado obter retorno 
exclusivamente na operação de planos vem sendo 

observado pela ANS desde o 2º trimestre de 2021. Este 
cenário é demonstrado pelo aumento da sinistralidade 
acumulada do ano, passando de 88,84% no 2º trimestre 
de 2022 para 90,30% no terceiro trimestre.  

De janeiro a setembro deste ano, o setor registrou 
resultado líquido negativo de R$ 2,5 bilhões, concentrado, 
especialmente, em operadoras de assistência médica 
de grande porte. No total, as operadoras médico-
hospitalares apresentaram resultado líquido negativo 
de R$ 3,4 bilhões. 

A comparação da receita de planos e despesas 
assistenciais reforça os movimentos de estagnação 
da receita e sugere mudança dos beneficiários para 
planos mais baratos desde o 4º trimestre de 2021. As 
mensalidades de planos individuais familiares foram 
particularmente impactadas pelo reajuste de -8,19% 
no primeiro quadrimestre do ano. 

/ / / Impactos na
        Unimed Goiânia

A Unimed Goiânia, seguindo o comportamento de 
mercado, apresentou aumento acentuado da despesa 
assistencial até o final de 2022, especialmente quando 
comparado aos níveis pré-pandêmicos. No período 
observou-se uma mudança no comportamento do 
beneficiário, traduzida em uma uma maior busca por 
serviços de assistência à saúde.  

Média Mensal de Sinistros

Na média mensal do sinistro de 2022, houve aumento 
de 36% em valor, o que corresponde em montante 
a R$ 46 milhões ao mês, quando comparado com 
2019, e 11% que corresponde a 17 milhões, quando 
comparado com 2021. Além disso, houve aumento nos 
atendimentos ambulatoriais, que passaram a representar 
um percentual maior de participação.

2019

A m b u l a t o r i a lA n o

79.210.883,43

75.257.583,88

98.962.500,43

112.739.885,97

2020

2021

2022

49.108.186,56

45.346.633,51

57.883.205,50

61.621.038,73

I n t e r n a ç ã o To t a l

128.319.019,99

120.604.217,40

156.795.704,93

174.360.924,70

Va r i a ç ã o

-6%

30%

11%



Contraprestações
Não obstante este impacto adverso, as contraprestações 
líquidas da Cooperativa tiveram um aumento de 6,03% em 
relação a 2021. Esse resultado demonstra a efetividade 
das medidas que permitiram um crescimento na carteira 
de beneficiários de 4,4%, em decorrência de uma política 
comercial mais estratégica diante dos desafios impostos 
por um mercado cada vez mais competitivo.

Obs.: Os números de 2020 e 2021 publicados no Relatório de Gestão e 

Sustentabilidade 2021 foram adaptados a fim de torná-los comparáveis 

ao ano de 2022, quando houve mudança do Plano de Contas.
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EVOLUÇÃO DAS CONTRAPRESTAÇÕES
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Contraprestações

Plano de Contas Atual

(EM BILHÕES R$)

Nota explicativa - O Plano de Contas é o principal 

instrumento de controle econômico-financeiro 

e patrimonial das empresas. Ele facilita o 

fornecimento de informações gerenciais, permite 

a uniformização das demonstrações contábeis, 

propicia informações para acompanhamento e 

análise do desempenho da empresa, além de fazer 

o comparativo entre sociedades congêneres.

A partir da publicação RN 528 da ANS, em 

abril/2022, todas as movimentações decorrentes 

de corresponsabilidade assumida passaram a ser 

reconhecidas como evento, portanto registradas 

exclusivamente em contas contábeis de custo 

assistencial. Desse modo, o reembolso da 

corresponsabilidade assumida, que antes era 

reconhecido em contas de contraprestação, 

passou a ser reconhecido no custo assistencial. 
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Na média mensal de 2022, houve aumento em valor e 
frequência para todos os grupos de tipos de serviços 
de atendimento ambulatorial (consultas, exames e 
terapias). O aumento em valor de 2022 em relação a 
2019 é de 42% enquanto o aumento em frequência é 
de 6%. Já o aumento em relação a 2021 em valor é de 
14% e em frequência de 11%.

O reajuste negativo da ANS impactou os planos de 
saúde de pessoas físicas, mas para pessoas jurídicas 
houve um reajuste médio de 8,56%.

O ano de 2022 também foi marcado pelo reajuste 
negativo aplicado pela ANS de -8,19%, para os contratos 
de pessoa física com datas de reajuste programadas 
entre janeiro e abril. Essa ação afetou diretamente as 
receitas de contraprestações da Unimed Goiânia em 
mais de R$ 28 milhões para os contratos com reajustes 
programados no primeiro quadrimestre do ano. Em 
razão disso, não obstante o reajuste de 15,5% aplicado 
a partir de maio, o ticket reduziu 0,29%, enquanto o 
custo médio do mesmo tipo de contratação aumentou 
em 15%, demonstrando a insuficiência da recomposição 
neste tipo de plano.///Histórico de Reajuste PF
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Faturamentos e contraprestações
Visando melhorias na gestão dos faturamentos de 
contraprestações e outras receitas da Unimed Goiânia, 
a diretoria Administrativa e Financeira, responsável por 
esta área desde outubro de 2021, realizou mudanças de 
processos para atender o planejamento estratégico da 
Cooperativa até 2024, com a orientação do Conselho 
de Administração. As medidas tiveram impacto direto 
na redução da inadimplência, diminuição de gastos e 
resultados financeiros para os cooperados. Além disso, 
as inovações e adequações implementadas no sistema 
são importantes para manter o equilíbrio financeiro do 
fluxo de caixa da Cooperativa. 

As inovações no sistema financeiro e de faturamento 
foram colocadas em prática com a adoção de medidas 
como estudos da área, desenvolvimento de fluxos, 
implantação de diretrizes e indicadores e análises de 
relatórios que resultaram em melhorias de sistemas. 
Com a adequação de processos, o objetivo foi aumentar 
a satisfação dos clientes Pessoa Física (PF) e Pessoa 
Jurídica (PJ), permitindo a postagem e a entrega das 
faturas antes do vencimento. 

Débito automático - A Unimed Goiânia ainda oferece 
para os contratantes o cadastro em débito automático 
nas principais instituições da rede bancária. A partir 
de 2022, os beneficiários passaram a poder quitar e 
pagar as mensalidades, por meio do Débito Direto 
Autorizado (DDA), em qualquer banco cadastrado com 
essa opção. As faturas e os relatórios de utilização de 
Planos Coletivos (PJ) estão disponibilizados no Portal 
de acesso exclusivo para as empresas contratantes.

Para os planos PF, é possível emitir e consultar a fatura 
de contraprestações, nos canais: APP Unimed Goiânia: 
fatura detalhada e emissão do código de barra; Site: 
emissão da fatura por meio do cadastro do contratante 
com opção para receber a fatura mensalmente por 
e-mail; e Chat Bot (Jane): solicitação de emissão do 
boleto.
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Crescimento do 
número de vidas

A Unimed Goiânia manteve, em 
2022, a liderança no market 

share na grande Goiânia e região 
de comercialização.

Dados da ANS de dezembro de 2022 
comparados a dezembro de 2021 
mostram que houve um aumento 
de 3,38 % no número de vidas dos 

planos de saúde no Brasil. Na Unimed 
Goiânia, no entanto, o crescimento do 
número de vidas em 2022 comparado 
a 2021 atingiu 4,4%, índice maior que 

a média nacional. 

Desenvolvimento
/ / / SOLUÇÕES PARA O

A ação tem a participação de diversas áreas da 
Cooperativa, como Controladoria e Planejamento, 
Contabilidade, Suprimentos, Compras, Recursos Próprios 
e Financeiro e Infraestrutura. As etapas estão previstas 
para serem concluídas no primeiro semestre de 2023, 
quando os sistemas estarão totalmente implantados 
e os novos processos estarão ativos em todas as áreas 
da Unimed Goiânia.

A medida impacta positivamente nos resultados, 
por permitir mais eficiência ao gerir os recursos, 
possibilitando a identificação de possíveis problemas e 
suas resoluções mais assertivas. Além desses resultados, 
ao final do projeto, os dirigentes e gestores terão na 
palma da mão (app) o controle e acompanhamento de 
todos os indicadores vinculados a sua gestão.

Novas práticas de gestão
Prevendo que uma demanda de atendimentos represada 
durante o período de quarentena pudesse eclodir nos 
anos seguintes, a Unimed Goiânia se adiantou e criou 
o Choque de Austeridade. Uma prática de gestão que 
potencializou resultados e ajudou a Cooperativa a 
constituir o maior fundo da sua história. A Unimed 
Goiânia comunicou os cooperados sobre a importância 
da antecipação de ações administrativas e financeiras 
que atenuaram os impactos sofridos pelo setor da Saúde 
Suplementar em 2022. 

Projeto de Gestão Orçamentária 
A Unimed Goiânia, alinhada ao planejamento estratégico, 
desenvolveu em 2022 o projeto de Gestão Orçamentária 
com o objetivo de aprimorar os controles sistêmicos e 
processos que irão promover a gestão eficaz de gastos 
e despesas da Cooperativa.

O projeto tem se desdobrado em algumas etapas, como a 
atualização de versões e implantação de novos módulos 
dentro das ferramentas ERP (Planejamento de Recursos 
Empresariais) contratadas, que sejam integrados 
aos novos softwares voltados para planejamento e 
acompanhamento orçamentário.



Otimização de mão de obra
Entre as medidas adotadas para acomodação das 
pressões exercidas no resultado global da Cooperativa, 
destaca-se a adoção de tecnologias nos processos de 
áreas autorizativas, de modo a otimizar os resultados das 
horas de trabalho das equipes envolvidas na execução. 

Parceria com prestadores - Mesmo diante de um 
cenário com grandes variações no setor de Saúde 
Suplementar, a Cooperativa manteve ao longo do ano 
de 2022 uma parceria e agenda positiva junto aos seus 
prestadores assistenciais e seus devidos representantes. 
Nesse processo, realizou a antecipação de calendários 
financeiros, cumpriu integralmente os pagamentos 
das tabelas de valores de serviços e realizou reajustes 
contratuais previstos ao longo do ano.

Auditoria concorrente - Outro destaque é a auditoria 
concorrente implementada em nove hospitais da rede 
prestadora, viabilizando um melhor acompanhamento 
das internações por time de médicos, enfermeiros e 
equipe multidisciplinar fazendo uso de aplicativo para 
inserção de dados clínicos e modelos preditivos do DRG 
para possibilitar a discussão do plano de atuação entre 
operadora e prestador durante a internação.

Negociação de débitos 
Nos últimos dois anos, a Unimed Goiânia vem 
trabalhando na implantação de melhorias nos processos 
de atendimento a beneficiários que buscam negociação 
de débitos. Para esse fim, em 2022, a Cooperativa 
finalizou a implantação de novos sistemas e fez a 
adequação dos fluxos de atendimento remoto.

Com essa medida, 82% do público que procura a 
Cooperativa para negociar, passou a ser atendido à 
distância. Nesse formato, os interessados já podem 
escolher uma entre as várias formas e facilidades de 
negociação sem precisar ir à sede administrativa da 
cooperativa. Em 2020, o percentual de atendimento 
remoto era de 67% e em 2019 era de apenas 35%. Com 
esse processo, é possível melhorar o atendimento ao 
beneficiário, aumentar o seu índice de fidelização com 
a Cooperativa e também diminuir a inadimplência.
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Unimed Goiânia implantou 
melhorias nos processos de 
atendimento a beneficiários que 
buscam negociação de débitos. 
Com a iniciativa, em 2022, 82% do 
público que procura a Cooperativa 
para negociar passou a ser 
atendido à distância.

Compra de medicamentos
Em 2022, graças a um bem-sucedido processo de 
negociação, a Unimed Goiânia firmou um acordo comercial 
com o grupo suíço Roche Químicos e Farmacêuticos 
S.A.. Assinado no mês de fevereiro, o contrato permite 
uma economia média de 25% no valor de compra dos 
produtos comercializados pelo Laboratório no mercado. 
Além da diminuição de preços, a negociação garante 
disponibilidade de estoque, proporcionando segurança 
para o tratamento dos beneficiários. 

A redução de custos para a Cooperativa com a compra 
de medicamentos do Laboratório Roche foi estimada 
em R$ 200 mil por mês ou R$ 2,5 milhões por ano. 
Mensalmente a Unimed Goiânia compra da Roche uma 
lista de aproximadamente 30 itens para atender o Centro 
de Especialidades Unimed (CEU). Até então, os produtos 
eram adquiridos no mercado de diversos distribuidores, 
sem benefício de descontos ou garantia de estoque. Com 
o acordo, a empresa vai disponibilizar os medicamentos 
com melhores preços, podendo chegar à redução de 
até 56%, dependendo do item. Entre orais e injetáveis, 
foi acordada a compra de aproximadamente 210 mil 
unidades em 2022.

A negociação com a Roche atendeu ao novo modelo de 
gestão da Unimed Goiânia, com foco na redução das 
despesas e na economia de operações comerciais. A ação 
contribuiu, de forma estratégica, com a perenidade da 
Cooperativa que possui outros acordos com fornecedores 
como Pfizer, Bayer, Abbvie, Lilly e AstraZeneca.

///HOSPITAIS 
PARTICIPANTES

Hospital do Coração Anis Rassi 
Instituto de Neurologia de Goiânia 

Hospital Santa Helena 
Instituto do Rim de Goiânia 

Hospital Amparo 
Clínica do Esporte Ortopedia Fraturas e 

Fisioterapia 
Hospital Premium 

Sociedade Beneficente Israelita Brasileira 
Hospital Albert Einstein 

Instituto de Angiologia de Goiânia



Aplicações financeiras
Após apresentar uma das maiores rentabilidades em 
aplicações no ano de 2021, entre as cooperativas de 
trabalho médico de mesmo porte, a Unimed Goiânia 
recebeu em abril de 2022, um crédito de R$ 2.619.866,12 
do Sicoob Unicentro Br. O valor é referente aos juros de 
capital e aplicações a prazo, à vista e produtos.
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R$ 2.107.659,44

R$ 74.300,59

R$ 302.324,03

R$ 2.484.284,06

Sobras referente a 
aplicações a longo prazo

Sobras referente a curto 
prazo

Sobras referente a 
produtos

Total de  Sobras Líquido
(sem juros de capital)

Carteira de investimentos – A Unimed Goiânia realiza 
uma administração ativa da carteira de investimentos, 
baseada em um processo contínuo de realocação de 
recursos entre diversas classes de ativos, buscando 
sempre as melhores oportunidades de investimentos 
conforme estabelecem as normativas 392/419 da 
Agência Nacional de Saúde (ANS) e resolução 4.444 
(Bacen). Além disso, é composta por ativos de renda 
fixa, pós e pré-fixados, fundos de renda fixa, fundos 
multimercado, fundos dedicados e atende à tabela de 
diversificação de ativos da ANS, em conformidade com 
todas as regras exigidas pelo órgão regulamentador. 
As aplicações também atendem a política interna de 
investimentos, realizando avaliações de rating, riscos de 
ativos, riscos bancários, avaliações do Índice de Basileia 
e imobilizado, com foco na preservação da Cooperativa 
e do capital aplicado.

Os resultados apresentados são consequência direta das 
ações de transparência implantadas pelo Conselho de 
Administração e executadas pela diretoria Administrativa 
e Financeira da Unimed Goiânia. O depósito das sobras 
do Sicoob Unicentro Br representa um resultado 
eficiente e responsável de aplicação dos recursos dos 
médicos cooperados, atendendo ao mercado em busca 
de um melhor retorno financeiro e colaborando de forma 
importante com a receita financeira da Cooperativa.

Parceria com o Sicoob UniCentro Br 
A Unimed Goiânia homologou, em junho de 2022, acordo 
com o Sicoob UniCentro Br, que permitirá aos médicos, 
que já são ou se tornarem cooperados, receberem seu 
crédito de produção na instituição financeira. O Sicoob 
Unicentro BR viabilizou a cota capital de muitos dos 
cooperados da Unimed Goiânia para adesão à cooperativa 
financeira.

A folha de pagamento dos colaboradores da Unimed 
Goiânia também passou a ser administrada pelo Sicoob 
UniCentro Br, a partir de julho. Para atendimento dos 
colaboradores, o Sicoob UniCentro Br ampliou o local de 
atendimento com novo espaço no prédio da agência da 
avenida T-7. A parceria resgata a liberdade do cooperado 
para voltar a receber a sua produção em uma instituição 
financeira cooperativa, coirmã da Unimed Goiânia, e que 
historicamente apoia o médico. 

O acordo de colaboração representa a volta dos médicos 
cooperados para dentro da cooperativa de crédito.  
Ambas as cooperativas vão se beneficiar da sinergia 
financeira, ou seja, dos esforços simultâneos, existentes 
nos negócios das duas instituições.

Resultados financeiros - Com o acordo de cooperação, 
os médicos cooperados passaram a ter um incremento 
significativo em seus resultados financeiros. Os 
associados tiveram uma economia em 2022 superior 
a R$ 2 milhões em taxas e tarifas bancárias. Além disso, 
existe a participação nas sobras, que é a divisão dos 
resultados financeiros positivos, entre os cooperados 
ao final do exercício de cada ano. De acordo com 
informações da Cooperativa, o Sicoob UniCentro Br 
acumulou, em 2021, R$ 173 milhões e, em 2020, R$ 
105 milhões. Um crescimento de 64,7% nos resultados 
financeiros compartilhados com seus cooperados.

Pagamento de mensalidades - A partir de agosto de 
2022, a Unimed Goiânia passou a contar com o Sicoob 
UniCentro Br para emissão dos boletos de pagamento 
das mensalidades dos beneficiários, e não mais o 
Santander. A mudança passou a valer tanto para pessoas 
físicas como jurídicas, exceto débito automático que 
não foi alterado.

O Sicoob UniCentro Br é uma 
Cooperativa de Crédito de livre 

admissão cujo objetivo é administrar 
os recursos financeiros dos 

cooperados, proporcionando maior 
rentabilidade e justiça financeira 

a todos. Fundada há 30 anos, a 
cooperativa conta com mais de 

73 mil cooperados nos estados de 
Goiás, Minas Gerais, São Paulo e 

Tocantins, além do Distrito Federal.



Recuperação de receita
Em 2022, a Unimed Goiânia implantou uma série 
de medidas que facilitaram o processo de cobrança, 
negociações e recuperação de receita, no intuito de 
manter os indicadores abaixo da média do mercado. 

As medidas implantadas pela gestão financeira também 
prezam pelo respeito e transparência – valores da 
Unimed Goiânia – aos cooperados, já que os resultados 
positivos da iniciativa possibilitam a redução na taxa 
de sinistralidade, redução de custos, recuperação e 
aumento da receita, além de permitir a antecipação da 
data do cronograma de produção médica.  

A Unimed Goiânia investiu em ações que ajudam a 
manter a inadimplência do beneficiário baixa, e em 2022 
foi uma das menores do Sistema Unimed. Buscando 
soluções em equipe, a Cooperativa garantiu em 2022 
que o beneficiário mantivesse o plano de saúde ativo 
com acesso aos serviços médicos. E para o cooperado 
essas ações significaram a garantia de atendimento 
de seus pacientes. A Cooperativa buscou ainda manter 
a responsabilidade de gerar receita financeira para 
sua viabilidade econômica, tendo uma inadimplência 
acima de 120 dias de 0,12%, o que permitiu manter os 
planejamentos orçamentários de acordo com a receita 
gerada.

Opções de fatura - As ações adotadas para a redução 
da inadimplência incluíram o envio de informativo da 
cobrança por meio de SMS, ligação, e-mail, notificação 
via correios, entre outros. Além disso, para facilitar o dia 
a dia do beneficiário, a Unimed Goiânia também oferece 
vários meios eficientes e seguros para o pagamento 
da fatura. 

As opções apresentadas foram o débito automático, 
débito direto automático, pagamento em todos os 
bancos até 59 dias, créditos, além de diversos locais 
para impressão da fatura, como o site, chat bot, Super 
App e na própria sede administrativa. 

Custo Assistencial
Em 2022, houve uma queda no número de beneficiários 
atendidos em exames relacionados à covid, como o 
exame laboratorial Sars-cov e o exame de imagem 
Tomografia do Tórax. Contudo, o custo sofreu elevação 
em consultas (+17%), medicamentos (+53%) e terapias 
(+513%). 
A sinistralidade da Unimed Goiânia foi de 96,14%. 
Esse índice é definido pela relação entre as despesas 
assistenciais, como consultas médicas e exames, e as 
receitas dos planos de saúde.

Despesas Administrativas
As despesas administrativas do ano de 2022 
representaram 9,09% dos ingressos com planos de 
saúde. Esse índice foi menor que os anos anteriores, 
em razão de medidas de contenção orçamentária 
e, principalmente, em razão do bom planejamento 
tributário implementado pela gestão.

Custo Assistencial 

Novo Plano de Contas

Sinistralidade

1,70 Bi

97,69%

2 0 2 0 2 0 2 1

1,53 Bi

89,27%

1,75 Bi

96,14%

2 0 2 2

Custo Assistencial 

Original

Sinistralidade

1,35 Bi

79,93%

2 0 2 0 2 0 2 1

1,75 Bi

90,46%

1,75 Bi

96,14%

2 0 2 2

(Bi = Bilhões)

Despesas

Despesas Administrativas

% da Receita

0,12 Bi

7,18%

2 0 2 0 2 0 2 1

0,23 Bi

11,77%

0,17 Bi

9,09%

2 0 2 2

(Bi = Bilhões)

// km 154 // km 155

Comunicar, orientar e lembrar sobre 
o vencimento da fatura é uma das 

formas de cuidar dos beneficiários e 
faz parte do Jeito de Cuidar Unimed. 
Além disso, ter as menores taxas de 
inadimplência do Sistema Unimed é 
um indicador econômico-financeiro 

importante para a Cooperativa.

Desempenho
/ / / INDICADORES DE



Endividamento Geral
O endividamento geral da cooperativa ficou em 66,22%, 
indicando que mais da metade dos ativos da cooperativa 
foram financiados por terceiros, ficando dentro da 
faixa considerada ideal pela Unimed Brasil para avaliar 
cooperativas de grande porte.

// km 156 // km 157

2020 2021 2022

47,25%  56,26% 66,22%

2020 2021 2022

1,23 1,64 1,22

Liquidez Corrente
A Liquidez Corrente da Cooperativa atingiu o patamar 
de 1,22, indicando capacidade da cooperativa de honrar 
seus compromissos de curto prazo.

Capital Baseado em Risco
Em 2022, a Unimed Goiânia apurou suas necessidades 
regulatórias pela metodologia do Capital Baseado em 
Riscos (CBR). Trata-se da regra de capital que define 
o montante variável a ser observado pela operadora 
em função de fatores pré-determinados por modelo 
padrão estabelecido pela ANS. Compreende os principais 
riscos envolvidos nas atividades relacionadas à operação 
de planos privados de assistência à saúde: Risco de 
Subscrição, Risco de Crédito, Risco Operacional, Risco 
Legal e Risco de Mercado.

Em 2022, apesar dos desafios impostos pela alta 
sinistralidade do mercado, a Unimed Goiânia apresentou 
um nível de suficiência patrimonial de 57,95% em relação 
às exigências de capital mensuradas de acordo com os 
critérios definidos pela ANS, demonstrando a manutenção 
de sua capacidade em honrar com os gastos da operação.

Capital Baseado em Risco (CBR)

C R C

C R S

C R O

P L A

Suficiência R$

C R M

C B R  ( R $ ) 211.889.400,38

122.781.419,75

Suficiência % 57,95%

5 0 . 9 6 2 . 74 1 , 9 0

1 0 2 . 3 1 2 . 0 8 4 , 4 9

5 2 . 6 2 4 . 4 8 1 , 6 8

3 7 . 2 0 2 . 5 5 9 , 4 9

3 3 4 . 6 7 0 . 8 2 0 , 1 3

Ativos Garantidores
Para atender às exigências das reservas técnicas 
garantidoras solicitadas pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), a Cooperativa adotou a 
realocação de aplicações financeiras em modalidades 
conservadoras de baixo risco, o que permitiu alcançar 
bons resultados. Até dezembro de 2022, considerando 
os rendimentos e diversificação de papéis, foi constituído 
um total de R$ 715,62 milhões em ativos garantidores. 
Esse valor é formado por R$ 323,85 milhões em ativos 
garantidores vinculados à ANS, e R$ 65,95 milhões em 
ativos garantidores não vinculados, além das aplicações 
livres que atingiram R$ 325,82 milhões.

PROVISÕES TÉCNICAS
VINCULAÇÕES/LASTROS

EM MILHÕES R$

165,03

293,72
278,93

325,82

APLICAÇÕES LIVRES/RESERVAS

715,62

462,64

640,19

674,92

TOTAL

195,31
235,74

307,47
323,85

ATIVOS GARANTIDORES
VINCULADOS/BLOQUEADOS

102,3
110,73

88,52
65,95

ATIVOS GARANTIDORES
NÃO VINCULADOS

2019 2020 2021 2022

Demonstração de resultado do exercício gerencial
Processamento: 04/01/2022

Descrição 2021 A.V.%

Custo assistencial -1.745.476

Receita Líquida 1.929.625

Resultado 184.149

Outras receitas/outras despesas

Resultado Bruto

-41.590

-15.986

-227.163

142.558

Resultado Financeiro Líquido 45.543

6.057

-48.991

Despesas de Comercialização

Despesas  Administrativas

Resultado Patrimonial

Resultado Antes dos Tributos

IRPJ/CSLL -

Resultado Líquido -48.991

-90,5%

100,0%

9,5%

-2,2%

-0,8%

-11,8%

7,4%

2,4%

0,3%

-2,5%

0,0%

-2,5%

2022 A.V.%

-1.7449.853

1.820.174

-86.207

-96,1%

100,0%

70.321

-89.340

-9.635

-165.484

-19.019

98.942

8.989

-86.207

-

3,9%

-4,9%

-0,5%

-9,1%

-1,0%

5,4%

0,5%

-4,7%

0,0%

-4,7%
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R E L A T Ó R I O  D E  G E S T Ã O  E  S U S T E N T A B I L I D A D E  2 0 2 2

anexos6.

N a  l i n h a  d e  c h e g a d a ,  v e m o s 
q u e  o  e s f o r ç o  v a l e u  a  p e n a .
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Sumário de conteúdo GRI
/ / / A N E XO 1
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI 
 
 
 
 
 
 
Padrões GRI                       Divulgação        Página   Respostas Diretas   Omissão 
GRI 101: Fundamos 2016 
 
Divulgações Gerais 
 
GRI 102:  
Divulgações 
Gerais 2016 
 

Perfil Organizacional  
102-1   Nome da Organização       08 
102-2   Atividades, marcas, produtos e serviços     42 
102-3   Localização da sede da organização      08 
102-4  Local de operações        38 
102-5   Natureza da propriedade e forma jurídica     08 
102-6   Mercados atendidos       38 
102-7   Porte da organização       88 
102-8   Informações sobre empregados e outros trabalhadores    89 
102-9   Cadeia de fornecedores       92 
102-10   Mudanças significativas na organização e em sua 
  cadeia de fornecedores                                Não houve mudanças 
                                                                                                                                                                                     em sua cadeia de  
                                                                                                                                                                                     fornecedores 
                                                                                                                                                                                     significativasno período 
102-11   Princípio ou abordagem da precaução      82 
102-12   Iniciativas externas       44 
102-13   Participação em associações       44  
 
Estratégia 
102-14   Declaração do mais alto executivo       10 
 
Ética e integridade  
102-16   Valores,princípios,normas e códigos de comportamento     72 

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI 
 
 
 
 
 
 
Padrões GRI                       Divulgação        Página   Respostas Diretas   Omissão 
GRI 101: Fundamos 2016 
 
Divulgações Gerais 
 
GRI 102:  
Divulgações 
Gerais 2016 
 

Perfil Organizacional  
102-1   Nome da Organização       08 
102-2   Atividades, marcas, produtos e serviços     42 
102-3   Localização da sede da organização      08 
102-4  Local de operações        38 
102-5   Natureza da propriedade e forma jurídica     08 
102-6   Mercados atendidos       38 
102-7   Porte da organização       88 
102-8   Informações sobre empregados e outros trabalhadores    89 
102-9   Cadeia de fornecedores       92 
102-10   Mudanças significativas na organização e em sua 
  cadeia de fornecedores                                Não houve mudanças 
                                                                                                                                                                                     em sua cadeia de  
                                                                                                                                                                                     fornecedores 
                                                                                                                                                                                     significativasno período 
102-11   Princípio ou abordagem da precaução      82 
102-12   Iniciativas externas       44 
102-13   Participação em associações       44  
 
Estratégia 
102-14   Declaração do mais alto executivo       10 
 
Ética e integridade  
102-16   Valores,princípios,normas e códigos de comportamento     72 

GRI 103: Forma  
de Gestão 2016  

103-1   Explicação do tópico material e seu limite      72 
103-2   Forma de gestão e seus componentes      72 
103-3   Avaliação da forma de gestão       72 
 
Governança 
102-18   Estrutura de governança       22 
 
Engajamento de Stakeholders 
102-40   Lista de grupos de stakeholders      09 
102-41   Acordos de negociação coletiva      89 
102-42   Identificação e seleção de stakeholders     09 
102-43   Abordagem para engajamento de stakeholders    09, 85 
102-44   Principais preocupações e tópicos levantados     09 
102-45   Entidades incluídas nas demonstrações financeiras  
                                       consolidadas                                                                                 08 
102-46  Definição do conteúdo do relatório e dos Limites  
                                       de tópicos                                                                                 09 
102-47   Lista de tópicos materiais       09 
102-48   Reformulações de informações       88 
102-49   Alterações no relato               Não houve alterações 
                                                                                                                                                                                     significativas emrelação 
                                                                                                                                                                                     a períodos cobertos por  
                                                                                                                                                                                     relatórios anteriores. 
102-50   Período coberto pelo relatório      08 
102-51   Data do relatório mais recente      08 
102-52   Ciclo de emissão de relatórios      08 
102-53   Contato para perguntas sobre o relatório     08 
102-54   Declarações de relato em conformidade com  
                                       as Normas GRI                                                                                 08 
102-55   Sumário de conteúdo da GRI       xx 
102-56   Verificação externa        08 

Tópicos materiais 
Desempenho Econômico 

GGRRII  110033::  FFoorrmmaa  ddee  
GGeessttããoo  22001166  

103-1   Explicação do tópico material e seu limite    82, 89, 93 
103-2   Forma de gestão e seus componentes     82, 89, 93 
103-3   Avaliação da forma de gestão     82, 89, 93 

 
GRI 201:  
Desempenho  
Econômico 2016  

201-1   Valor econômico direto gerado e distribuído    143 
GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016  

103-1   Explicação do Tópico Material e seu limite   143 
103-2   Forma de gestão e seus componentes     143 
103-3   Avaliação da forma de gestão     143 

GRI 204: Práticas  
de compras 2016  

204-1   Proporção de gastos com fornecedores locais    88 
GRI 205: Combate  
à Corrupção 2016  

205-2   Comunicação e capacitação em políticas  
                                       e procedimentos de combate à corrupção                        72 

GRI 103: Forma  
de Gestão 2016  

103-2   Forma de gestão e seus componentes     143 
103-3   Avaliação da forma de gestão     143 

GRI 301:  
Materiais 2016  

301-1   Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume   124 
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 

GRI 103: Forma  
de Gestão 2016  

103-1   Explicação do tópico material e seu limite    122 
103-2   Forma de gestão e seus componentes     122 
103-3   Avaliação da forma de gestão     122 

 
GRI 305:  
Emissões 2016 

 
 
 

GRI 103: Forma  
de Gestão 2016  

103-1   Explicação do tópico material e seu limite      72 
103-2   Forma de gestão e seus componentes      72 
103-3   Avaliação da forma de gestão       72 
 
Governança 
102-18   Estrutura de governança       22 
 
Engajamento de Stakeholders 
102-40   Lista de grupos de stakeholders      09 
102-41   Acordos de negociação coletiva      89 
102-42   Identificação e seleção de stakeholders     09 
102-43   Abordagem para engajamento de stakeholders    09, 85 
102-44   Principais preocupações e tópicos levantados     09 
102-45   Entidades incluídas nas demonstrações financeiras  
                                       consolidadas                                                                                 08 
102-46  Definição do conteúdo do relatório e dos Limites  
                                       de tópicos                                                                                 09 
102-47   Lista de tópicos materiais       09 
102-48   Reformulações de informações       88 
102-49   Alterações no relato               Não houve alterações 
                                                                                                                                                                                     significativas emrelação 
                                                                                                                                                                                     a períodos cobertos por  
                                                                                                                                                                                     relatórios anteriores. 
102-50   Período coberto pelo relatório      08 
102-51   Data do relatório mais recente      08 
102-52   Ciclo de emissão de relatórios      08 
102-53   Contato para perguntas sobre o relatório     08 
102-54   Declarações de relato em conformidade com  
                                       as Normas GRI                                                                                 08 
102-55   Sumário de conteúdo da GRI       xx 
102-56   Verificação externa        08 

Tópicos materiais 
Desempenho Econômico 

GGRRII  110033::  FFoorrmmaa  ddee  
GGeessttããoo  22001166  

103-1   Explicação do tópico material e seu limite    82, 89, 93 
103-2   Forma de gestão e seus componentes     82, 89, 93 
103-3   Avaliação da forma de gestão     82, 89, 93 

 
GRI 201:  
Desempenho  
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Econômico 2016  
201-1   Valor econômico direto gerado e distribuído    143 

GRI 103:  
Forma de  
Gestão 2016  

103-1   Explicação do Tópico Material e seu limite   143 
103-2   Forma de gestão e seus componentes     143 
103-3   Avaliação da forma de gestão     143 

GRI 204: Práticas  
de compras 2016  

204-1   Proporção de gastos com fornecedores locais    88 
GRI 205: Combate  
à Corrupção 2016  

205-2   Comunicação e capacitação em políticas  
                                       e procedimentos de combate à corrupção                        72 

GRI 103: Forma  
de Gestão 2016  

103-2   Forma de gestão e seus componentes     143 
103-3   Avaliação da forma de gestão     143 

GRI 301:  
Materiais 2016  

301-1   Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume   124 
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 

GRI 103: Forma  
de Gestão 2016  

103-1   Explicação do tópico material e seu limite    122 
103-2   Forma de gestão e seus componentes     122 
103-3   Avaliação da forma de gestão     122 

 
GRI 305:  
Emissões 2016 

 
 
 

305-1   Emissões diretas (Escopo 1) de gases  
                                      de efeito estufa (GEE)                                                          122 
305-2   Emissões indiretas (Escopo 2) de gases  
                                       de efeito estufa (GEE)                                                          122 
  provenientes da aquisição de energia 
305-3   Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases 
                                      de efeito estufa (GEE)                                                          122                                      

GRI 103: Forma  
de Gestão 2016  

103-1   Explicação do tópico material e seu limite                    124 
103-2   Forma de gestão e seus componentes                     124 
103-3   Avaliação da forma de gestão                     124 

GRI 306:  
Resíduos 2020  

306-3   Resíduos por tipo e método de disposição                                124 
GRI 103: Forma  
de Gestão 2016  

103-2   Forma de gestão e seus componentes                     124 
103-3   Avaliação da forma de gestão                     124 
 
 
Capacitação e Educação 
 

GRI 103: Forma  
de Gestão 2016  

103-1   Explicação do tópico material e seu limite  94 
103-2   Forma de gestão e seus componentes    94 
103-3   Avaliação da forma de gestão    94 

GRI 404:  
Capacitação  
e Educação 2016  

404-1   Média de horas de treinamento por ano, por empregado  94 
 
Diversidade eigualdade de oportunidades 
 

GRI 103: Forma de  
Gestão 2016  

103-1   Explicação do tópico material e seu limite   84 
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                                         89 
                                       e empregados de oportunidades 2016                                                                  

GRI 103: Forma de  
Gestão 2016  

103-2   Forma de gestão e seus componentes 94 
103-3   Avaliação da forma de gestão 94 
Comunidades Locais  
 

GRI 103: Forma de  
Gestão 2016  

103-1   Explicação do tópico material e seu limite  118 
103-2   Forma de gestão e seus componentes    118 
103-3  Avaliação da forma de gestão    118 

GRI 413: 
Comunidades Locais 
2016                       413-1  Operações com engajamento, avaliações                                      93 
                                                                                                        de impacto e programas de desenvolvimento  
                                                                                                        voltados à comunidade local  

Saúde eSegurança doConsumidor 
   

GGRRII  --110033::  FFoorrmmaa  ddee    
GGeessttããoo  22001166                                      103-1   Explicação do tópico material e seu limite  118 

103-2   Forma de gestão e seus componentes    118 
103-3   Avaliação da forma de gestão    118 
 

GGRRII  441166::  
SSaaúúddee  ee  SSeegguurraannççaa  
ddoo  CCoonnssuummiiddoorr  
22001166                                        416-1   Avaliação dos impactos na saúde e segurança   82 

                                      causados por categorias de produtos e serviços 

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI 
 
 
 
 
 
 
Padrões GRI                       Divulgação        Página   Respostas Diretas   Omissão 
GRI 101: Fundamos 2016 
 
Divulgações Gerais 
 
GRI 102:  
Divulgações 
Gerais 2016 
 

Perfil Organizacional  
102-1   Nome da Organização       08 
102-2   Atividades, marcas, produtos e serviços     42 
102-3   Localização da sede da organização      08 
102-4  Local de operações        38 
102-5   Natureza da propriedade e forma jurídica     08 
102-6   Mercados atendidos       38 
102-7   Porte da organização       88 
102-8   Informações sobre empregados e outros trabalhadores    89 
102-9   Cadeia de fornecedores       92 
102-10   Mudanças significativas na organização e em sua 
  cadeia de fornecedores                                Não houve mudanças 
                                                                                                                                                                                     em sua cadeia de  
                                                                                                                                                                                     fornecedores 
                                                                                                                                                                                     significativasno período 
102-11   Princípio ou abordagem da precaução      82 
102-12   Iniciativas externas       44 
102-13   Participação em associações       44  
 
Estratégia 
102-14   Declaração do mais alto executivo       10 
 
Ética e integridade  
102-16   Valores,princípios,normas e códigos de comportamento     72 

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI 
 
 
 
 
 
 
Padrões GRI                       Divulgação        Página   Respostas Diretas   Omissão 
GRI 101: Fundamos 2016 
 
Divulgações Gerais 
 
GRI 102:  
Divulgações 
Gerais 2016 
 

Perfil Organizacional  
102-1   Nome da Organização       08 
102-2   Atividades, marcas, produtos e serviços     42 
102-3   Localização da sede da organização      08 
102-4  Local de operações        38 
102-5   Natureza da propriedade e forma jurídica     08 
102-6   Mercados atendidos       38 
102-7   Porte da organização       88 
102-8   Informações sobre empregados e outros trabalhadores    89 
102-9   Cadeia de fornecedores       92 
102-10   Mudanças significativas na organização e em sua 
  cadeia de fornecedores                                Não houve mudanças 
                                                                                                                                                                                     em sua cadeia de  
                                                                                                                                                                                     fornecedores 
                                                                                                                                                                                     significativasno período 
102-11   Princípio ou abordagem da precaução      82 
102-12   Iniciativas externas       44 
102-13   Participação em associações       44  
 
Estratégia 
102-14   Declaração do mais alto executivo       10 
 
Ética e integridade  
102-16   Valores,princípios,normas e códigos de comportamento     72 
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Unimed Goiânia – Cooperativa de Trabalho Médico 
 

Demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 
e o relatório dos auditores independentes 
 

 
 
 

Sumário 
 

Relatório da Administração – exercício de 2022 ................................................................................................. 2 
Demonstrações financeiras 

Balanços patrimoniais ...................................................................................................................................... 5 
Demonstrações do resultado........................................................................................................................... 6 
Demonstrações do resultado abrangente ...................................................................................................... 7 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido ................................................................................... 8 
Demonstrações dos fluxos de caixa – método direto ................................................................................... 9 
Demonstração do valor adicionado .............................................................................................................. 10 

Notas explicativas às demonstrações financeiras ...................................................................................... 11 

 
Anexos: 
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras 

Parecer das Provisões Técnicas Balanço 2022 

Parecer do Conselho Fiscal - Exercício 2022 
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3 Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto 
 

Em 2022 a Cooperativa não efetuou nenhuma reorganização societária e nem mudanças de membros da Diretoria 

Executiva e do Conselho de Administração. 

 

 

4 Perspectivas e planos da administração para o(s) exercício(s) seguinte(s)  
 

Os planos da Administração para o ano de 2023 estão norteados pelo planejamento estratégico aprovado e 

revisado pelo Conselho, com foco na consolidação dos projetos oriundos deste plano e: (i) controle do índice de 

sinistralidade pós-covid; (ii) transformação digital dos setores da Cooperativa; (iii) fortalecimento dos recursos 

próprios; E, sobretudo, dá continuidade nas ações direcionadas a qualidade, a permanente valorização do 

Cooperado; a eficiência operacional e a inovação. 

 

 
5 Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e 

origens dos recursos alocados, inclusive aqueles voltados aos programas 

de promoção e prevenção à saúde 
 

 

 

 

Com foco voltado para a eficiência operacional e para a busca de melhor ambiente aos Cooperados e Beneficiários, 

a UNIMED GOIÂNIA em 2022 realizou investimentos em reformas e expansões estruturais. Todos os 

investimentos foram realizados com recursos financeiros próprios. 

 

 

6 Resumo dos acordos de acionistas 
 

A UNIMED GOIÂNIA segue seu Estatuto Social e a Lei das Cooperativas 5.764/71, portanto, não há acordos de 

sócios específicos. 

 

Investimentos – em milhares  2022 
Reformas em edificações   660 
Computadores e periféricos  6.955 
Móveis e utensílios   767 
Aparelhos e equipamentos   388 
Programas de promoção e prevenção à saúde  9.769 
Total  18.538 
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Relatório da Administração – exercício de 2022  
 
 
1 Política de destinação de Sobras 
 

Conforme Lei 5.764/71 e seu Estatuto Social, nos exercícios que apurarem resultados positivos, o Fundo de 

Reserva receberá 10% do resultado dos atos cooperativos. Da mesma maneira o Fundo de Assistência Técnica 

Educacional e Social (FATES) - quando for apurado sobras - receberá 5% do resultado dos atos cooperativos e 

100% do resultado dos atos auxiliares e não-cooperativos. Em 2022, em função do resultado negativo do período, 

não serão disponibilizadas sobras à disposição da AGO. 

 

 

2 Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram 

influência na “performance” da sociedade/entidade e/ou no resultado do 

exercício 

 

UNIMED GOIÂNIA em 2022, frente a um cenário de pós-pandemia, buscou fortalecer o diálogo com todos os 

integrantes do nosso ecossistema para uma construção conjunta de mais qualidade na prestação de serviços para 

nossos beneficiários e nossos cooperados. 

 

Mesmo com a flexibilização das medidas restritivas devido a redução dos casos com covid-19 a UNIMED GOIÂNIA 

manteve as ações de precaução em todas as suas áreas assistenciais e administrativas para reduzir a exposição 

de seus colaboradores, cooperados e beneficiários, bem como garantir a continuidade de seus negócios. A 

Cooperativa segue cumprindo os protocolos de segurança e higienização determinadas pelas autoridades 

competentes para garantirem o bem-estar e a segurança de todos. 

 

Em 2022 a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) definiu que os planos de saúde individuais ou familiares 

de assistência médico-hospitalar teriam percentual de reajuste de 15,5%, no período de maio de 2022 a abril de 

2023. Esse mesmo reajuste em 2021, foi pela primeira vez um percentual negativo (-8,19%), o que resultou na 

redução das mensalidades no período de maio de 2021 a abril de 2022. O resultado negativo do índice foi um 

reflexo da redução na utilização de serviços na saúde suplementar ocorrida em 2020, fenômeno provocado pela 

pandemia de covid-19.  

 

Com a pandemia estabilizada no Brasil por meio da política de vacinação populacional, os usuários de planos de 

saúde retomaram os procedimentos antes deixados de lado. Tal retomada gerou grandes impactos na operação 

dos planos de saúde. A crescente da despesa assistencial tem como consequência principal a inflação do setor 

de saúde e a continuidade do cenário de instabilidade global e no Brasil. 

 
No encerramento de 2022 a sinistralidade encerrou o exercício com representatividade de 96,1% sobre as 

contraprestações líquidas, (90,5% em 2021, 79,9% em 2020). 
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UNIMED GOIÂNIA – Cooperativa de Trabalho Médico 
 
Balanços patrimoniais 
Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 
Em milhares de reais 
 

  Nota  2022  2021    Nota  2022  2021 
Ativo        Passivo       
Circulante     674.648   743.948  Circulante     551.577   453.114 
Disponível    10.158  8.174  Provisões técnicas de operações de assistência à saúde  15   413.592   363.138 
Realizável     664.490   735.774  Provisão de prêmio/ contraprestação não ganhas - PPCNG   63.172  55.370 
Aplicações financeiras   5   482.717   586.388  Provisão para remissão   3.783  4.186 
Aplicações garantidoras de provisões técnicas     277.699   375.064  Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS   6.701  7.161 
Aplicações livres     205.018   211.324  Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serviços assistenciais    190.543   156.656 
Créditos de operações com planos de assistência à saúde   6  66.001  68.134  Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PEONA    149.393   139.765 

Contraprestações pecuniárias a receber   27.963  25.781  Débitos de operações assist. à saúde  16  14.018  8.994 
Participação benef. eventos e sinistros indenizáveis   10.668  1.494  Receita antecipada de contraprestações   7.404  1.045 
Operadoras de planos de assist. à saúde   25.388  32.810  Operadoras de planos de assistência à saúde    6.614  7.949 
Outros créd. de oper. com planos de assist. à saúde   1.982  8.049  Débitos de oper.assist. à saúde não relac. com planos de saúde da operadora  17  20.848  12.443 

Créditos de oper. de assist. à saúde não relac.com planos de saúde da operadora  7  45.441  35.937  Provisões para o IRPJ e CSLL     -  1.731 
Despesas diferidas    7.864   -  Tributos e encargos sociais a recolher  18  26.159  20.175 
Créditos tributários e previdenciários  8  37.622  26.641  Empréstimos e financiamentos a pagar     321   - 
Bens e títulos a receber  9  23.879  18.482  Débitos diversos  20  75.475  45.736 
Despesas antecipadas     966   192  Conta corrente com cooperados    1.164   897 
Não circulante     446.323   291.953  Não circulante     190.766   129.651 
Realizável a longo prazo     265.884   144.326  Provisões técnicas de operações de assistência à saúde  15  11.371  12.010 
Aplicações garantidoras de provisões técnicas  5   114.979  19.752  Provisão para remissão   5.411  6.317 
Aplicações livres  5   108.058  68.773  Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS   5.960  5.693 
Créditos tributários e previdenciários  9  3.906  2.209  Provisões     112.637   117.501 
Depósitos judiciais e fiscais  11  38.529  53.578  Provisões judiciais 21   112.637   117.501 
Bens e títulos a receber  10   412  14  Tributos e encargos a recolher     -   140 
Investimentos   12  78.993  71.405  Tributos e encargos sociais a recolher 18   -   140 

Participações societárias - operadoras de planos de assistência à saúde   6.436  6.370  Empréstimos e financiamentos a pagar  19  30.114   - 
Participações em outras sociedades   71.748  64.181  Débitos diversos  20  36.644   - 
Outros investimentos    809   854  Patrimônio líquido  23   378.628   453.136 

Imobilizado   13  98.395  72.447  Capital social integralizado     159.990   148.239 
Imóveis de uso próprio   49.030  51.069  Fundos/Reservas:     218.638   304.897 
Hospitalares   16.623  17.343  Reservas de capital / Reservas patrimoniais    -   - 
Não hospitalares   32.407  33.726  Reservas de reavaliação    147   200 
Bens moveis de uso próprio   22.390  18.649  Reserva legal    185.956   168.810 
Hospitalares   10.340  11.790  Fundo de assistência técnica, educacional e social – FATES   32.535  44.776 
Não hospitalares   12.050  6.859  Reserva para contingências regulatórias    -  31.685 
Outras imobilizações: hospitalares   5.464  2.729  Reserva de contingências covid-19    -  59.426 
Direito de uso de arrendamentos   21.511   -  Sobras à disposição da AGO     -   - 

Intangível   14  3.051  3.775           
Total do ativo    1.120.971  1.035.901  Total do passivo e do patrimônio líquido    1.120.971  1.035.901 

 
 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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7 Declaração sobre a capacidade financeira e a intenção de manter, até o 

vencimento, os títulos e valores mobiliários classificados na categoria 

mantidos até o vencimento 
 

Em 2022, o Índice de Liquidez Geral foi de 1,27 e o de Liquidez Corrente foi de 1,22 (1,52 e 1,64 em 2021, 

respectivamente). A UNIMED GOIÂNIA possui controles para gerenciar os recursos e assegurar a suficiência para 

honrar seus compromissos e garantir a segurança financeira perante cooperados, beneficiários e rede 

credenciada. 

 

A Cooperativa mantém em seus ativos de aplicações financeiras lastreadas em valores mobiliários, negociadas 

regularmente no mercado financeiro. A realização de transações acontece apenas com instituições de elevada 

reputação e boas notas de rating, e declara possuir capacidade financeira para manter em sua carteira, se 

necessário, estes investimentos até a data de seus respectivos vencimentos. 

 

 

8 Emissão de debêntures 
 

A emissão de debêntures não se aplica ao tipo societário da UNIMED GOIÂNIA. 

 

 

9 Investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e 

mencionar as modificações ocorridas durante o exercício 
 

  31/12/2021  Adição  Ajuste a valor justo  31/12/2022 
Participações societárias - operadoras de planos de assistência à saúde            
Unimed Nacional  5.742  -  -  5.742 
Unimed Federação Centro Brasileira   628  -   66   694 
  6.370  -   66  6.436 
Participações societárias - outras sociedades            
Unimed Seguradora S.A  8.131   76   944  9.151 
SICOOB UniCentro Brasileira  3.202  -  1.244  4.446 
Unimed Goiânia Corretora de Seguros Ltda.  11.233  -   811  12.044 
Unimed Participações S.A  40.522  -  4.774  45.296 
Unimed Participações - AFAC  1.088  -   (282)   806 
Federação das Cooperativas Unimeds do Estado de Goiás   5  -  -   5 
  64.181   76  7.491  71.748 
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UNIMED GOIÂNIA – Cooperativa de Trabalho Médico 
 
Demonstrações do resultado abrangente 
Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 
Em milhares de reais 
 

  2022  2021 
Sobra líquida do exercício  (86.206)  (48.991) 

Outros resultados abrangentes  -   - 
Resultado abrangente total  (86.206)  (48.991) 
 

 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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UNIMED GOIÂNIA – Cooperativa de Trabalho Médico 
 
Demonstrações do resultado 
Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 
Em milhares de reais 
 

  Nota  2022  2021 
Ingressos de contraprestações efetivas de plano de assistência à saúde     1.820.174   1.929.625  

Ingressos com operações de assistência à saúde    1.844.007   1.971.202  
Ingressos de contraprestações líquidas    1.842.698   1.975.660  
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde    1.309    (4.458) 
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora    (23.833)  (41.577) 

Eventos indenizáveis líquidos / Sinistros retidos  24  (1.749.853)   (1.745.476) 
Dispêndios com eventos conhecidos ou avisados   (1.740.225)   (1.722.600) 
Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados   (9.628)  (22.876) 

Sobra das operações com planos de assistência à saúde     70.321   184.149  
Outros ingressos/receitas operacionais de planos de assistência à saúde    19   3  

Ingressos/ receitas de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora  25   270.653   229.365  
Ingressos/ receitas com operações de assistência médico-hospitalar    41.071   50.728  
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar     12.616   18.758  
Outros ingressos/ receitas operacionais    216.966   159.879  
(-) Tributos diretos de outras atividades de assistência à saúde    (268)  (303) 
Outros dispêndios/ despesas operacionais com planos de assistência à saúde    (31.653)  (23.681) 
Outros dispêndios/ despesas de operações de planos de assistência à saúde    (10.006)   (7.445) 
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças   (9.769)   (9.393) 
Provisão para perdas sobre créditos    (11.878)   (6.843) 

Outros dispêndios/ despesas oper.de assist.à saúde não relac.com planos de saúde da operadora  26   (328.091)  (246.975) 
Resultado bruto     (19.019)  142.558  

Dispêndios/ despesas com comercialização   (9.635)  (15.986) 
Dispêndios/ despesas administrativas 27   (165.504)  (227.163) 

Resultado financeiro líquido   28   98.963   45.543  
Ingressos/ receitas financeiras    109.606   48.580  
Dispêndios/ despesas financeiras    (10.643)   (3.037) 

Resultado patrimonial     8.989   6.057  
Ingressos/ receitas patrimoniais    9.509   7.535  
Dispêndios/ despesas patrimoniais    (520)   (1.478) 

Perda antes dos tributos e participações     (86.206)  (48.991) 
Perdas do exercício     (86.206)  (48.991) 
Utilização da RATES     12.241   9.109  
Utilização da Reserva covid     59.426   24.181  
Utilização da reserva legal para abatimento das perdas do exercício     14.539   15.701  
Sobras à disposição da AGO    -   - 
 

 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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UNIMED GOIÂNIA – Cooperativa de Trabalho Médico 
 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 
Em milhares de reais 
 

            Reservas     

 
Capital social 
integralizado 

Reserva 
legal RATES 

Reserva 
reavaliação 

Reserva para  
Contingência 

 regulatória 

Reserva de 
contingências 

COVID-19 

Sobras à  
disposição  

da AGO 

Total do 
Patrimônio 

 líquido         
Saldos em 1º de janeiro de 2021  145.534  184.418  53.885  253  31.685  83.607  16.000  515.382 
Deliberação da AGO de 29/03/2021:                 
Distribuição de sobras   -  -  -  -   -  -   (16.000)   (16.000) 
Integralização de capital  4.563   -  -  -   -  -  -   4.563  
Baixa de capital  (1.858)  -  -  -   -  -  -  (1.858) 
Transferência para reserva legal   -  93  -  -   -  -  -   93  
Realização por depreciação   -  -  -   (53)   -  -  -   (53) 
Utilização do RATES do exercício   -  -   (9.109)  -   -  -   9.109   - 
Reversão de reservas   -  -  -  -   -   (24.181)   24.181   - 
Perda do exercício   -  -  -  -   -  -   (48.991)   (48.991) 
Transferência das perdas do exercício para reserva legal   -   (15.701)  -  -   -  -   15.701   - 
Saldos em 31 de dezembro de 2021   148.239   168.810   44.776    200   31.685    59.426   -   453.136  
Deliberação da AGO de 29/03/2021:                 
Distribuição de sobras   -  -  -  -   -  -  -  - 
Integralização de capital  15.025   -  -  -   -  -  -   15.025  
Baixa de capital  (3.274)  -  -  -   -  -  -  (3.274) 
Transferência para reserva legal conf. AGO 13/03/2017   -  31.685  -  -  (31.685)  -  -  - 
Realização por depreciação   -  -  -   (53)   -  -  -   (53) 
Utilização do RATES do exercício   -  -   (12.241)  -   -  -   12.241   - 
Reversão de reservas   -  -  -  -   -   (59.426)   59.426   - 
Perda do exercício   -  -  -  -   -  -   (86.206)   (86.206) 
Transferência das perdas do exercício para reserva legal   -   (14.539)  -  -   -  -   14.539   - 
Saldos em 31 de dezembro de 2022   159.990   185.956   32.535    147    -  -  -   378.628  
 

 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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UNIMED GOIÂNIA – Cooperativa de Trabalho Médico 
 
Demonstrações dos fluxos de caixa – método direto 
Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 
Em milhares de reais 
 

  2022  2021 
Fluxo de caixa das atividades operacionais     
(+) Recebimento de Planos Saúde  2.458.254     2.306.297  
(+) Resgate de Aplicações Financeiras   351.409       268.718  
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras  36.990         14.551  
(+) Outros Recebimentos Operacionais  65.107         30.894  
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde  (2.004.880)  (1.791.324) 
(-) Pagamento de Comissões  (19.363)      (17.609) 
(-) Pagamento de Pessoal  (110.910)      (90.348) 
(-) Pagamento de Pró-Labore  (6.571)         (6.553) 
(-) Pagamento de Serviços Terceiros  (50.322)       (45.595) 
(-) Pagamento de Tributos  (259.475)     (261.270) 
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)  (47.246)       (52.286) 
(-) Pagamento de Aluguel  (4.323)         (3.296) 
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade  (14.831)       (13.704) 
(-) Aplicações Financeiras  (344.770)     (289.355) 
(-) Outros Pagamentos Operacionais  (71.193)       (47.854) 
Caixa líquido das atividades operacionais  (22.124)          1.266  
Fluxo de caixa das atividades de investimentos     
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros  4               2  
(+) Recebimento de Venda de Investimentos   -                 -   
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento   1.242                 -   
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar  (245)            (408) 
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros  (14.854)         (3.559) 
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas  (76)            (170) 
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento  (3.204)                 -   
Caixa líquido das atividades de investimentos  (17.133)        (4.135) 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos     
(+) Integralização de Capital em Dinheiro  13.816        4.339  
(+) Recebimento Empréstimos/Financiamentos  30.000                -   
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing   660         1.577  
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing  (1.585)                -   
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing   -             (7) 
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento  (1.650)        (1.167) 
Caixa líquido das atividades de financiamentos  41.241         4.742  
Variação líquida do caixa  1.984         1.873  
Saldo disponível final  10.158         8.174  
Saldo disponível inicial  8.174         6.301  
Variação líquida do caixa  1.984         1.873  
Ativos Livres no Final do Período    323.234       288.271  
Ativos Livres no Início do Período   288.271       300.019  
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - Recursos livres  34.963      (11.748) 
 

 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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UNIMED GOIÂNIA – Cooperativa de Trabalho Médico 
 
Demonstração do valor adicionado 
Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 
Em milhares de reais 
 

  2022  2021 
Receitas     
Contraprestações emitidas líquidas  1.842.698   1.975.660  
Outros ingressos e receitas operacionais   270.673    229.368  
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição  (11.775)  (7.202) 
Variação das provisões técnicas  1.309   (4.458) 
  2.102.905   2.193.368  
Eventos, dispêndios e despesas operacionais e sinistros     
Eventos indenizáveis líquidos  (1.350.480)  (1.347.240) 
Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados  (9.628)  (22.876) 
Outros dispêndios / Despesas operacionais   (160.194)   (132.249) 
  (1.520.302)  (1.502.365) 
Insumos adquiridos de terceiros     
Despesas de comercialização  (9.635)  (15.986) 
Despesas com serviços de terceiros  (28.601)  (37.638) 
Materiais, energia e outras despesas administrativas  (60.462)  (53.777) 
Despesas Financeiras  (8.623)  (3.036) 
Despesas Patrimoniais  (45)  (45) 
Perda / Recuperação de valores ativos   (155)  (1.367) 
   (107.521)   (111.849) 
Valor adicionado bruto   475.082   579.154 
Depreciação e amortização  (17.872)  (7.022) 
Valor adicionado líquido gerado pela Empresa   457.210    572.132  
Valor adicionado recebido em transferência     
Receitas financeiras   109.606    48.580  
Ajuste a valor justo  7.646   5.790  
Outras  1.538   1.679  
Valor adicionado total a distribuir   576.000    628.181  
Distribuição do valor adicionado     
Cooperados   457.113    418.164  
Produção direta   442.438    405.215  
Benefícios   14.675    12.949  
Empregados   139.816    115.150  
Remuneração direta   94.456    75.748  
Benefícios   37.902    33.917  
FGTS  7.458   5.485  
Tributos   60.706    139.642  
Federais   46.179    118.305  
Estaduais   40    33  
Municipais   14.487    21.304  
Contribuições para a sociedade   206    801  
Remuneração de capitais de terceiros  4.366   3.415  
Juros  1.906   3.414  
Aluguéis  2.460   1  
Remuneração de capitais próprios  (86.207)  (48.991) 
Sobras líquidas à disposição da AGO  (86.207)  (48.991) 

   576.000    628.181  
 

 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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UNIMED GOIÂNIA – Cooperativa de Trabalho Médico 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 
Em milhares de reais 
 

 

1 Contexto operacional 
 

A UNIMED GOIÂNIA Cooperativa de Trabalho Médico é uma singular do sistema Unimed, sediada em Goiânia-

GO, que contava com 2.878 e 2.821 médicos cooperados no final de 2022 e 2021, respectivamente, tem por objeto 

disponibilizar ao mercado, em nome dos cooperados, serviços médicos profissionais, assistência médico-

hospitalar através de rede própria/credenciada de atendimento. 

 

Para dar suporte às atividades operacionais, preservar a continuidade da entidade e proporcionar aos médicos 

cooperados melhores condições de trabalho, a UNIMED GOIÂNIA possui investimentos em Recursos Próprios. 

Destacam-se, neste contexto, o CENTRO DE DIAGNÓSTICOS UNIMED (CDU), equipado com aparelhos de alta 

tecnologia para realização de exames de imagem e laboratoriais; CENTRO DE ESPECIALIDADES UNIMED (CEU) 

centro cirúrgico, ambulatório, exames, posto de coleta, quimioterapia, consultas médicas eletivas e entrega de 

materiais e medicamentos; CLINICA DE PSICOLOGIA com atendimento direto aos beneficiários através de 

psicoterapia; SERVIÇOS DE ATENDIMENTO UNIMED (SAU) unidade especializada para atendimento de 

pacientes de urgência e emergência; ESPAÇO SINTA - SE BEM unidade para atender de forma integral 

beneficiários nas ações e programas de prevenção a saúde; SERVIÇOS DE ATENDIMENTO UNIMED 

PEDIÁTRICO (SAU PEDIÁTRICO) unidade com foco no atendimento a crianças com serviços de urgência, 

pequenos procedimentos cirúrgicos e exames laboratoriais complementares; ESPAÇO BEM – TE – VI unidade de 

atendimento especializado em análise do comportamento aplicado as crianças com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA); 7 LABORATÓRIOS UNIMED que oferecem serviços em exames laboratoriais em geral, localizados em 

pontos estratégicos de sua área de atuação. A Cooperativa também oferece aos beneficiários o SOS Emergências 

Médicas e o serviço de assistência domiciliar de urgência e emergência. 

 

1.1  Impactos da pandemia covid-19 nas demonstrações financeiras 
 

A UNIMED GOIÂNIA em 2022 ainda frente a um cenário de pandemia, buscamos fortalecer o diálogo com todos 

os integrantes do nosso ecossistema para uma construção conjunta de mais qualidade na prestação de serviços 

para nossos beneficiários e qualidade de trabalho para nossos cooperados. 

 

Mesmo com a flexibilização das medidas restritivas devido a redução dos casos com covid-19 a UNIMED GOIÂNIA 

manteve as ações de precaução em todas as suas áreas assistenciais e administrativas para reduzir a exposição 

de seus colaboradores, cooperados e beneficiários, bem como garantir a continuidade de seus negócios. A 

Cooperativa segue cumprindo os protocolos de segurança e higienização determinadas pelas autoridades 

competentes para garantirem o bem-estar e a segurança de todos. 
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Em 2022 a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) definiu que os planos de saúde individuais ou familiares 

de assistência médico-hospitalar teriam percentual de reajuste de 15,5%, no período de maio de 2022 a abril de 

2023. Esse mesmo reajuste em 2021, foi pela primeira vez um percentual negativo (-8,19%), o que resultou na 

redução das mensalidades no período de maio de 2021 a abril de 2022. O resultado negativo do índice foi um 

reflexo da redução na utilização de serviços na saúde suplementar ocorrida em 2020, fenômeno provocado pela 

pandemia de covid-19.  

 

Com a pandemia estabilizada no Brasil por meio da política de vacinação populacional, os usuários de planos de 

saúde retomaram os procedimentos antes deixados de lado. Tal retomada gerou grandes impactos na operação 

dos planos de saúde. A crescente da despesa assistencial tem como consequência principal a inflação do setor 

de saúde e a continuidade do cenário de instabilidade global e no Brasil. 

 

No encerramento de 2022 a sinistralidade encerrou o exercício com representatividade de 96,1% sobre as 

contraprestações líquidas, (90,5 em 2021, 79,9% em 2020). 

 

 

2 Ambiente regulatório 
 

Por meio da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde. A Cooperativa está subordinada às diretrizes e 

normas da ANS, a qual compete regulamentar, acompanhar e fiscalizar as atividades das operadoras de planos 

privados de assistência à saúde, inclusive políticas de comercialização de planos de saúde e de reajustes de 

preços e normas financeiras e contábeis. 

 

Como operadora de planos de assistência à saúde, a UNIMED GOIÂNIA encontra-se registrada na ANS, sob o nº 

382876. 

 

 

3 Base para preparação e apresentação das demonstrações financeiras 
 

a Declaração de conformidade 
As demonstrações financeiras da Cooperativa foram elaboradas e estão sendo apresentadas em 

conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na 

legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 

e regulamentação complementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, ainda adaptadas às 

peculiaridades da atividade cooperativista em consonância com a Lei 5.764/1971. Esses pronunciamentos 
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visam à convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade às Normas Internacionais de Contabilidade. 

As demonstrações financeiras estão sendo também apresentadas segundo os critérios estabelecidos pelo 

plano de contas instituído pela ANS através da Resolução Normativa nº 435 de 23 de novembro de 2018. 

 

A Administração avaliou a capacidade da Cooperativa em continuar operando normalmente e está 

convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a  

Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas 

sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas 

com base no pressuposto de continuidade. 

 

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração da Cooperativa em 11 de 

fevereiro de 2022. 

 

b Mensuração de valor 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico. 

 

c Moeda funcional e moeda de apresentação 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional e de apresentação 

da Cooperativa. Todas as informações financeiras foram apresentadas em milhares de Reais, e foram 

arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma em nota explicativa. 

 

d Uso de estimativas e julgamentos 
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC e regulamentação 

complementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS exige que a Administração da 

Cooperativa faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 

valores reportados de ativos, passivos, ingressos e dispêndios. Os resultados reais podem divergir dessas 

estimativas. 

 

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas 

contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios 

futuros afetados. 

 

As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas pela Cooperativa e 

que possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são significativas para 

as demonstrações financeiras estão incluídas nas respectivas notas explicativas. 

 

Incertezas sobre premissas e estimativas 
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco 

significativo de resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2022 estão 

incluídas nas seguintes notas explicativas: 

DocuSign Envelope ID: A8AB2AD3-AE4D-4E5C-845D-0E7D6ACCF9C7



// km 178 // km 179

 

 
14  

 Nota explicativa nº 6 - Análise econômica para fins de mensuração da provisão para perdas estimadas 

com créditos de liquidação duvidosa dos créditos de operações com planos de assistência à saúde; 

 Nota explicativa nº 13 – Análise da vida útil econômica para fins de determinação da depreciação do 

ativo imobilizado; 

 Nota explicativa nº 14 – Análise da vida útil econômica para fins de determinação da amortização do 

ativo intangível; 

 Nota explicativa nº 15 – Provisão para eventos ocorrido e não avisados – PEONA e PEONA SUS e 

Ressarcimento ao SUS; e 

 Nota explicativa nº 21 - Reconhecimento e mensuração de provisões de demandas judiciais: 

principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. 

 

 

4 Principais políticas contábeis 
 

As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente aos exercícios apresentados 

nessas demonstrações financeiras. 

 
a Instrumentos financeiros – reconhecimento inicial e mensuração subsequente 

Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade e a um 

passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidade. 

 

Ativos financeiros 
 

Reconhecimento inicial e mensuração 

 

Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados ao 

custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do 

resultado. 

 

A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de 

caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Cooperativa para a gestão desses ativos 

financeiros. A Cooperativa inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos 

de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado.  

 

Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por 

meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente 

pagamentos de principal e de juros”. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente 

pagamentos de principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado, 

independentemente do modelo de negócio adotado. 
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O modelo de negócios Cooperativa para administrar ativos financeiros se refere a como ele gerencia seus 

ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos de caixa 

resultarão da cobrança de fluxos de caixa contratuais, da venda dos ativos financeiros ou de ambos. Ativos 

financeiros classificados e mensurados ao custo amortizado são mantidos em plano de negócio com o 

objetivo de manter ativos financeiros de modo a obter fluxos de caixa contratuais enquanto ativos 

financeiros classificados e mensurados ao valor justo em contrapartida a outros resultados abrangentes 

são mantidos em modelo de negócio com o objetivo de obter fluxos de caixa contratuais e também com o 

objetivo de venda. 

 
As compras ou vendas de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um prazo 

estabelecido por regulamento ou convenção no mercado (negociações regulares) são reconhecidas na data 

da negociação, ou seja, a data em que a Cooperativa se compromete a comprar ou vender o ativo. 

 
Mensuração subsequente 

 
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros que a Cooperativa possui são classificados 

em duas categorias: 

 
 Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida): Os ativos financeiros ao custo 

amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a 

redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, 

modificado ou apresenta redução ao valor recuperável.  

 
Os ativos financeiros da Cooperativa ao custo amortizado incluem crédito de operações com planos de 

assistência à saúde, créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde 

da operadora e bens e títulos a receber. 

 
 Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Ativos financeiros ao valor justo por meio do 

resultado são apresentados no balanço patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo 

reconhecidas na demonstração do resultado. 

 
Nesta categoria a Cooperativa classifica as aplicações financeiras e investimentos. 

 
Desreconhecimento 

 

Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos 

financeiros semelhantes) é desreconhecido quando: 

 
 Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram; ou 

 
 A Cooperativa transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de 

pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos termos de 

um contrato de repasse e (a) a Cooperativa transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do 
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ativo, ou (b) a Cooperativa nem transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do 

ativo, mas transferiu o controle do ativo. 

 
 

Passivos financeiros 
 

Reconhecimento inicial e mensuração 

 

Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros 

ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo amortizado ou como derivativos 

designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado. 

 

Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de 

passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam 

diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. 

 

Os passivos financeiros da Cooperativa incluem débitos de operações assistência à saúde, débitos de 

operações assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora, empréstimos e 

financiamentos a pagar e débitos diversos. 

 

Mensuração subsequente 

 

Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros que a Cooperativa possui são classificado 

na categoria: 

 

 Passivos financeiros ao custo amortizado: após o reconhecimento inicial, os passivos financeiros 

contraídos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o 

método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos 

são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva. O custo amortizado é 

calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são 

parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva 

é incluída como despesa financeira na demonstração do resultado. 

 

Desreconhecimento 

 

Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação 

especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é 

substituído por outro do mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um 

passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o 

desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos 

respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. 

DocuSign Envelope ID: A8AB2AD3-AE4D-4E5C-845D-0E7D6ACCF9C7

 

 
17  

Compensação de instrumentos financeiros 

 

Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço 

patrimonial se houver um direito legal atualmente aplicável de compensação dos valores reconhecidos e se 

houver a intenção de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente. 

 

b Caixa e equivalentes de caixa 
Representado por numerários em caixa, saldos em bancos conta movimento e aplicações financeiras de 

liquidez imediata com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais 

são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de 

curto prazo da Cooperativa. Conforme determinação da ANS em grupo titulado “Disponível”. 

 

c Aplicações financeiras 
As aplicações financeiras estão classificadas como: 

 

Livres: são resgatáveis no prazo até 90 dias com risco insignificantes de mudança de seu valor de mercado, 

e, 

 

Garantidoras de provisões técnicas: visam lastrear as provisões técnicas, no âmbito do sistema de saúde 

suplementar em conformidade com a RN 392/2015 e posteriores alterações pela RN 419/2016, as quais 

possuem cláusulas restritivas de resgate dependendo de prévia autorização da ANS à instituição financeira. 

 

As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do 

encerramento do balanço patrimonial e são de liquidez imediata. Os ganhos ou perdas são registrados no 

resultado do exercício respeitando a competência, em sua maioria são classificadas na categoria de ativos 

financeiros ao valor justo por meio do resultado. 

 

d Créditos de operações com planos de assistência à saúde 
Representam os valores a receber em razão do reconhecimento pelo regime de competência, das receitas 

oriundas dos serviços colocados à disposição dos usuários de serviços de saúde e dos contratos na 

modalidade de custo operacional e intercâmbio. A Provisão para Perdas Sobre Créditos - PPSC é registrada 

para cobertura de eventuais perdas na realização dos créditos a receber constituída pela totalidade do 

crédito dos contratos vencidos há mais de 60 dias nos casos de operações com planos individuais na 

modalidade de pré-pagamento e 90 dias para os demais casos. A Administração da Cooperativa, em análise 

dos créditos vencidos e a vencer, não tem expectativa de outras perdas. 

 

e Estoques 
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois, o menor. O custo é 

determinado pelo método de avaliação de estoque “custo médio ponderado” e o valor líquido de realização 

corresponde ao preço de venda estimado menos os custos. 
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f Investimentos 
Representados, substancialmente, por participações societárias no sistema cooperativista e atividade 

médica, que são avaliados pelo valor justo das cotas. 

 

g Imobilizado 
 

g.1 Reconhecimento e mensuração 
Itens do imobilizado são avaliados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 

depreciação acumulada e quaisquer perdas não recuperáveis. O custo histórico inclui gastos que são 

diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes 

vidas úteis, elas são registradas como itens individuais. Ganhos e perdas na alienação de um item do 

imobilizado, apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do 

imobilizado são reconhecidos em outras receitas (despesas) operacionais no resultado. 

 

g.2 Custos subsequentes 
Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados 

com os gastos serão auferidos pela Cooperativa. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são 

reconhecidos no resultado quando incorridos. 

 

g.3 Depreciação 
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida 

útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são depreciados. Itens do ativo imobilizado 

são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos 

construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização. 

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais foram revistos a cada encerramento de 

exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. 

 

h Intangível 
Ativos intangíveis consistem em softwares de computador reconhecidos pelo custo, menos a amortização 

acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. Eles são amortizados ao 

longo de sua vida útil estimada, utilizando-se o método linear. Se houver uma indicação de que houve uma 

mudança significativa na taxa de amortização, na vida útil ou no valor residual de um ativo intangível, a 

amortização é revista prospectivamente para refletir as novas expectativas. 

 

i Provisão para redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (impairment)  
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o 

maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. A Administração da Cooperativa revisa anualmente 

o valor contábil líquido dos ativos não financeiros (ou grupo de ativos relacionados), com o objetivo de 

avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam 

indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor 

contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para recuperação, ajustando o valor 
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contábil líquido dos ativos ao valor recuperável (impairment), em contrapartida do resultado. Se uma perda 

por redução ao valor recuperável for subsequentemente revertida, o valor contábil do ativo (ou grupo de 

ativos relacionados) é aumentado para a estimativa revista de seu valor recuperável, mas sem exceder o 

valor que teria sido determinado caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido 

reconhecida em exercícios anteriores. 

 

j Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 
São aquelas estabelecidas pela ANS para garantir liquidez financeira e operacional das operadoras de 

planos de assistência à saúde, a saber: 

 

j.1 Provisão para remissão 

Decorrente de cláusulas contratuais estabelecida pela RN 104 da ANS. É calculada mensalmente 

decorrente de obrigação contratual de manter assistência à saúde aos dependentes, quando da ausência 

do titular. A provisão é segregada entre benefícios concedidos e benefícios a conceder, conforme segue:  

Benefícios concedidos: quando aplicável, a Cooperativa deve constituir provisão para garantia das 

obrigações decorrentes das cláusulas contratuais de remissão das contraprestações referentes à cobertura 

de assistência à saúde, quando existentes, sendo de constituição obrigatória a partir da data da efetiva 

autorização. 

 

j.2 Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS 

O ressarcimento ao SUS, criado pelo artigo 32 da Lei nº 9.656/1998, e regulamentado pelas normas da  

ANS, é a obrigação legal das operadoras de planos privados de assistência à saúde de restituir as despesas 

do Sistema Único de Saúde no eventual atendimento de seus beneficiários que estejam cobertos pelos 

respectivos planos. 

 

j.3 Provisão de eventos/ sinistros a liquidar 
Provisões para fazer frente aos valores a pagar por eventos avisados até a data-base de apuração. A 

Resolução Normativa nº 435, de 23 de novembro de 2018, dispõe também que o registro contábil dos 

eventos a liquidar deverá ser realizado pelo valor integral cobrado pelo prestador ou apresentado pelo 

beneficiário, no primeiro momento da identificação da despesa médica, independentemente da existência 

de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente 

por meio de terceiros, ou da preliminar das despesas médicas. 

 

j.4 Provisão de eventos ocorridos e não avisados – PEONA 

Conforme disposto na Resolução Normativa da ANS nº 209, de 29 de dezembro de 2009, a Cooperativa 

deve constituir mensalmente Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA), para fazer frente 

ao pagamento dos eventos já ocorridos e ainda não apresentados. Até 2013 ela foi constituída com base 

na RN 160 e posteriores alterações. A partir de setembro de 2014, a Cooperativa elaborou Nota Técnica 

Atuarial de Provisão aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. A provisão teve seu 

início em janeiro de 2008. 
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j.5 Provisão para Insuficiência de Contraprestação/Prêmio - (PIC) 
Introduzida pela RN 442/2018, deve ser constituída quando for verificado que as contraprestações/prêmios 

a serem recebidas referentes aos contratos vigentes, somadas à provisão de prêmios/contraprestações não 

ganhos (PPCNG), forem insuficientes para fazer frente às obrigações contratuais já assumidas pelas 

operadoras de planos de saúde (OPS). De forma simplificada, quando o valor do prêmio/contraprestação 

for inferior ao tecnicamente necessário para custeio das despesas diretas da operação de planos.  

 

A Cooperativa elaborou, por meio da consultoria atuarial, Nota Técnica de Provisão para Insuficiência de 

Contraprestação/Prêmio (PIC), sendo protocolada junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

em 29/09/2022 e o início de vigência a partir da data-base contábil de outubro de 2022, conforme 

formalmente comunicada à ANS pela operadora e permanecerá vigente enquanto a metodologia atuarial 

estiver consistente. 

 

j.6 Outras Provisões 

Quando aplicável, a Cooperativa deve constituir provisões necessárias à manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro, desde que consubstanciada em Nota Técnica Atuarial de Provisões – NTAP e 

aprovadas pela Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras (“DIOPE”), sendo de constituição 

obrigatória a partir da data da efetiva autorização. 

 

k Empréstimos e financiamentos a pagar 
Os financiamentos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação, ou seja, pelo valor recebido do 

banco, incluindo os custos da transação. Após o reconhecimento inicial, estão sujeitos a juros e são 

mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método de taxa de juros efetivos. 

Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, 

bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. 

 

l Provisões 
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Cooperativa tem uma obrigação legal 

ou constituída que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja  

exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa 

futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao 

valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são 

registrados no resultado. As provisões são registradas tendo como base as estimativas do risco envolvido. 

 

m Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes) 
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros 

serão gerados em favor da Cooperativa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um 

passivo é reconhecido no balanço quando a Cooperativa possui uma obrigação legal ou constituída como 

resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-

lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos, encargos e atualizações 

monetárias incorridas até a data do balanço e, no caso dos ativos, retificados por provisão para perdas 
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quando necessário. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou 

liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não 

circulantes. 

 

n Imposto de renda e contribuição social 
Calculados com base no lucro real tributável conforme determinações da Secretaria da Receita Federal, às 

operações consideradas não cooperadas, às alíquotas estabelecidas para o imposto de renda e para a 

contribuição social, nos termos da legislação fiscal e alíquotas vigentes. O resultado decorrente da operação 

com cooperados é isento destes tributos. 

 

o Atos cooperativos e não cooperativos 
Os Atos Cooperativos são aqueles praticados entre a Cooperativa e seus associados, e pelas Cooperativas 

entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais, correspondendo ao valor dos serviços 

efetivamente realizados pelos cooperados, conforme definido no artigo 79 da Lei nº 5.764/71. 

 

Os Atos Auxiliares são aqueles que auxiliam o médico cooperado na sua prestação de serviços. 

Correspondem à utilização de hospitais, clínicas e laboratórios, sendo que, sem esta estrutura, não se 

poderia praticar a medicina.  

 

Os Atos Não Cooperativos são aqueles que não têm relação com os médicos cooperados, alheios ao 

propósito principal da Cooperativa médica.  

 

Os critérios de alocação dos dispêndios e despesas gerais, bem como o faturamento e demais receitas 

operacionais com atos cooperativos e não cooperativos, são como segue: 

 

 Os custos diretos (eventos indenizáveis líquidos) da Cooperativa são identificados por ato cooperativo 

e ato não cooperativo;  

 O faturamento em coparticipação e custo operacional são classificados em ato cooperativo e não 

cooperativo, de acordo com o evento ocorrido.  

 As despesas e as demais receitas indiretas são alocadas entre atos cooperativos e não cooperativos 

na proporção do faturamento desses atos, desde que não seja possível separar objetivamente, o que 

pertence a cada espécie de despesa ou receita. 

 

p Ativos e passivos contingentes e obrigações legais 
As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são 

as seguintes:  

 

Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais 

favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em 

nota explicativa. 
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Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os 

montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados 

como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados 

como de perdas remotas não são provisionados nem divulgados. 

 

Obrigações legais são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de 

êxito, de processos em que a Cooperativa questionou a inconstitucionalidade de tributos. 

 

q Capital social 
As cotas de capital de cada cooperado são classificadas no patrimônio líquido, conforme artigo 140 da Lei 

n° 13.097/2015. No caso de demissão, eliminação ou exclusão os valores das cotas são reclassificados 

para o passivo circulante, aguardando aprovação do Conselho de Administração e será devolvido conforme 

o estatuto da Cooperativa e a legislação. 

 

r Apuração das sobras ou perdas 
Os ingressos e dispêndios de cooperados e as receitas e despesas com terceiros foram apropriados 

obedecendo ao regime de competência dos exercícios, e considera: 

 

 Ingressos com operações de assistência à saúde: geralmente acordada entre a operadora e o 

comprador ou usuário do serviço de saúde, é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida, 

deduzida de quaisquer descontos e/ ou abatimentos. 

 Eventos/ sinistros conhecidos ou avisados: é reconhecida no primeiro momento da identificação da 

ocorrência da despesa médica, independentemente da existência de qualquer mecanismo, processo 

ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou da 

análise preliminar das despesas médicas, reconhecidas pelo valor integral cobrado pelo prestador de 

serviço de saúde credenciado da Cooperativa. 

 

s Adoção de novos pronunciamentos contábeis 
O novo Plano de Contas Padrão da ANS para operadoras, instituído pela RN 528/2022, entrou em vigor a 

partir de 01/01/2022, requereu a adoção dos seguintes pronunciamentos A UNIMED GOIÂNIA adotou os 

pronunciamentos a partir do exercício de 2022, sendo eles: 

 
      Data de entrada  

IFRS  CPC  Pronunciamentos  vigor ANS  
IFRS 16  CPC 06 (R2)  Arrendamentos  1º/01/2022  
IFRS 15  CPC 47  Receita de Contrato com Cliente  1º/01/2022  

 
 

s.1 CPC 06 R2 (IFRS 16) 
O CPC 06 R2 (IFRS 16) por meio da RN 472/2021 introduz um modelo de contabilização de arrendamentos 

no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que 

representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua 

obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. 
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Com relação à natureza das despesas relacionadas com estes contratos, a IFRS 16 substitui a despesa 

linear de arrendamento operacional com a junção do custo de depreciação dos ativos de direito de uso e 

da despesa de juros sobre os passivos de arrendamentos, passando a registrar em despesas financeiras. 

A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a 

classificar os arrendamentos em financeiros e operacionais.  

 

A UNIMED GOIÂNIA aplicou inicialmente o CPC 06 (R2) – IFRS 16 – “Arrendamentos” a partir de 1º de 

janeiro de 2022, conforme requerido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Foi utilizada a 

abordagem retrospectiva modificada, segundo a qual o efeito cumulativo da aplicação inicial é reconhecido 

como ajuste aos saldos de abertura e, consequentemente, a informação comparativa do ano de 2021, para 

este assunto, não foi reapresentada. Não houve efeitos no patrimônio líquido e no resultado advindos da 

adoção inicial. 

 

A movimentação e composição do passivo de arrendamento é apresentado como a seguir: 

 

  2022 
Saldo inicial   - 
Adoção inicial  29.510  
Inclusão de novos contratos  2.089  
Despesas financeiras  2.379  
Pagamento de principal  (8.765) 
Saldo final  25.212  

 

 

  2022 
Imóveis  16.406 
Máquinas e equipamentos  2.194 
Moveis e utensílios  6.607 
Intangíveis   5 
Total  25.212 

   
Circulante  13.817 
Não circulante  11.394 
Total  25.212 

 

 

A taxa média ponderada utilizada para cálculo de desconto a valor presente dos pagamentos mínimos de 

arrendamento é de 8,01% a.a. em 31 de dezembro de 2022. Não existem diferenças significativas entre o 

valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamento e o valor de mercado destes passivos 

financeiros. 

 

Arrendamentos que representam isenções no reconhecimento 

A Cooperativa aplica isenções de reconhecimento para o arrendamento de curto prazo e arrendamento 

para os quais os ativos subjacentes são de baixo valor. Estes arrendamentos incluem essencialmente 

contratos de comodatos e de licenças de softwares. Para estes arrendamentos, as despesas de locação 

são reconhecidas de forma linear, quando incorridas. Vide nota explicativa nº. 13 
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s.2 CPC 47 (IFRS 15) 
O CPC 47, conforme descrito no novo Plano de Contas da ANS, diz que o montante da receita proveniente 

de uma transação é geralmente acordado entre a entidade e o comprador ou usuário do ativo e é mensurado 

pelo valor justo da contraprestação recebida, deduzida de quaisquer descontos comerciais e/ou 

bonificações concedidas pela entidade ao comprador, 

 

Em atendimento ao novo plano de contas, a Cooperativa modificou a contabilização da corresponsabilidade 

cedida, em que a operadora que presta o serviço à operadora de origem do beneficiário, passando a 

reconhecer a despesa e recuperação de eventos e sinistros a liquidar no mesmo grupo de contas. Desta 

forma, no grupo de receitas consta apenas a taxa de administração cobrada. As modificações foram feitas 

a partir de janeiro de 2022, conforme apresentado a seguir: 

 

 Corresponsabilidade cedida 
 

Conta  Descrição  31/12/2022 
3117  (-) Contraprestações de Corresponsabilidade cedida de assistência à saúde (i)  5.433 
4116  Eventos/sinistros conhecidos ou avisados prestados por rede indireta (ii)  97.517 

 
 

(i) Conforme o plano de contas instituído pela RN nº 528/2022, no grupo 3117 passaram a ser 

registrados apenas os saldos referentes a taxa de administração cobrada. 

(ii) No grupo 4116 passaram a ser reconhecidos todos os saldos de despesa e recuperação de 

eventos e sinistros conhecidos ou avisados prestados por rede indireta ( de outras operadoras), 

saldos que até o exercício de 2021 eram registrados na 3117. 

  

 Corresponsabilidade assumida 

 

Conta  Descrição  31/12/2022 
311112166  Taxa de administração (i)  1.024 
411112184  (-) Recuperação por reembolso do contratante (ii)  74.896 
411112284  (-) Recuperação por reembolso do contratante (ii)  229.155 
411512184  (-) Recuperação por reembolso do contratante (ii)  19.782 

 
 

(i) Até exercício de 2021, os saldos de contraprestações de corresponsabilidade assumida eram 

registrados integralmente no grupo 3111120X6, a partir de 2022 com base na modificação 

instituída, neste grupo permanece apenas a taxa de administração (se houver). 

 

(ii) Os saldos anteriormente registrados no grupo 3111120X6, conforme descrito acima, passaram a 

ser registrados como redutores dos eventos/sinistros conhecidos ou avisados de assistência à 

saúde, no grupo 411. 
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5 Aplicações financeiras 
 

      2022      2021 
Modalidade   Circulante   Não circulante   Total   Circulante   Não circulante   Total 
Aplicações garantidoras de provisões técnicas (i)             
CDB/RDB pós-fixado / pré  52.662  114.979  167.641  208.752  19.753  228.505 
Fundos de investimento ANS  225.037  -  225.037  166.313  -  166.313 
  277.699  114.979  392.678  375.065  19.753  394.818 
Aplicações livres             
CDB/RDB pós-fixado / pré  163.232  108.058  271.290  206.356  68.772  275.128 
Fundos de investimento  41.786  -  41.786   4.967  -   4.967 
  205.018  108.058  313.076  211.323  68.772  280.095 

  482.717  223.037  705.754  586.388  88.525  674.913 
 
 
As aplicações financeiras são de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, sujeitas a um 

insignificante risco de mudança de valor e representadas substancialmente por aplicações financeiras em fundos 

e certificados de depósitos bancários. 

 
As taxas de juros são as normais do mercado para as modalidades, considerando o valor e a época das aplicações, 

e podem ser resgatadas de acordo com a necessidade de recursos da Cooperativa. 

 
(i) As aplicações garantidoras de provisões técnicas, conforme nota explicativa nº 15, são aplicações financeiras 

vinculadas a Fundos Dedicados ao Setor de Saúde Suplementar, por meio de convênios entre a ANS e as 

instituições financeiras, cuja movimentação ou desvinculação está sujeita à aprovação prévia da ANS, de 

acordo com a RN 392/2015 e posteriores modificações pela RN 419/2016. 

 
 

6 Créditos de operações com planos de assistência à saúde 
 

      2022      2021 
Descrição   Pré pagamento   Pós pagamento   Total   Pré pagamento   Pós pagamento   Total 
Contraprestações pecuniárias a receber (i)             
Plano Individual  47.618  -   47.618   35.245  -   35.245 
Plano empresarial/coletivo  7.677  -  7.677   7.398  -   7.398 
Livre adesão   -   573   573  -   368   368 
(-) PPSC (ii)  (27.905)  -  (27.905)   (17.230)  -   (17.230) 
  27.390   573   27.963   27.402   206   25.781 
Participação Benef. Eventos e Sinistros Indenizáveis             
Plano Individual   -   11.838   11.838  -   635   635 
Plano empresarial/coletivo   -   838   838  -   2.170   2.170 
(-) PPSC (ii)   -  (2.007)  (2.007)  -  (1.311)  (1.311) 
   -   10.669   10.669  -   1.494   1.494 
Contraprestações de corresponsabilidade assumida (iii)             
Individual   -   26.262   26.262  -   33.665   33.665 
(-) PPSC (ii)   -   (875)   (875)  -   (855)   (855) 
   -   25.387   25.387  -   32.810   32.810 
Outros Créd. De oper. com planos de assist. à saúde             
Individual  3.097  -  3.097   6.795  -   6.795 
Plano empresarial/coletivo   -  -   -  -   1.889   1.889 
(-) PPSC (ii)   (1.115)  -  (1.115)   (635)  -   (635) 

  1.982  -  1.982   6.160   1.889   8.049 
  29.372   36.629   66.001   33.562   36.399   68.134 

 
 
(i) Os valores em contraprestações pecuniárias a receber, referem-se a mensalidade em pré-pagamento dos 

planos individuais, coletivo por adesão e coletivo empresarial. 

DocuSign Envelope ID: A8AB2AD3-AE4D-4E5C-845D-0E7D6ACCF9C7



// km 190 // km 191

 

 
26  

(ii) A provisão para cobertura de eventuais perdas na realização dos créditos a receber é constituída pela 

totalidade do crédito dos contratos vencidos há mais de 60 dias nos casos de operações com planos 

individuais na modalidade de pré-pagamento e 90 dias para os demais planos. 

 
(iii) Os valores em contraprestações de corresponsabilidade assumida referem-se ao compartilhamento de risco, 

originários de atendimentos habituais, realizados aos beneficiários de outras UNIMEDs na rede de 

prestadores e cooperados da UNIMED GOIÂNIA. 

 
 

7 Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com 
planos de saúde da operadora 

 
Descrição  2022  2021 
Intercâmbio a receber – atendimento eventual (i)  46.491   36.979  
(-) Provisão para perdas sobre créditos - PPSC (ii)  (1.050)  (1.042) 

  45.441   35.937  
 
 
(i) Intercâmbio a receber refere-se a faturas emitidas para as outras UNIMEDs, que tiveram seus beneficiários 

atendidos em regime eventual pelos médicos cooperados e prestadores de serviços credenciados pela 

Cooperativa. 

(ii) A provisão para cobertura de eventuais perdas na realização dos créditos a receber, é constituída pela 

totalidade dos créditos dos contratos vencidos há mais de 90 dias. 

 
 

8 Despesas de comercialização diferidas 
 
Descrição  2022 
Comissões diferidas   7.864 

  7.864 
 
 
A operadora optou por diferir as suas despesas de comissões referente a comercialização dos contratos de planos 

de saúde pelo prazo 12 meses, conforme detalhamento abaixo: 

 
    31/12/2022 

Período  
Comissões 
incorridas  

Comissões a 
apropriar 

01/2022   1.002  - 
02/2022   1.190   99 
03/2022   1.553  259 
04/2022   1.548  387 
05/2022   1.155  385 
06/2022   1.200  500 
07/2022   1.822  911 
08/2022   1.609  939 
09/2022   1.687   1.144 
10/2022   1.375   1.031 
11/2022   1.487   1.239 
12/2022   1.057  969 
Total   16.686   7.864 
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9 Créditos tributários e previdenciários 
 

      2022      2021 
Descrição   Circulante   Não circulante   Total   Circulante   Não circulante   Total 
Tributos federais (i)   35.428   3.906   39.334   22.606   2.209  24.815 
Tributos municipais  2.194  -  2.194   3.970  -  3.970 
Tributos previdenciários   -  -   -   65  -  65 

   37.622   3.906   41.528   26.641   2.209  28.850 
 

 

(i) O aumento no respectivo grupo deve-se, substancialmente, aos tributos retidos sobre os rendimentos de 

aplicações financeiras não compensado neste exercício devido o resultado negativo no período, tais valores 

serão compensados no ano seguinte. 

 

 

10 Bens e títulos a receber 
 
Descrição      2022      2021 

  Circulante  
Não 

circulante  Total  Circulante  
Não 

circulante  Total 
Estoque (i)             
Estoque de materiais e medicamentos  9.470    -   9.470    7.725    -   7.725  
  9.470   -   9.470    7.725    -   7.725  
Outros créditos a receber             
Adiantamentos  7.960    -   7.960    5.419    -   5.419  
Títulos a receber  3.383    -   3.383    2.488    -   2.488  
Outras contas a receber  7.598    412   8.010    7.478   14   7.492  
(-) Provisão para perdas sobre créditos – PPSC   (4.532)   -  (4.532)   (4.628)   -   (4.628) 
  14.409   412   14.821   10.757   14  10.771  

  23.879   412   24.291   18.482   14  18.496  
 

 

(i) Estoque de materiais e medicamentos distribuídos nas unidades de atendimento da Cooperativa conforme 

demonstrado abaixo: 

 
Descrição  2022  2021 
Medicamentos  3.480   2.490 
Materiais médico-hospitalares  1.290   1.517 
Medicamentos Quimioterápicos  2.531   1.749 
Medicamentos Psicotrópicos  692  - 
Vacinas  613   1.053 
Almoxarifado   650  639 
Manutenção  28  - 
Material de higiene e limpeza   62  42 
Gêneros alimentícios, dietas e nutrição  -  31 
Materiais de proteção e segurança  124  204 
  9.470   7.725 
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11 Depósitos judiciais 
 

Descrição  2022  2021 
Depósitos judiciais tributários (i)  26.827  29.595 
Depósitos judiciais cíveis (ii)  1.510  13.030 
Depósitos judiciais trabalhistas  15  1.436 
Depósitos judiciais de ressarcimento ao SUS/TSS/Multas ANS (iii)  10.177  9.517 

  38.529  53.578 
 

 

(i) Trata-se substancialmente de medida cautelar de caução – processo nº. 5644-07.2015.4.01.3500, movida 

contra a União Federal, tramitando na 3ª. Vara da Justiça Federal/GO, visando a legitimidade da exclusão 

dos custos assistenciais da base de cálculo do PIS e da COFINS referente as competências de julho de 2007 

a dezembro de 2009. Atualmente o processo encontra-se aguardando sentença do juízo de primeira 

instância. 

 

(ii) A Cooperativa mantém valores depositados em juízo, relativos a ações cíveis, realizados para garantir a 

execução dessas ações ou para suspender a exigibilidade da cobrança. 

 
(iii) Correspondem aos valores depositados para garantir a execução de ações que discutem o ressarcimento ao 

SUS (Sistema Único de Saúde) referente a parcela não reconhecida pela operadora na PESL (Provisão de 

Eventos e Sinistros a Liquidar) no montante de R$ 5.960 (R$ 5.612 em 2021) e a Taxa de Saúde Suplementar 

(TSS) e multas aplicadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS) no montante de R$ 4.217, (R$ 3.905 em 

2021). 

 

 

12 Investimentos 
 

a Composição do saldo 
 

Descrição  2022  2021 
Participações societárias - operadoras de planos de assistência à saúde     
Unimed Nacional  5.742  5.742 
Unimed Federação Centro Brasileira   694   628 
  6.436  6.370 
Participações societárias - outras sociedades     
Unimed Seguradora S.A.  9.151  8.131 
Sicoob Unicentro Brasileira  4.446  3.203 
Unimed Goiânia Corretora de Seguros Ltda.  12.044  11.232 
Unimed Participações S.A.  45.296  40.522 
Unimed Participações - AFAC   806  1.088 
Federação das Cooperativas Unimeds do Estado de Goiás   5   5 
  71.748  64.181 
Outros investimentos     
Imóveis   809   854 
   809   854 
  78.993  71.405 
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b Movimentação dos investimentos 
 

      Ajuste a      Ajuste a   
  1º/1/2021  Adição   valor justo  31/12/2021  Adição   valor justo  31/12/2022 

Participações societárias - operadoras de planos de assistência à saúde               
Unimed Nacional  5.463   279   -   5.742   -   -   5.742 
Unimed Federação GO/TO   317   311   -  628   -   66   694 
  5.780   590   -   6.370   -   66    6.436 
Participações societárias - outras sociedades               
Unimed Seguradora  7.876  -   255    8.131   76   944    9.151 
Sicoob Unicentro Brasileira  2.984   82   136    3.202   -  1.244    4.446 
Unimed Corretora de Seguros  10.243  -   990    11.233   -   811    12.044 
Unimed Participações  38.529   170  1.823    40.522   -  4.774    45.296 
Unimed Participações - AFAC   -  1.088   -   1.088   -   (282)  806 
FEGO - Federação das Cooperativas   5  -   -  5   -   -  5 
  59.637  1.340  3.204    64.181   76  7.491    71.748 
Outros investimentos               
Imóveis   899  -   (45)  854   -   (45)  809 

   899  -   (45)  854   -   (45)  809 
  66.316  1.930  3.159    71.405   76  7.512    78.993 
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13 Imobilizado 
 

a Composição do saldo 
 

  Taxa      2022  2021 
  anual de  Custo  (-) Depreciação     

Descrição  depreciação  histórico  acumulada  Líquido  Líquido 
Terrenos  -   6.093   -  6.093  6.093 
Edificações  4%  57.183  (14.247)  42.936  44.976 
Máquinas e equipamentos  10% a 50%  12.561   (4.822)  7.739  8.553 
Computadores e periféricos  20%  18.964  (10.504)  8.460  3.765 
Móveis utensílios  10%  11.812   (5.777)  6.035  6.256 
Veículos  20%   1.138  (983)   155  76 
Outras imobilizações  10%   6.708   (1.244)  5.464  2.728 
Direito de uso de arrendamentos  32%  31.600  (10.087)  21.513   - 

    146.059  (47.664)  98.395  72.447 
 

 

b Movimentação do imobilizado 
 

  Custo 
 
(-) Depreciação 

 Total   histórico  acumulada 
Saldos em 1º de janeiro de 2021   100.484    (24.537)  75.947  
Aquisição  3.586    (7.086)   (3.500) 
Baixa  (1.053)   1.053    - 
Saldos em 31 de dezembro de 2021   103.017    (30.570)  72.447  
Aquisição  43.725    (17.094)  26.631  
Baixa  (683)  -  (683) 
Saldos em 31 de dezembro de 2022   146.059    (47.664)  98.395  
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14 Intangível 
 

  Taxa      2022  2021 
  anual de  Custo  Amortização     

Descrição  depreciação  histórico  acumulada  Líquido  Líquido 
Software  20%  11.487   (8.436)  3.051   3.775 
 

 

a Movimentação do intangível 
 

  Custo  (-) Amortização   
  histórico   acumulada  Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2021   11.448   (6.667)  4.781  
Adição   40   (1.224)  (1.184) 
Baixa   (1)   179    178  
Saldos em 31 de dezembro de 2021   11.487   (7.712)  3.775  
Adição  -   139    139  
Baixa  -   (863)   (863) 
Saldos em 31 de dezembro de 2022   11.487   (8.436)  3.051  

 

 

15 Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 
 

      2022      2021 

Descrição   Circulante  
 Não 

circulante   Total   Circulante  
 Não 

circulante   Total 
Provisão para prêmio/ contraprestação não ganhas – PPCNG (i)             

Plano Individual 39.655  -  39.655  35.520  -  35.520 
Plano empresarial/coletivo 23.517  -  23.517  19.850  -  19.850 
Livre adesão -  -  -  -  -  - 

  63.172  -  63.172  55.370  -  55.370 
Provisão para remissão (ii)             
Provisão para remissão   3.783   5.411   9.194   4.186   6.317  10.503 
   3.783   5.411   9.194   4.186   6.317  10.503 
Provisão para eventos a liquidar para o SUS (iii)             
Provisão para eventos a liquidar para o SUS   6.701   5.960  12.661   7.161   5.693  12.854 
   6.701   5.960  12.661   7.161   5.693  12.854 
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar (iv)             

Serviços credenciados 156.914  -  156.914  127.796  -  127.796 
Cooperados 30.520  -  30.520  27.101  -  27.101 
Intercâmbio  3.109  -   3.109   1.718  -   1.718 
Rede própria -  -  -  41  -  41 

  190.543  -  190.543  156.656  -  156.656 
Provisão de eventos ocorridos e não avisados - PEONA (v)             
Provisão de eventos ocorridos e não avisados - PEONA  145.826  -  145.826  137.933  -  137.933 
Provisão de eventos ocorridos e não avisados - PEONA SUS   3.567  -   3.567   1.832  -   1.832 

  149.393  -  149.393  139.765  -  139.765 
  413.592   11.371  424.963  363.138   12.010  375.148 
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As provisões técnicas foram constituídas em conformidade com a RN nº 569/22 da ANS, que dispõe sobre os 

critérios para definição do capital regulatório das operadoras de planos de assistência à saúde. Essas provisões 

devem ser garantidas por ativos que correspondem às aplicações financeiras lastreadas nos segmentos de renda 

detalhados na nota explicativa nº 5. A Cooperativa possui lastro plenamente suficiente para garantir a totalidade 

das provisões técnicas. 

 

(i) A provisão para prêmio/ contraprestações não ganhas - PPCNG é constituída conforme previsto na resolução 

normativa RN ANS 314/12 e alterações posteriores da ANS, que corresponde à parcela das contraprestações 

referente ao período de cobertura do risco não decorrido, e aplica-se somente aos contratos de preço pré-

estabelecidos, vigentes na data-base de sua constituição. Os valores registrados na PPCNG não precisam 

ser lastreados por ativos garantidores. 

 
(ii) Provisão constituída sobre planos que possuem cláusula de remissão, destinada à cobertura de assistência 

médico-hospitalar aos dependentes em caso de falecimento do usuário titular, apurada seguindo a 

metodologia descrita em Nota Técnica Atuarial aprovada em 18/06/2010, conforme ofício 

1284/2010/GGAME(GEHAE)/DIOPE/ANS.  

 
(iii) Provisão de eventos a liquidar para o SUS: a Cooperativa está em demanda administrativa e judicial contra 

as cobranças do ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecido pelo artigo 32 da Lei 

9656/1998, advinda de atendimento médico, hospitalar e ambulatorial pela rede pública de saúde, de 

beneficiários do seu próprio plano de saúde. Diante das diversas controvérsias que recaem sobre essas 

cobranças, na opinião da Administração da Cooperativa e dos assessores jurídicos, as estimativas 

provisionadas conservadoramente são suficientes para eventuais perdas com essas demandas. Existem 

depósitos judiciais classificados no ativo não circulante no montante de R$ 5.960, conforme nota explicativa 

n.º 11. 

 
(iv) A provisão de eventos/ sinistros a liquidar de operações de assistência à saúde representa valores relativos 

à prestação de serviços médicos cooperados e credenciados efetuados para a Cooperativa em atendimento 

aos usuários dos serviços de saúde, reconhecidos pelo regime de competência e apresentados no grupo de 

provisões técnicas, conforme determinação da ANS. 

 
(v) A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) registrada no passivo circulante, foi constituída 

a partir de janeiro de 2008 com base na Resolução Normativa RN nº 160/2007 e alterações posteriores da 

ANS. É destinada para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham 

sido registrados contabilmente pela Cooperativa por falta de avisos. A UNIMED GOIÂNIA a partir de outubro 

de 2019 passou utilizar metodologia descrita em Nota Técnica Atuarial de Provisão, aprovada em 22/10/2019, 

conforme ofício 1005/2019/COAOP/GEAOP/GGAME/DIRAD-DIOPE/DIOPE.  

 
(vi) Para a PEONA SUS a operadora deve estar em consonância com os dados de ressarcimento ao SUS 

divulgados mensalmente pela ANS. A partir de março de 2021, a Agência Nacional de Saúde (ANS) publicou 

a RN 476/21, que alterou a RN 393/15 e atualizou o teto máximo do fator individual utilizado no cálculo da 

PEONA SUS, de 115% para 57%. 
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Adicionalmente as operadoras de planos de saúde do grupo estão sujeitas às seguintes exigências estabelecidas 

pela RN ANS nº 451/2020, RN 227/2010, RN 392/2015, RN 393/2015 e alterações vigentes: 

 

 Patrimônio Mínimo Ajustado (PMA): representa o valor do capital mínimo do Patrimônio Líquido, tomando 

como capital-base o valor de R$ 10.883 para 31 de dezembro de 2022 (R$ 9.726 em 2021), multiplicado pelo 

fator K=12,65% que equivale a R$ 1.377 (R$ 857 em 2021) e; 
 

 Margem de Solvência: Determina o nível econômico que o patrimônio líquido das Operadoras de Plano de 

Saúde deverá atingir. Esse critério deve ser observado mensalmente. Corresponde à suficiência do 

patrimônio líquido ajustado para cobrir o maior montante entre os seguintes valores: 

 

a.1 0,20 (zero vírgula vinte) vezes a soma dos últimos 12 (doze) meses de 100% (cem por cento) das 

contraprestações líquidas na modalidade de preço preestabelecido, e de 50% (cinquenta por cento) das 

contraprestações líquidas na modalidade de preço pós-estabelecido, que representou: 

 

 Modalidade de preço preestabelecido: R$ 1.810.948 em dezembro de 2022 (R$ 1.732.543 em 2021); e; 

 

 Modalidade de preço pós-estabelecido: R$ 36.443 em dezembro de 2022 (R$ 332.488 em 2021). 
 

a.2 0,33 (zero vírgula trinta e três) vezes a média anual dos últimos 36 (trinta e seis) meses da soma de: 100% 

(cem por cento) dos eventos indenizáveis líquidos na modalidade de preço preestabelecido e de 50% 

(cinquenta por cento) dos eventos indenizáveis líquidos na modalidade de preço pós-estabelecido, que 

representou: 

 

 Modalidade de preço preestabelecido: R$ 4.439.066 em dezembro de 2022 (R$ 3.821.818 em 2021); e; 

 

 Modalidade de preço pós-estabelecido: R$ 565.965 em dezembro de 2022 (R$ 887.294 em 2021). 
 

A Margem de Solvência Parcial Exigida apresentada é de R$ 361.500 (R$ 391.806 em 2021) e o Patrimônio Líquido 

Ajustado em conformidade com as normas da ANS é de R$ 334.670 em 31 de dezembro de 2022 (R$ 420.233 em 

2021). 

 

Em 19 de dezembro de 2022 foi publicada a RN 569/2022 (com vigor a partir de 1º de janeiro de 2023), que trata 

dos critérios para definição do Capital Baseado em Riscos (CBR), regra de capital que extingue a Margem de 

Solvência e que define o montante variável a ser observado pela operadora em função de fatores pré-determinados 

por modelo padrão cálculo estabelecido pela ANS, compreendendo os principais riscos envolvidos nas atividades 

relacionadas à operação de planos privados de assistência à saúde, quais sejam: o risco de subscrição, o risco de 

crédito, o risco de mercado, o risco legal e o risco operacional. 
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Em 22/02/2022 a Cooperativa aderiu antecipadamente o Capital Baseado em Riscos por meio da assinatura do 

temo de compromisso perante a ANS, usufruindo do congelamento do percentual no escalonamento da margem 

de solvência em 75%, conforme previsto na RN 451/2020. 

 
Em 20/09/2022 a diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) durante a 578ª reunião 

divulgou comunicado no qual prever a antecipação dos efeitos da adoção do CBR sobre a forma de a ANS realizar 

o acompanhamento econômico-financeiro do mercado. 

 
Com a extinção da Margem de Solvência e a entrada em vigor do Capital Baseado em Risco pela RN 569/2022, 

considerando as informações data-base dezembro/2022 e todos os riscos previstos na referida RN, a necessidade 

de capital da operadora é R$ 211.889, estando portando suficiente em relação ao Patrimônio Líquido Ajustado. 

 

 

16 Débitos de operações assistência à saúde 
 

Descrição  2022  2021 
Receita antecipada de contraprestação (i)     
Plano Individual  4.463   467 
Plano empresarial/coletivo  2.941   578 
  7.404  1.045 
Operadoras de planos de assist. a saúde (ii)     
Intercâmbio habitual a pagar  6.614  7.949 

  6.614  7.949 
  14.018  8.994 

 
 
(i) Refere-se aos valores de mensalidade recebida antes do início de vigência da cobertura contratual, 

reconhecidos no resultado de acordo com o decorrer do período de cobertura do contrato. 

 
(ii) São valores a pagar para outras UNIMEDs (intercâmbio) referente às operações de corresponsabilidade pela 

gestão dos riscos decorrentes do atendimento aos beneficiários do plano de saúde da UNIMED GOIÂNIA, 

em atenção a RN n.º 430/2017 e alterações posteriores. 

 

 

17 Débitos de operações assistência à saúde não relacionados com planos 

de saúde da operadora 
 
Descrição  2022  2021 
Rede contratada/credenciada  18.418  10.842 
Cooperados  2.430  1.601 

   20.848  12.443 
 
 
Referem-se a valores a pagar à rede prestadores relativos à atendimentos médico-hospitalar aos beneficiários não 

relacionados com plano de saúde da própria operadora, ou seja, atendimentos por meio de intercâmbio eventual. 
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18 Tributos e encargos sociais a recolher 
 

  2022       2021 
Descrição   Circulante   Circulante   Não circulante  Total 
Correntes         
Tributos federais   14.903   9.177   -  9.177 
Tributos municipais   6.493   6.577   -  6.577 
Tributos previdenciários   4.606   4.056   -  4.056 
Outros tributos e contribuições   17   6   -  6 
   26.019   19.816   -   19.816 
Parcelamentos (i)         
Tributos federais   140   359   140   499 
INSS – parcelamento  -  -   -   - 

   140   359   140   499 
   26.159   20.175   140   20.315 

 

 

19 Empréstimos e financiamentos a pagar 
 

  Vencimento  Taxa de juros  2022  2021 
Circulante         
Banco SICOOB UniCentro Br  jun/32   116% do CDI   321  - 
       321  - 
Não circulante         
Banco SICOOB UniCentro Br  jun/32   116% do CDI   30.114  - 

       30.114  - 
       30.435  - 

 

 

Referem-se a operação estruturada obtido junto ao Banco Sicoob UniCentro Br vinculado ao contrato de parceria 

comercial firmado em 21/06/2022 com a referida instituição financeira. O contrato de empréstimo possui prazo 

estipulado de 10 anos com juros capitalizados e pagos mensalmente. Vide nota explicativa nº 20 (iv). 
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20 Débitos diversos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Refere-se a obrigações com seus colaboradores como provisões de férias e seus encargos sociais devidos 

em 31 de dezembro de 2022. 

 

(ii) O saldo é composto substancialmente pelos valores a pagar aos fornecedores de materiais e medicamentos 

hospitalares e farmacêuticos, que estão disponibilizados nos recursos próprios da Cooperativa. 

 
(iii) A UNIMED GOIÂNIA possui contratos de arrendamento imóveis com terceiros, bem como outros contratos 

de locação e prestação de serviços com prazos superiores a 12 meses. 

 
 

 

 
A taxa média ponderada utilizada para cálculo de desconto a valor presente dos pagamentos mínimos de 

arrendamento é de 8,01% a.a. em 31 de dezembro de 2022. Não existem diferenças significativas entre o 

valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamento e o valor de mercado destes passivos financeiros. 

 

Descrição  2022  2021 
Circulante     
Obrigações com pessoal (i)   14.646   11.060 
Fornecedores (ii)   43.114   32.987 
Depósitos de beneficiários   796   622 
Passivos de arrendamentos (iii)   13.817  - 
Receita contrato de parceria a apropriar (iv)   3.000  - 
Outros débitos a pagar   101   1.066 
   75.474   45.735 
Não circulante     
Passivos de arrendamentos (iii)   11.394  - 
Receita contrato de parceria a apropriar (iv)   25.250  - 

   36.644  - 
   112.118   45.735 

  2022 
Saldo inicial   -  
Adoção inicial  29.510  
Inclusão de novos contratos  2.089  
Despesas financeiras  2.379  
Pagamento de principal  (8.765) 
Saldo final  25.212  
Imóveis  16.406  
Máquinas e equipamentos  2.194  
Moveis e utensílios  6.607  
Intangíveis   5  
Total  25.212  
Circulante  13.817  
Não circulante  11.394  
Total  25.212  
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Arrendamentos que representam isenções no reconhecimento 

A Cooperativa aplica isenções de reconhecimento para o arrendamento de curto prazo e arrendamento para 

os quais os ativos subjacentes são de baixo valor. Estes arrendamentos incluem essencialmente contratos 

de comodatos e de licenças de softwares. Para estes arrendamentos, as despesas de locação são 

reconhecidas de forma linear, quando incorridas. 

 

(iv) Receita contrato de parceria diferida 

Trata-se da receita diferida referente ao prêmio por preferência bancária por meio do termo de parceria 

comercial assinado junto ao Banco SICOOB UniCentro Br firmado em 21 de junho de 2022 pelo prazo de 120 

meses, objetivando implementar ações voltadas a propiciar relacionamento de intercooperação entre as 

Cooperativas. Os valores serão reconhecidos no resultado da Cooperativa mensalmente pró-rata, conforme 

o decorrer do prazo de vigência contratual. 

 

 

21 Provisões judiciais 
 

Descrição  2022  2021 
Tributária     

INSS (i) -  4.746 
PIS e COFINS (ii) 27.154   26.055 
IRPJ e CSLL (iii) 76.004   72.289 

Cíveis (iv)   6.316   14.301 
Trabalhistas  413   - 
Multa administrativa da ANS  2.750   110 
  112.637  117.501 
 

 

(i) Trata-se do processo n.º 000.1999.350000-88057 que se encontra na 12ª. Vara da Justiça Federal/GO 

referente a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) n.º 32.482.847-0 das diferenças apuradas de 

INSS durante o período de maio de 1996 a março de 1998. Em função dos benefícios oferecidos através da 

MP n.º 303/2006 e Lei n.º 11.941/2009 a Cooperativa realizou adesão ao Parcelamento Excepcional (PAEX) 

em 2006 sendo consolidado em 2011 e totalmente quitado em outubro de 2019. No entanto, como há depósito 

judicial de igual montante que ainda não foi liberado, a Administração ainda não efetuou a reversão da 

contingência. Os assessores jurídicos que acompanham este processo veem realizando diligências na Vara 

Federal com intuito de solicitar retorno do depósito judicial para o caixa da Cooperativa, que foi efetivado no 

exercício de 2022, portanto a provisão foi revertida. 

 

(ii) Correspondente a medida cautelar de caução – Mandado de Segurança nº. 018542-57.2012.4.01.3500, 

movida contra a União Federal, tramitando na 9ª. Vara da Justiça Federal/GO, visando a legitimidade da 

exclusão dos custos assistenciais da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme previsto no artigo 3º, § 

9º, inciso lll, da Lei 9.718/98, referente as competências de janeiro de 2003 a dezembro de 2006, lançados 

pela Receita Federal através dos autos de infração que originaram os processos administrativos ns.º 

10120.002807/2008-30 e 10120.12450/2009-80.  
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Em 06/12/2022 a 7ª turma do TRF da 1ª Região manteve a decisão de primeira instância que determinou a 

exclusão da base de cálculo das Contribuições Sociais o custo assistencial de suas atividades próprias. 

 

Caso não haja interposição de recurso pela União Federal, o processo judicial estará encerrado quanto a 

decisão de mérito e, posteriormente, será remetido para a 9ª Vara da Justiça Federal de Goiânia, onde a 

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia será intimada para dar cumprimento ao que restou 

decidido, o que, no caso concreto, significará o recálculo de toda a autuação para que o custo assistencial 

dessa Cooperativa seja todo excluído da base de cálculo considerada na autuação. 

 

(iii) Trata-se do auto de infração emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil com relação a cobrança de 

diferenças apuradas no IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido) referentes aos períodos-base de 2016 a 2018, através do Processo Administrativo n.º 17095-

722.701/2021-27. A Cooperativa, com auxílio dos seus assessores jurídicos especializados, protocolou 

impugnação ao auto de infração na esfera administrativa e encontra-se aguardando julgamento pelo 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Adicionalmente, a Cooperativa procedeu à mudança 

na metodologia de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, passando a incluir os atos cooperativos 

auxiliares a partir do exercício de 2021. 

 

(iv) Encontram-se em questionamento ações nas áreas cível. A Administração da Cooperativa, suportada pela 

assessoria jurídica, reconheceu a provisão das ações classificadas como prováveis. 

 

A Cooperativa, no desenvolvimento normal de suas operações, está sujeita a certos riscos, representados 

por eventuais processos tributários, reclamações trabalhistas e cíveis. O valor provisionado em 31 de 

dezembro de 2022 e de 2021 é considerado suficiente pela Administração e assessoria jurídica da 

Cooperativa para fazer face a eventuais perdas que possam advir no futuro. 

 

De acordo com as legislações vigentes, as operações da Cooperativa estão sujeitas a revisões pelas 

autoridades fiscais em períodos prescricionais diferentes para os diversos impostos e contribuições federais, 

estaduais e municipais 

 

 

22 Passivos contingentes 
 

Os passivos contingentes avaliados como perda possível sobre a posição atualizada e consistente dos 

prognósticos das ações judiciais, representam R$ 204.432 (R$ 135.412 em 2021) distribuídas em 1.702 (1.500 em 

2021) processos de naturezas cíveis, trabalhistas e regulatórias. 

 

A Administração da Cooperativa, com base no parecer da assessoria jurídica, que avaliou o risco de perda desses 

processos como sendo possível, não constituiu nenhuma provisão para perdas. 

 

DocuSign Envelope ID: A8AB2AD3-AE4D-4E5C-845D-0E7D6ACCF9C7

 

 
39  

23 Patrimônio líquido 
a Capital social 

O Capital social é formado por cotas partes distribuídas entre os cooperados e classificado no patrimônio 

líquido. De acordo com o Estatuto Social cada associado tem direito a um só voto, qualquer que seja o 

número de suas cotas partes. Conforme previsto no Estatuto Social, serão atribuídos juros de até 12% 

sobre o capital integralizado, quando apuradas sobra no final do exercício com valores definidos na 

Assembleia Geral Ordinária. No exercício de 2022, em função do resultado negativo, a Cooperativa não 

atribuirá juros ao capital social integralizado dos cooperados. 

 

b Destinações estatutárias 
De acordo com o Estatuto Social da Cooperativa e a Lei 5.764/1971, a sobra líquida do exercício terá a 

seguinte destinação: 

 

 10% para Reserva Legal, destinada a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades; 

 5% para Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social – RATES, destinada à prestação de 

assistência aos cooperados e funcionários da Cooperativa, nos termos de regulamentação própria a 

ser definida em Assembleia Geral, sendo indivisível nos casos de dissolução e liquidação; e 

 Outras reservas que poderão ser constituídas com fins e duração específicos em Assembleia Geral. 

 

c Reserva de reavaliação 
Refere-se a reavaliação dos bens do ativo imobilizado registrado com base em laudo de peritos 

especializados. A realização da reserva de reavaliação (depreciação e baixa do ativo imobilizado) é 

registrada diretamente na sobra à disposição da AGO. 

 

d Reserva de contingências regulatórias 
Constituído conforme o Art. 28 Inciso II § 1º da Lei nº 5.764/71, o qual prevê que a Assembleia Geral poderá 

criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos. Dessa forma, foi 

deliberado em AGO realizada em 13/03/2017 pela criação de um fundo de reserva para cobrir exigências 

regulatórias aplicadas por parte do órgão regulador, tendo sua reversão para Reserva Legal realizada em 

31/12/2022. 

 

e Reserva de contingência covid 19 
Constituído com objetivo de resguardar o impacto do aumento de custos médicos advindo do pós-covid-19 

represadas no exercício de 2020 em função da mudança no perfil de utilização de procedimentos médicos, 

causada pelo cenário pandêmico mundial, em decorrência da covid-19 e pelas medidas de distanciamento 

social adotadas pelas autoridades nacionais, conforme deliberado em AGO realizada em 29/03/2021 com 

prazo de realização de 2 anos. Em 2022 foi revertido o montante remanescente de R$ 59.426. 
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f Sobras à disposição da AGO 
As sobras apuradas após a constituição das reservas estatutárias ficam à disposição da Assembleia Geral 

Ordinária (AGO) para deliberação quanto à sua destinação. 

 

Em 2022, devido ao resultado negativo do período, não serão disponibilizadas sobras à disposição da AGO. 

 

 

24 Eventos indenizáveis líquidos / Sinistros retidos 
 

Descrição  2022  2021 
Eventos/sinistros conhecidos ou avisados     

Eventos/sinistros conhecidos ou avisados pré-estabelecido  (1.447.402)  (1.250.889) 
Eventos/sinistros conhecidos ou avisados pós-estabelecido (i) (3.404)   (300.455) 
Eventos/sinistros conhecidos ou avisados recursos próprios  (181.787)   (161.941) 
Eventos/sinistros conhecidos ou avisados corresponsabilidade (i)  (97.517)  - 
Eventos/sinistros conhecidos ou avisados reembolso (6.617)  (6.047) 
Eventos/sinistros conhecidos ou avisados SUS (3.498)  (3.268) 

  (1.740.225)  (1.722.600) 
Provisão de eventos ocorridos e não avisados - PEONA     
Variação da PEONA  (9.628)   (22.876) 
  (9.628)   (22.876) 

  (1.749.853)  (1.745.476) 
 

 

(i) A partir de 01/01/2022 a ANS introduziu a aplicação do Pronunciamento Contábil CPC 47 – Receita de 

Contrato com Cliente. As demonstrações de 2021 utilizadas para fins de comparabilidade não estavam 

respaldadas na referida legislação. Os saldos anteriormente registrados no grupo 3111120X6, conforme 

descrito acima, passaram a ser registrados como redutores dos eventos/sinistros conhecidos ou avisados de 

assistência à saúde, no grupo 411. 

 

 

25 Ingressos/receitas de assistência à saúde não relacionados com planos 

de saúde da operadora 
 

Descrição  2022  2021 
Ingressos/ receitas com operações de assistência médico-hospitalar     

Proteção do trabalho 2.698  4.605 
Remoção área e terrestre 36.514  34.667 
Outras receitas com operações de assistência médico-hospitalar 1.859  11.456 
Receita com intercâmbio eventual 12.616  18.758 
Recursos próprios 216.966  159.879 

  270.653  229.365 
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26 Dispêndios/despesas com operações de assistência à saúde não 

relacionados com planos de saúde da operadora 
 
Descrição  2022  2021 
Dispêndios/despesas com prestação de serviço hospitalar     

Proteção do trabalho (93)  (104) 
Remoção área e terrestre (17.460)  (16.159) 
Outras despesas com prestação de serviço hospitalar (62.964)  (42.210) 
Despesa com intercâmbio eventual (2.228)  (4.317) 
Outras despesas (245.346)  (184.185) 

  (328.091)  (246.975) 
 

 

27 Dispêndios/ despesas administrativas 
 
Descrição  2022  2021 
Pessoal  (76.642)  (74.951) 
Serviços de terceiros  (12.439)  (16.823) 
Localização e funcionamento  (35.099)  (29.397) 
Publicidade e propaganda  (12.757)  (12.955) 
Tributos (i)  (10.150)  (77.503) 
Despesa com multa administrativa  (2.167)  (645) 
Diversas  (16.250)  (14.889) 
  (165.504)  (227.163) 
 
 

(i) Vide nota explicativa nº 21 (iii). 
 

 

28 Resultado financeiro líquido 
 
Descrição   2022  2021 
 Ingressos financeiros      
 Rendimentos de aplicações financeiras (i)   90.508   34.996  
 Juros por recebidos em atraso   11.030   13.109  
 Atualização monetária   8.065   469  
 Descontos obtidos   4   6  
  109.607   48.580  
 Dispêndios financeiros      
 Despesas com aplicações financeiras (i)   (72)  (390) 
 Despesas financeiras   (617)   (2) 
 Despesas com empréstimos e financiamentos   (1.906)   (1) 
Juros sobre arrendamentos direito de uso   (2.379)   - 
 Outras despesas financeiras    (5.670)   (2.644) 
  (10.644)   (3.037) 

  98.963   45.543  
 
 

(i) Em 2022 a Cooperativa manteve suas aplicações em papéis de renda fixa, conforme política de 

investimentos. Os rendimentos das aplicações financeiras foram maiores em 2022 devido aumento na taxa 

de juros SELIC que iniciou o ano com 9,25 % a.a. chegando a 13,75% a.a. em 31 de dezembro. 
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29 Imposto de renda e contribuição social 
 

O resultado apurado em operações realizadas com cooperados é isento de tributação e o resultado de atos não 

cooperados são tributados pelas alíquotas vigentes, conforme demonstrado abaixo: 

 

  2022  2021 
Sobras antes dos tributos  (86.207)   (48.991) 
Adição/ exclusões      
Resultados não tributáveis de sociedades cooperativas   65.775   28.098  
Base de cálculo  (20.432)   (20.893) 
Imposto de renda - 15%   -  - 
Adicional do imposto de renda - 10%   -  - 
Imposto de renda  -  - 
Contribuição social - 9%   -  - 
 

 

30 Transações com partes relacionadas 
 

A estrutura de governança corporativa da Cooperativa compreende a Diretoria, cujas atribuições, poderes e 

funcionamento são definidos no Estatuto da Cooperativa. Os diretores são os representantes legais da 

Cooperativa, responsáveis principalmente, pela sua administração e pelo desenvolvimento das políticas e 

diretrizes gerais. São eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, com mandato de quatros anos para o Conselho de 

Administração, sendo permitida a reeleição de seus componentes em novos pleitos eleitorais, resguardada a 

renovação mínima obrigatória de 1/3 de seus integrantes. Para o Conselho Fiscal o mandato tem prazo de um 

ano, sendo permitida a reeleição, para um período imediato, de apenas 1/3 dos integrantes. 

 

A Cooperativa efetuou transações com partes relacionadas, incluindo a remuneração por serviços prestados a 

seus beneficiários do plano de saúde e pagamento de pró-labore. As outras transações são efetuadas em 

similaridade com o praticado pelo mercado e atividade cooperativista. 

 

Parte relacionada  Natureza da operação  2022  2021 
Conselho de Administração  Prestação de serviços   1.426   2.090 
Conselho de Administração  Diárias e pró-labore   6.228   6.002 
Conselho de Administração  Capital social   784   768 
Conselho Fiscal  Prestação de serviços   1.749   2.224 
Conselho Fiscal  Cédula de presença   690   672 
Conselho Fiscal  Capital social   522   295 
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31 Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos 
 

31.1 Análise dos instrumentos financeiros 

 

A Cooperativa participa de operações envolvendo ativos e passivos financeiros com o objetivo de gerir os recursos 

financeiros disponíveis gerados pelas operações. Os riscos associados a esses instrumentos são gerenciados por 

meio de estratégias conservadoras, visando à liquidez, à rentabilidade e à segurança. A avaliação de tais ativos e 

passivos financeiros em relação aos valores de mercado é feita por meio de informações disponíveis e 

metodologias de avaliação apropriadas. Entretanto, a interpretação dos dados de mercado e métodos de avaliação 

requerem considerável julgamento e estimativas para se calcular o valor de realização mais adequado. Como 

consequência, as estimativas apresentadas podem divergir se utilizadas hipóteses e metodologias diferentes. 

 

O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser trocado em 

uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. Os valores 

contábeis, tais como aplicações financeiras, contas a receber e a pagar e outros referentes aos instrumentos 

financeiros constantes nos balanços patrimoniais, quando comparados com os seus valores que poderiam ser 

obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajustado 

com base na taxa vigente de juros no mercado, representam efetivamente o valor justo. 

 

31.2 Gerenciamento de riscos financeiros 

 

A gestão de risco é realizada pela gerência financeira, segundo as políticas aprovadas pela Administração. A 

gerência financeira identifica, avalia e protege a Cooperativa contra eventuais riscos financeiros. A gerência 

financeira estabelece princípios para a gestão de risco global, bem como para áreas específicas, como risco de 

taxa de juros, risco de crédito e investimento de excedentes de caixa. 

 

A Cooperativa possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: a) risco de 

mercado; b) risco de crédito; e c) risco de liquidez.  

 

a Risco de mercado 
Risco de mercado é o risco de alterações nos preços de mercado — tais como taxas de câmbio, taxas de 

juros e preços de ações — afetarem os ganhos da Cooperativa ou o valor de seus instrumentos financeiros. 

O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de 

mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.  

 

A Cooperativa não utiliza derivativos para gerenciar riscos de mercado. Todas essas operações são 

conduzidas dentro das orientações estabelecidas pela Administração. 

 

A Cooperativa não aplica contabilidade de hedge para gerenciar a volatilidade no resultado. 
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a.1 Risco de taxas de juros 
A Cooperativa não possui alto o risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros para 

seus financiamentos. A Cooperativa não trabalha com instrumentos derivativos e todas as contas estão 

atreladas a taxas básicas da economia brasileira, principalmente Certificado de Depósito Interbancário 

(CDI). 

 

a.2 Risco cambial 
A Cooperativa não está exposta a riscos cambiais. 

 

b Riscos de crédito  
O risco de crédito decorre de contas a receber em aberto de clientes de plano de assistência à saúde e 

operações compromissadas. O departamento financeiro avalia a qualidade do crédito de seus clientes, 

levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e outros fatores. O faturamento de 

assistência à saúde é liquidado, substancialmente, por meio de boleto bancário. 

 

b.1 Exposição a riscos de crédito  
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do 

risco do crédito na data das demonstrações financeiras é: 

Descrição  Nota  2022  2021 
Disponível    10.158   8.174 
Aplicações financeiras   5  705.754  674.913 
Créditos de operações com planos de assistência à saúde   6  66.001  68.134 
Créditos de oper. de assist. à saúde não relac.com planos de saúde da operadora  7  45.441  35.937 
Bens e títulos a receber  9  24.291  18.496 

    851.645  805.654 
 

 

b.2 Contas a receber e outros recebíveis 
A política de gerenciamento do risco de crédito sobre o contas a receber está em linha com a Instrução 

Normativa 46/11 emitida pela ANS, que estabelece que deva ser constituída provisão para perda decorrente 

da existência de inadimplência. As operadoras de Planos de Assistência à Saúde devem constituir a 

Provisão para Perdas Sobre Créditos - PPSC de acordo com os seguintes critérios: 

 

(i) Nos planos individuais com preço pré-estabelecido, em havendo pelo menos uma parcela vencida do 

contrato há mais de 60 (sessenta) dias, a totalidade do crédito desse contrato deve ser provisionada. 

 

(ii) Para todos os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 

90 (noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato deve ser provisionada. 

 

(iii)  Para os créditos de operações não relacionadas com planos de saúde de assistência à saúde da 

própria operadora, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 (noventa) 

dias, a totalidade do crédito desse contrato provisionada. 
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c Risco de liquidez 
Risco de liquidez é o risco de a Cooperativa encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas 

com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. 

A abordagem da Cooperativa na Administração da liquidez é de garantir, na medida do possível, que 

sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em condições 

normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da 

Cooperativa. 

 

A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo departamento financeiro. Esse departamento monitora as 

previsões contínuas das exigências de liquidez da Cooperativa para assegurar que ela tenha caixa 

suficiente para atender as necessidades operacionais, bem como exigências de garantias determinadas 

pelo órgão que regula as operadoras de saúde, a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

 

A Cooperativa investe o excesso de caixa gerado em depósitos de curto prazo e títulos e valores mobiliários, 

escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez e margem suficientes e não possui 

garantias. 

 

31.3 Gestão de capital 
 

Os objetivos da Cooperativa ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da 

Cooperativa para oferecer retorno aos cooperados e benefícios às outras partes interessadas, além de manter 

uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Em 31 de dezembro de 2022, a Cooperativa possui, 

aproximadamente, 64% (66% em 2021) do seu ativo total registrado como Caixa e equivalentes de caixa e 

aplicações financeiras. 
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32 Reconciliação entre os métodos direto e indireto dos fluxos de caixa das 

atividades operacionais 
 

  2022  2021 
Fluxo de caixa das atividades operacionais      
Resultado antes dos impostos e participações   (86.206)  (48.991) 
Ajustes     

Ajuste valor justo dos investimentos  (7.512)  (3.158) 
Depreciações e amortizações 16.955   7.512  
Resultado na alienação de bens  1.546    (432) 
Provisão para perdas sobre créditos 11.871   6.596  
Juros provisionados e não pagos 435    
Provisões para ações judiciais  (4.864)   71.359  
Variação das provisões técnicas 16.388   27.531  
Aumento de investimento por incorporação de sobras -  (4.208) 
Outras provisões e ajustes para a reconciliação do resultado  (26.211)  (14.164) 

   (77.598)   42.045 
(Aumento) redução nos ativos:     

Aplicações garantidoras de provisões técnicas  2.138   (48.348) 
Aplicações livres  (32.979)   13.620  
Créditos de operações com planos de assistência à saúde  (9.738)   (652) 
Créditos de operações de assist. à saúde não relac. com planos de saúde da operadora  (9.504)  (20.182) 
Despesas diferidas  (7.864)   - 
Créditos tributários e previdenciários  (12.678)  (10.007) 
Bens e títulos a receber  (5.795)   11.343  
Despesas antecipadas (774)  (45) 
Depósitos judiciais 15.049  (8.816) 

   (62.145)  (63.087) 
Aumento (redução) nos passivos:     

Eventos/ sinistros a liquidar 33.427    10.399  
Receita antecipada de contraprestações  5.024   2.839  
Débitos com operações de assist. à saúde não relac. com planos de saúde da operadora  8.405   2.838  
Tributos e encargos sociais a recolher  4.113   (4.090) 
Débitos diversos 66.383    10.047  
Conta corrente com cooperados 267    275  

  117.619    22.308  
Caixa gerado pelas atividades operacionais   (22.124)  1.266  
Imposto de renda e contribuição social pagos  -  - 
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais - método indireto   (22.124)  1.266  
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais - método direto   (22.124)  1.266  
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33 Teste de adequação de passivo (TAP) 
 
O Teste de Adequação de Passivo (TAP) foi estabelecido pela ANS com vigência a partir de 1º de janeiro/2020 e tem como fundamento estabelecer através de métodos 

financeiros, estatísticos e atuariais mensuração a valor presente, com estimativa nos fluxos de caixa futuros, com base nas receitas de contratos assumidos na operação 

de assistência à saúde serão suficientes para custear as despesas com os beneficiários do plano de saúde (pelo pagamento regular dos prestadores assistenciais). Essa 

projeção deve estar de acordo com as regras e parâmetros definidos nos itens 9.1.4, 10.12.2 e 10.12.2.1 anexo Capítulo I – Normas Gerais da RN 435/2018 e alterações 

vigentes. Na UNIMED GOIÂNIA essas estimativas e responsabilidade desses cálculos foram realizadas pelo atuário Jacqueline Barbosa, Atuário MIBA 1.421. As 

premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente, não foram examinadas 

pelos nossos auditores independentes. 

 
Teste de adequação de passivo - TAP 

                 
      

Inflação Médica 
estimada para o 
primeiro ano de 

apuração do TAP 
(valor em 

percentual) 

 
Reajuste máximo 

estimado para 
os planos 

individuais 
no primeiro ano 

de apuração 
do TAP (valor em 

percentual) 

 Reajuste médio 
por variação de 

custos 
estimado para os 
 planos coletivos 
no primeiro ano 

de apuração 
do TAP (valor em 

percentual) 

 

Utilização das faixas 
etárias da RN 63/2003 

para estimação das 
despesas assistenciais 

 (sim ou não) 

    
  

Ajuste 
tábua na 

biométrica 
(sim ou 

não) 

 

Taxa de 
cancelamento 

de contratos 
(valor em 

percentual) 

        

Agregação de 
contratos utilizada 
no teste 

       

Método de 
interpolação da ETTJ 

utilizado 

 

Estimativa corrente 
de fluxo de caixa na 
data-base (valor em 

milhares R$) 

        

        

Carteira individual  
Não 

 
9% 

 
8,57% 

 
15,50% 

 
- 

 
sim 

 

taxa de juros (ETTJ) livre 
de risco definidas pela 

AMBIMA  
 (162.989) 

Coletivo por adesão  
Não  11%  8,57%  -  6,22%  Sim  

taxa de juros (ETTJ) livre 
de risco definidas pela 

AMBIMA 
 93.304 

Coletivo empresarial  
Não  29%  8,57%  -  6,22%  sim  

taxa de juros (ETTJ) livre 
de risco definidas pela 

AMBIMA 
 79.300 

Corresponsabilidade assumida em 
pré-pagamento  

- 
 

- 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

- 
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34 Cobertura de seguro 
 

A Administração da Cooperativa adota a política de contratar seguros de diversas modalidades, cujas coberturas 

são consideradas suficientes pela Administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros. 

As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações 

financeiras, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sérgio Baiocchi Carneiro 
Presidente do Conselho de Administração  

Dr. Weimar Canguçu Barroso de Queiroz 
Diretor de Planejamento e Governança 

 
 
 
 
 
 
 
Dr. César Vilela Nunes 
Diretor Administrativo e Financeiro  

 
Ricardo Ferreira Chagas 
Contador CRC-GO 022308/O-9 
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por WEIMAR CANGUCU 
BARROSO DE 
QUEIROZ:46726691149 
Dados: 2023.03.07 
15:16:13 -03'00'

CESAR 
VILELA 
NUNES:99
92877960
0

Assinado de 
forma digital por 
CESAR VILELA 
NUNES:9992877
9600 
Dados: 
2023.03.14 
17:00:43 -03'00'

SERGIO 
BAIOCCHI 
CARNEIRO:2
8556852149

Assinado de 
forma digital por 
SERGIO BAIOCCHI 
CARNEIRO:285568
52149 
Dados: 2023.03.14 
17:06:10 -03'00'
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                     Goiânia, 10 de março de 2023 

  
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

 

Os membros do Conselho Fiscal da Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico examinaram as 
demonstrações contábeis da Cooperativa, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 
2022 e as respectivas Demonstrações do Resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido, dos fluxos de caixa e da demonstração do valor adicionado para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis, elaboradas 
sob a responsabilidade da Administração. 

A análise em questão foi efetuada com Assessoria contábil da empresa Mapah Contabilidade, e abrangeu as 
seguintes verificações: saldo do numerário em caixa; revisão do fluxo de caixa mensal; revisão dos resultados 
mensais; solicitação de documentação suporte; avaliação de contratos de prestação de serviços. Os controles 
internos foram verificados e testados pela Auditoria independente Moore Prisma Auditores Independentes, e 
foram considerados suficientes a nível das demonstrações contábeis. 

Na opinião dos conselheiros fiscais, fundamentada nos exames elaborados e nos relatórios e pareceres da 
assessoria técnica Mapah contadores, e da auditoria independente Moore Prisma Auditores Independentes, 
as referidas demonstrações refletem adequadamente em todos seus aspectos relevantes, a situação 
econômica financeira e patrimonial da Unimed Goiânia em 31 de dezembro de 2022, e consideradas as 
observações exaradas nos referidos pareceres, os Conselheiros Fiscais do exercício 2022/2023 recomendam a 
aprovação das Demonstrações Contábeis pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 21 de março de 
2023, chamando a atenção dos órgãos de governança e da AGO para as seguintes observações e 
recomendações: 

 Em 2022 a administração, em conjunto com seus consultores e auditores, revisou a metodologia de 
cálculo do Imposto de renda e da Contribuição social, referente aos anos de 2019 e 2020, e reconheceu débitos 
tributários relativos a estes tributos, sendo estes compensados com créditos de PIS e COFINS. Sugerimos que 
a administração realize o acompanhamento periódico dos processos de compensação realizados, até a sua 
homologação pelo órgão fiscalizador pelo prazo de 5 anos, período em que a receita federal avalia os créditos. 

DocuSign Envelope ID: EFEB97E6-EA1A-400D-8F48-51526173F040

 

 
 

 Sugerimos que a administração revise todos os acordos realizados com as especialidades, a fim de 
gerar equidade entre os cooperados; 
 Necessidade de evolução das práticas dos controles internos conforme sugestões realizadas no 
relatório de auditoria da Moore Prisma Auditores independentes; 
 Há oportunidades de melhora do desempenho com reclassificação de prestadores, maior utilização e 
desenvolvimento de recursos próprios (ato cooperado), integração de bases de dados e atenção na 
contratação de prestadores de serviços com equidade; 
 Ressaltamos que a nossa atividade fim, prestação de serviço em saúde, vem acumulando prejuízos 
todos os meses no ano de 2022, sendo parcialmente compensados pelos resultados de aplicações financeiras; 
 Com o advento da Resolução normativa RN Nº 526, de 29 de abril de 2022, a mensuração do capital 
regulatório foi alterada e não levará mais em conta a margem de solvência e sim a avaliação do capital baseado 
em riscos. Todavia, os resultados negativos que a cooperativa vem acumulando devem ser acompanhados, a 
fim de evitar possível necessidade de captação de recursos junto aos cooperados. 
 
 

________________________________ 
Dra. Maria Simone Rodrigues Erickson 

Conselheira Efetivo (Coordenadora) 
 
 
____________________________________              ___________________________________ 
             Dr. Eduardo Santos Lopes Pontes               Dr. Mário Cesar N. Borges de Souza 
                 Conselheiro Efetivo                                 Conselheiro Efetivo 
 
 
_________________________________                  _________________________________ 

Dr. Edmur Muller de Melo Freitas                         Dr. Gilson Cassem Ramos                              
              Conselheiro Suplente                                                                        Conselheiro Suplente 
 

________________________________ 
Dra. Vivianne de Aquino Tormim 

Conselheira Suplente 
  

DocuSign Envelope ID: EFEB97E6-EA1A-400D-8F48-51526173F040



// km 220 // km 221

Balanço Social
/ / / A N E XO 6

Balanço Social da Unimed

1. Dados Unimed

Razão Social: UNIMED GOIÂNIA CNPJ: 02.476.067/0001-22 Federação/Confed.: 951 Ramo de atividade: Saúde

Data de fundação: 21/02/1978 Tempo de existência: 45 anos Atuação da cooperativa: OPERADORA Tipo de Unimed: SINGULAR

Responsável preenchimento formulário : Ricardo Ferreira Chagas Telefone para contato: (62) 3216-8492 Diretor: Sérgio Baiocchi Carneiro
Telefone para 

contato:
(62) 3216-8451

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): 

3

Total de Beneficiários: 382.561

Este ano o Balanço Social da Unimed terá relatório de 

auditoria independente?
Sim, MOORE PRISMA AUDITORES E CONSULTORES

Balanço Social da Unimed
2022 2021

2. Indicadores Corpo Funcional
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

2.1 - No de pessoas na Unimed (em 31/12) 2.878 0 2.086 4.964 2.821 0 1.847 4.668

2.2 - N° de admissões durante o período 111 0 697 808 0 0 767 767

2.3 - Nº de saídas e demissões durante o período 54 0 458 512 46 0 437 483

2.4 - Índice de rotatividade por substituição 

(turnover)
1,82 1,82 1,15 1,15

2.5 - N° de estagiários no período 17 17 15 15

2.5.1 - N° de estagiários efetivados no período 5 5 4 4

2.6 - N° de Aprendizes 45 45 43 43

2.7 - N° de trabalhadores terceirizados 278 278 331 331

2.8 - N° de trabalhadores com contrato temporário 0 0 13 13

2.9 - N° de homens que trabalham na Unimed 1.845 545 2.390 1.847 521 2.368

2.10 - N° de mulheres que trabalham na Unimed 1.033 1.541 2.574 974 1.326 2.300

2.11 - N° de branco(a)s que trabalham na Unimed 2.728 1.258 3.986 2.669 1.029 3.698

2.12 - N° de negro(a)s que trabalham na Unimed 150 828 978 152 818 970

2.13 - N° de indígenas que trabalham na Unimed 0 0 0 0 0 0

2.15 - Nº de pessoas com deficiência 8 109 117 8 97 105
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Balanço Social da Unimed
2022 2021

2. Indicadores Corpo Funcional
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

2.16 - N° total de membros do Conselho de 

Administração
5 0 5 11 0 11

2.16.1 - N° total de mulheres no Conselho de 

Administração
2 0 3 0

2.16.2 - N° total de negros e indígenas no Conselho de 

Administração
0 0 0 0

2.17 - N° total de membros do Conselho Fiscal 6 0 6 6 0 6

2.17.1 - N° total de mulheres no Conselho Fiscal 2 0 2 0

2.17.2 - N° total de negros e indígenas no Conselho 

Fiscal
0 0 0 0

2.18 - N° total de membros da Diretoria Executiva 6 0 6 11 0 11

2.18.1 - N° total de mulheres na Diretoria Executiva 1 0 3 0

2.18.2 - N° total de negros e indígenas no Diretoria 

Executiva
0 0 0 0

2.19 - Nº de homens cooperados em função 

administrativas e/ou na diretoria
8 0 8 8 0 8

2.20 - N° de mulheres cooperadas em funções 

administrativas e/ou diretoria
3 0 3 3 0 3

2.21 - N° de negro(a)s indígenas cooperados em 

funções administrativas e/ou diretoria
0 0 0 0 0 0

2.22 - Faixa etária dos colaboradores 2.086 2.086 1.847 1.847

2.22.1 - Até 18 anos 0 0 0 0

Balanço Social da Unimed
2022 2021

2. Indicadores Corpo Funcional
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

2.22.2 - De 19 a 24 anos 121 121 138 138

2.22.3 - De 25 a 29 anos 328 328 280 280

2.22.4 - De 30 a 45 anos 1.307 1.307 1.177 1.177

2.22.5 - De 46 a 59 anos 321 321 245 245

2.22.6 - A partir de 60 anos 9 9 7 7

2.23 - N° de pessoas nas categorias profissionais de 

trabalho
2.069 2.069 1.832 1.832

2.23.1 - Gestão 79 79 71 71

2.23.2 - Técnico 482 482 413 413

2.23.3 - Operacional 1.245 1.245 1.159 1.159

2.23.4 - Apoio 263 263 189 189

2.24 - Remuneração média por categoria profissional 

de trabalho por gênero
3.191,03 3.191,03 2.963,84 2.963,84

2.24.1- Remuneração média Gestão 12.851,57 12.851,57 11.856,82 11.856,82

2.24.1.1 - Remuneração média de Homens 16.912,45 16.912,45 16.085,24 16.085,24

2.24.1.2 - Remuneração média de Mulheres 9.938,33 9.938,33 9.413,73 9.413,73

2.24.2- Remuneração média Técnico 4.332,39 4.332,39 3.983,63 3.983,63
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Balanço Social da Unimed
2022 2021

2. Indicadores Corpo Funcional
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

2.24.2.1 - Remuneração média de Homens 4.961,28 4.961,28 4.306,47 4.306,47

2.24.2.2 - Remuneração média de Mulheres 4.135,33 4.135,33 3.876,36 3.876,36

2.24.3 - Remuneração média Operacional 2.298,33 2.298,33 2.145,62 2.145,62

2.24.3.1 - Remuneração média de Homens 2.489,81 2.489,81 2.346,46 2.346,46

2.24.3.2 - Remuneração média de Mulheres 2.232,80 2.232,80 2.071,03 2.071,03

2.24.4 - Remuneração média Apoio 1.598,42 1.598,42 1.525,29 1.525,29

2.24.4.1 - Remuneração média de Homens 1.640,13 1.640,13 1.545,74 1.545,74

2.24.4.2 - Remuneração média de Mulheres 1.581,47 1.581,47 1.514,58 1.514,58

2.25 - Remuneração média por categoria profissional 

de trabalho por raça
3.049,18 3.049,18 2.963,84 2.963,84

2.25.1- Remuneração média dos brancos 4.535,47 4.535,47 4.889,33 4.889,33

2.25.1.1 - Gestão 13.478,44 13.478,44 11.893,89 11.893,89

2.25.1.2 - Técnico 4.438,33 4.438,33 3.995,81 3.995,81

2.25.1.3 - Operacional 2.329,50 2.329,50 2.148,43 2.148,43

2.25.1.4 - Apoio 1.573,81 1.573,81 1.519,18 1.519,18

2.25.2 - Remuneração média dos negros 4.712,46 4.712,46 4.458,23 4.458,23

Balanço Social da Unimed
2022 2021

2. Indicadores Corpo Funcional
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

2.25.2.1 - Gestão 10.871,98 10.871,98 10.577,88 10.577,88

2.25.2.2 - Técnico 4.078,74 4.078,74 3.538,45 3.538,45

2.25.2.3 - Operacional 2.259,27 2.259,27 2.092,28 2.092,28

2.25.2.4 - Apoio 1.639,86 1.639,86 1.624,29 1.624,29

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) 24,00 24,00 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) 58,00 58,00 63,00 63,00

2.29 - N° de colaboradores por Escolaridade 2.086 2.086 1.847 1.847

2.29.1 - Não alfabetizados 0 0 0 0

2.29.2 - Ensino fundamental incompleto 4 4 0 0
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Balanço Social da Unimed
2022 2021

2. Indicadores Corpo Funcional
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

2.29.3 - Ensino fundamental completo 13 13 19 19

2.29.4 - Ensino médio completo 923 923 870 870

2.29.5 - Ensino técnico completo 361 361 294 294

2.29.6 - Ensino superior completo 658 658 525 525

2.29.7 - Pós-graduação Lato Sensu (especialização, 

MBA) completo
120 120 131 131

2.29.8 - Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e 

doutorado) completo
7 7 7 7

2.29.9 - Pós-doutorado 0 0 1 1

2.30 - A cooperativa estimula a educação básica, 

ensino médio e superior(supletivo ou regular) dos(as) 

trabalhadores(as)?

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 80 80 27 27

2.31.1 - N° de acidente de trajeto 42 42 10 10

2.31.2 - N° de acidentes na atividade fim 38 38 17 17

Balanço Social da Unimed
2022 2021

2. Indicadores Corpo Funcional
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

☐ 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: 

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 

gestão
2022 2021

3.1 - Valor (R$ mil) da maior produção repassada 

ao(à) cooperado(a)
182.655,33 165.441,00

3.2 - Valor (R$ mil) da menor produção repassada 

ao(à) cooperado(a) 
13,42 6,05

3.3 - Valor (R$ mil) da maior remuneração paga ao(à) 

administrador(a)
0,00 0,00

3.4 - Valor (R$ mil) da menor remuneração paga ao(à) 

administrador(a)
0,00 0,00

3.5 - Valor (R$ mil) do maior remuneração paga ao(à) 

empregado(a)
33.313,33 44.368,48

3.6 - Valor (R$ mil) do menor remuneração paga ao(à) 

empregado(a) 
1.181,20 831,78

☐ 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

3.7 - Destino das sobras 

☑ Fundo para educação(RATES/FATES) ☑ Fundo para educação(RATES/FATES)

☑ Reserva legal ☑ Reserva legal

☑ Outros: Reservas de Reavaliação Bens Imóveis ☑ Outros: Reserva de Contingencias

3.8 - Fundos existentes 

Balanço Social da Unimed
3. Indicadores de organização e 

gestão
2022 2021

3.9 - % Frequência média nas assembleias pelos(as) 

cooperados(as)/cooperativas/sócios ocorridas no 

período 

20,79 23,07

☐ 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:

AGE Outros -  Apresentação e esclarecimentos sobre a 

situação Econômico-Financeira da Unimed Goiânia em 

2022, Apresentação e esclarecimentos das medidas 

propostas e implementadas pelo CONSAD.

☐ Outros:

3.10 - Assuntos/Pauta submetidos à assembleia 
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Balanço Social da Unimed
3. Indicadores de organização e 

gestão
2022 2021

☐ 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:
Comitê de Governança, Comitê de Projetos e Comitê de 

Ética Corporativa.
☐ Outros:

3.11 - Outros órgãos sociais existentes na Unimed

○ 1/3 ○ 1/3

○ 2/3 ○ 2/3

◉ Sem renovação ○ Sem renovação

○ Total ◉ Total

○ Outros: ○ Outros:

3.12 - Renovação dos cargos diretivos (conselho), no 

período

Balanço Social da Unimed
3. Indicadores de organização e 

gestão
2022 2021

☑ 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 

gestão
2022 2021

☐ 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:

3.14 - Espaços de representação do cooperativismo 

em que a Unimed atua

Balanço Social da Unimed
3. Indicadores de organização e 

gestão
2022 2021

☐ 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 

gestão
2022 2021

○ 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:

3.16 - Principal fonte de crédito 

Balanço Social da Unimed
3. Indicadores de organização e 

gestão
2022 2021

☐ 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

3.17 - A participação de 

cooperado(a)s/cooperativas/sócios no planejamento 

da Unimed

☐ 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

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

○ Sim ○ Sim

◉ Não ◉ Não

○ Não, mas pretende implantar em 20__ ○ Não, mas pretende implantar em 20__

3.19 - A Unimed possui Conselho Consultivo com 

membros não cooperados, subordinado ao Conselho 

de Administração
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Balanço Social da Unimed
3. Indicadores de organização e 

gestão
2022 2021

○ Não ◉ Não

◉ Sim, em 2024 ○ Sim, em 20__

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

☑ Crédito ☑ Crédito

☑ Financeiro ☑ Financeiro

☑ Estratégico ☑ Estratégico

☐ Cambial ☐ Cambial

☑ Fiscal ☑ Fiscal

☑ Trabalhista ☑ Trabalhista

☑ Reputacional ☑ Reputacional

☐ Comunitário ☐ Comunitário

☑ Operacional ☑ Operacional

☑ Ambiental ☑ Ambiental

3.21 - A gestão de risco da Unimed leva em 

consideração, os seguintes riscos:

Balanço Social da Unimed
3. Indicadores de organização e 

gestão
2022 2021

○ 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
3.22 - A Unimed tem partes relacionadas

○ Não ○ Não

◉ Sim ◉ Sim3.23 - A Unimed tem Código de Conduta implantado

○ Não ○ Não

◉ Sim, Quais:

Sim, possuímos Canal de Denúncias. 

Link:https://unimedgoiania.legaletica.com.br/client/se_re

port_channel.aspx // 

Email:unimedgoiania@legaletica.com.br // Telefone: 

08004003333

◉ Sim, Quais:

Canal de Denuncias do Legal Ética - Link: 

https://unimedgoiania.legaletica.com.br/client/se_report

_channel.aspx

3.24 - Em caso positivo, existe um canal de denúncias 

relativo ao Código de Conduta?

○ Não ○ Não

◉ Sim ◉ Sim
3.25 - A Unimed tem um comitê para tratar de 

denúncias/questões relativas ao Código de Conduta

3.26 - Número de casos de discriminação? Em caso 

positivo descrever as medidas tomadas em Nota 

Explicativa

0 0
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4. Indicadores econômicos (em 

R$)
2022 2021

4.1 - Ingressos  e Receitas Brutas 2.101.594.912,98 2.197.826.600,87

4.2 - Ingressos/Receitas Repassadas 97.516.789,15 103.362.929,38

4.3 - Receitas sobre aplicações financeiras 89.847.312,44 34.995.718,50

4.4 - Total das dívidas 742.343.492,05 582.764.445,05

4.5 - Patrimônio da Unimed 1.120.971.053,44 1.035.901.042,08

4.6 - Patrimônio de terceiros 0,00 0,00

4.7 - Impostos e contribuições 60.706.721,64 139.641.852,97

4.8 - Remuneração dos(as) 

cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s - não inclui 

benefícios

442.438.242,76 405.214.712,53

4.9 - Sobras ou perdas do exercício 0,00 0,00

4.10 - Valor de capital para ingresso na Unimed 90.000,00 67.485,00

4.11 - Custo Total de Pessoal: Remuneração + 

Benefícios
144.396.165,74 126.159.497,67

4.11.1 -- Diretores e Conselheiros 6.879.006,70 6.794.281,58

4.11.2 -- Empregados 123.832.911,83 102.184.738,68

4.11.3 -- Jovens Aprendizes 969.760,37 971.869,63

Balanço Social da Unimed
4. Indicadores econômicos (em 

R$)
2022 2021

4.11.4 -- Estagiários 260.889,63 255.749,36

4.11.5 -- Trabalhadores terceirizados 12.175.894,63 14.203.123,77

4.11.6 -- Trabalhadores com contrato temporário 277.702,58 1.749.734,65

4.12 - INSS retido sobre produção 

cooperados/cooperativas/sócios
13.579.705,72 11.745.916,27

4.13 - IR retido sobre produção 

cooperados/cooperativas/sócios
112.129.651,54 99.032.622,36

4.14 - Fundos -86.206.556,68 -48.991.010,56

4.15 - Atendimento de intercâmbio prestado por 

outras Unimeds
115.608.118,77 105.929.235,80

4.16 - Venda para outras Cooperativas, exceto 

Unimed
20.826.255,02 17.009.450,77

☐ 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

☑
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

4.17 - Onde é possível visualizar as demonstrações 

contábeis
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2022 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

5.1 - Investimentos em alimentação 125.941,26 0,00 27.521.587,72 27.647.528,98 139.460,73 0,00 22.030.512,60 22.169.973,33

5.2 - Investimentos em eventos 1.604.591,71 0,00 671.473,77 2.276.065,48 1.502.140,46 0,00 20.000,00 1.522.140,46

5.3 - Investimentos em saúde 5.178.052,92 0,00 11.965.685,49 17.143.738,41 13.047.904,89 0,00 9.397.661,29 22.445.566,18

5.4 - Investimentos em transporte 223.972,36 0,00 1.776.622,40 2.000.594,76 93.480,49 0,00 1.634.158,41 1.727.638,90

5.5 - Investimentos em segurança no trabalho 0,00 0,00 1.281.501,23 1.281.501,23 0,00 0,00 2.489.602,14 2.489.602,14

5.6 - Investimentos em cultura e/ou lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6.1 -- nº de beneficiado(a)s 0 0 0 0 0 0 0 0

5.7 - Investimentos em educação/alfabetização, 

ensino fundamental, médio ou superior
42.119,71 42.119,71 182.126,11 182.126,11

5.7.1 -- Aportes próprios 42.119,71 42.119,71 182.126,11 182.126,11

5.7.2 -- Aportes dos parceiros 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7.3 -- nº de beneficiado(a)s 6 6 13 13

5.8 - Investimentos em capacitação profissional 8.712,00 0,00 331.102,78 339.814,78 27.079,88 0,00 360.973,12 388.053,00

5.8.1 -- nº de beneficiado(a)s 1.229 0 2.012 3.241 1.793 0 1.814 3.607

5.8.2 -- nº de horas de treinamento/pessoa 1,30 0,00 18,02 19,32 1,30 0,00 11,18 12,48

Balanço Social da Unimed
2022 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

5.9 - Investimentos de capacitação em gestão 

cooperativa
157.801,29 0,00 9.600,00 167.401,29 610.631,80 0,00 610.631,80 1.221.263,60

5.9.1 -- nº de beneficiado(a)s 17 0 347 364 105 0 79 184

5.10 - Investimentos em creche ou auxilio creche 0,00 0,00 260.375,30 260.375,30 0,00 0,00 248.190,89 248.190,89

5.10.1 -- nº de beneficiado(a)s 0 0 491 491 0 0 514 514

5.11 - Investimentos em seguro de vida 146.883,22 0,00 336.806,82 483.690,04 137.143,56 0,00 258.483,04 395.626,60

5.11.1 -- nº de beneficiado(a)s 2.878 0 2.086 4.964 2.823 0 1.851 4.674

5.12 - Investimentos em previdência privada 3.832.917,00 0,00 0,00 3.832.917,00 4.504.929,00 0,00 0,00 4.504.929,00

5.12.1 -- nº de beneficiado(a)s 2.878 0 0 2.878 2.823 0 0 2.823

5.13 - Investimentos em participações nos resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.13.1 -- % Distribuído 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.13.2 -- % Retido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.14 - Investimentos em bonificações 5.787.736,30 0,00 0,00 5.787.736,30 3.952.930,30 0,00 0,00 3.952.930,30

5.15 - Investimentos em cursos para o 

desenvolvimento pessoal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.15.1 -- nº de beneficiado(a)s 0 0 0 0 0 0 0 0

5.16 - Outros 198.416,13 0,00 0,00 198.416,13 116.167,60 0,00 0,00 116.167,60
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2022 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

Total de beneficiados 7.002 0 4.942 11.944 7.544 0 4.271 11.815

Total dos investimentos internos 17.265.024,19 0,00 44.196.875,22 61.461.899,41 24.131.868,71 0,00 37.232.339,40 61.364.208,11

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 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.18 - Total de horas de treinamento para 

cooperado(a)s e empregado(a)s em políticas e 

procedimentos anticorrupção

0,00 0,00 358,00 358,00 0,00 0,00 213,00 213,00

5.19 - Número total de ações trabalhistas movidas por 

empregados
2 2 2 2

5.19.1 -- Julgados procedentes 1 1 1 1

5.19.2 -- Julgados improcedentes 1 1 1 1

5.20 - Valor total (R$ mil) de indenizações 

trabalhistas pagas no período por determinação da 

justiça

1.450.888,38 1.450.888,38 300.000,00 300.000,00

5.20.1 -- Valor pago (R$ mil) 1.450.888,38 1.450.888,38 300.000,00 300.000,00

5.20.2 -- Valor restituído (R$ mil) 0,00 0,00 0,00 0,00

Balanço Social da Unimed

6. Indicadores sociais externos 2022 2021

6.1 - Investimento em eventos 8.300,00 3.700,00

6.1.1 -- nº de público alvo 773 762

6.1.2 -- nº de eventos 10 4

6.2 - Investimentos em programas e/ou projetos 

ambientais
17.592,77 36.907,98

6.3 - Investimento em campanhas de mobilização e 

conscientização socioambiental
13.000,00 612.879,40

6.4 - Investimento em voluntariado 1.150,20 0,00

6.4.1 -- nº de voluntários (cooperados e empregados) 270 0

6.4.2 -- nº de entidades beneficiadas 10 0

6.5 - Investimentos em Saúde 103.130,47 96.364,00

6.5.1 -- nº de pessoas beneficiadas 624 462

6.5.2 -- nº de entidades beneficiadas 4 5

6.6 - Investimentos em Educação / alfabetização 11.884,00 0,00

6.6.1 -- nº de pessoas beneficiadas 60 0

6.6.2 -- nº de entidades beneficiadas 2 0
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6. Indicadores sociais externos 2022 2021

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

6.8 - Investimentos em Esportes 0,00 0,00

6.8.1 -- nº de pessoas beneficiadas 0 0

6.8.2 -- nº de entidades beneficiadas 0 0

6.9 - Investimentos em Cultura e/ou Lazer 0,00 0,00

6.9.1 -- nº de pessoas beneficiadas 0 0

6.9.2 -- nº de entidades beneficiadas 0 0

6.10 - Gastos com ações sociais/filantropia 

(financeiras, produtos e/ou serviços)/ajudas 

humanitárias

51.400,00 51.349,20

6.10.1 -- nº de pessoas beneficiadas diretamente 2.557 2.449

6.10.2 -- nº de pessoas beneficiadas indiretamente 10.228 9.502

6.10.3 -- nº de entidades beneficiadas 7 3

Balanço Social da Unimed

6. Indicadores sociais externos 2022 2021

6.11 - Outros 0,00 0,00

Total pessoas beneficiadas 3.241 2.911

Total entidades beneficiadas 23 8

Total dos investimentos sociais externos 206.457,44 801.200,58
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7. Outras Informações 2022 2021

☐ Direção ☐ Direção

☑ Cooperados/Cooperativas/Sócios ☑ Cooperados/Cooperativas/Sócios

☐ Empregados ☐ Empregados

☐ Não possui ☐ Não possui

7.1 - A previdência privada contempla

☐ Direção ☐ Direção

☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios ☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios

☐ Empregados ☐ Empregados

☑ Neste período não houve distribuição ☑ Neste período não houve distribuição

7.2 - A participação nas sobras ou resultados 

contempla

☑ Direção ☑ Direção

☑ Gerência ☑ Gerência

☑ Empregados ☑ Empregados

☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios ☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios

7.3 - Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos 

pela Cooperativa/ Federação-Central/Seguradora 

foram definidos por:

Balanço Social da Unimed

7. Outras Informações 2022 2021

☑ Direção ☑ Direção

☑ Gerência ☑ Gerência

☑ Empregados ☑ Empregados

☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios ☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios

7.4 - Os padrões de segurança e salubridade no 

ambiente de trabalho foram definidos por

☐ 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

7.5 - Quanto à liberdade sindical, ao direito de 

negociação coletiva e à representação interna dos 

empregados, na Cooperativa/Federação-

Central/Seguradora

☐ Não são considerados ☐ Não são considerados

☑ São exigidos ☑ São exigidos

☐ São sugeridos ☐ São sugeridos

7.6 - Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões 

éticos e de sustentabilidade social, ambiental e 

econômico adotados pela Cooperativa/Federação-

Central/Seguradora

☐ Não se envolve ☐ Não se envolve

☑ Organiza e incentiva ☑ Organiza e incentiva

☐ Apoia ☐ Apoia

7.7 - Quanto à participação de empregados em 

programas de trabalho voluntário, na 

Cooperativa/Federação-Central/Seguradora



// km 248 // km 249

Balanço Social da Unimed

7. Outras Informações 2022 2021

7.8 - Número Total de demandas (reclamação, 

consulta, denúncia, sugestão)
1.006.132 847.889

7.8.1 - Na cooperativa/Federação-Central/Seguradora 999.873 846.046

7.8.2 - Na ANS 1.234 760

7.8.3 - No Procon 148 89

7.8.4 - No Judiciário 809 685

7.8.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil 3.636 0

7.8.6 - No site Reclame Aqui 432 309

7.9 - Número de demandas (reclamação, consulta, 

denúncia, sugestão) com respostas conclusivas
942.836 896.735

7.9.1 - Na Cooperativa/Federação-Central/Seguradora 936.856 895.119

7.9.2 - Na ANS 1.234 760

7.9.3 - No Procon 148 89

7.9.4 - No Judiciário 809 685

7.9.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil 3.573 0

7.9.6 - No site Reclame Aqui 216 82

Balanço Social da Unimed

7. Outras Informações 2022 2021

7.10 - Valor total de indenizações pagas no período 

por determinação de órgãos de defesa do consumidor 

e/ou justiça

6.679.004,22 16.580.795,32

7.11 - Total do valor gastos com fornecedores 276.761.849,97 245.633.108,12

7.11.1 - % do valor gasto com fornecedores locais 35,00 55,00

7.12 - Compras de "serviços e/ou bens" de outras 

cooperativas
96.935.465,66 56.789.116,92

7.13 - Valor adicionado a distribuir (em R$ mil) - vide 

DVA 
576.002.775,80 628.180.624,69

R$ % R$ %

7.13.1 -- Governos 60.706.721,64 10,54 139.641.852,97 22,23

7.13.2 -- Cooperados/Federação-Central/Seguradora 457.113.279,63 79,36 418.164.108,39 66,57

7.13.3 -- Empregados/Diretores/Conselheiros 139.817.070,46 24,27 115.150.244,24 18,33

7.13.4 -- Remuneração de capital de terceiros 4.365.803,31 0,76 3.414.229,07 0,54

7.13.5 -- Sociedade 206.457,44 0,04 801.200,58 0,13

7.13.6 -- Juros sobre capital próprio 0,00 0 0,00 0

7.13.7 -- Constituição de reservas e fundos -86.206.556,68 -14,97 -48.991.010,56 -7,8

7.13.8 -- A disposição da AGO e Outros 0,00 0 0,00 0
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8. Indicadores Ambientais 2022 2021

8.1 -- Valor (R$ mil) Total do Passivo Ambiental 0,00 0,00

8.2 - Recursos Financeiros Aportados em Meio 

Ambiente
236.671,07 286.165,55

8.2.1 -- Educação e treinamento ambiental 0,00 0,00

8.2.2 -- Serviços externos de gestão ambiental 0,00 0,00

8.2.3 -- Certificação externa do sistema de gestão 

ambiental
0,00 0,00

8.2.4 -- Pesquisa e desenvolvimento 0,00 0,00

8.2.5 -- Despesas extras com a adoção de tecnologia 

mais limpas
0,00 0,00

8.2.6 -- Despesas extras com compras 'verdes' 0,00 0,00

8.2.7 -- Outros custos de gestão ambiental 236.671,07 286.165,55

○ Não ○ Não

◉ Sim ◉ Sim
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 

CO2 dos GEE  (tCO2e)
487,32 543,76

8.3.1 -- Escopo 1 (tCO2e) 59,78 90,59

8.3.2 -- Escopo 2 (tCO2e) 242,47 417,10

Balanço Social da Unimed

8. Indicadores Ambientais 2022 2021

8.3.3 -- Escopo 3 (tCO2e) 185,07 36,07

8.4 - Consumo de energia dentro da organização 

(KWh)
3.916.126,01 3.492.434,70

8.5 - Consumo de água dentro da organização (m³) 21.733,00 19.616,00

☑ Concessionária pública ☑ Concessionária pública

☐ Poços artesianos ☐ Poços artesianos

☑ Outros: Reaproveitamento de Água ☑ Outros: Reaproveitamento de água
8.5.1 - Fontes de retirada de água

8.6 - Material utilizado em peso (Kg) 45.687,00 31.986,65

8.6.1 -- Papel(Kg) 41.089,00 28.145,67

8.6.2 -- Copos Plásticos (Kg) 4.598,00 3.840,98

8.7 - Resíduos Segregados 83.760,76 81.518,38

8.7.1 -- Resíduos infectante/perfurocortante (Kg) 67.885,86 68.699,58
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8. Indicadores Ambientais 2022 2021

8.7.2 -- Resíduos recicláveis (Kg) 7.376,50 7.640,00

8.7.3 -- Resíduos para descontaminação (Kg) 8.498,40 5.178,80

8.7.4 -- Resíduos orgânicos (Kg) 0,00 0,00

☑ Empresa terceirizada ☑ Empresa terceirizada

☐ Organismo governamental ☐ Organismo governamental

☑ Recicladora ☑ Recicladora

☐ Empresas de adubos ☐ Empresas de adubos

☐ Outros: ☐ Outros: 

8.8 - Destinação dos resíduos segregados

Balanço Social da Unimed
9. Demonstração do Valor 

Adicionado
2022 2021

(A) Geração de Riqueza

a) Ingressos e receitas 2.101.594.912,98 2.197.826.600,87

a.1) Contraprestações emitidas líquidas 1.842.697.544,90 1.975.659.993,55

a.2) Outros ingressos e receitas operacionais 270.672.562,27 229.368.336,26

a.3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - 

Reversão/Constituição
-11.775.194,19 -7.201.728,94

b)  Variação das provisões técnicas -1.309.220,08 4.457.740,98

b.1) Provisão de remissão -1.309.220,08 4.457.740,98

b.2) Outras 0,00 0,00

c) Receita líquida operacional 2.102.904.133,06 2.193.368.859,89

d)  Eventos, dispêndios, despesas operacionais e 

sinistros
1.520.302.450,25 1.502.365.306,82

d.1) Eventos indenizáveis líquidos 1.350.480.477,12 1.347.239.904,76

d.2) Variação da provisão para eventos ocorridos e 

não avisados
9.627.770,47 22.876.085,95

d.3) Outros dispêndios / Despesas operacionais 160.194.202,66 132.249.316,11

e) Insumos adquiridos de terceiros 107.521.298,27 111.848.491,93

e.1) Despesas de comercialização 9.635.076,68 15.985.907,34
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9. Demonstração do Valor 

Adicionado
2022 2021

e.2) Variação das despesas de comercialização 

diferidas
0,00 0,00

e.3) Despesas com serviços de terceiros 28.601.103,03 37.637.647,85

e.4) Materiais,energia e outras despesas 

administrativas
60.462.008,67 53.777.437,62

e.5) Despesas Financeiras 8.623.396,40 3.035.669,01

e.6) Despesas patrimoniais 44.960,04 44.960,04

e.7) Perda / Recuperação de valores ativos 154.753,45 1.366.870,07

f) Valor adicionado bruto 475.080.384,54 579.155.061,14

g) Depreciação, Amortização e Exaustão 17.871.677,76 7.022.499,09

h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade 457.208.706,78 572.132.562,05

i) Valor adicionado recebido / cedido em 

transferência
118.794.069,02 56.048.062,64

i.1) Receitas financeiras 109.605.769,32 48.579.588,22

i.2) Resultado de equivalência patrimonial 7.645.501,72 5.789.973,49

i.3) Outras 1.542.797,98 1.678.500,93

(I) Valor adicionado total a distribuir 576.002.775,80 628.180.624,69

Balanço Social da Unimed
9. Demonstração do Valor 

Adicionado
2022 2021

(B) Distribuição de Riqueza

a) Remuneração do trabalho 596.930.350,09 533.314.352,63

a.1) Cooperados / cooperativas / sócios 457.113.279,63 418.164.108,39

a.1.1) Produção (consultas e honorários) 442.438.242,76 405.214.712,53

a.1.2) Benefícios 14.675.036,87 12.949.395,86

a.2) Diretores, Conselheiros e Empregados 139.817.070,46 115.150.244,24

a.2.1) Salários, 13º, Férias,  etc. 94.455.912,01 75.747.746,35

a.2.2) Benefícios 37.902.077,79 33.916.774,24

a.2.3) F.G.T.S 7.459.080,66 5.485.723,65

a.2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados 0,00 0,00

b) Remuneração do governo - 

Impostos/Taxas/Contribuições
60.706.721,64 139.641.852,97

b.1) Federais 21.033.827,72 97.107.418,97

b.1.1) Previdência Social 25.145.576,29 21.197.434,64
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9. Demonstração do Valor 

Adicionado
2022 2021

b.2) Estaduais 40.092,58 33.310,50

b.3) Municipais 14.487.225,05 21.303.688,86

c) Contribuição para Sociedade 206.457,44 801.200,58

d) Remuneração de capitais de terceiros 4.365.803,31 3.414.229,07

d.1) Juros 1.905.546,99 1.194,38

d.2) Aluguéis 2.460.256,32 3.413.034,69

d.3) Outras (royalties, direitos autorais, entre outros) 0,00 0,00

e) Remuneração de capitais próprios -86.206.556,68 -48.991.010,56

e.1) Juros sobre capital próprio 0,00 0,00

e.2) Constituição de reservas e fundos -86.206.556,68 -48.991.010,56

e.3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO 0,00 0,00

(II) Total distribuído 576.002.775,80 628.180.624,69

Balanço Social da Unimed
Notas Explicativas

Indicadores de Corpo Funcional(Cooperado(a)s / Sócios)

2.2. Em 2022 foram admitidos 107 novos Cooperados além de 4 readmissões por força de liminar.

2.3. Em 2022 houve 26 Demissões, 8 Exclusões e 20 Óbitos.

2.16. Em 2021 foi informado o nº total de membros do Conselho de Administração + nº total de membros da Diretoria Executiva, sendo assim corrigido em 2022.

2.16.1. Em 2021 foi informado o nº total de membros do Conselho de Administração + nº total de membros da Diretoria Executiva, sendo assim corrigido em 2022.

2.18. Em 2021 foi informado o nº total de membros do Conselho de Administração + nº total de membros da Diretoria Executiva, sendo assim corrigido em 2022.

2.18.1. Em 2021 foi informado o nº total de membros do Conselho de Administração + nº total de membros da Diretoria Executiva, sendo assim corrigido em 2022.

Indicadores de Corpo Funcional(Empregado(a)s / Outros)

2.4. Variação devido ao aumento nos pedidos de desligamentos além das adequações necessárias quanto a internalização da empresa Personalitty onde muitos colaboradores selecionados precisaram ser substituídos no término do contrato experiência.

2.5. Com a pandemia vários estagiários foram desligados e não foram repostos, sendo necessária a reposição no ano de 2022.

2.5.1. Estagiários efetivados devido perfil aderente a Cooperativa.

2.7. Variação devido ao encerramento de contratos com empresas de cessão de mão-de-obra temporária para contratação por CLT de prazo determinado.

2.8. Variação devido ao encerramento de contratos com empresas de cessão de mão-de-obra temporária para contratação por CLT de prazo determinado.

2.10. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.

2.11. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.
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2.15. Variação devido a contratação de novos colaboradores com deficiência visando cumprimento de cota para atender a legislação.

2.22.2. Redução devido a mudança de faixa etária.

2.22.3. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.

2.22.4. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.

2.22.5. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.

2.22.6. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.

2.23. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.

2.23.1. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.

2.23.2. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.

2.23.3. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.

2.23.4. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.

2.24.2.1. Aumento devido ao projeto de enquadramento de Cargos e Salários.

2.25.1.1. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.

2.25.1.2. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.

2.25.2.2. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.

2.29.2. Variação devido a contratação de novos colaboradores com ensino fundamental incompleto.

Balanço Social da Unimed
Notas Explicativas

2.29.3. Redução devido à conclusão do ensino fundamental por parte de alguns colaboradores em 2022.

2.29.5. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.

2.29.6. Variação devido ao aumento no número de colaboradores próprios.

2.29.9. Redução devido à pedido de desligamento.

2.31.1. Aumento no número de acidentes de moto.

2.31.2. Aumento no número de colaboradores na área assistencial.

Indicadores de Corpo Funcional(N° Total)

2.32. Desconsiderar o "Não", o mesmo está sendo marcado automaticamente pelo sistema.

Indicadores Organização e Gestão

3.1. Valor referente à consultas/exames/procedimentos realizados, variação de acordo com a quantidade de atendimentos/procedimentos realizados.

3.2. Valor referente à consultas/exames/procedimentos realizados, variação de acordo com a quantidade de atendimentos/procedimentos realizados.

3.5. Redução no custo com um cargo de superintendente.

3.6. Variação devido aos Reajustes aplicados em 2022.

3.12. Retificação: 2021 "Sem Renovação".

3.18.

3.23. Sim, possuímos Código de Conduta, que inclusive foi reformulado em Maio/2022. Esclarece Princípios, missão e valores, demonstrando a essência da Unimed Goiânia.
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Indicadores Econômicos

4.3. Um dos fatores principais para à variação desse item foi a valorização da taxa selic que atua diretamente sobre o valor rendido. Outro ponto levado em consideração é a disponibilidade das aplicações, que também aumentou.

4.4. Variação devido adoção do CPC-06 que alterou a forma de contabilização dos contratos de aluguéis;  Na linha de empréstimos bancários acréscimo referente a empréstimo de capital de giro obtido junto ao Sicoob e aumento PESL devido ao avanço do custo assist

4.10. Valor reajustado conforme taxa de inflação para valorizar o capital integralizado.

4.11.2. Variação devido o dissidio de 8% nos salários além do aumento no quadro de colaboradores próprios.

4.11.5. Redução devido ao fim dos contratos com a PERSONNALITE TERCEIR, PERSONALITTY SERVICO, AVALIA CONSULTORIA E GLOBO.

4.11.6. Redução devido ao encerramento dos contratos com a OMNITECH SERVICOS LT e GLOBAL em 2022.

4.12. Variação trata-se do aumento da produção dos Cooperados, impactando diretamente nos rendimentos tributáveis.

4.13. Variação trata-se do aumento da produção dos Cooperados, impactando diretamente nos rendimentos tributáveis.

4.16. Variação devido ao aumento no número de contratos em 2022.

Indicadores Sociais Internos(Cooperado(a)s / Sócios)

5.3. Houve reajuste ANS com valor negativo até 04/2022 (- 8,19%) e uma diminuição da utilização do plano (comparado à 2021) devido ao controle da pandemia.

5.4. Aumento devido a retomada de eventos e agenda pós pandemia por covid-19. Valores referentes a compra de passagens aéreas para a Diretoria, Conselho de Administração e Consultoria.

5.8. Houve redução, pois em 2021 foi informando neste item o valor dos lanches oferecidos nas palestras, já em 2022 foi informado no item 5.2 pelo setor de marketing.

5.8.1. Houve diminuição nos acessos da plataforma onde são oferecidas as palestras.

Balanço Social da Unimed
Notas Explicativas

5.9. Diminuição devido a não realização do curso de Cooperativismo realizado em 2021 no valor de R$264.739,00 além da redução da quantidade de beneficiados com o auxilio de pós graduação (FATES) que eram 26 em 2021 e caiu p/ 17 em 2022 reduzindo 

R$127.273,15.

5.9.1. Redução devido à quantidade de beneficiados pelo auxilio de pós-graduação ter diminuído em 2022 além da não realização do curso de cooperativismo.

5.12. Redução devido ao pagamento de janeiro/2022 ter sido registrado na competência 12/2021.

5.14. Houve aumento na quantidade de PPG (Programa pediátrico que permite o retorno do paciente com o prazo de até 30 dias). 

*PPG e Consulta Obstétrica - 5.672.274,30                                              *Agenda Online - 115.462,00

5.16. Aumento devido ao Mapeamento de perfil da gerência e Seguro de responsabilidade civil dos adm. Corresponde também à coroas fúnebres, Serv. Lavanderia, Certificado digital, Consultoria Contábil ao CONFISC, Seguro de vida.

Indicadores Sociais Internos(Empregado(a)s / Outros)

5.1. Variação devido ao aumento do número de colaboradores.

5.2. Em 2021 devido ao cenário pandêmico não houveram eventos na cooperativa, em compensação em 2022 houve vários eventos com foco em cultura & propósito, valores/competências, festa para os aniversariantes o que ocasionou a elevada variação nesse item.

5.3. Variação devido ao aumento do número de colaboradores.

5.5. Como reflexo da pandemia, muitos eventos foram  realizados de forma online, reduzindo os custos.

5.7.1. Em 2022 houve maior contenção em auxílio educação.

5.7.3. Em 2022 houve maior contenção em auxílio educação.

5.8.1. Mais colaboradores contratados, aumentou uso de Didaxis.

5.8.2. Mais colaboradores contratados, aumentou uso de Didaxis.
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5.9. Valor informado em 2021 era referente aos cooperados e foi digitado indevidamente no campo de colaboradores, valor correto é 9.600,00 assim como no ano de 2022.

5.9.1. Maior fluxo de admissão de pessoas novas, cujo curso é obrigatório.

5.11. Variação devido ao aumento do número de colaboradores.

5.11.1. Aumento do número de colaboradores próprios.

5.18. Maior fluxo de admissão de pessoas, cujo curso é obrigatório!

5.20.1. Quatro reclamações trabalhistas ajuizadas antes de 2022 causaram um grande impacto pelo valor pedido.

Indicadores Sociais Externos

6.1. Variação devido ao aumento no número de eventos pós pandemia.   Ex: Oficinas do Dia C, materiais para as oficinas e aulão, camisetas para campanhas diversas.

6.1.1. Variação devido ao aumento no número de eventos pós pandemia.

6.1.2. Em 2022 foram Três edições do Viver Bem, Três edições da Vacinação do Bem, Dia C Dia de Cooperar, Duas edições de Doação de Sangue, Corrida Sebrae, Feira Consciente Construtora e Bazar Solidário sicoob, aumento devido a normalização dos eventos pós 

COVID.

6.2. Em 2021 foi feita a instalação de um Ecoponto no laboratório Milão e em 2022 foi realizada apenas a reforma do mesmo diminuindo assim os gastos, além disso valor refere-se compra de mudas de árvores do cerrado e caixa para acondicionamento de resíduos.

6.3. Com a política de austeridade os valores de investimentos em campanhas institucionais foram reduzidos drasticamente.

6.4. Em 2021 o valor do investimento em voluntariado foi informado no item 6.1.

6.4.1. Referentes à 68 empregados e 202 cooperados, variação devido ao ano de 2021 esse item ter sido somado e informado juntamente com as informações do item 6.1.1.

6.4.2. ADFEGO, Caminheiros da Luz, Caminheiros de Jesus, Abrigo de idosos, CAPA, Terra Fértil,  Tio Cleobaldo, Pestalozzi, Recanto dom Orione,  Fundo Municipal Meio Ambiente/Senador Canedo.

Balanço Social da Unimed
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6.5. Pagamento das consultas da médica pediatra realizadas no Ministério Filantrópico Terra Fértil e custo da Vacinação do Bem.

6.5.1. Variação devido ao aumento no número de pessoas vacinadas e atendidas pela médica pediatra no Ministério Filantrópico Terra Fértil.

6.5.2. Menor número de edições da vacinação por falta de autorização da prefeitura de Aparecida de Goiânia.

6.6. Valor referente a Instalações de Laboratórios de informática nas entidades Terra Fértil e CAPA para uso das pessoas beneficiadas por elas.

6.6.1. Investimento novo que beneficiou 60 pessoas no ano de 2022.

6.6.2. Investimento novo que beneficiou 2 entidades (Terra Fértil e CAPA) no ano de 2022.

6.10. Com a constituição do Instituto Unimed Goiânia, as ações já existentes na cooperativas foram melhoradas e novas ações foram implementadas e executadas em 2022, justificando o aumento no investimento em relação ao ano anterior.

6.10.1. Com a constituição do Instituto Unimed Goiânia, as ações já existentes na cooperativas foram melhoradas e novas ações foram implementadas e executadas em 2022, justificando o aumento no investimento em relação ao ano anterior.

6.10.2. Com a constituição do Instituto Unimed Goiânia, as ações já existentes na cooperativas foram melhoradas e novas ações foram implementadas e executadas em 2022, justificando o aumento no investimento em relação ao ano anterior.

6.10.3. Com a constituição do Instituto Unimed Goiânia, as ações já existentes na cooperativas foram melhoradas e novas ações foram implementadas e executadas em 2022, justificando o aumento no investimento em relação ao ano anterior.

Outras Informações

7.7. Reprovado devido ao não preenchimento do item 6.4.

7.8.1. Aumento da quantidade de beneficiários e solicitações pós pandemia por COVID-19.
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7.8.2. Devido as mudanças do STJ e resoluções da ANS acerca da ilimitação da carga horária de terapias e obrigatoriedade de cobertura à abordagens terapêuticas houve um aumento nas demandas por esses serviços sobrecarregando o sistema em curto espaço de 

tempo.

7.8.3. Aumento no número das demandas devido a criação da plataforma web do Procon.

7.8.4. Julgamento do Rol de Procedimentos no STJ implicando em entendimentos diversos sobre a extensão da cobertura dos planos

7.8.5. Em 2021 não foi informado o total de demandas desse item sendo corrigido assim em 2022.

7.8.6. Variação devido ao aumento do número de beneficiários no período, somado à alta demanda no pós pandemia.

7.9.2. Devido as mudanças do STJ e resoluções da ANS acerca da ilimitação da carga horária de terapias e obrigatoriedade de cobertura à abordagens terapêuticas houve um aumento nas demandas por esses serviços sobrecarregando o sistema em curto espaço de 

tempo.

7.9.3. Aumento no número das demandas devido a criação da plataforma web do Procon.

7.9.4. Julgamento do Rol de Procedimentos no STJ implicando em entendimentos diversos sobre a extensão da cobertura dos planos

7.9.5. Em 2021 não foi informado o total de demandas deste item, sendo assim corrigido em 2022.

7.9.6. Com a nova forma de atendimento, todas as reclamações a partir de julho de 2022 foram conduzidas para que na própria plataforma fosse oferecida uma resposta conclusiva.

7.10. Em 2021 foi pago em uma única indenização o valor de 12 milhões.

7.11. Variação devido a abertura de uma nova filial aumentando assim as despesas com materiais de escritório, limpeza, vigilância, colaboradores, moveis e equipamentos, concertos e conservações predial, manutenção de sistemas, etc..

7.11.1. Em 2021 houve um pagamento judicial no valor de 12 milhões que acabou aumentando drasticamente esse item.

7.12. Aumento de campanhas como: Unimed odonto, seguro Residencial, seguro de vida e familiar além de considerar em 2022 o repasse à COOPANEST de 20 milhões referentes aos atendimentos realizados à beneficiários de outras Unimeds não considerados em 2021.

Balanço Social da Unimed
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Indicadores Ambientais

8.2.7. Valores referentes à coleta de resíduos biológicos do Grupo A e E, resíduos químicos do grupo B e resíduos comuns. Redução devido a normalização pós pandemia, em 2021  a quantidade de resíduos gerados era maior por conta da utilização de máscaras, EPI ’s.

8.3.1. Redução no consumo de combustíveis.

8.3.2. Fim do trabalho remoto, reduzindo a necessidade de computadores ligados sem interrupção.

8.3.3. Aumento na quantidade de viagens coorporativas.

8.4. Aumento devido a abertura de novas unidades.

8.5. Aumento devido a abertura de novas unidades.

8.6.1. Variação devido a fatores como aumento no número de atendimento a beneficiário pós covid; aumento de materiais exclusivos para determinadas áreas como Laboratório e Imagem; aumento de Unidade de Negócios.

8.6.2. Aumento devido a contratação de novos colaboradores além do retorno de muitos do home office pós COVID.

8.7.3. Devido as capacitações que foram realizadas sobre o manejo dos resíduos com ênfase  na segregação e acondicionamento corretos que antes em algumas unidades não eram praticados, podemos justificar o aumento.

Demonstrativo Valor Adicionado(Geração de Riqueza)

a.1.

a.2. Variação devido ao aumento das receitas provenientes dos recursos próprios, principalmente na unidade Centro de Especialidades Unimed (CEU).

a.3. Do total de beneficiários inadimplentes em 2021, 9.742 permaneceram em 2022, além da inclusão de mais 7.527 novos beneficiários, ou seja, PF com títulos em aberto a mais de 60 dias e PJ com títulos em aberto a mais de 90 dias aumentando assim a PPSC.
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b.1. Variação devido alteração na metodologia de cálculo pelo atuário.

b.2.

d.1.

d.2. Observou-se que esta provisão foi muito penalizada nos últimos 24 meses devido ao grande volume de despesas relacionadas ao COVID. Para 2022 a consultoria atuarial realizou revisão de fator da PEONA.

d.3. Além do aumento no número de colaboradores houve a abertura de mais uma filial aumentando assim os gastos com folha de pagamento, limpeza e vigilância, IPTU, computadores e periféricos, Moveis e utensílios, seguro predial, água, energia, telefone, etc.

e.1. Variação devido a aplicação do critério de diferimento em despesas de comercialização conforme RN 528, item 8.

e.2.

e.3. Redução devido ao fim dos contratos com empresas terceirizadas como a PERSONNALITE TERCEIR, PERSONALITTY SERVICO, AVALIA CONSULTORIA E GLOBO.

e.4. Devido a abertura de uma nova filial e ao aumento no número de colaboradores aumentou-se os gastos com Água, Energia elétrica, material de expediente e limpeza, manutenção predial, telefone e etc.

e.5. Começamos a contingenciar em 2022 as despesas financeiras referentes ao auto de infração do IRPJ 2016 a 2018 recebido no final de 2021 aumentando em 4.967.684,41 as Atualizações Monetária das Contingências.

e.6.

e.7. Com a melhora no quadro pandêmico do país houve valorização das cotas, com isso a equivalência patrimonial junto às investidas passou a ter mais resultados positivos do que prejuízos. 

g. A variação se deu pela inicialização da depreciação (dos contratos de aluguéis de acordo com a RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 472, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021. 

i.1. A variação se deve à compensação de créditos tributários através de PERDECOMP e ao aumento da rentabilidade das aplicações financeiras.
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i.2. Variação devido ao resultado positivo de equivalência patrimonial das investidas.

i.3.

Demonstrativo Valor Adicionado(Distribuição da riqueza)

a.1.1. Variação devido ao reajuste no valor das consultas em 2022.

a.1.2. Variação devido ao aumento de auxílios Doença/Maternidade, além do aumento das viagens e estadas para os eventos e seminários da diretoria/conselho pós pandemia em 2022.

a.2.1. Variação devido ao dissídio de 8% aplicados sobre os salários além do aumento no número de colaboradores próprios em 2022.

a.2.2. Variação devido ao reajuste de 2% aplicados sobre o ticket alimentação, além do aumento dos benefícios de assistência médica, odontológica, e vale transporte devido ao aumento de colaboradores próprios em 2022.

a.2.3. Variação devido ao dissídio de 8% aplicados sobre os salários além do aumento no número de colaboradores próprios em 2022.

a.2.4.

b.1. Em 2021 reconhecemos contabilmente o auto de infração com relação a cobrança de diferenças apuradas no IRPJ  e CSLL referentes aos períodos-base de 2016 a 2018 no montante R$ 72 milhões, por  isso o valor informado foi bem maior que em 2022.

b.1.1. Variação devido ao dissídio de 8% aplicados sobre os salários além do aumento no número de colaboradores próprios em 2022.

b.2. Variação devido ao pagamento de IPVA de alguns veículos adquiridos.

b.3. A Variação é consequência do aumento das despesas pois impactam diretamente na base de cálculo do ISS.

d.1. A variação se deve a obtenção de um empréstimo no valor de 30.000.000,00 junto ao Banco Sicoob em 07/2022, com isso o aumento do juros.
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d.2. Variação devido a adequação ao plano de contas estabelecido pela 

RN 472 em atendimento ao PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 06 (R2) – OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.

d.3.

e.1.

e.2. As perdas do exercício foram compensadas pela reversão das reservas Legal, Rates e COVID, com isso o resultado da cooperativa fechou igual a zero.

e.3.

Balanço Social da Unimed

Confirmação de Responsabilidade

Diretor

Nome: Sérgio Baiocchi Carneiro

Data: 23/02/2023 08:54

Contador

Nome: Ricardo Ferreira Chagas

Data: 24/02/2023 15:47
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/ / / A N E XO 7
Relatório  
dos Auditores 
Independentes
Balanço Social

 

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

RTA-055-2023 
 
 
 
 
Ribeirão Preto SP, 10 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
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 2022. 

 

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 
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Relatório de asseguração limitada dos Auditores 
Independentes sobre as informações contidas no 
Balanço Social 2022 
 
 
 
 
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 2022 da Cooperativa, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. 

 

Escopo e objeto 
 
Nosso trabalho de asseguração limitada abordou as seguintes informações compiladas no Balanço Social 2022 

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 2022, conforme 

identificadas acima, de responsabilidade da administração da Cooperativa. 

 

Responsabilidade da Administração sobre o Balanço Social 2022 
 
A administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e apresentação, de forma adequada, das 

informações contidas no Balanço Social 2022 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 2022 não estariam apresentadas, em 

todos os aspectos relevantes, em conformidade com os critérios para elaboração do Balanço Social 2022 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 2022, 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 2022, 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 2022 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 2022; (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 2022; 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 

da Cooperativa, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. 

 

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 2022 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, 10 de fevereiro de 2023. 
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Ricardo Aurélio Rissi 
Contador - CRC 1SP137183/O-8 “S” GO 




