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APRESENTAÇÃO

A Unimed Fortaleza segue ampliando a carteira de clientes, que em dezembro de 2012 totalizava 366.523 vidas; investindo na estrutura própria de atendimento, que já conta com Central
de Atendimento ao Cliente (CAC), Hospital Regional Unimed, Centro Pediátrico, Medicina Preventiva, Unimed Lar, Unimed Urgente, Laboratórios e cinco unidades do Centro Integrado de
Atendimento Unimed (CIAU), em bairros estratégicos e Região Metropolitana de Fortaleza.
Como cooperativa médica, oferece o maior mercado de trabalho na Saúde Suplementar no
Ceará e tem registrado, ao longo dos anos, uma visível melhora nas faixas de remuneração dos
Cooperados.
A Unimed Fortaleza também continua registrando crescimento de receita, como apontam os
números apresentados neste documento.
Em 2012, adotou uma metodologia mais participativa para o planejamento estratégico e desenvolveu programas de capacitação para atender todos os públicos da Cooperativa, que refletiu
melhorias no processo de gestão.
Consciente do papel que exerce junto à sociedade, tem investido em ações de responsabilidade socioambiental, no fortalecimento institucional, promoção de saúde e vida com qualidade.
Tornou-se a primeira Unimed do Norte e Nordeste a ser signatária do Pacto Global, desenvolvido pelo ex-secretário geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, com o
objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas
de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.
Neste relatório, a Cooperativa apresenta as principais ações e os resultados de 2012.
Seja bem-vindo à Unimed Fortaleza e boa leitura!
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Diretoria
e Conselhos

Diretoria Executiva
Presidente - Dr. Mairton Lucena (Neurocirurgião)
Diretor Administrativo e Financeiro - Dr. Ferreira Filho (Cirurgião Geral)
Diretora Comercial - Dra. Riane Azevedo (Anestesiologista)
Diretor de Provimento de Saúde - Dr. Luciano Alencar (Oftalmologista)
Diretor de Recursos Próprios - Dr. Paulo Vasques(Cirurgião Geral)

Conselho de Administração
Dra. Anamaria Cavalcante
Dr. Carlos Augusto
Dr. Cezário Martins

Conselho Técnico
Dr. Berlindes Maia
Dr. Fernando Façanha
Dr. Hyder Carneiro
Dr. Jean Crispim
Dr. Joaquim Luiz
Dr. Ricardo Torres de Melo

Conselho Fiscal - 2012
Membros Efetivos
Dr. Glay Maranhão - Coordenador
Dra. Patrícia Sampaio
Dr. Paulo César Perote

Membros Suplentes
Dra. Ana Célia Mesquita
Dr. Delano Gurgel
Dr. Vicente Aguiar
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Mensagem
do Presidente
e Diretores

Dr. Mairton Lucena
Presidente

O ano de 2012 foi marcado por grandes desafios impostos pelo órgão
regulador no processo de sanear o mercado de plano de saúde no Brasil,
preservando aquelas operadoras que podem oferecer os serviços contratados com seus clientes. Nesse cenário, a Unimed Fortaleza manteve
sua representatividade entre as maiores operadoras de saúde médico do
Brasil, com o atendimento aos mais de 366 mil clientes, composto por 54,32% de planos coletivos
e 45,68% de planos individuais, além de mais de 30 mil clientes de outras singulares e de 14 mil
clientes provenientes de convênios com outros planos e particulares. Dentre os 7.729 médicos
inscritos no CREMEC na capital, a Cooperativa possui 3.829 Cooperados, perfazendo uma representatividade de quase 50%, o que destaca a sua importância como geradora de trabalho para
os médicos. Os números apresentados neste documento favorecem a concretização da missão
da empresa em “oferecer soluções em promoção e assistência à saúde, fortalecendo o Médico
Cooperado e assegurando a satisfação dos clientes, com inovação e sustentabilidade”. Ressaltase, também, a melhoria da qualidade do atendimento e na segurança assistencial prestadas aos
clientes com a conquista da Acreditação Internacional pelo Hospital Regional Unimed (HRU). A
essência de uma cooperativa de trabalho é melhorar a remuneração dos seus cooperados, fato
que é demonstrado neste relatório pelo montante superior a R$ 273 milhões pagos em consultas e procedimentos no ano, representando a antecipação das sobras do exercício de 2012. Os
dados e premiações informadas neste informativo consolidado traduzem a força da marca Unimed Fortaleza, que é uma das maiores, mais sólidas e lembradas no Ceará e no Brasil, segundo as
pesquisas do Instituto Datafolha/O Povo e o ranking da revista Exame, e comprovam o sucesso
de uma gestão competente, profissional e criteriosa. Continuaremos a nos esforçar de forma inovadora, equilibrada e segura, com a visão estabelecida em nosso planejamento estratégico de “ser
até 2020 referência como Cooperativa Sustentável no Sistema Unimed”.
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Dr. Ferreira Filho
Diretor
Administrativo Financeiro

Em 2012, a Unimed Fortaleza atendendo às exigências impostas pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) às operadoras de Planos de Assistência à Saúde destinou R$ 44 milhões para compor integralmente os ativos garantidores vinculados, terminando o ano com R$
109.521.344,02 de lastro, alcançando assim, a meta financeira traçada em
seu Planejamento Estratégico.
A imposição da ANS determinou a adoção de uma série de medidas de gestão. Essas medidas
implicaram na racionalização de custos assistenciais e despesas administrativas e maximização
das receitas visando a sustentabilidade da Cooperativa e o cumprimento das obrigações legais, a
saber:
- Cumprimento de 100% das provisões técnicas;
- Cumprimento de 100% da vinculação de ativos garantidores e do lastro;
- Pagamento do ressarcimento ao SUS;
- Pagamento do REFIS e demais tributos em dia;
- Melhoria do índice de liquidez corrente;
- Melhor capacitação/profissionalização de seu corpo técnico;
- Investimentos na promoção e atenção à saúde de seus beneficiários;
- Investimentos em tecnologia e expansão do software de gestão (Sabius) para
outras Unimeds da região N/NE;
- Consolidação do Planejamento Estratégico e Orçamento.
É com muito trabalho e profissionalização que estamos conseguindo cumprir todas as exigências
impostas pelo governo e seus órgãos fiscalizadores, mantendo o crescimento da receita e proporcionando melhorias para os Cooperados.
Os números contidos neste relatório demonstram o equilíbrio econômico-financeiro de nossa
Cooperativa, porém, 2013 sinaliza novos desafios legais e de mercado que, certamente, implicarão
em um maior esforço de gestão e cooperação de todos de forma a manter o crescimento da
Cooperativa e satisfazer as necessidades de seus Cooperados, Clientes, Colaboradores, Prestadores, Fornecedores e Sociedade em geral.
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Dra. Riane Azevedo
Diretora
Comercial

No ano de 2012, a Unimed Fortaleza, em suas ações comerciais e mercadológicas, focou
seu crescimento e fidelização em contratos de produtos rentáveis e de alto valor agregado. Ancorados na diretriz estratégica da inovação, nesse ano tivemos o lançamento
do produto Uniflex e a consolidação do Estilo. Além disso, a Cooperativa adotou uma
agressiva política de vendas de produtos opcionais como o Unimed Urgente, planos odontológicos e seguros além do incentivo à regulamentação dos planos antigos através
da migração e adaptação, conquistando no final do ano um percentual de apenas 7%
de produtos não regulamentados, o que representa uma melhor prática no Brasil neste quesito. Também buscamos
um trabalho de elevação da remuneração médica através do projeto de upgrade dos planos e acomodações. As
campanhas dos produtos valorizaram a força da marca Unimed e seus atributos relacionados. Na área corporativa,
a empresa centralizou seus esforços na retenção e conquista de clientes rentáveis, e na rentabilização de contratos
deficitários para atingir as metas de redução de sinistralidade e elevação de receita. O desafio foi concretizado com
o resultado de crescimento da receita líquida total da Cooperativa em 2012 de 13,76%.
Dentro desse cenário, a Unimed Fortaleza ampliou a aproximação e a interação com seus clientes, facilitando o
acesso a muitos serviços em suas unidades próprias e em espaços criados dentro dos principais shoppings da cidade. A humanização do atendimento e a inovação dos processos também foram realizadas através do início do
agendamento de consultas online; ampliação dos canais de comunicação na internet através das mídias digitais; criação da célula de suporte assistencial; aproximação com a ANS e os órgãos de defesa do consumidor; e em ações
de relacionamento feitas com os clientes ao longo do ano. Todas essas medidas refletiram na elevação do nível de
excelência através da percepção do cliente em todos os nossos indicadores pesquisados.
Como resultado, a Cooperativa teve reconhecido seu trabalho em importantes conquistas e premiações destacando-se pela quarta vez consecutiva o Prêmio Marcas Que Eu Gosto; Prêmio de Qualidade no Atendimento Brasil no
segmento saúde no site ReclameAqui; Prêmio Delmiro Gouveia; Great Place To Work e a qualificação pela ANS por
dois trimestres consecutivos com nota máxima na qualidade e disponibilidade dos atendimentos assistenciais.
Entendemos que nosso compromisso em manter a liderança de mercado e a preferência da marca Unimed na
mente e no coração dos consumidores do Estado do Ceará tem um valor muito importante para a Unimed Fortaleza,
e assim nesse sentido, o envolvimento e participação dos Cooperados nesse processo é importantíssimo para essa
consolidação.
O cenário de 2013 é desafiador, e nós da Diretoria Comercial não mediremos esforços na missão de maximizar a
satisfação dos nossos clientes elevando o nível de fidelização dos mesmos, atingindo assim os objetivos de crescimento das receitas da Cooperativa, contribuindo com a rentabilização e equilíbrio financeiro da empresa, propiciando elevação da remuneração dos honorários médicos dos nossos Cooperados.

UNIMED | FORTALEZA

14

Dr. Luciano Alencar
Diretor
Provimento de Saúde

O desafio diário da Unimed Fortaleza tem sido valorizar os 3.829 Médicos
Cooperados e controlar o crescimento no custo assistencial. Como
benefício aos médicos, temos o plano Multimédico Plus, o Fundo de
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) e os reembolsos. Também
fomos pioneiros na implantação da 6ª edição da Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) 2010.
Para administrar os custos assistenciais da Cooperativa, temos investido constantemente em negociações diretas e aproximação com os prestadores de serviço. Contamos, inclusive, com uma
nova contratualização dos hospitais, com a chancela e o aval da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Em 2012, tivemos importantes avanços, como o Fórum de OPME, realizado no primeiro semestre
do ano, e que reuniu os maiores representantes do Sistema Unimed nesse assunto.
Também criamos uma Junta Médica Especial que atua como mediadora entre as solicitações dos
médicos assistentes e o parecer das auditorias. Já o Comitê de Especialidades Médicas, contribui
com a elaboração de pareceres e auxiliam a administração na tomada de decisões, além de fortalecer os diálogos com as categorias médicas.
Vale destacar que Núcleo de OPME, bem como a incorporação à Câmara Técnica de Medicina
Baseada em Evidências e à Comissão Técnica Nacional de Produtos Médicos, ambas da Unimed
Brasil, são instrumentos estratégicos para o controle dos procedimentos e a otimização dos custos
assistenciais.
A Unimed Fortaleza segue de forma rigorosa todas as determinações e instruções da ANS, buscando manter a ordem e a qualidade na prestação de serviços, dentro dos padrões de qualidade
estabelecidos pela referida Agência.
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Dr. Paulo Vasques
Diretor
Recursos Próprios

O ano de 2012 para a Diretoria de Recursos Próprios foi marcado por dois grandes desafios: o primeiro, demandado à operadora pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), exigia a integralização de lastro da ordem de R$ 43 milhões e o segundo foi
a busca da Acreditação Internacional pelo modelo Canadense para o Hospital Regional
Unimed (HRU). Para contribuir para a integralização dos ativos garantidores colocados
pela ANS fomos desafiados a reduzir nosso orçamento em cerca de R$ 10 milhões e ao
fim de um ano de muito rigor e controle de gastos, conseguimos bater nossa própria
meta em 11,20%, evidenciando a seriedade, competência e criatividade dos gestores
das diversas unidades que compõem nossa Diretoria.
No HRU, o desafio foi rever toda a metodologia de segurança do paciente, adequando-a ao modelo apresentado
pelo exigente protocolo da Acreditadora Canadense, resultando na Acreditação do hospital, que se tornou o primeiro das regiões Norte e Nordeste a conseguir este resultado que o coloca entre nomes de destaque no cenário
hospitalar nacional como o Hospital Barra D’Or, Hospital Pro Cardíaco, Hospital AC Camargo, Hospital 9 de Julho,
entre outros.
No laboratório chegamos à marca de 145.000 exames ao mês, o que representa um aumento de 8% em relação
ao ano anterior, sem que tenhamos aumentado a estrutura ou o corpo funcional. Tivemos ainda a reestruturação
da unidade laboratorial instalada no HRU para alinhamento com o processo de Acreditação Canadense e a recertificação das demais unidades pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica através do seu processo de Acreditação
(PALC).
O Unimed Lar evoluiu ao longo do ano com a reformulação de seu modelo assistencial, também visando uma futura
Acreditação, com revisão do processo de admissão, assistência e alta que trará melhores resultados operacionais em 2013.
O Unimed Urgente teve, ao longo de 2012, um aumento de 9,74% no número de associados em relação a 2011,
chegando a 72.943 em dezembro.
O Centro Pediátrico começa a alcançar sua maturidade como instituição, tornando-se referência no atendimento
pediátrico na cidade de Fortaleza.
Nossas Unidades de Atendimento, instaladas nos cinco CIAUs distribuídos na cidade, caminharam forte no processo
de qualidade, reduzindo o índice de reclamações de clientes de 0,26% em 2011 para 0,15% em 2012.
Nosso serviço de Medicina Preventiva, além de suas habituais ações de gerenciamento de doentes crônicos e promoção da saúde, realizou trabalho de sensibilização de mulheres com risco de Câncer de Mama, obtendo resultados
muito satisfatórios.
Somos conscientes que os avanços até aqui conquistados são apenas passos a mais em uma longa caminhada para
a construção de uma Cooperativa forte e líder de mercado em Fortaleza, e acreditamos que só o trabalho sério realizado por uma equipe de gestores de grande desempenho pode levar a este fim. Encaramos os desafios de 2013
com tranquilidade e a certeza que continuaremos contribuindo para o bem comum da Cooperativa.
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Governança
Corporativa

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), governança corporativa
é um sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo acionistas e
cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal.
O sistema de Governança Corporativa adotado pela Unimed Fortaleza está de acordo com
as orientações e indicações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nos pilares da
transparência, da equidade, da sustentabilidade e do incentivo à participação. Conheça a estrutura de Gestão da Governança Corporativa da Unimed Fortaleza:

Conselho Consultivo dos Ex-Presidentes
Formado pelos ex-presidentes da Unimed Fortaleza, é eventualmente convocado pelo Conselho
de Administração para opinar em questões de alta relevância e de interesse da Cooperativa.

Auditoria Contábil Independente
Pela legislação vigente, é obrigatória sua contratação anual. É responsável pela análise contábil e
parecer sobre as Demonstrações Financeiras da Cooperativa, com auditores devidamente regis-
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trados no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, na Comissão de Valores Mobiliários - CVM
e no Cadastro Nacional de Auditores Independentes - CNAI.

Auditoria Interna
Composta por oito auditores e um analista de risco corporativo, presta assessoria permanente
ao Conselho de Administração da Unimed Fortaleza, de forma autônoma e integrada, alinhada
com as normas profissionais. Contribui para o desempenho dos sistemas de controle interno,
visando agregar valor, otimizar processos e reduzir riscos.

Comitês de Especialidades Médicas
Órgãos de caráter consultivo que prestam assessoria técnica, científica e ética à Unimed Fortaleza. Constituídos por Médicos Cooperados no pleno gozo de seus direitos estatutários e
regimentais, que estejam operando regularmente na Cooperativa.

Ouvidoria
Instância máxima de mediação dentro do âmbito da Cooperativa, atua identificando oportunidades de melhorias, com foco na sustentabilidade do negócio.

Assessoria de Comunicação
Composta por comunicadores de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, a equipe de Assessoria de Comunicação é responsável pela coordenação de assessorias externas, projetos especiais e 25 canais de comunicação que estão alinhados ao Planejamento Estratégico. Também é
responsável por todo o contado com as mídias impressa, televisiva, radiofônica e online.
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Perfil Corporativo

A Unimed Fortaleza vem aprimorando seu processo de gestão e adotou uma metodologia
mais participativa. Todo o planejamento estratégico adotado pela Unimed Fortaleza passa pelas
premissas cooperativistas. São elas:
• Adesão voluntária e livre;
• Gestão democrática pelos membros;
• Participação econômica dos membros;
• Autonomia e independência;
• Educação, formação e informação;
• Intercooperação;
• Interesse pela comunidade.
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Identidade Organizacional
Negócio
Soluções de qualidade em promoção e assistência à saúde.

Missão
Oferecer soluções em promoção e assistência à saúde, fortalecendo o Médico Cooperado e
assegurando a satisfação dos clientes, com inovação e sustentabilidade.

Visão
Ser até 2020 referência como Cooperativa Sustentável no Sistema Unimed.

Nossos Valores
• Cooperativismo;
• Ética;
• Excelência na Gestão;
• Humildade;
• Inovação;
• Responsabilidade Socioambiental;
• Transparência.
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Prêmios
e Homenagens
Recebidas

Em 2012, a Unimed Fortaleza recebeu importantes prêmios e homenagens. Confira:

Certificação de Responsabilidade Social 2012 Unimed Brasil
Em junho, a Unimed Fortaleza recebeu a certificação de Responsabilidade Social da Unimed
Brasil, permanecendo com o nível três e 81,58 pontos na classificação. Para obter a certificação,
a Cooperativa assimilou o conceito de gestão socialmente responsável, alcançando estágio de
maturidade.

Prêmio Delmiro Gouveia
Pelo quinto ano consecutivo, a Unimed Fortaleza foi reconhecida com o primeiro lugar no Prêmio Delmiro Gouveia, na categoria Melhor Empresa em Desempenho Social com faturamento
acima de R$ 90 milhões. A Cooperativa também ficou entre as 10 maiores empresas do Estado.

Selo de Responsabilidade Cultural do Estado do Ceará

O Governo do Estado do Ceará e a Secretaria da Cultura certificaram a Unimed Fortaleza com
o Selo de Responsabilidade Cultural, por sua contribuição à cultura cearense.
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Selo ABRINQ

A Unimed Fortaleza, além de desenvolver ações voltadas para o público infantil, apoia a Fundação
Abrinq com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das causas infantis. A parceria rendeu à Cooperativa o selo Empresa Amiga da Criança.

Selo Iprede

O Iprede concedeu à Unimed Fortaleza o Selo Saúde Social por desenvolver atividades sociais
com foco na causa humanitária do desenvolvimento infantil.

Melhores Práticas de Estágio

Obteve pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro lugar no prêmio Melhores Práticas de Estágio,
do Instituto Evaldo Lodi (IEL). E também pela terceira vez, figura entre as melhores empresas
para trabalhar no Ceará, segundo o Instituto Great Place To Work (GPTW).

Prêmio Marcas que Eu Gosto

Com 52% de preferência na categoria Plano de Saúde, a Unimed Fortaleza ganhou o Prêmio
Marcas Que Eu Gosto, promovido pelo Jornal Diário do Nordeste, em parceria com o Instituto
de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe).

Top of Mind

Em 2012, o plano de saúde Unimed Fortaleza e o Hospital Regional Unimed estão entre os mais
lembrados pelos fortalezenses das classes A e B, segundo pesquisa feita pelo Instituto Datafolha
para o Anuário do Ceará 2012, publicado pelo Jornal O Povo. Na categoria Hospital, a Cooperativa também aparece como destaque.

GP Verdes Mares

Destaque no Grande Prêmio Verdes Mares de Propaganda, por meio da agência Slogan Propaganda, a Cooperativa foi agraciada em duas categorias publicitárias: Internet, com a peça publicitária “Unimed Estudantil” e na categoria Campanha Privada com a campanha “Clássico Rei”.

Prêmio ReclameAqui

A Cooperativa fechou o ano com a melhor avaliação entre as grandes Unimeds (acima de
100 mil clientes) e a melhor entre os concorrentes locais. Para completar, foi premiada com o
primeiro lugar nacional em Qualidade no Atendimento, categoria Planos de Saúde, no Prêmio
ReclameAqui 2012.

Cooperativa Cidadã
Primeiro lugar Nacional na categoria “Cooperativa Cidadã”, com o Programa Memória Viva –
Livro “A Tardinha”, no Prêmio Cooperativa do Ano, organizado pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).
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Gestão para
o Futuro

Planejamento e Gerenciamento Estratégico
Para o planejamento estratégico de 2012, a Unimed Fortaleza envolveu as gerências desde o
início do processo. Foram realizadas oficinas e atividades em grupo, visando a elaboração de
fatores críticos de sucesso, indicadores, metas e planos de ação, permitindo um alinhamento
geral sobre o foco estratégico para 2013. Também em 2012, a Unimed Fortaleza implantou uma
ferramenta informatizada para realizar o gerenciamento estratégico da Cooperativa na metodologia do Ballanced Scorecard (BSC).

Gestão por Processos
A Gestão de Processos da Unimed Fortaleza esteve focada em oito projetos estratégicos: Reestruturação do Atendimento ao Cliente; Inclusão de Pessoas com Deficiência; Melhorias do
Cadastro; Sinistralidade Unimed; Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tributos; Avaliação
da Qualidade da Rede de Prestadores; Estruturação de Análise de Negócios e Novos Produtos.

UNIMED | FORTALEZA

30

Treinamento e Desenvolvimento
A Cooperativa realizou uma carga horária total de 69.144 horas de treinamentos (internos e externos ou In Company), sendo 48.716 horas de cursos presenciais. As ações de capacitação têm
foco no desenvolvimento de habilidades técnicas, atualização profissional e desenvolvimento
das competências definidas pela Unimed Fortaleza.

Cursos Online
Em parceria com a Catho Consultoria, promoveu mais de 50 títulos de cursos nas seguintes
áreas: Recursos Humanos, Desenvolvimento Gerencial; Financeira; Marketing e Vendas; Operações e Educação. Em 2012, foram geradas 14.832 horas/aula nos cursos online, com metodologia interativa e acessível a todos os colaboradores.

Educação Continuada
Voltada para os colaboradores do Hospital Regional Unimed, a Educação Continuada contabilizou 3.146 horas aula, com os programas Semeando Saber, que tem como público alvo os
jovens aprendizes; Cultivando Saber, voltado para estagiários de nível superior; e Construindo
Talentos, focado no desenvolvimento de técnicos e supervisores sucessores de gestão.

Escola de Idiomas
Em parceria com o SESC, são oferecidos gratuitamente cursos de Inglês, Espanhol e Francês aos
colaboradores. Ao final do curso é entregue certificação, reconhecida pelo MEC, de nível de Idioma Avançado. Em 2012, foram formadas cinco turmas, com média de 20 alunos cada, sendo
duas turmas no HRU e outras três na sede da Cooperativa. Ao todo, foram geradas 12 mil horas/aula.

Incentivo a Educação Formal
A Unimed Fortaleza tem uma norma interna que beneficia os colaboradores interessados em
fazer especialização ou mestrado profissional. Em 2012, foram 5.596 horas aula destinadas a esse
público.

Parcerias do Bem
Parcerias que garantem descontos aos colaboradores em universidades, escolas de idiomas e
entidades que promovem lazer e vida com qualidade.
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Carreiras e Sucessão
Em 2012, um total de 2.374 colaboradores foi avaliado por seus líderes, pares e subordinados,
entre os meses de junho e agosto. Foi a quinta edição da Avaliação de Desempenho.

Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL)
O Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL) envolveu 180 participantes e teve como
foco Diretores, Superintendentes, Gerentes, Coordenadores e Técnicos formadores de opinião,
além de possíveis sucessores. O PDL foi realizado em parceria com Sistema OCB/Sescoop-CE
e gerou uma carga horária de 2.880 horas/aula.

Gestão do Clima
Além de realizar melhorias contínuas no ambiente de trabalho, o setor estreita o relacionamento com os colaboradores, promove ações de saúde no trabalho, aponta estratégias e implanta
de melhorias que permitam o gerenciamento do clima organizacional.

Projeto de Reconhecimento
Busca promover o reconhecimento dos colaboradores mediante critérios de competências,
previamente definidos e alinhados aos objetivos estratégicos da Unimed Fortaleza, fortalecendo
a cultura do reconhecimento pelo mérito. Ao longo de 2012, um total de 27 colaboradores foi
eleito no Projeto de Reconhecimento.

Gestão de Benefícios
Em 2012, a Asden implantou a célula de gestão de benefícios.
Entre os resultados alcançados estão:
• Alterações na Assistência Médica, com adaptação da rede de prestadores
		 aos colaboradores e seus dependentes;
• O reajuste do plano odontológico dos colaboradores e seus dependentes foi, em
		 média, 40% menor que a inflação;
• Apoio direto na negociação de acordos coletivos;
• Constante aproximação e contato com fornecedores de benefícios da Unimed Fortaleza;
• Apoio a demandas geradas pela ANS relacionadas ao plano de saúde dos colaboradores.
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Auditoria Interna
A Auditoria Interna prestou suporte técnico à atualização do Estatuto Social e do Regimento
Interno da Unimed Fortaleza, bem como das normas reguladoras das eleições. o Setor realizou ainda:
• Auditoria de processos na área Faturamento (HRU), Informações Comerciais, 			
		 Relacionamento Corporativo e Faturamento (Sede), Unidade de Atendimento – UNA
		 (CIAU Aldeota), Medicina Preventiva, Unimed Lar, Central de Atendimento ao Cliente
		 Unimed (CAC), Tesouraria (Sede) e SAC (HRU);
• Auditorias operacionais no HRU e Operadora;
• Suporte na elaboração dos Business Impact Analisys (BIA) dos processos
		 relevantes da Cooperativa;
• Parceria com a Governança Corporativa e Asden na implementação
		 da gestão de riscos corporativos na Presidência e área Administrativa;
• Acompanhamento e conferência mensal extraordinária dos comissionamentos
		 da área comercial;
• Supervisão dos processos administrativos internos;
• Coordenação de todas as contagens físicas dos estoques da Cooperativa;
• Revisão das normas internas, formulários e documentos diversos.
A Auditoria Interna da Unimed Fortaleza integra o corpo técnico da Comissão de Racionalização
das Despesas Não Assistenciais, do Comitê de Responsabilidade Socioambiental e do Grupo
Técnico Estatutário de Apoio ao CTE, além de assessorar o Comitê Gestor.

Implantação do Sabius em outras Unimeds
Durante o ano de 2012, a Unimed Fortaleza realizou a implantação do seu Sistema de Gestão
de Saúde - SABIUS, em mais duas Unimeds - Unimed Teresina e Unimed Maceió.

Implantação módulo de medicina do trabalho no HRU e Sede
O módulo é acompanhado de uma interface para cadastro de exames, acompanhamento de
periodicidade dos exames feitos pelos colaboradores, cadastro de atestados médicos integrado
com a folha de pagamento e cadastro de vacinas.
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Implantação de novas funcionalidades no RM Portal para os colaboradores
Os colaboradores passaram a contar com disponibilização do recibo de férias no Portal RM, bem
como o acesso ao recibo de pagamento online e a visualização do resultado da avaliação de
desempenho pelo Portal.

Implementação do resultado LNTD no Portal RM
Foi implementado o resultado do Levantamento de Necessidades de Treinamento e Desenvolvimento (LNTD), no Portal RM, possibilitando uma melhor otimização do trabalho do usuário
de Recursos Humanos.

Novos controles para a aplicação de envio de SMS
Foram desenvolvidos novos controles para a aplicação de envio de SMS fazendo com que os
clientes não sejam incomodados com mensagens excessivas ou não desejadas.

Geração dos Razões Contábeis
A disponibilização da geração dos Razões proporcionou aos setores o acompanhamento de
suas despesas através do relatório razão, reduzindo a quantidade de solicitações de informações
para a equipe de orçamento e consequentemente melhoria no processo orçamentário.

Plano de Contas ANS 2012 (EBS-GL)
Foi implantada a alteração do Plano de Contas ANS, demanda legal com foco em proporcionar
melhorias na avaliação da auditoria externa e buscar conformidade às normativas da ANS.

Projeto Business Intelligence (BI) - Implantação de data marts
Implantação de mais uma etapa do BI - o data mart Comercial, possibilitando a análise de informações referentes aos beneficiários Unimed Fortaleza. Também foi implantado o data mart
de Custos Assistenciais, que visa fornecer subsídios para tomada de decisão da gestão do custo
assistencial. Outras implantações realizadas do Projeto BI foram: o sistema para Cadastro dos
Objetivos, Metas e Indicadores oriundos do planejamento estratégico da organização; e a disponibilização da visão do mapa estratégico com todas as suas perspectivas dispostas em painéis de indicadores, disponíveis com mostradores de desempenho facilitando as reuniões do
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Comitê Gestor no acompanhamento das metas traçadas por meio do BSC-BI.

Projeto de integração de sistemas
Visa a integração dos mais diversos sistemas da organização garantindo a interoperabilidade entre as ferramentas tecnológicas de gestão. No ano de 2012 o projeto trabalhou nas integrações
entre vários sistemas:
a. Agendamento WEB x MV (integrações de dados entre o portal e o Sistema de Gestão
Hospitalar - MV, para otimizar o acesso dos usuários finais à aplicação);
b. Folha de Pagamento do sistema RM x EBS (permitindo que tantos as movimentações
quanto as contabilizações pudessem ser integradas ao EBS);
c. Datamatrix x EBS (responsável pela rastreabilidade do medicamento desde o fabricante até o leito do paciente;
d. Integrações Bionexo x EBS (permitindo que cotações possam ser criadas como
“rascunho”, melhorando assim a manipulação dos dados para serem passadas
aos fornecedores);
e. Integração de Beneficiários Sabius x MV (Integração de dados de beneficiário
e carteira de beneficiário com o MV, para homogeneização dos cadastros entre
os dois sistemas);
f. Integração EBS x ServiceDesk (permitindo a integração de chamados do módulo
PO do EBS criando chamados dentro do ServiceDesk, em apoio ao setor CELOG).

Portal Empresarial
O Portal Empresarial é uma área no Portal Unimed exclusivo para as empresas clientes. Esse
espaço foi completamente reestruturado e novos serviços estão disponíveis para a utilização
das empresas.

Unimed Estilo
Implantação de serviços diferenciados para os clientes do plano Unimed Estilo como, por exemplo, criação de área exclusiva do Portal Unimed.

Reestruturação do Guia Médico Online
Em atendimento à Resolução Normativa - RN N° 285, da ANS, foi realizada a reestruturação
do Guia Médico Online onde passaram a constar informações por rede, detalhamento dos
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produtos da rede pesquisada, informações dos produtos que garantem o atendimento de cada
prestador, detalhamento de dados dos prestadores Pessoa Física (especialidades, horários de atendimento) e Pessoa Jurídica (razão social, nome fantasia) e georeferenciamento dinâmico nas
buscas com possibilidade de traçar rota para o deslocamento do cliente.

Demonstrativo Fatura Fácil
Foram realizadas várias melhorias no demonstrativo da Fatura Fácil, dentre elas o Aviso de
Portabilidade na Fatura Fácil, bem como a exibição dos demonstrativos de co-participação e de
utilização.

Melhorias no Reajuste
Realização de um tratamento nos dados para beneficiários com mais de 70 anos e a implementação de um controle do Ofício e Percentual de reajuste liberado pela ANS, entre outros.

Co-Participação
O Simulador de Co-Participação é mais uma ferramenta de consulta disponível para o usuário
do sistema SABIUS. Outra implementação foi a realização do cálculo da co-participação por
teto limitador.

Outras melhorias do módulo de Finanças do Sabius
Geração de faturas PJ para vários bancos; disponibilização de novas funcionalidades e
relatórios para o processo da Nota Fiscal Eletrônica; reestruturação do processo de Geração
de arquivos PDF e TXT do Imposto de Renda Pessoa Física em adequação as novas exigências da Receita Federal.

Automatização das informações do Radar TISS da ANS
Foi desenvolvida uma ferramenta para envio das informações do Radar TISS de forma automática.

SADMED
Foi disponibilizado na área do Cooperado do Portal Unimed o sistema SADMED, sistema especialista de suporte ao diagnóstico com características também de um livro texto eletrônico.
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Temporizador da Linha Verde
Foi disponibilizado para a Área da Linha Verde um sistema temporizador para os profissionais
que trabalham com o teleatendimento possibilitando que estes profissionais monitorem os 15
min. de descanso a cada hora trabalhada, conforme lei do Ministério do Trabalho.

Outras melhorias do módulo de Serviços Assistenciais do SABIUS
Implantação de novos processos de valorização; a implementação da solicitação de guia de
internamento no sistema AutWeb (Biometria); a integração do AutWeb com o Intercâmbio
Eletrônico; a implementação do novo aplicativo de digitação de notas; e a possibilidade de
geração dos DOCs de pagamento para outros bancos, como Banco do Brasil e Itaú.

Implantação do MVPEP nas Unidades de Atendimentos (UNAs)
As Unidades de Atendimentos da Unimed Fortaleza (UNAs) passaram a contar com o MVPEP,
módulo do sistema MV responsável pelo Prontuário Eletrônico do Paciente. O MVPEP possibilita
aos médicos o registro dos atendimentos (boletim de emergência, prescrição de medicamentos, exames, evolução dos pacientes e o diagnóstico na finalização - alta).

Telefonia Móvel
O Setor de Telefonia executou procedimentos que culminaram com a redução de 90,97 %
nas ligações de fixo para operadora móvel TIM conseguida através de renegociação contratual
e também a redução de 22,8 % nas tarifas de ligações da OI Móvel para outras operadoras, e
65,52% no envio de SMS via telefones móveis corporativos.

Implantação do Sistema de Confirmação de consultas via discador automático
Foi implantado o Sistema de Confirmação de Consultas, onde os clientes do Plano Unimed Núcleos passaram a receber a confirmação de suas consultas por telefone, de forma automática,
evitando assim o absenteísmo dos clientes às consultas.

Atualização tecnológica da equipe de vendas PJ
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A equipe de vendedores empresariais (PJ) teve suas ferramentas de trabalho atualizadas de

Smartphone para Tablet, o que possibilitou uma otimização maior dos trabalhos em campo
desses profissionais.

Atualização Tecnológica do o Site Backup
No ano de 2012 foi efetivada a atualização tecnológica do site backup da Unimed Fortaleza,
primordial para assegurar a continuidade das operações com alto grau de confiabilidade, promover a replicação de dados, proporcionar a redundância de serviços de banco de dados, assegurar a alta disponibilidade dos sistemas e manter a continuidade dos negócios da empresa

Atualização dos Servidores de Telefonia
A atualização permitiu permutar os servidores de telefonia que estavam sem suporte e fora de
garantia por servidores com garantia e suportados pelo fabricante.

Mudança de ferramenta de filtro de conteúdo (controle de acesso a Internet)
Em 2012 foram realizados testes e por fim a troca da ferramenta que faz o filtro de conteúdo
do acesso à internet da Unimed Fortaleza, onde o valor de manutenção da mesma é de 30% a
40% inferior a ferramenta anterior. Esta mudança proporciona um aumento da produtividade
dos colaborares; a melhor utilização do link de Internet; e a aceleração de aplicações internas.

Escritório de Gerenciamento de Projetos - EPROJ
Em 2012, foi criada a Metodologia de Gestão de Portfólio, que busca o alinhamento dos projetos
organizacionais às metas e desdobramentos do plano estratégico. Também foram realizados
cursos em gerenciamento e riscos avançados em projetos, além de sensibilizações, que geraram, ao todo, mais de 7.180 horas de treinamento.
A seguir os principais resultados:
• A Unimed Fortaleza conseguiu cumprir a meta estabelecida pelo Ministério do Trabalho,
		 que determina que 5% do quadro de funcionários seja formado por pessoas com
		deficiências.
• Mais de 70 mil acertos cadastrais e melhorias para atendimento regulatório e fiscal;
		 aperfeiçoamento e criação de funcionalidades no sistema de cadastro; implantação e
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		 gestão eletrônica de documentos GED no setor de cadastro.
• Criação do agendamento de consultas para rede própria pela internet e integração dos
		 sistemas MV e EBS por meio de interfaces datamatrix (qrcode), atendendo a legislação
		 da Anvisa, que exige a rastreabilidade do medicamento desde o fabricante até
		 o leito do paciente.
• Diagnóstico da situação fiscal da Cooperativa dos últimos cinco anos, implantação dos
		 módulos F-CONT e IN86 do Sistema Mastersaf, bem como realização do inventário físico
		 do patrimônio da Cooperativa, que totalizou 58.863 bens.
• Implantação dos Data Marts do Comercial e Custos Assistenciais, além do sistema para
		 cadastro dos objetivos, metas e indicadores oriundos do planejamento estratégico da
		 Unimed Fortaleza.
• Estratégias de negócios para novos produtos, planos e unidades; criação de painel que
		 compara os custos de serviços realizados na rede própria e rede credenciada, com doze
		indicadores.
• Ações para facilitar o relacionamento com o cliente, como a disponibilização de alguns
		 serviços pela internet e a unificação de atendimento administrativo e de intercâmbio.
• Definição e redesenho de processos que afetam o cálculo da Sinistralidade da 		
		 Cooperativa; convergência das informações para o índice de Sinistralidade; criação 		
		 de grupo para verificação e análise comparativa das sinistralidades contábil e gerencial.
		 Indiretamente, redução de, aproximadamente, 0,80% nas sinistralidades mensais, 		
		 medidas entre julho e outubro de 2012.
• Realização de 80% da obra estrutural do novo ponto de atendimento da Bezerra
		 de Menezes (PABM) que, quando inaugurado, desafogará o Hospital Regional Unimed,
		 reduzirá tempos médios de atendimento, ocupará espaço de potenciais concorrentes e
		 consolidará a política de empregabilidade e remuneração dos Médicos Cooperados.
• O Projeto de Adequação Estrutural e Funcional da Sala 2 da Hemodinâmica (PHDM)
		 possibilitou o atendimento de urgência simultânea para patologias graves, aumentou a
		 segurança assistencial, atendeu a uma demanda reprimida (elucidação diagnóstica e
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		 terapia), otimizou recursos humanos e recursos materiais, contingenciou o serviço 		
		 durante o período de manutenção preventiva e corretiva de um dos equipamentos e
		 melhorou o fluxo de realização de exames.

Relacionamento com a ANS
A Unimed Fortaleza vem cumprindo rigorosamente as obrigações legais emanadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), principalmente, em relação à exigência de Provisões
Técnicas, cumprimento Lastro Financeiro e Ativos Garantidores, Ressarcimento ao SUS, Melhoria
Cadastral e novas adequações nos Instrumentos Jurídicos referentes a planos individuais e coletivos, conforme as Resoluções Normativas da ANS nºs 195, 254, 279 e 309.

Patrimônio mínimo ajustado
De acordo com a Resolução Normativa ANS nº 209/2009, a Cooperativa deve possuir um
Patrimônio Mínimo Ajustado (PMA) em 31 de dezembro de 2012 de R$ 234 mil correspondente
a aplicação do fator K de 3,98% para a segmentação COOPERATIVAS MÉDICAS - SPS região 5.
A Cooperativa encerrou o exercício de 2012 com R$ 82.648 mil de Patrimônio Líquido Ajustado
(PLA), apurado por meio dos ajustes por efeitos econômicos estabelecidos pela Instrução Normativa ANS nº 38/2009.

Margem de Solvência
De acordo com a Resolução Normativa ANS nº 209/2009 e as alterações feitas pela a Resolução Normativa ANS nº 313/2012, o Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) por efeitos econômicos
deverá ser suficiente para cobrir a margem de solvência ate 31 de dezembro de 2022. Em 31 de
dezembro de 2012 a parcela mínima calculada de acordo com as regras das referidas normas
da ANS é de 35%, enquanto que o PLA representa 38,84% da Margem de Solvência (R$ 212.771 mil).

Assessoria Jurídica
A Assessoria Jurídica (Asjur) prestou consultoria para todos os setores da Unimed Fortaleza,
participando de reuniões, emitindo pareceres técnicos, elaborando e analisando contratos. O
corpo de advogados da Asjur também defendeu os interesses da Cooperativa, em diferentes
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instâncias administrativas e judiciais.
Além do amparo legal, a equipe foi representante da Unimed Fortaleza em todas as negociações coletivas de trabalho e de acertos com a rede hospitalar credenciada, junto à Agência
Nacional de Saúde, Procon, Decon e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Por meio da Asjur, a Unimed Fortaleza mantém sólida parceria com o Poder Judiciário Destacase ainda a escolha do gestor da Assessoria Jurídica da Unimed Fortaleza para o cargo de representante das Operadoras de Planos de Saúde do Nosso Ceará no Comitê Executivo Estadual de
saúde, órgão vinculado ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Assessoria de Comunicação
Com foco no resultado, inovação e no fortalecimento da Cooperativa junto aos públicos de
interesse, a Assessoria de Comunicação é responsável pela coordenação de assessorias externas, elaboração de projetos editoriais, arquivamento de acervos físico e digital em foto, áudio
e vídeo, contando com as mídias impressa, televisiva, radiofônica e online. São 25 canais de comunicação, totalizados por veículos próprios, contratados e os instituicionais da Unimed Brasil.
A elaboração de comunicações internas e externas está alinhada ao Planejamento Estratégico
e Conselho de Administração. Em 2012 foram produzidos:
280 matérias para a Intranet;
240 displays de elevadores;
124 textos para o Portal;
96 edições do Para Você (informativo para colaboradores);
48 edições do Saúde em Pauta (veiculado todos os domingos no jornal O Povo);
71 coberturas de eventos
48 edições do Acontece Unimed (jornal mural);
28 publicações institucionais em canais de comunicação da Unimed Brasil;
26 visitas e entrevistas em estúdios e redações, com o Presidente
e Diretores da Unimed Fortaleza;
20 cerimoniais;
20 edições Saúde Online (informativo para clientes empresa);
12 edições do De Bandeja (informativo do Hospital Regional Unimed);
12 edições do Viver Melhor (jornal para clientes);
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12 atuações como Cerimonialistas;
10 gravações e edições próprias de vídeos para web;
06 coletivas de imprensa.
Além disso, a Assessoria de Comunicação é responsável por otimizar dois projetos com assessorias externas, sendo a Caramelo Comunicação para o Livro de 35 anos da Unimed Fortaleza, e
a Vogal Assessoria de Comunicação para a elaboração do Relatório de Gestão 2012.
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Unimed Fortaleza
em Números
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Evolução da receita total líquida (em mil reais):

A Receita Total Líquida da Unimed Fortaleza cresceu, em percentual, bem acima dos índices
oficiais de inflação do país. Enquanto o IPCA/IBGE apresentou inflação de 5,69%, o crescimento
da Receita Líquida da Cooperativa foi de 13,76%.
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* Saldo da receita de co-participação é redutora dos custos, deduzindo outros custos.
UNIMED | FORTALEZA

45

Com resultado no exercício acima de R$ 10 mihões, superávit de 0,96%, em relação a Receita Total
Líquida, a Cooperativa disponibiliza aos Cooperados sobras de R$ 767.259,55 (setecentos e sessenta
e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Após a realização dos
ajustes de exercícios anteriores, utilização dos recursos do FATES já em 2012, para pagamento do
benefício do plano de saúde dos Cooperados e dedução dos fundos legais.

As Despesas Não Assistenciais da Cooperativa apresentam um percentual total de 11,11%, em relação
à receita total líquida e, sendo 9,22% referentes às despesas administrativas (Pessoal, Gerais, Propaganda, Publicidade e Tributos), índices bem abaixo do mercado. De acordo com o Caderno de Informaçoes de Saúde Suplementar - DIOPS/ANS, publicado em setembro, as referências são 14,59%
para as Cooperativas Médicas e 15,72% para as empresas de Medicina de Grupo.
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Clientes Unimed Fortaleza
Até dezembro de 2012, a Unimed Fortaleza registrou a marca de 381.011 clientes. No caso dos clientes por plano, um percentual de 59,52%, opta pelo Multiplan. Outros 13,55% são atendidos pelo
Unimed Núcleos, enquanto a opção de 17,56% é o Uniplano. Dos clientes por contratação, “plano
coletivo” é a opção de 54,31%, e 45,69% está incluso na categoria Plano Individual.

*

* Contratos de custo operacional (convênios): 14.488 clientes.
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Clientes Pessoa Física
Até dezembro de 2012, a Unimed Fortaleza registrava 167.461 clientes pessoa física.
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Clientes Pessoa Jurídica
A carteira de Clientes Pessoa Jurídica da Unimed Fortaleza registrou, até dezembro de 2012, o número de 199.062 vidas.
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Médicos Cooperados
A Unimed Fortaleza oferece o maior mercado de trabalho na Saúde Suplementar no Ceará e tem
registrado uma visível melhora nas faixas de remuneração dos Cooperados, que vai evoluindo para
uma faixa acima de R$ 7.000,00.
A produção dos Médicos Cooperados vem apresentando aumento contínuo ao longo dos anos.
Atualmente, equivale a 45,61% do total da produção global da Cooperativa. Em 2012, a Unimed
Fortaleza registrou um aumento de 6,09% na remuneração média do Cooperado, índice superior à
inflação do período.
Com a constante política de valorização do ato médico, mantém estável a quantidade de consultas
pagas aos Cooperados e apresentou aumento na quantidade de clientes por Cooperado Ativo.
Já o crescimento de 2,69% no custo com exames complementares por consulta, está dentro do
esperado para 2012.
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Comparativo da Quantidade dos Cooperados por
Faixa de Remuneração Média Mensal
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Relacionamento com
os cooperados

Educação Cooperativista
Com Programas e Jornadas voltados para o entendimento da história, doutrina, princípios e
horizontes do Cooperativismo, e, em particular, das dimensões e funcionamento da Unimed
Fortaleza, a Coordenação de Educação Cooperativista promove a motivação, cooperação e satisfação dos médicos. Dentre as atividades realizadas, em 2012, destacam-se:

Jornada Unimed Fortaleza
A VII Jornada Unimed Fortaleza reuniu 163 Cooperados, que assistiram à prestação de contas das
Diretorias. O evento trouxe como convidado o ator global João Signorelli.

Bom Dia Cooperado
Com o Bom Dia Cooperado, a Unimed Fortaleza promove integração e comemora os aniversariantes Médicos Cooperados, com um café da manhã. Em 2012, foram sete edições, com a
participação de 597 Cooperados.
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Programa “Conheça Sua Cooperativa”
O Programa “Conheça Sua Cooperativa”, que tem como objetivo convidar o Cooperado para
fazer uma visita à sede da Cooperativa, teve seis edições em 2012 e contou com a participação
de 78 médicos. Além de ser recebido pelo Presidente Mairton Lucena, a participação no programa é remunerada com o valor de uma consulta para cada 30 minutos da visita.

Universidade Unimed Fortaleza
A Universidade Unimed Fortaleza promoveu cursos de pós-graduação, extensão e aperfeiçoamento direcionados ao crescimento profissional e à educação médica continuada. Ao
longo de 2012, as ações de capacitação atenderam 552 médicos cooperados e 35 profissionais
da área da saúde.
Foram realizados os seguintes cursos:
• Formação de Conselheiros Fiscais
• Fórum Unimed Fortaleza - Atendimento Sem Discriminação
• Fórum Unimed Fortaleza - Órteses, Próteses e Materiais Especiais
• II UNIMEDLIT
• Neurolinguistica
• Informática (Módulos: Windows, Word, Power Point, Excel, Internet e Outlook)
• Básico de Cooperativismo para Novos Cooperados
• Atenção à saúde e qualidade: Melhoria da remuneração Médica
• Filosofia - Noções básicas
• Comunicação de Sucesso – Falando e se fazendo ouvir
• Curso Online - Abordagem Clínica do Idoso com Demência
• II Jornada de Cuidados Paliativos
• Pós-Graduação em Gestão Hospitalar e de Organizações da Saúde – Turma V
• Pós-Graduação em Cuidados Paliativos – Turma I
• Pós-Graduação em Urgências Médicas
• Pós-Graduação em Medicina Intensiva Pediátrica
• Náufrago: Uma nova decisão a cada minuto
• Programa de Desenvolvimento de Líderes
• Inglês regular
• Inglês Instrumental
• Relação Atendente-Paciente
Em parceria com a Universidade Federal do Ceará, foi iniciado o curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Gestão Hospitalar e de Organizações da Saúde. Com a UECE, o curso de Pós-Graduação
Lato Sensu em Cuidados Paliativos; em parceria com a Faculdade Redentor, o curso de Pós-Graduação
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Lato Sensu em Medicina Intensiva Pediátrica; e ainda com a Faculdade Christus, o curso de PósGraduação Lato Sensu em Urgências Médicas.

Dia do Médico
No dia 18 de outubro, Dia do Médico, a Cooperativa promoveu um encontro de corais cantando
músicas do Luis Gonzaga, em homenagem ao seu centenário. A agenda de comemorações
contou ainda com 6ª Corrida Unimed Unicred Fortaleza, que teve percursos de 4 km e 8 km
para Cooperados de ambas as empresas e demais participantes. O evento, realizado no aterro
da Beira Mar teve a participação de 2 mil atletas.

Confraternização do Final do Ano
A Confraternização teve como tema a Arábia Saudita, sua tradição, cultura, gastronomia, cores,
músicas e costumes, proporcionando aos Cooperados uma viagem aos encantos do Oriente
Médio. O evento aconteceu no dia 8 de dezembro, no La Maison Coliseu, com a participação
da Banda Monobloco e a presença de mais de 3.000 pessoas.

Campanhas Institucionais Somos Médicos e Isso Faz Toda a Diferença
Desenvolvida pela Unimed Brasil e veiculada por suas singulares, a campanha produzida pela
agência Fischer & Friends apresentou elementos-chave do Sistema Unimed e contemplou a
principal peça no negócio da saúde: o médico. Entre todos os planos de saúde, o único realmente formado e dirigido por médicos é a Unimed.

Previdência privada em parceria com a Petros.
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Relacionamento com
os colaboradores

Motivação
Para motivar os colaboradores, a Unimed Fortaleza implantou o projeto Colaborador Destaque,
que premia os empregados que se destacam no trimestre. Além da premiação, a Cooperativa
realiza encontros motivacionais com todos os colaboradores.

Bom Dia Colaborador
A cada três meses, a Unimed Fortaleza realiza encontros para comemorar o aniversário dos
colaboradores e integrar os novos contratados. Na ocasião, são premiados os aniversariantes
do trimestre e reconhecidos os colaboradores eleitos como destaques nas suas áreas em
clima de descontração e entrosamento.

Acompanhamento do absenteísmo
A Unimed Fortaleza acompanha o indicador de absenteísmo, com o intuito de identificar as
causas e desenvolver estratégias que minimizem o absenteísmo na Cooperativa.

Dançando no Rhitmo das Férias
Realizado nos meses de janeiro e julho, o projeto tem como objetivo proporcionar saúde e vida com
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qualidade no trabalho, por meio da dança, além de aproximar pessoas com as mesmas afinidades.

Alô, Mamãe
A Unimed Fortaleza fortalece o acolhimento das colaboradoras em período de licença maternidade, com visita no HRU, parabenizando à mamãe pela recém chegada do seu bebê.

Missas e Cultos
Para cuidar da espiritualidade dos colaboradores, a Unimed Fortaleza realiza missa católica, toda
primeira sexta-feira do mês, no auditório da Sede e no dia 13 de cada mês, no HRU. Os cultos
evangélicos ocorrem no HRU, sempre na terceira quarta-feira do mês.

Canal AbeRHto
Canal de ouvidoria para os colaboradores, por meio de e-mail, telefones e contato presencial,
como forma de estreitar o relacionamento entre empresa e colaborador.

Ações de endomarketing
Ao longo do ano, foram realizadas diversas ações com colaboradores. Algumas datas trabalhadas: Dia Internacional da Mulher, Dia Mundial da Saúde, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia
do Cooperativismo, Dia do Amigo, Dia dos Pais, Dia do Médico, Dia Mundial de Luta Contra o
Câncer e Dia Internacional de Luta Contra a AIDS.

Massoterapia
Programa de Massoterapia destinado aos colaboradores, uma parceria da Unimed Fortaleza
com empresa terceirizada, realizou um total de 3.840 atendimentos.

Ginástica Laboral
Ao observar que no HRU havia relativa quantidade de afastamentos por doenças ocupacionais,
foi desenvolvido o Projeto da Ginástica Laboral para melhorar a qualidade de vida, proporcionando relaxamento e alívio de estresse.

Confraternização de Natal dos Colaboradores
O Marina Park Hotel foi o palco escolhido para a sétima
edição da Confraternização dos Colaboradores, que teve
como tema “A União faz as Festa”.
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A Unimed Fortaleza
busca o melhor
para seus clientes

Escola de Vendedores
Para melhorar a qualidade das vendas e ser competitivo no mercado, foi realizado em Parceria
com o CDL treinamentos de vendas, ministrados por gestores da Unimed Fortaleza e Professores da Faculdade CDL, capacitando toda força de vendas da área comercial.

Relacionamento com Clientes
A Unimed Fortaleza conta com a Célula de Suporte Empresarial, que possui ferramentas interativas para contato com os departamentos de Recursos Humanos das empresas, em tempo real.
Já os atendimentos de intercâmbio são otimizados pela área de Suporte Assistencial.

Central de Atendimento ao Cliente
Em 2012, foram realizadas monitorias diárias e controle da quantidade de atendimento individual.
Também foi criado o “Monitor da Satisfação”, que contagia clientes com simpatia e identifica
possíveis insatisfações para solucionar o problema de imediato. Outro ganho para o cliente foi
a otimização dos serviços de atendimento e intercâmbio nos CIAUs (Bezerra de Menezes,
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Parangaba e Oliveira Paiva) e implantados serviços virtuais (Portal de SAC).
Com a Central de Atendimento ao Cliente, a Unimed Fortaleza tem mais facilidade para cumprir
os prazos máximos de marcação de consulta exigidos pela ANS

00:10:31

00:07:58

Nível de Excelência na Satisfação do Cliente
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Book de Pesquisas
Para padronizar as pesquisas de satisfação executadas pela área de estratégia de mercado, a
Unimed Fortaleza lançou um book de pesquisa, em formato padrão científico, que comunga
todos os resultados de excelência das unidades próprias.

Novos Produtos
Com a metodologia do desenvolvimento de planos de negócios para implementação de novos
produtos, foram desenvolvidos os planos de negócios do Uniflex (abrangência local); Unimax
(abrangência estadual) e Multimax (abrangência Nacional).

Uniflex
Produto inovador, oferece ao cliente coparticipação de 20% e 30%, além de tetos limitadores
que possibilitam o controle de sua fatura do plano de saúde.
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Projeto Vendas para micro e pequenas empresas
Considerando o avanço do mercado no segmento de micro e pequenas empresas, a Diretoria
Comercial da Unimed Fortaleza reestruturou a área e implantou uma equipe exclusiva para
comercialização com empresas até 29 colaboradores.

Crescimento de 28,69%, representando R$ 3.313.587,12 de aumento no faturamento.

Inteligência de Mercado
Durante 2012, a Unimed Fortaleza monitorou o mercado das operadoras de saúde, gerando
relatórios diários com movimentações e tendências do mercado, além do Caderno de Informações ANS, com observações sobre a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Cooperativa
também gera informações de Market Share, IDSS e Monitoramento Assistencial.

Campanhas de migração de planos, reconquista de clientes e inclusão de opcionais
Oferece aos clientes de planos anteriores a 1999 a oportunidade de aumentar sua cobertura de
serviços. Em 2012, foi registrado um crescimento de 40,66% na opção de migração de planos
e 123,87% na opção de adaptação.
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O cliente (pessoa física) tem a opção de mudar de acomodação com carência reduzida e
pequeno percentual de aumento em sua mensalidade.
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O Programa de Unimed Urgente oferece ao cliente a oportunidade de ter o serviço de assistência médica de urgência e emergência pré-hospitalar em Fortaleza, tendo também a opção de
cobertura aérea. O programa registrou a inclusão de 18.078 vidas, representando um crescimento de 10,15%.

Foram 3.555 clientes que acrescentaram ao seu plano de saúde a cobertura de Odontologia,
realizada em parceria com as maiores operadoras desse segmento. As adesões representam um
crescimento de 9,84%.
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O Programa de Reconquista de clientes Pessoa Física oferece aos ex-clientes a oportunidade de
retornar ao plano com vantagens exclusivas. Foram 1.424 inclusões em 2012, o que representa
um crescimento de 60,74 %.

Relacionamento com o cliente empresarial
Os resultados alcançados no ano de 2012 (16,48%) foram em média 22,24% maiores do que
os de 2011 (13,48%), superando assim as metas previstas tendo sido fator de grande relevância
para o equilíbrio econômico financeiro dos contratos corporativos.

Marketing de relacionamento
“III Café com RH”
O evento teve a participação da consultora do Great Place To Work (GPTW), Priscila Brandão. Na
ocasião, a convidada relatou detalhes do processo de escolha das melhores empresas para se
trabalhar e compartilhou dicas e ações que o GPTW têm para manter o grupo como referência.
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Relacionamento com o Cliente
O Programa Tapete Verde permite que a Unimed Fortaleza acompanhe os novos clientes, desde
sua entrada na operadora, diminuindo dessa forma a probabilidade de erros e aumentando a
satisfação do atendimento.
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Inovações na Forma de Relacionamento com o Mercado
Loja Conceito
Espaço de alto padrão, com vendedores plantonistas para efetuar vendas presencialmente e
por telefone. A Loja Conceito tem contratos promocionais, vendas no varejo e atendimento
especial para micro e pequenas empresas.
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Stands de Atendimento
Com o objetivo de descentralizar o atendimento e ampliar os canais de vendas, a Unimed Fortaleza abriu stands de atendimento nos Shoppings Via Sul, North Shopping e Iandê Shopping.

Portal Empresarial
Redesenho de todo o portal destinado a clientes empresariais. Com nova interface e novos
serviços integrados, as empresas podem realizar o autoatendimento de forma rápida e segura,
e ainda contar com um atendimento exclusivo via chat para auxiliar na resolução de demandas.

Projeto de Reestruturação de Atendimento - PRAT
Com o Projeto de Reestruturação das Áreas de Atendimento ao Cliente, diversos serviços que
só podiam ser realizados de forma presencial foram incorporados ao portal da Cooperativa, trazendo velocidade e autonomia no atendimento virtual, tais como alteração de dados cadastrais
e de vencimentos, emissão de nota fiscal eletrônica e agendamento de consultas.

Agendamento de Consulta Online
A Unimed Fortaleza lançou em 2012 o agendamento de consulta online na rede própria. A ferramenta, disponível no Portal da cooperativa, facilita o processo de agendamento, garantindo a
marcação de consulta de forma mais rápida e precisa.

Patrocínio de Eventos Médicos e Diversos
Patrocínio a mais de 200 eventos e sua participação foi trabalhada de acordo com o perfil de
cada público. Quando necessário, a Cooperativa teve stands que, além da promoção institucional,
ajudaram a alavancar as vendas. Nos eventos ligados à área médica, as estruturas de stands
apresentaram material institucional das nossas unidades e dos serviços oferecidos por elas.

Fortal 2012
Para atender aos foliões do Fortal, de 19 e 22 de julho, foram disponibilizados três grandes postos médicos, localizados nos camarotes e nas grandes áreas, com suporte de ambulâncias UTI
do Unimed Urgente.
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Campanhas promocionais e motivacionais
A Unimed Fortaleza tem investido, estrategicamente, em ações comerciais, campanhas de vendas e institucionais. Confira as ações de destaque em 2012:

Campanha Dengue
Com o avanço da epidemia de dengue em Fortaleza, a Cooperativa desenvolveu uma campanha informativa voltada para público em geral, clientes e colaboradores. O objetivo foi de
informar os principais sintomas da doença e reforçar a importância do cuidado médico somente
em caso de Urgência ou Emergência.

Campanhas Institucionais
Em 2012, a Unimed Fortaleza reforçou a presença institucional de sua marca. Levando em consideração que a Cooperativa é uma grande referência no mercado, foi criado um conceito que
ref lete a confiança que só uma marca líder pode transmitir: “Sua saúde em primeiro plano”. A
ideia criativa da campanha foi mostrar que a Unimed Fortaleza é sinônimo de saúde.

Clássico Rei Unimed
O Clássico Rei Unimed foi uma campanha de patrocínio dos grandes clubes de futebol do
Estado, como oportunidade para expor a marca Unimed Fortaleza trazendo os torcedores dos
times Ceará e Fortaleza para curtir e compartilhar as fanpages.

Eu curto muito minha mãe
Concurso cultural exclusivo para o Facebook, que consistia no envio de fotos de mães e filhos.
A campanha resultou em 1144 curtidas nas fanpages, 95 fotos enviadas para o álbum público
geral e 9 blogueiras participantes.

Ceará 98 anos
Em comemoração aos 98 anos do time Ceará Sporting Club, em junho de 2012, a Unimed
Fortaleza realizou uma ação no aplicativo Instagram integrado a um aplicativo na fanpage da
Torcida Ceará Unimed, divulgada, também, para o mailing do clube.

Paz no Clássico Rei
A Unimed Fortaleza lançou uma promoção voltada para a paz no futebol, em especial no Clássico Rei, que é o desafio entre os clubes Fortaleza e Ceará. Os torcedores deveriam enviar fotos
que, além do amor pelo time, mostrassem o respeito ao adversário.
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Fortaleza 94 anos
Durante as comemorações dos 94 anos do time Fortaleza Esporte Clube, em outubro de 2012,
a Unimed Fortaleza realizou uma ação que solicitava aos torcedores que enviassem, através da
fanpage da Torcida Fortaleza Unimed, um vídeo de até três minutos contando como sua história
se relacionava com a história do clube.

Links Patrocinados
Atualmente, a Unimed Fortaleza é anunciante do Adwords, serviço de links patrocinados do
Google, estando presente nos resultados de busca, em posição privilegiada, quando os clientes
buscam por palavras-chave aderentes aos negócios da Cooperativa. É feito o acompanhamento
periódico, buscando a otimização dos anúncios e efetuando a mensuração das métricas.

Encontros Motivacionais
Com o objetivo de promover, informar as campanhas lançadas em 2012 e motivar a área comercial, a Unimed Fortaleza promoveu quatro grandes encontros motivacionais que contaram com
a participação de palestrantes renomados no cenário nacional.

Relacionamento com o cliente empresarial
Em 2012, a rentabilização foi o foco do relacionamento da Unimed Fortaleza com os clientes
empresariais. Os resultados alcançados no ano de 2012 foram em média 22,24% maiores do
que os de 2011, atingindo as metas previstas.
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Para as empresas que apresentaram resultados negativos, a Cooperativa utilizou uma metodologia com acompanhamento e gerenciamento assistencial dos contratos e evoluções. Para isso,
foi aplicada uma inflação médica de 14,72%, sendo este o percentual mínimo para as empresas
com resultado superavitários. Em 2012, foi intensificada a análise das 100 empresas deficitárias,
bem como o acompanhamento dos indicadores dos custos assistenciais.

Ouvidoria Unimed Fortaleza
Além das solicitações pelos canais de comunicação exclusivos (e-mail, atendimento presencial
e carta), a Ouvidoria recebe demandas abertas pela ANS no intuito de instaurar uma mediação
ativa de conf litos sem abertura imediata de processo administrativo sancionador.
A Ouvidoria é a área responsável da Unimed Fortaleza que recebe as Notificações de Investigação Preliminar (NIP), as quais envolvem questões assistenciais, normatizadas pela Agência
Nacional de Saúde através de dispositivo legal em Resolução Normativa - a RN 226/2010.
Responde ainda à ANS às demais demandas, as quais tratam de questões administrativofinanceiras, estas recebidas em forma de Comunicação de Recebimento de Demanda (CRD),
também com intuito de mediar conf litos preliminarmente.
Ao longo de 2012, a Ouvidoria intermediou o total de 1.667 demandas. Deste total, 67,07% são
provenientes de manifestações aos canais de relacionamento direto com a Ouvidoria e 32,93%
são oriundas de demandas oficiais advindas por intermédio da ANS. Foram solucionadas, em
média, 93,58% das demandas no prazo de cinco dias úteis.
Em relação às demandas NIP e CRD destacam-se os dados de arquivamento destas manifestações. A Ouvidoria obteve, respectivamente, o arquivamento do total das demandas de 86,31%
e 61,49%.
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Em dia com
a Sociedade
e o Meio Ambiente

A Política de responsabilidade socioambiental da Unimed Fortaleza é baseada nos seguintes temas:
• Valores e transparência;
• Público interno;
• Meio ambiente;
• Fornecedores;
• Consumidores;
• Clientes;
• Governo e sociedade.

Gestão Corporativa em Responsabilidade Socioambiental
A Cooperativa, além de investir em benefícios sociais, orienta os colaboradores sobre temas
como atendimento, liderança, alimentação saudável, consumo consciente e o gerenciamento
de resíduos sólidos. Possui também o Comitê de Resíduos Sólidos que tem como principal objetivo de
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acompanhar e administrar todas as ações desenvolvidas na Cooperativa, gerenciando os
resíduos sólidos no sentido de minimizar impactos ambientais e dando o destino correto
aos seus resíduos.

Programa Consumo Consciente
O Programa tem como objetivo disseminar uma cultura de práticas ecologicamente corretas e
socialmente responsáveis entre colaboradores e gestores da Unimed Fortaleza. Em 2012, foram
125 colaboradores treinados em consumo consciente e arrecadados 11,2 toneladas de papel
branco, misto e jornal. Outras 2,1 toneladas de papelão e 354 quilos de plástico foram destinados de forma correta ao parceiro executor Organizações Gonçalves Ltda. Também foram disponibilizados coletores de pilhas e baterias na Sede, HRU, Medicina Preventiva e Unidade Pinto
Madeira.

Programa de Voluntariado
O Programa de Voluntariado da Unimed Fortaleza forma, desenvolve ações e incentiva Cooperados e colaboradores. A iniciativa se dá por meio de ações que contribuam para o alcance dos Oito Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos em 2000 pela Organização das Nações
Unidas (ONU) e Pacto Global.

Programa Carbono Zero
Com o intuito de neutralizar e compensar as emissões de CO2, a Unimed Fortaleza lançou o
Programa Carbono Zero. Em setembro, durante as comemorações do aniversário do Hospital
Regional Unimed, para cada bebê nascido no hospital foi também plantada uma árvore. A ação
resultou em 101 novas árvores.
O programa contribui também para revitalizar a lagoa do Opaia, em parceria com a Fundação
Mata Atlântica Cearense, com doação de 700 mudas. Ainda em 2012, a Unimed Fortaleza, em
parceria com a Unimed Brasil e Governo do Estado, plantou mil mudas às margens do Rio Maranguapinho.

Programa Memória Viva
Parceria da Unimed Fortaleza com o Lar Francisco de Assis, realiza atendimentos voluntários
ligados à saúde dos idosos e contação de histórias, com resgate da identidade do Ceará.
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Programa Saúde Ambiental: Um Olhar Sustentável Pela Vida
Contempla o empreendedorismo social, comércio justo e economia solidária, realizado em
parceria com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável - INDS. Em 2012, teve como diferencial a capacitação de redes sociais e confecção dos produtos Ecos do Mangue. Foram beneficiadas 150 mulheres das comunidades ribeirinhas do Cocó (Lagamar, Maravilha, Luciano Cavalcante, Mucurique e Alto Alegre) e instituições parceiras da Unimed Fortaleza.

Programa De Olho no Nosso Futuro
Em parceria com o Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim, o Programa formou 80 jovens aprendizes para o mercado de trabalho, sendo metade filhos de colaboradores
e a outra metade composta por jovens da comunidade do Bom Jardim e tribo indígena dos
Pitaguaris.

Programa Inclusão Digital
Promove a capacitação dos filhos de colaboradores, de 11 a 14 anos, nas áreas de Formação Humana, Cidadania, Inclusão Digital e Produção Textual. As ações do Programa contribuem para o
alcance dos Oito Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos pela ONU- Organização das Nações Unidas e Pacto Global.

PPCD- Projeto Pessoas com Deficiência
Inclusão e capacitação de pessoas com deficiência, por meio de parcerias, para assegurar a retenção e qualificação desses profissionais na Unimed Fortaleza. Em 2012, o PPCD obteve como
resultado o cumprimento da cota estabelecida em lei de 5% dos empregados na Cooperativa.
Também foi realizada pesquisa com os colaboradores contemplados pelo Projeto, além de uma
mobilização junto aos gestores sobre Sensibilização do PPCD, com a organização Elos da Vida.

Fortalecimento Institucional
A Unimed Fortaleza mantém parcerias com as seguintes instituições: Associação Elos da Vida,
Associação Maria Mãe da Vida, Iprede, Instituto de Apoio aos Queimados, Abrinq e Agência da
Boa Notícia. A Cooperativa também apoia e realiza ações de caráter emergenciais, de promoção
da saúde e da qualidade de vida, como a mobilização solidária em favor das vítimas das secas e
a arrecadação de medicamentos para o Posto de Saúde Santa Rosa de Viterbo, em Messejana.
Também incentiva o esporte amador, nas modalidades atletismo, triátlon, ciclismo e arremesso
de disco.
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Comitê de Resíduos Sólidos Corporativo
Além de disseminar boas práticas no tratamento dos resíduos sólidos em toda a Cooperativa,
o Comitê visa minimizar os resíduos sólidos gerados nas clínicas, padronizar a coleta seletiva
e estruturar o manuseio, segregação, armazenamento, transporte e destino final numa visão
corporativa. Foram capacitadas 72 pessoas, em três unidades da Unimed e na Faculdade Unice.

Instituto Unimed Fortaleza
O Instituto Unimed Fortaleza desenvolve projetos culturais, educativos e sociais para toda a
sociedade. Neste ano, trabalhou com ações voltadas para a arte e cultura dos colaboradores e
doou 33 camas hospitalares à Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza.

Ações Globais Participativas
Pacto Global
Renovação do termo de compromisso junto ao Pacto Global, desenvolvido pelo ex-secretário
geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, com o objetivo de mobilizar a
comunidade empresarial internacional para a adoção de valores internacionalmente aceitos nas
áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

Nós Podemos Ceará – Oito Objetivos do Milênio (ODM)
A Unimed Fortaleza faz parte do Núcleo Gestor Executivo Nós Podemos Ceará, movimento
que contribui com os Oito Objetivos do Milênio, definidos por líderes de 191 países durante a
reunião da cúpula do Milênio:
1. Erradicar a extrema pobreza e a fome;
2. Educação básica de qualidade para todos;
3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres;
4. Reduzir a mortalidade infantil;
5. Melhorar a saúde das gestantes;
6. Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças
7. Garantir a sustentabilidade ambiental;
8. Estabelecer parcerias para o desenvolvimento.
Em 2012, o Governo Federal reconheceu a dedicação da Unimed Fortaleza como essencial para
o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio do Estado do Ceará.
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Treinamentos de Integração Institucional e Disseminação da Área de Responsabilidade Socioambiental
Foram ministrados 48 treinamentos com o objetivo de disseminar a política da área de Responsabilidade Socioambiental.

BALANÇO SOCIAL
1- Indicadores de corpo funcional
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2- Indicadores de organização
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3 - Indicadores econômicos
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4 - Indicadores sociais internos
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5 - Indicadores sociais externos
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6 – Outras informações
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6 – Outras informações
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Demonstração do valor adicionado
(A) Geração de Riquezas
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Demonstração do valor adicionado
(B) Distribuição de Riquezas
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Hospital Regional
Unimed

Inaugurado há 13 anos, o Hospital Regional Unimed (HRU) vem se consolidando com um dos
grandes equipamentos em prestação de serviços voltados à assistência em saúde. Conheça
algumas realizações e conquistas obtidas em 2012:

Acreditação Internacional
O HRU é o único nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a disponibilizar aos seus pacientes uma estrutura cujos processos assistenciais são
acreditados em nível máximo nacionalmente e também pela Acreditação
Internacional Canadense, oficializada dia 12 de dezembro.

Campanha Sou Fundamental
A campanha teve como objetivo incentivar a participação dos colaboradores do HRU nas ações
para a obtenção da certificação internacional de Acreditação Hospitalar. Também foi desenvolvida uma gincana com os colaboradores
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Exposição
Entre os dias 5 e 15 de novembro, o HRU realizou exposição do
fotógrafo Ider Rafael, que traduz em imagens a humanização
nas práticas cotidianas e a mobilização em caso de catástrofe.
Também ficaram expostas as fotos dos vencedores do concurso cultural “Como Vejo o HRU” e imagens da simulação do
plano de contingência feito pelo hospital durante Exercício
de Emergência Aeronáutica do Aeroporto Internacional Pinto
Martins, dia 24 de agosto.

Hospital Tour
Em 2012 o Hospital Regional Unimed serviu como referência para outros hospitais do Sistema Unimed.

Maternidade Hospital Regional Unimed
Para despertar a simpatia da população pelo hospital, são
agendadas visita das futuras mães nos finais de semana. A
ação continua durante a internação, com entrega brindes personalizados e divulgação dos serviços gratuitos disponíveis na
maternidade (cartório, vacinas, visitação, galeria do bebê).

Roda de Vida
Em 2012, foi resgatado o Programa Roda de Vida, que é o grupo de apoio a pacientes, familiares, médicos e colaboradores da unidade de Oncologia e Hematologia do HRU. A proposta do
grupo é a troca de experiência e orientações para facilitar a adesão ao tratamento.

Doe de Coração
Parceria do Hospital Regional Unimed com Fundação Edson Queiroz, a Campanha Doe de
Coração promoveu uma conscientização interna sobre a importância de ser doador.

Simulação de atendimento a desastres
Considerado o maior hospital de todo o Sistema Unimed no Brasil e o único no Ceará a contar com Nível 3 (máximo) de Acreditação Hospitalar e Certificado de Acreditação Hospitalar
Canadense, o HRU participou do Exercício Simulado de Emergência Aeronáutica (ESEA), iniciativa
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da Infraero, em parceria com Aeroporto Internacional Pinto Martins. A simulação não afetou
a rotina de atendimento e evidenciou o preparo do hospital na execução dos seus planos de
contingências.

Abordagem do paciente crítico
Médicos do HRU reuniram-se, em junho, para discutir a identificação e abordagem do paciente
crítico. A iniciativa é resultado de uma nova proposta que garante maior segurança aos procedimentos realizados durante o período de internação hospitalar.

Política de Segurança do Paciente e o Processo Cirúrgico Seguro nos hospitais de
Fortaleza
Em abril, representantes de sete Escritórios da Qualidade se reuniram no HRU para discutir a
Política de Segurança do Paciente e o Processo Cirúrgico Seguro nos hospitais de Fortaleza.
Além do HRU, participaram da reunião profissionais dos hospitais São Camilo, São Carlos, Messejana, Albert Sabin, Hospital do Câncer do Ceará e Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara.

1ª Plenária Científica Online do Programa Brasileiro de Segurança do Paciente (PBSP)
O HRU realizou, em março, a 1ª Plenária Científica Online do Programa Brasileiro de Segurança
do Paciente (PBSP) com o tema central Segurança no Atendimento Anestésico.
O encontro, com acesso para as Instituições que fazem parte do PBSP, foi transmitido por
meio de videoconferência.

Projeto Pontualidade Cirúrgica
Foi desenvolvido Plano de Ação para a divulgação e acompanhamento das atividades que colaboraram para impactar em 80% das cirurgias agendas e realizadas no horário.
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Unimed Lar e
Unimed Urgente

O Programa Unimed Lar, estratégia de Redução de Custos Assistenciais da Unimed Fortaleza,
voltado para a desospitalização de pacientes com alto grau de dependência e instabilidade
ventilatória permanente, vem sendo oferecido há 13 anos, como alternativa à internação hospitalar. Visando a melhoria continua dos serviços e a qualificação para a Acreditação, o Programa
Unimed Lar passou por reformulações em seu perfil, sendo inclusive redefinida sua capacidade
de atendimento.

Principais objetivos do serviço Unimed Lar:
•
		
•
		
•
		

Promover soluções em saúde no âmbito familiar, com o intuito de racionalizar os custos
assistenciais e maximizar as desospitalizações;
Estabilizar e, quando possível, curar o paciente da enfermidade ou condição patológica em
que se apresenta;
Adaptar e treinar a família às condições do paciente, por meio de ações e procedimentos de
uma equipe multidisciplinar qualificada e experiente.

UNIMED | FORTALEZA

102

Modalidades de atendimento do Programa Unimed Lar:
• Internação Domiciliária - atendimento prestado no domicílio, com atenção em tempo
		 integral ao paciente de quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia
		especializada;
• Assistência Domiciliária - atendimento programado e continuado, prestado em domicílio de
		 caráter ambulatorial. Esta modalidade de atendimento está dividida em:
- Assistência Multidisciplinar - disponível para pacientes, preferencialmente, procedentes de
		 hospitais da rede credenciada da Unimed Fortaleza, em uso de GTT/SNE/SNG e/ou
		 Traque ostomia e que tenham diagnóstico de patologias crônicas, sem possibilidades
		terapêuticas;
- Antibioticoterapia Domiciliária - são admitidos os pacientes encaminhados para início ou
		 término antibioticoterapia venosa hospitalar, desde que o médico prescritor permaneça
		 como médico assistente do paciente.
- Assistência Oncológica - pacientes encaminhados pela Auditoria da Unimed Fortaleza com
		 guia autorizada e plano terapêutico determinado;
- Assistência Ventilatória - Pacientes vindos da Assistência Multidisciplinar com médico as
		 sistente externo, dependentes de oxigênio e utilizando equipamentos, mas, com quadros
		 clínicos estáveis. Recebe ainda, quando indicado, sessões de fisioterapia.
O gráfico a seguir demonstra a composição das modalidades de atendimento do Unimed Lar,
no ano de 2012.
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Assistência
Ventilatória
Assistência
Oncológica

Antibioticoterapiaria
Domiciliária
Assistência
Multidisciplinar

Custo Evitado
Em 2012, foram 1.890 encaminhamentos ao Unimed Lar, sendo realizadas 1.245 admissões, o
que representa um custo evitado com desospitalizações, na ordem de R$ 23,4 milhões, otimizando o atendimento da rede hospitalar credenciada.
O Programa Unimed Lar chegou à marca de R$ 1,5 milhões em custo evitado com Assistência
Oncológica. Em relação ao custo evitado com antibioticoterapia, no mesmo período, o programa atingiu a marca de R$ 1,6 milhões, comparando o seu custo com hospital de referência
da rede credenciada. A receita de intercâmbio foi de R$ 1,3 milhões.

Unimed Urgente
Com 15 anos de atividade, o serviço de atendimento pré-hospitalar da Unimed Fortaleza,

Uni-

med Urgente é líder de mercado e oferece assistência médica de urgência e emergência
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pré-hospitalar para seus clientes, atuando 24 horas por dia, na região Urbana de Fortaleza e
cobertura aérea restrita para transferência inter-hospitalar, em todo o território nacional.
É composto por uma equipe multiprofissional, especializada em atendimento pré-hospitalar
composta por 27 médicos plantonistas, cirurgiões, clínicos e pediatras, 10 técnicos de atendimento de regulação médica, 17 condutores de veículos de urgência, 17 profissionais de enfermagem, 11 técnicos de atendimento de regulação médica, um auxiliar aprendiz, um operador
de frota, um técnico administrativo, um supervisor de transportes, um coordenador médico,
uma coordenadora de enfermagem, um coordenador administrativo, uma farmacêutica e um
gerente.
O Serviço conta com três UTI’s móveis 24h, mais duas ambulâncias de suporte básico, disponíveis de 7h às 19h, todos os dias. Há ainda uma UTI móvel para eventos e outras três Ambulâncias de reservas técnicas, sendo duas básicas e uma Avançada.
Em 2012, o Unimed Urgente alcançou um resultado médio mensal de R$ 236,6 mil, com uma
lucratividade média de 39%. Atualmente, conta com uma carteira de 72.943 clientes e realiza
os seguintes atendimentos:
• Atendimento Pré-Hospitalar – APH;
• Remoções inter-hospitalares aéreas e terrestres;
• Remoções para exames realizadas por equipes básicas e de suporte avançado;
• Área Protegida (cobertura pré-hospitalar da área interna de empresas tais como: indústrias,
		 escolas, hotéis, restaurantes, shoppings, dentre outros, protegendo colaboradores,
		 clientes e visitantes);
• Atendimento a eventos (atendimento a eventos diversos, bem como eventos esportivos
		 de qualquer modalidade).

UNIMED | FORTALEZA

105

Participação em Eventos
Em 2012, houve um incremento na participação do Unimed Urgente em eventos.

UNIMED | FORTALEZA

106

Unidades
de Atendimento

Unidades de Atendimento
A Cooperativa tem cinco Centros Integrados de Atendimento Unimed (CIAUs), que atendem
os clientes dos planos autogerenciados de toda a Região Metropolitana de Fortaleza. Neles,
funcionam as Unidades de Atendimento (UNAs), Postos de Coleta do Laboratório e Terapias
Assistenciais com atendimentos em Nutrição, Fonoaudiologia e Psicologia. Os locais abrigam
ainda Centrais de Atendimento ao Cliente (CACs), com serviços de auditoria preventiva, perícia
médica, atendimentos de intercâmbio e apoio ao cliente.
A Unimed Fortaleza concluiu 2012 com 56.892 clientes na carteira dos planos autogerenciados.
Foi realizada uma média mensal de 18.536 atendimentos assistenciais, que representaram, em
média, 91% das consultas eletivas dos clientes dos produtos autogerenciados. O indicador da
satisfação dos clientes nas UNAs atingiu a média de 92%.
Também em 2012 foram realizadas reformas nos CIAUs Aldeota e Maracanaú, porporcionando
melhorias no acolhimento ao cliente, Cooperado e colaborador, bem como adequando as Unidades às exigências legais.
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Centro Pediátrico Unimed Fortaleza
Projetado exclusivamente para atendimentos pediátricos de emergência, a Unidade tem quase
1.000 metros quadrados de área construída em três andares, com brinquedoteca, serviços
de ludoterapia, acolhimento humanizado, ágil e confortável para os pequenos clientes e seus
acompanhantes. A estrutura conta ainda com 06 consultórios médicos, laboratório de análises
clínicas Unimed Fortaleza, sala de medicação, radiologia, nebulização, sala de reanimação, farmácia e sala de observação com 11 leitos, compostos de macas e berços, para atendimento de
todas as idades.
O corpo clínico do Centro Pediátrico Unimed é formado por médicos pediatras e equipe multiprofissional, com enfermeiros, auxiliares de enfermagem, coletadores laboratoriais, técnicos em
radiologia, entre outros, todos capacitados para a atenção pediátrica.

Escritório da Qualidade
A implantação do escritório da qualidade buscou a padronização e melhoria de todos os processos, passo inicial na busca da certiﬁcação ISO. Com ações promovidas de forma contínua
foram realizadas:
• Incentivo ao desenvolvimento profissional dos colaboradores;
• Acompanhamento dos indicadores de satisfação dos clientes junto à Ouvidoria e Marketing,
		 com elaboração de planos de ação voltados para aumento dos indicadores;
• Respostas às demandas da Central de Relacionamento dentro do prazo estipulado como
		 meta da Cooperativa;
• Acompanhamento da satisfação do Cooperado, buscando atingir os objetivos estratégicos
		da Cooperativa;
• Acompanhamento dos indicadores de performance dos cooperados;
• Monitoramento dos indicadores de utilização das unidades, custos dos atendimentos
		 e tempo de marcação das consultas;
• Controle orçamentário rigoroso.
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Laboratório
Unimed Fortaleza

Laboratório Unimed
Em 2012, o Laboratório Unimed atendeu em suas 13 unidades de coleta mais de 280 mil clientes,
o que representa um crescimento de 9% no número de exames realizados. O ano também foi
marcado por avanços na qualidade dos processos com destaque para a padronização das
rotinas laboratoriais no Hospital Regional Unimed, culminando com a Acreditação Internacional.
Também foram implantados procedimentos que garantem mais segurança, de acordo com
exigências do Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos – PALC, da Sociedade Brasileira
de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que acredita o Laboratório Unimed desde 2011.
Outro fato relevante é o crescente número de clientes Multiplan e Unimed Estilo que escolhem
o Laboratório Unimed para realizar seus exames.

UNIMED | FORTALEZA

112

Medicina
Preventiva

Medicina Preventiva
Em 2012, a Medicina Preventiva ofereceu maior diversidade de produtos, por meio dos Programas Saber Viver, Mais Saúde nas empresas e Saúde Mais.

Programa Saber Viver
Foram realizados 1.394 atendimentos individuais e 10.437 atendimentos em grupos e oficinas,
com resultados satisfatórios. No caso das atividades em grupos, após a conclusão, a Unimed
Fortaleza faz o monitoramento, durante um ano, para reforço das orientações e levantamento
dos indicadores de resultado. Em 2012, foram realizados 2.817 contatos de monitoramento.

UNIMED | FORTALEZA

114

UNIMED | FORTALEZA

115

Módulos em Saúde
Seguindo o Calendário Promocional da Unimed Fortaleza, a Medicina Preventiva realizou encontros que abordaram os seguintes temas: atividade física, dia mundial sem tabaco, alimentação
complementar, cuidados com os pés diabéticos, doenças respiratórias crônicas, dislipidemia,
osteoporose, dia das crianças saudável. Foram 954 atendimentos.

Programa Mais Saúde nas Empresas
Desenvolvimento de ações de Medicina Preventiva com os colaboradores de 70 empresas clientes. Foram realizadas palestras, oficinas, grupos e vacinação, além da colaboração em SIPATs
e Semanas da Saúde. A Cooperativa também realizou o acompanhamento sistemático mensal
de 50 empresas de alta sinistralidade.
Confira os principais resultados:
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Bebê Nota 10
Programa presta assistência durante o primeiro ano de vida do bebê. Oferece, gratuitamente,
as vacinas BCG e Hepatite B e orienta as mães sobre cuidados iniciais e aleitamento materno. A
equipe de Medicina Preventiva também direciona a família para a realização dos testes do pezinho, olhinho e orelhinha. Em 2012, foram sensibilizadas 1.118 mães com orientações acerca do
aleitamento materno e foram aplicadas 2.237 doses de vacinas (BCG + Hep B) em 1.107 bebês
atendidos no HRU.

Programa Saúde Mais
Telemonitoramento
A Medicina Preventiva realizou 10.457 gerenciamentos de doentes crônicos por contato
telefônico. Foram realizados 121 contatos de monitoramento para orientação nutricional, 33
orientações psicológicas e 11 visitas para clientes em monitoramento. Atualmente, 7.135 clientes
estão sendo monitorados.

Programa de Desenvolvimento Continuado do Colaborador (PDCC)
O PDCC dá suporte técnico ao serviço de telemonitoramento do Programa Mais Saúde nas
Empresas, capacitando os colaboradores. Foram realizados sete treinamentos para Enfermeiras
do Telemonitoramento Saúde Mais, numa média de 35 gestoras por curso. Também foram capacitadas duas nutricionistas para orientação nutricional telefônica de associados entre o 8º e
10º meses de Monitoramento de Doenças Crônicas.

Gerenciamento Intensivo de Saúde (GIS)
Carteira de clientes acompanhados associados em Instabilidade Clínica ou Laboratorial que,
após análise médica, recebem orientações de Saúde por meio de ligações telefônicas e, excepcionalmente, contatos presenciais. Em 2012, 71 associados receberam atenção GIS. Atualmente,
são 23 associados em acompanhamento GIS.

Clientes de Não adesão e Recusas
Contato com o cliente no intuito de reverter sua rejeição ao Programa Saúde Mais, buscando
conscientizá-lo. Dos 184 clientes que migraram para carteira de não adesão/recusa, há atualmente 31 em telemonitoramento.
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Outros Serviços
Receptivo
Recebe demandas telefônicas e presenciais dos clientes da Medicina Preventiva para inscrições
em grupos, módulos e oficinas, bem como esclarecimento de dúvidas e orientações em saúde
para clientes monitorados pelos programas Saber Viver e Saúde Mais. Foram recebidos 3.278 chamados.

Sensibilização dos Cooperados
Foram sensibilizados 418 Médicos Cooperados, em visitas aos consultórios, Bom dia Cooperado,
participação em congressos e promoção de eventos, a fim de divulgar os serviços realizados
pela Medicina Preventiva.

Treinamento e desenvolvimento
Para capacitação e treinamento dos colaboradores, a Medicina Preventiva realizou palestras,
sessões clínicas, módulos em saúde e treinamentos específicos em cada atividade. Também
houve a participação de colaboradores em eventos científicos como fórum, encontros temáticos.

Prevenção em Destaque
O Programa Promoprev foi, mais uma vez, aprovado pela ANS, gerando assim uma vida com
mais qualidade para o beneficiário, diminuição dos custos e incentivo financeiro para a operadora, mantendo uma média de 7 mil clientes em monitoramento efetivo.
A Medicina Preventiva faz parte do Comitê de Medicina Preventiva da Central Nacional Unimed,
planejando e alinhando as ações nacionais, além de apresentar experiências e indicadores da
Cooperativa.
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Demonstrações
Financeiras

Relatório da Administração
Prezados Senhores, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Fluxo de Caixa e das
Mutações do Patrimônio Líquido, bem como as Notas Explicativas correspondentes aos Exercícios de 31 de dezembro de 2012 e de 2011, e o Balanço Social. Destacamos que a Unimed
Fortaleza vem idealizando e realizando ações administrativas que resultam em avanços contínuos para os seus quase 4 mil Cooperados e mais de 381 mil clientes (considerado os 14.488
clientes de outros convênios), dentro da perspectiva da sustentabilidade. Deu-se continuidade
à consolidação do modelo organizacional, estruturado em planejamento estratégico, baseado
na profissionalização e no desenvolvimento de uma gestão por resultados. Na área assistencial,
particularmente nos Recursos Próprios, destacamos a conquista da Acreditação Internacional
pela Norma Canadense conseguida pelo Hospital Regional Unimed (HRU). No tocante ao
atendimento e ao relacionamento com seus públicos de interesse, a Cooperativa ganhou nacionalmente o Prêmio Reclame Aqui – Qualidade no Atendimento 2012; prêmio nacional como
“Cooperativa Cidadã” pela Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB; pela 5ª vez consecutiva o Prêmio Delmiro Gouveia de Desempenho Social; e o Prêmio de Melhores Empresas
para se Trabalhar pelo Instituto Great Place To Work (GPTW). Também acumulamos números
positivos com o crescimento da receita em 13,76% em relação a dezembro de 2011. Ressaltamos, ainda, o atendimento das exigências impostas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS às Operadoras de Planos de Assistência à Saúde, ao destinarmos R$ 44 milhões
para compor integralmente os ativos garantidores vinculados, terminando o ano com R$ 109,5
milhões de lastro, alcançando assim a meta financeira traçada no Planejamento Estratégico da
empresa e dando maior segurança a todos os clientes, fornecedores e prestadores.
A Administração
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UNIMED DE FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ 05.868.278/0001-07

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais, exceto se indicado de outra forma)

G) OUTROS ATIVOS E PASSIVOS

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. Estão demonstrados pelo valor de custo, acrescido ou reduzido, quando aplicável, dos
rendimentos ou provisão para perdas.

H) IMOBILIZADO

Registrado ao custo de aquisição, formação e construção, corrigido pela correção monetária até 31 de
dezembro de 1995, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor
recuperável, se for o caso. Nos anos de 2000 e 2005, a cooperativa avaliou espontaneamente os seus
ativos, entre eles terrenos, edifícios e instalações pelo método da reavaliação. A partir de 01 de janeiro
de 2008 a lei n˚ 11.638/07 vetou novas reavaliações e facultou às entidades a estornarem ou
manterem as suas reavaliações, realizando-as pelo período da vida útil econômica do bem. A
cooperativa decidiu pela manutenção do saldo até sua total amortização. A depreciação dos bens é
calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. Um item
de imobilizado é baixado quando vendido, sucateado ou quando nenhum benefício econômico futuro
for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado
como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na
demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. O custo atribuído (deemed cost)
tratado no ICPC 10 não é aplicável para operadoras de saúde suplementar, nem mesmo para as suas
controladas.

I)

INTANGÍVEL

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento de seu
reconhecimento inicial e, posteriormente, deduzido da amortização acumulada e perdas acumuladas
de valor recuperável, quando for o caso. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de
acordo com sua vida útil econômica. A composição do saldo dos intangíveis na UNIMED FORTALEZA
são compostos basicamente por Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças
(Medicina Preventiva e Unimed Lar), compra da alienação da carteira de clientes da Unimed Aracati,
Softwares e gastos pré-operacionais.

J) DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDAS

Registra os gastos com comissões pagas ou creditadas antecipadamente nas operações de
assistência médico-hospitalar com pessoas jurídicas, sendo amortizadas pelo prazo de 12 meses,
conforme permitido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

K) CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS

Os custos de empréstimos são registrados em despesa no período em que são incorridos. Custos de
empréstimos compreendem juros e outros custos incorridos por uma entidade relativos ao empréstimo.
Os contratos que estão em modalidade de Arrendamento Mercantil, atendem aos critérios expostos
pelo CPC 06 – Arrendamento Mercantil. A UNIMED FORTALEZA não capitalizou custos de
empréstimos relacionados com aquisição, construção ou produção de ativos qualificáveis até o final da
sua fase pré-operacionais, os encargos financeiros referentes a esses ativos levados ao resultado do
exercício de 2012.
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L) AVALIAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS (TESTE DE “IMPAIRMENT”)

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos 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 deterioração ajustando o valor
contábil líquido ao valor recuperável.

M) PROVISÕES TÉCNICAS

As provisões técnicas foram integralmente constituídas pela cooperativa segundo as normas e critérios
fixados pela Agência nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme melhor explicado na Nota 11 –
Provisões Técnicas.

N) EVENTOS A LIQUIDAR COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

São registrados com base nas faturas de prestadores de serviços recebidas, em contrapartida às
contas de resultado de eventos indenizáveis líquidos.

O) TRIBUTAÇÃO
I.

Imposto de renda e contribuição social – corrente

II.

Impostos diferidos

Os Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao
valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis
tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que estão em vigor na data do balanço da
UNIMED FORTALEZA, atendendo às leis específicas aplicáveis para a cooperativa. As provisões para
o imposto de renda e para a contribuição social são computadas ao resultado e calculadas conforme a
Lei nº 5.764/71, sendo ainda observada a Lei nº 9.532/97 e o Decreto 3.000/99. Desta forma, a base de
cálculo destes tributos é o resultado positivo do exercício e ajustes realizados no LALUR – Livro de
Apuração do Lucro Real. O imposto de renda é computado sobre a sobra tributável pela alíquota de
15%, acrescido do adicional de 10% para as sobras que excederem R$ 240 mil no período de 12
meses. A contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre a sobra tributável. O
reconhecimento destes tributos obedece ao regime de competência. As antecipações do imposto de
renda e contribuição social, recolhidas mensalmente por estimativa, são contabilizadas diretamente no
resultado mensal como provisões. Os créditos apurados após o fechamento do exercício são
reclassificados para o ativo circulante em dezembro de cada ano, para compensação com tributos
futuros. Imposto de renda e contribuição social correntes relativos a itens reconhecidos diretamente no
patrimônio líquido são reconhecidos pelo mesmo grupo no patrimônio líquido.
O Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais dos
ativos e passivos e seus valores contábeis. O efeito das diferenças temporárias entre a Legislação
Societária (Lei 6.404/76 atualizada pela Lei 11.638/07 e 11.941/09) e a Legislação Fiscal (RIR/99) está
contabilizado como Imposto de Renda Diferido. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para
todas as diferenças tributárias temporárias, exceto para aquelas que não se aplicam. Impostos
diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, na extensão em que
seja provável que o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis
possam ser realizadas. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do
balanço e baixado na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis
para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado. Impostos diferidos
ativos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será
realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram
promulgadas na data do balanço. Imposto diferido relacionado a itens reconhecidos de forma direta é
reconhecido no patrimônio líquido, e não na demonstração do resultado. Itens de imposto diferido são
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reconhecidos de acordo com a transação que originou o imposto diferido diretamente no patrimônio
líquido, de acordo com as taxas vigentes à época dos balanços.

III.

Tributos sobre as contraprestações efetivas de plano de assistência à saúde

As receitas das contraprestações pecuniárias estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições,
pelas seguintes alíquotas básicas:
∞ Programa de Integração Social (PIS) – alíquota 0,65%
∞ Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) – alíquota 3%
∞ Imposto Sobre Serviços (ISS) – alíquota 3%, baseado na aplicação do fator de incidência 0,12
sobre os serviços prestados.

P) PROVISÕES: PASSIVOS E ATIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS

A UNIMED FORTALEZA e suas controladas reconhecem através de provisões os seus passivos e
ativos contingentes e suas obrigações legais, conforme:

I.

Provisões e passivos contingentes

II.

Ativos contingentes

III.

Obrigações legais

Uma provisão é constituída de acordo com suas obrigações presentes (legal ou não formalizada) como
resultado de um evento passado, quando provável a saída de recursos que incorporam benefícios
econômicos e que a sua obrigação é estimada confiavelmente de acordo com a sua política. Os
passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados.
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.
As obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as
possibilidades de êxito, de processos em que a cooperativa questionou a inconstitucionalidade de
tributos.
!

A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de
qualquer reembolso. A UNIMED FORTALEZA é parte em diversos processos judiciais e administrativos
reconhecendo provisão para causas cíveis e trabalhistas. Provisões são constituídas para todas as
contingências para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a
contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem
como a avaliação dos consultores jurídicos amparada em pareceres. As provisões são revisadas e
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável,
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos
ou decisões de tribunais. No processo de aplicação das políticas contábeis da UNIMED FORTALEZA e
suas controladas a administração fez julgamentos que têm efeitos significativos sobre os valores
reconhecidos nas demonstrações financeiras e avaliou as principais premissas relativas às fontes de
incerteza nas estimativas futuras na data do balanço, envolvendo o risco significativo de causar um
ajuste expressivo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro.
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T) Demonstrações dos fluxos de caixa – DFC
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NOTA 7 - BENS E TÍTULOS A RECEBER
Outros valores e bens

Circulante
Estoques
Despesas Antecipadas
Conta Corrente Cooperados
Adiantamentos a Fornecedores
Outros Creditos ou Bens a Receber
Não circulante
Depósitos Judiciais e Fiscais
Conta Corrente Cooperados
Outros Títulos a Receber
Total

2012

2011

(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)

20.903
15.972
323
380
2.128
2.100

23.431
17.815
88
394
3.447
1.685

(VI)
(VII)
(VIII)

416.008
12.463
403.014
531

403.467
11.652
391.316
499

436.911

426.899

I. Estoque

Os estoques representam basicamente material médico hospitalar e medicamentos utilizados pela sua
rede própria na presta ção de serviço de assistência médica .

II. Despesas Antecipadas

Representam pagamentos antecipados cujos benefícios ou prestação de serviço à empresa ocorrerão
em momento posterior, entre eles prêmios de seguro a apropriar, assinaturas e anuidades a apropriar,
outros custos e despesas pagos antecipadamente.

III. Conta Corrente Cooperados

Compreendem valores adiantados à cooperados para compensação quando da sua produção médica .

IV. Adiantamento a Fornecedores

Os v alores r epresentam a ntecipações a fornecedores, b asicamente no que s e referem a serviços de
publicidade e propaganda.

V. Outros créditos ou bens a receber

Outros c réditos a receber representados por renegociações de c lientes da c ooperativa e c réditos em
juízo referentes à antecipação de valores para cum prir liminares judiciais.

VI. Depósitos judiciais e fiscais

Compreendem valores depositados judicialmente nas esferas cível, trabalhista e tributária.

VII. Conta corrente cooperados

Conforme d isposto na I nstrução N ormativa n º 20/2008 e n o Ofício C ircular 005/2008/DIOPE , ambos
emitidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Os cooperados assumiram a
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AGRADECIMENTOS
E EXPEDIENTE

Dois mil e doze foi um ano de muitos desafios e conquistas para a Unimed Fortaleza. Tivemos
importantes avanços na nossa gestão, que geraram excelentes resultados: comemoramos a
Acreditação Internacional do HRU, seguimos como o maior mercado de trabalho na Saúde Suplementar no Ceará e registramos crescimento de receita.
Gostaríamos de agradecer o apoio dos nossos médicos Cooperados, a confiança dos 366 mil
clientes, o compromisso dos colaboradores e a necessária parceria com fornecedores e prestadores. Sem essa cadeia, não conseguiríamos superar desafios, alcançar metas e chegar ao nosso
objetivo final, que é continuar crescendo com qualidade e solidez.
Para 2013 temos metas ainda mais ousadas que, certamente, implicarão em compromisso, dedicação e perseverança. E temos a certeza de que, mais uma vez, seremos vitoriosos.
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