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‘‘A experiência humana não seria tão rica e 
gratificante se não existissem obstáculos a 
superar.’’
Hellen Keller
Escritora Americana
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SUPERAÇÃO foi o conceito escolhido para o Relatório de Gestão da Unimed Ji-Paraná. Essa palavra, 

tão poderosa, literalmente, é empreender uma "super ação", ir além de suas ações ordinárias, de seus 

hábitos cotidianos. Nos últimos quatro anos fizemos jus ao significado da palavra superação. Foram 

anos repletos de grandes desafios. Acompanhamos e fomos parte de um esforço de mais de 130 

colaboradores e 170 médicos cooperados, que possibilitou uma caminhada firme para o desenvol-

vimento sustentável, sobrepujando todos os obstáculos com coragem e determinação.
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Reconhecimento

Participação dos
Médicos Cooperados

Construindo um
Modelo para o Futuro

Atenção Integral
à Saúde

Rede Credenciada

Metas para
2016

46

116

66

122

72

124
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ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

‘‘Administrar é usar recursos escassos e torná-los suficientes para atingir um objetivo.’’
Eliane de Oliveira

Diretoria Executiva

Gilberto Domingues
Diretor Presidente

Sérgio Arantes 
Diretor de Administração

Magna Sueli 
Diretora de Atenção à Saúde
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Conselheiros Vogais

Bartolomeu Basílio Rodrigo Zipparro Velino CordeiroRodrigo Carvalho
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Diretor Presidente

Velino Alves Cordeiro

Diretoria Executiva
Antônio Gilberto Domingues

Rodrigo da Silva Carvalho

Vogais

Marilene Rodrigues Carvalho

Bartolomeu de Sá de Basílio

Diretora de Atenção à Saúde
Magna Sueli Ramalho Lucas

Luiz Sérgio Abrão Arantes
Diretor de Administração

CONSELHO TÉCNICO E ÉTICO

Roberto Fernandes de Mello

Hoton de Alencar Coelho
Olavo Raimundo dos Santos Filho
Francisco Miguel Iastresnki
Felícia Naomi Tabuchi

Valdely Helene Talamonte

Douglas Alexandre de M. Rodrigues

Membros efetivos

Efraim Brasílico N. V. Magalhães
Membros suplentes

CONSELHO FISCAL 2012/2013

Edgardo Franco

Maxwell Massahud
Levindo Custódio Primo

Hamilton Giovanini 

Misack Bagon Junior

Rodrigo Zipparro

Membros suplentes

Cesar Augusto Angeli de Lima

Efraim Brasílico N. V. Magalhães

Membros efetivos

Paulo César Cruz Capelani

Osmar da Silva

CONSELHO FISCAL 2013/2014

CONSELHO FISCAL 2014/2015

Maxwell Massahud

Edgardo Franco

Klein Suares de Souza

Rodrigo Zipparro

Membros suplentes

Membros efetivos
Osmar da Silva

Helena Souza Van Der Laan

Lauangel Vieira Frezza

Membros suplentes

Edgardo Franco

Maxwell Massahud

CONSELHO FISCAL 2015/2016

Membros efetivos

Flávio Carlos

Efraim Brasílico N. V. Magalhães

Marilene Rodrigues Carvalho
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Identidade organizacional

Como parte do Planejamento Estratégico da Unimed Ji-
Paraná para o período de 2013 a 2016, os enunciados da 
missão e da visão de futuro foram atualizados. Ganham 
ênfase o compromisso com as pessoas, a valorização do 
ato médico e a atenção integral à saúde.

Missão

Visão

Nosso NegócioPromover a melhoria da 

qualidade de vida dos 

beneficiários através da 

atenção integral à saúde e 

valorização do ato médico. 

Ser líder absoluta do mercado de 

saúde suplementar no estado de 

Rondônia e referência nacional em 

boas práticas de governança, gestão 

e atenção integral à saúde no 

sistema Unimed.

Oferecer soluções em saúde de qualidade 

aos beneficiários, a organização da 

demanda e remuneração justa para os 

cooperados e a valorização profissional dos 

colaboradores.
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Valores

A Unimed Ji-Paraná segue os princípios 

universais do cooperativismo e assume 

compromisso permanente com os 

seguintes valores:

Ÿ A prática médica de excelência

Ÿ Honestidade

Ÿ Ética
Ÿ Transparência

Ÿ Valorização do indivíduo

Ÿ Equidade
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
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A construção do planejamento estratégico, com a participação dos conselheiros, dos diretores e dos colaborado-

res, definiu os grandes objetivos desses últimos quatro anos. A implantação do projeto Reestruturar ampliou o 

controle sobre cada processo e organizou as áreas internas da Cooperativa. Também foi foco de nossa gestão o 

estreitamento do relacionamento entre cooperado e Cooperativa. Através do projeto Integrar discutiram-se as 

boas práticas de Governança Corporativa e realizou-se a estrutura de Organização do Quadro Social, materializa-

do na criação dos Núcleos Regionais de Cacoal e Ji-Paraná.

Por isso, esta administração fez jus ao significado da palavra superação. Sentimos orgulho em dizer que foram 

anos de muitas realizações e vitórias para a Cooperativa. Com a dedicação de cada colaborador, cada cooperado, 

conseguimos consolidar muitos projetos e beneficiar, diretamente, cada um dos elos que compõem essa singular.

Neste relatório serão apresentados resultados que comprovam o nosso crescimento e que podemos vencer 

obstáculos, continuar de forma assertiva e transparente, solidificando nossa empresa com o objetivo prioritário de 

valorizar o cooperado e propiciar ao nosso cliente o cuidado que ele merece.

É com imensa satisfação que entregamos este Relatório de Gestão, que apresenta os números e as ações desen-

volvidas por essa diretoria que encerra mais um mandato (2012-2016) e que resultaram em grandes avanços para 

a Unimed Ji-Paraná. Celebramos conquistas e comemoramos resultados positivos apesar dos últimos anos serem 

extremamente difíceis para o país. 

Crescimento e reestruturação
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Unimed Ji-Paraná em números

170
médicos 
cooperados 
formam a Unimed 
Ji-Paraná

49.015
clientes acreditam 
na nossa missão

135  colaboradores 
diretos asseguram 
a operação 

71% da nossa força 
de trabalho são 
mulheres

20 hospitais 50 clínicas 36 laboratórios

R$ 166.656,00 
milhões foi a Receita 
Bruta em 2015

Credenciados:
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Estamos presentes em 29 municípios rondonienses, 
concentrados na Região Central de Rondônia.

Área de atuação 
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Planejamento Estratégico

Em 2013, aconteceu a Revisão do Planejamento Estratégico, que objetivou avaliar a atuação da 
Cooperativa no mercado de Saúde Suplementar e traçar as diretrizes para os próximos 4 anos. 
Dirigentes, conselheiros e principais gestores da Unimed Ji-Paraná se reuniram no mês de fevereiro para 
elaboração do Planejamento Estratégico 2014-2017. Na oportunidade, foram apresentados os principais 
números do setor de Saúde Suplementar, além do trabalho de alinhamento da atuação do Sistema 
Unimed no cenário, as principais tendências do setor e os principais conceitos relacionados ao 
planejamento. 

Nesse encontro, foi construído o novo direcionamento da Cooperativa (definição do negócio e 
posicionamento e, em seguida, validação dos Valores, Missão e Visão), traçando propostas para ações 
futuras. Como resultado desse trabalho, foi construída a linha de Visão, definidos os Objetivos 
Estratégicos e redefinido o Negócio da Unimed Ji-Paraná como: “Oferecer soluções em saúde de 
qualidade aos beneficiários, a organização da demanda e remuneração justa para os cooperados e a 
valorização profissional dos colaboradores”. A partir desse novo conceito de Negócio, a Cooperativa 
guia todas as suas ações com foco em não só atender as necessidades dos diferentes clientes, mas 
promover saúde e bem-estar de forma sustentável para todos.

17



Mapa Estratégico
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Orgranograma

Célula Político Diretiva
(Nível Estratégico)

AGC - Assembleia Geral dos 
Cooperados

CONAD - Conselho Fiscal

DIREX - Diretoria Executiva

DAS - Diretoria de Atenção à Saúde

SPE - Superintendência Executiva

PRE - Presidência

DAD - Diretoria Administrativa
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5º Educação, formação e informação: é objetivo permanente da cooperativa destinar ações e recursos para formar 
seus associados, capacitando-os para a prática cooperativista.

3º Participação econômica dos membros: todos contribuem igualmente para a formação do capital da cooperativa. 
Se houver sobras, serão divididas entre os sócios.

2º Gestão democrática: os cooperados votam os objetivos e metas de trabalho conjunto, bem como elegem os 
representantes que irão administrar a sociedade.

1º Adesão voluntária e livre: as cooperativas são organizações abertas à participação de todos.

Cumprimento dos Sete Princípios do Cooperativismo

4º Autonomia e independência: o funcionamento da cooperativa é controlado por seus sócios, que são os donos do 
negócio.

6º Intercooperação: para o fortalecimento do cooperativismo, é importante que haja intercâmbio de informações, 
produtos e serviços entre as cooperativas, viabilizando o setor como atividade sócio-econômica.

7º Interesse pela comunidade: as cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado de suas comunidades, 
por meio da execução de programas sócio-culturais, realizados em parceria com o governo e outras entidades civis.

Nossos Compromissos
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Sistema Unimed

Presente em 84% do território nacional, o Sistema Unimed 
tem hoje a maior rede de assistência médica do Brasil, pronta 
para atender os mais de 20 milhões de clientes espalhados 
pelo país inteiro.

A Unimed é a maior cooperativa na área de saúde do mundo. 
Fundada na cidade de Santos em 1967, conta atualmente com 
114 mil médicos cooperados ativos.
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 30% de participação no
mercado nacional de planos de saúde

Números do Sistema

Valor da Marca

20
milhões de

351 cooperativas

96 mil2.801 hospitais
credenciados

115 mil
cooperados

beneficiários

empregos diretos

A consultoria BrandFinance verificou o
valor da marca Unimed: R$ 2,817 bilhões.
Segundo o ranking da companhia, ocupa
o 21º lugar entre as marcas mais valiosas

do país.
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SISTEMA DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO
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O desenvolvimento de uma grande empresa começa com planejamento e a estratégia que é traçada 

para promover seu crescimento no mercado. A Unimed Ji-Paraná tornou a estratégia a principal 

ferramenta de gestão, prevista em um planejamento minucioso feito por todos os setores e unidades de 

negócio da Cooperativa. 

Em 2013, o Planejamento Estratégico ficou marcado por mudanças que promoveu, de modo que a 

Unimed Ji-Paraná acompanhasse as tendências de mercado. A Cooperativa assumiu como visão de 

futuro uma postura mais sustentável, reiterando o compromisso com o cooperado, adotando como 

linhas mestras a transparência, a prestação de contas, a equidade e a responsabilidade corporativa. 

Em termos administrativos, a sustentabilidade se volta para as ações de melhoria no processo produtivo, 

com vistas a aumentar a rentabilidade e reduzir as despesas. Mesmo com os reflexos da crise 

econômica, em 2015 as despesas administrativas sobre a receita bruta diminuiu de 11 % em 2012 para  

9 % em 2015.

Com o novo planejamento estratégico traçado, a Cooperativa assumiu uma nova Identidade 

Organizacional, uma melhor postura de relacionamento e a disseminação das crenças e valores àqueles 

que compartilham a vocação da Cooperativa para cuidar da saúde das pessoas: os médicos cooperados e 

os colaboradores.
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 Com uma carteira de 49.015 clientes, o ano de 2015 foi marcado por ações positivas refletidas a partir 

de reestruturações e decisão por novos caminhos. A participação dos cooperados nos processos é o 

próprio ânimo de uma cooperativa. Nesta gestão, ela assumiu o sentido concreto de transformar o 

crescimento e o sucesso da Unimed Ji-Paraná em valor efetivo para os cooperados: ganhos do trabalho, 

retorno do seu investimento, proteção para o futuro. E até a oportunidade de se engajar em projetos 

sociais que transformam a vida das pessoas.

Este amadurecimento na gestão proporcionou análise e definições de ações para a melhoria nos 

diversos setores da Cooperativa e assim, nasceu em 2013, o Projeto Reestruturar, um planejamento 

setorial baseado no desenho corporativo gerado a partir das ações estabelecidas no planejamento 

estratégico. Neste novo modelo, os gestores de cada área têm maior capacidade na tomada de decisões. 

A Unimed Ji-Paraná, apesar da pressão exercida para operação no setor de saúde suplementar, das 

dinâmicas do mercado e das exigências da ANS, registrou desempenho econômico-financeiro positivo 

nos últimos quatro anos. A receita operacional bruta chegou a R$ 116 milhões em 2015, o que 

representa crescimento de 55% se comparado a 2012. Os indicadores obtidos no ano mantêm a 

sustentabilidade do negócio e são derivados do controle dos custos assistenciais, da revisão de 

processos e das melhorias internas.

Outra análise que avalia a performance da Operadora é o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar 

(IDSS), promovido pela ANS para dar mais transparência e acompanhar melhor a atividades. 
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O estudo feito no final de 2014, tendo como base o ano de 2013, deu à Unimed Ji-paraná a nota 0.823 

em uma escala que varia de 0 a 1, incluindo nota máxima nos índices de desempenho de atenção à 

saúde e econômico-financeiro. 

Esse resultado mantém a Cooperativa na melhor faixa de classificação das operadoras de planos de 

saúde e demonstra que a Cooperativa possui reais condições de prestar o atendimento adequado e 

cumprir com os direitos contratados pelos cooperados. A pesquisa considera quatro variáveis: o Índice 

de Desempenho da Atenção à Saúde, o Índice de Desempenho Econômico-Financeiro, o Índice de 

Desempenho de Estrutura e Operação e o Índice de Desempenho da Satisfação dos Beneficiários.

Em um momento em que a clareza na prestação de contas e a governança corporativa excederam as 

fronteiras das boas práticas empresariais para se tornarem necessidades legítimas da sociedade, a 

Unimed Ji-Paraná entende que os esforços para a disseminação das informações econômico-financeiras 

e sociais torna-se, por si só, uma contribuição importante. Transparência faz muito bem à saúde de 

qualquer organização.

Índices financeiros
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Grau de endivida-
mento geral

Imobilização do
capital próprio

Índice de endivida-
mento

Índice de solvência
geral

Índice de liquidez
geral

Índice de liquidez
corrente

Os indicadores financeiros da Cooperativa continuam em níveis satisfatórios, apesar de apresentar 

queda em relação a 2014. O ano de 2015 foi economicamente ruim para todos os setores do mercado, 

mas a Unimed Ji-Paraná não mediu esforços para ter um bom desempenho econômico-financeiro. 

Devido à complexidade do mercado de vendas de planos de saúde e da frequente cobrança da agência 

reguladora exigindo cada vez mais garantias financeiras, a Unimed Ji-Paraná terá o desafio de se manter 

solvente mesmo em período de crise financeira nacional.

2012 2013 2014 2015

Indicadores Financeiros

1,37
1,28

1,36 1,41

0,71

0,30

2,43

1,23
1,16

1,31

0,77

0,24

3,26

1,171,12

1,38

0,73
0,60

2,65

1,21

1,47

0,68

0,32

2,11
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O índice de Liquidez Corrente indica quantos reais estão disponíveis para cada real de passivo a pagar no 

curto prazo.

O índice de Liquidez Geral indica quantos reais se obtém pela realização de todos os ativos, exceto o 

ativo permanente, para cada real a pagar.

O índice de Solvência Geral indica quanto a empresa dispõe para pagar suas dívidas com seu ativo total. 

Esses índices são considerados bons quando o resultado está entre 1,01 e 1,50.

O índice de Endividamento indica o volume de operações com capital de terceiros. Quando o resultado 

do índice for abaixo de 1 é considerado normal.

O índice Grau de Endividamento Geral indica o nível de participação de capitais de terceiros em relação 

ao capital dos sócios. Quanto menor o resultado deste índice menor será o grau de vulnerabilidade        

da empresa. 

O índice de Imobilização do Capital Próprio indica o quanto do capital próprio foi investido em bens do 

ativo permanente. Quando o resultado do índice for de até 40% é considerado satisfatório.
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Evolução do Patrimônio Líquido Acumulado - R$

Um dos principais indicadores de solidez avaliado pela agência reguladora é o Patrimônio Líquido (PL). 

Nosso PL aumentou 26,3 % em comparação com 2012 (5.706.713), alcançando R$ 7 milhões no exercício 

de 2015.

2012

5.706.713 

4.691.866

5.505.018

7.208.471

2013 2014 2015

Patrimônio líquido acumulado inclui capital 

social e as reservas legais
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Uma das preocupações das operadoras de plano de saúde, atualmente, é com a constituição da Mar-

gem de Solvência (MS), que representa os recursos próprios mínimos que a operadora deve manter no 

PL para operar planos de saúde e garantir a solvência de sua operação. O cálculo da MS é feito com base 

no volume de operações (receitas e custos). Para atender a necessidade da MS, para o exercício de 2015, 

foi apurada a necessidade de ter um PL ajustado acima de R$ 7,5 milhões. Para constituição total da MS 

programada escalonadamente pela ANS para ser concluída até 2022, estimamos que a operadora 

necessitará de um aumento no PL de mais R$ 2 milhões anuais. Para tanto, serão necessárias ações e 

projetos para constituição de MS que serão intensificadas no ano de 2016. A dificuldade em atender a 

MS não é específica da Unimed Ji-Paraná, tanto que a ANS tem promovido pesquisas de riscos e 

solvência das operadoras, impulsionada por reclamações e debates promovidos pela Unimed do Brasil 

em prol de suas singulares, esperamos que tais medidas resultem em uma flexibilização para a 

constituição da margem total.

Reservas Técnicas e Legais
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2012

17.722.146 17.109.122 
18.875.869

30.681.760

2013 2014 2015

Total geral do ativo: caixa e bancos, 

aplicações, títulos e créditos a receber, 

estoques, investimentos e imobilizados

Evolução dos ativos - R$

O ativo total aumentou significamente em relação a 2014 devido a dois fatores: necessidade de manter 

aplicações financeiras para cumprir lastro e garantias financeiras e intensificação dos trabalhos para 

discutir e resolver processos de contestações com a coirmã Unimed Rondônia. Resolvidos os processos, 

a Cooperativa conseguiu emitir fatura e cobrança em custo operacional para a ASPER - Associação dos 

Servidores Públicos do Estado de Rondônia, resultando num alto valor registrado no contas a receber.
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2012 2013 2014 2015

Receita bruta é o faturamento total das 

atividades-fim da Cooperativa

A receita operacional bruta superou a marca dos R$ 116 milhões em 2015, tendo crescido 55% em 

relação a 2012. O desempenho positivo decorre da valorização dos produtos da Unimed Ji-paraná pelo 

mercado, propiciando a expansão sustentável da sua base de clientes, e também da diretriz de assegurar 

a rentabilidade da carteira.

Evolução da Receita Bruta - R$

75.145.429 
83.915.616

95.443.577 

116.656.764
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Evolução das Provisões Técnicas - ANS - R$

Exigidas por lei, como garantia da operação e para trazer mais segurança aos clientes e aos médicos 

cooperados, as provisões técnicas da Unimed Ji-Paraná cresceram 105% nos últimos quatro anos. O 

montante reservado em aplicação vinculada à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi 

superior a R$ 4 milhões em 2015.

2012 2013 2014 2015

As provisões técnicas devem ser constituídas mensal-

mente pelas Operadoras, com o objetivo de garantir 

obrigações futuras. A Provisão para Eventos Ocorridos e 

Não Avisados (PEONA) representa o valor que deve ser 

provisionado pela operadora para fazer frente ao 

pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que 

ainda não foram avisados. A Provisão para Remissão é o 

direito concedido aos beneficiários de permanecerem 

no plano de saúde após o falecimento do titular 

2.154.414 

3.024.549

3.533.714

4.424.053
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2012 2013 2014 2015

832.712

1.233.193

1.698.460

1.053.937

Evolução das Provisões Operacionais – R$

As provisões para contingências operacionais foram 

constituídas para fazer face a condenações em 

processos administrativos e judiciais relacionados a 

questões tributárias, cíveis e trabalhistas, com 

expectativas de perdas em valor julgado suficiente pela 

Administração, segundo o aconselhamento e avaliação 

de advogados e assessores jurídicos
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Depois de anos de crescimento contínuo, a Unimed Ji-Paraná manteve um bom desempenho comercial, 

conquistando nos últimos quatro anos mais de 12 mil vidas. Os planos coletivos seguem liderando as 

vendas, em especial as soluções para micro e pequenas empresas, que responderam por 70% dos novos 

contratos nesse segmento. Esse desempenho, impulsionado pela comunicação mais direta da Unimed 

Ji-Paraná com o mercado, reflete a expressiva participação das micro e pequenas empresas na economia 

rondoniense. No segmento de grandes empresas, destaca-se a ampliação da parceria com a EMATER 

através da ASSER, associação de funcionários, que agregou 1.100 clientes em todo o estado de 

Rondônia.  

A expansão da saúde suplementar é afetada pelo 

ritmo da economia. Mesmo com a eclosão da 

crise internacional e a instabilidade político-

econômica a Cooperativa manteve desempenho 

comercial, muito acima da média nacional das 

operadoras do mesmo porte e do sistema 

Unimed.

2012 2013 2014 2015

2.453 2.509

3.117

4.080

Evolução do volume de vendas

Crescimento
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2012 2013 2014 2015

Evolução da distribuição
da carteira de clientes

Pré-Pagamento
Pós-Pagamento
Total

13.567 15.088
16.822

19.040

47
.4

93

46
.2

56

47
.2

09

49
.0

15

33.926 31.168 30.387
29.975

Líder absoluta no Estado, a Cooperativa aumentou a sua carteira de cliente, com crescimento de 10% nos últimos 

quatro anos. No entanto, se analisarmos a carteira de clientes em pré-pagamento houve um aumento de 53% no 

mesmo período. Muito acima da média nacional.
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A capacidade de fidelizar clientes também é importante para manter um crescimento. Por isso, a Unimed Ji-Paraná 

está sempre atenta à qualidade dos serviços oferecidos, buscando aprimorar permanentemente o relacionamento 

com tal público.

O investimento na capacitação e profissionalização da equipe de vendas e de relacionamento com clientes corpo-

rativos influenciou no crescimento da carteira nos últimos dois anos e também contribuiu para a baixa evasão.

Evolução da Receita Per Capita x Custo
Per Capita – R$

2012 2013 2014 2015

Embora a receita média per capita tenha aumentado no ano de 2015 

9% em relação a 2014, o custo médio per capita aumentou 13%. Os 

beneficiários, cada vez mais, têm buscado a operadora para procedi-

mentos complexos que, algumas vezes, são autorizados judicialmente 

sem constarem no rol. 

Custo médio per capita
Receita média per capita13.805

18.875

14.763
15.975

18.067

22.344
20.323
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2012 2013 2014 2015

73.14 76.89 78.61 80.86

Evolução da Sinistralidade - %

Há alguns anos o mercado de saúde suplemen-

tar vem lidando com as regulações da ANS, e nos 

últimos quatro anos a lista de cobertura chegou 

a mais de 200 novos procedimentos, impactan-

do negativamente as finanças da Cooperativa. A 

ANS regulamenta novas assistências aos benefi-

ciários e ao mesmo tempo cobra que as 

operadoras tenham mais resultados positivos 

econômicos e financeiros, além de limitar a o % 

de reajuste dos planos. Cabe às operadoras a 

difícil missão de atender os beneficiários dentro 

de um rol extenso de direitos, e ao mesmo 

tempo buscar saídas para redução de custos 

assistências, para que dessa forma tenha 

resultados financeiros e econômicos suficientes 

para atender as garantias e solvência 

regulamentada pela ANS.
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Justamente por isso, a Unimed Ji-Paraná fechou o ano de 2015 com alto índice de sinistralidade, 

elevando de 78% em 2014 para 80% em 2015. Isso mostra que houve uma grande utilização do pla-

no, tendo como consequência direta o aumento dos custos assistenciais. A Cooperativa detectou o 

aumento excessivo no número de consultas, exames e terapias realizadas pelos beneficiários. 

Nesse cenário, o comprometimento de todos é ferramenta essencial para a racionalização dos cus-

tos assistenciais buscando a realização de atendimentos de qualidade com o custo necessário e im-

prescindível. O desafio é disseminar entre os usuários que o uso consciente do plano de saúde o 

torna mais sustentável e, consequentemente, mantém estável o preço do produto.

A Unimed Ji-Paraná tem atuado fortemente com a rede hospitalar, promovendo negociação de pre-

ços e reajustes de tabelas. Todas as ações voltadas ao propósito de manter a sinistralidade dentro da 

meta de 75% para garantir o equilíbrio e a solidez da Cooperativa. 

Essa postura também deve ser um direcionador para os médicos cooperados, que devem manter o 

propósito de atender bem seus clientes, mas somente solicitar exames e procedimentos realmente 

necessários para o diagnóstico e tratamento. 
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Evolução das Despesas Administrativas – R$

As metas da Cooperativa sempre estão pautadas na redução das despesas administrativas, buscando 

eficiência na administração, remunerando adequadamente seus colaboradores e promovendo ações 

de endomarketing para estes e os cooperados, porém, sem elevar a taxa administrativa para a 

promoção de tudo isso.

O ano de 2015 marcou um novo ciclo da Unimed Ji-Paraná, que passou a promover eventos para 

inclusão dos cooperados e da rede de atendimento na vida da Cooperativa. Alguns eventos impor-

tantíssimos foram realizados, tais como o Encontro das Secretárias que buscou disseminar para todas 

as profissionais que atendem beneficiários Unimed aspectos do bom atendimento e dinâmica de pro-

cessos. Também foi iniciada em 2015 a reorganização do quadro social, sendo promovido um 

encontro com todos os cooperados e realizados outros encontros em núcleos específicos. Tudo para 

disseminar nossas estratégias e, consequentemente, trazer o cooperado para participar.
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2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

9.002.463

11,98%

8.850.933

10,55%

9.547.076

10%

10.514.207

9,01%Evolução do %
despesas administrativas
em relação a receita bruta

Evolução das despesas
administrativas – R$

A Cooperativa conseguiu manter a meta de 

reduzir a despesa administrativa 

proporcionalmente à receita bruta

Devido ao crescimento da Cooperativa, os 

custos administrativos aumentaram se 

comparado a 2012
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Vendas e Marketing

2012 2013 2014 2015

811.211
880.339

1.065.329

1.538.081

Evolução das despesas
comerciais (Vendas, Marketing,

Eventos e Sustentabilidade)

Devido ao crescimento da cooperativa, os custos 

administrativos aumentaram e as despesas 

comerciais, como comissões, também aumentaram

Nesses últimos anos foram reavaliadas as mídias para as quais eram direcionadas as verbas, segundo 

os critérios de qualificação do público-alvo e alcance. Com isso, ganharam mais atenção novos canais 

direcionados para dispositivos móveis, e a divulgação em programas com baixa audiência foi inter-

rompida. Vale ressaltar, no entanto, que iniciativas de baixo custo e retorno positivo foram mantidas. 

No entanto, não foram reduzidos patrocínios em eventos externos e nem investimentos em eventos 

da própria Cooperativa, sendo mantida a festa de aniversário da Cooperativa. Em 2015 um evento 

destinado às secretárias foi acrescentado no calendário. 
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2012 2013 2014 2015

1.08 1.05
1.12

1.32

Evolução do % despesas
comerciais (Vendas,

Marketing, Eventos e
Sustentabilidade)

sobre a receita bruta

Tecnologia da Informação

No que diz respeito ao atendimento às demandas regulatórias, a TI tem um papel preponderante, visto 

que em muitas delas existe um viés tecnológico a ser contemplado. A assessoria teve como priorida-

de controle no acesso da informação, disponibilidade dos dados e redundância dos equipamentos

Com o impacto das novas Normativas da ANS, houve a necessidade de um setor de Tecnologia da 

Informação (TI) bem estruturado dentro da Cooperativa.

44



Em 2015, a Cooperativa lançou um ousado projeto denominado BI, desenvolvido com a parceira da 

empresa Solus Computação. O projeto tem como finalidade coletar, organizar, analisar e monitorar 

informações que oferecem suporte a gestão de negócios. Também em 2015, a Unimed Ji-Paraná 

implantou o Serviço de Gestão Eletrônica de Documentos (GED), com o objetivo de gerenciar os 

contratos e documentos.  Como resultado, a cooperativa tem ganhado rapidez para as tomadas de 

decisões, possibilitando análises profundas e sistemáticas a vários painéis. 

e serviços considerados imprescindíveis à Cooperativa, visando salvaguardar um patrimônio de valo-

res incalculáveis.

Em 2012 iniciou-se o processo de recebimento das informações e protocolos no padrão TISS (defi-

nido pela ANS). Por este motivo, os servidores e sistemas sofreram uma atualização com o intuito de 

aperfeiçoar o tempo de recebimento e processamento das contas médicas e se adequar ao novo 

padrão, considerado mais seguro e assertivo. Bem como a adoção do sistema de Biometria digital, 

garantindo a identificação e autenticação dos beneficiários.

Em 2013, a diretoria da Unimed Ji-Paraná, em uma decisão ousada e desafiadora decidiu substituir o 

sistema de ERP (Enterprise Resource Planning) e implantar novos controles no setor de Compras e 

Logística, Comercial e Relacionamento com Cliente. Foram seis meses de muito trabalho e dedicação 

em uma ação que envolveu de forma direta mais de 30 colaboradores e uma equipe de mais de dez 

analistas da empresa Solus Computação. Tudo isso para que a Unimed Ji-Paraná tivesse maior con-

trole das informações.
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PARTICIPAÇÃO DOS MÉDICOS
COOPERADOS

‘‘O êxito da vida não se mede pelo
caminho que você conquistou,
mas sim pelas dificuldades que
superou no caminho.’’
Abraham Lincoln
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Os cooperados mantêm uma relação especial e diferenciada com a Cooperativa porque, além de 

sócios, são também fornecedores de serviços médicos e clientes/beneficiários. No total são  170 

profissionais de 39 diferentes especialidades médicas garantem aos clientes o atendimento que 

precisam, fazendo mover a grande engrenagem chamada Unimed Ji-Paraná. Como cooperativa de 

trabalho que é por natureza jurídica, a Unimed mantém suas portas abertas aos profissionais da 

Medicina interessados em integrar o quadro de sócios.
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Número de cooperados

Número de cooperados por cidade

2012
165

Ji-Paraná
81

Nova Brasilândia
2

Alvorada d’Oeste
1

Jaru
5

Rolim de Moura
8

Presidente Médici
1

Alta Floresta
3

Ouro Preto d’Oeste
14

Cacoal
42

Pimenta Bueno
8

Espigão d’Oeste
4

Vilhena
1

2014
166

2013
170

2015
170
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Valorização do cooperado

Uma dessas práticas é um compromisso histórico da empresa, a de ser o plano de saúde que melhor 

remunera o médico. Em suas origens, na década de 90, a Unimed Ji-Paraná surgiu como uma proposta 

de recuperação da dignidade e das condições de trabalho para a classe médica.

A Unimed Ji-Paraná, constantemente, vem realizando ações para a valorização do trabalho dos coope-

rados e a manutenção da saúde financeira da Cooperativa. Para tanto, continua com a proposta de 

austeridade e transparência na condução de sua gestão. 

O capital social se manteve estável, assim 

como a quantidade de cooperados

Evolução do capital social
integralizado – milhões R$

2012

4.002.037

2013

3.193.729

2014

3.217.276

2015

3.201.738
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Evolução do valor de referência paga ao
cooperado pela consulta em consultório

As consultas eletivas realizadas no consultório do cooperado são o ato médico mais frequente na 

Cooperativa. O valor de referência para esses atendimentos cresceu 15% em quatro anos. Em 2014, 

as consultas foram reajustadas para R$ 90. Já na tabela de procedimento médico adotamos a 

CBHPM plena, valores acima da utilizada no intercâmbio do Sistema Unimed no Brasil.

2012

8.631.873
10.017.931

10.994.463

13.045.045 

2013 2014 2015

As medidas adotadas pela Unimed Ji-Paraná 

para valorização das consultas e dos 

honorários médicos, além da geração de mais 

oportunidades de trabalho para os 

cooperados, levaram o montante pago pela 

produção à marca inédita de R$ 13 milhões 

em 2015.

Evolução da produção total
 paga aos cooperados – R$
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O gráfico demonstra que o salto nos valores pagos 

pela produção médica nos últimos anos têm sido 

impulsionado, com mais intensidade, pela política 

de valorização dos honorários e pelo crescimento 

do volume de atendimentos realizados. 

Evolução da produção média
anual paga aos cooperados – R$

2012

52.314 

2013

58.929 

2014

66.232 

2015

78.114

Bons resultados da Cooperativa
distribuídos para cooperados

Todos os anos, são distribuídos aos cooperados os resultados da Cooperativa, que são fruto do 

desempenho e da dedicação dos médicos ao longo do período. Como o resultado é alcançado de 

Dentre os principais benefícios assegurados pela Cooperativa, estão os ganhos adicionais à produção, 

que compreendem: a distribuição anual de resultados e a remuneração do capital social.
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forma coletiva, a distribuição também é igualitária, por decisão em Assembleia Geral. 

Na Assembleia Geral poderá decidir pelo rateio entre cooperados, distribuindo efetivamente ou 

incorporado à quota de cada um. Na AGO de 2016, os cooperados terão à disposição sobras líquidas da 

ordem de R$ 1,7 milhão.

Como consequência dos bons resultados, em março de 2015, a Unimed Ji-Paraná vai colocar 

à disposição da Assembleia um volume de sobras líquidas no valor de R$ 1, 7 milhão

Evolução do resultado da cooperativa – R$

1998 

25.396

133.081

311.571
279.686

358.789

101.411

3.568

450.610

324.595

34.216

432.435 465.086

1.355.320

1.067.455

         46.548 

     696.742 

     1.739.942

0,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2013 201520142012201120102009200820072006
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Mesmo corrigida pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), a evolução dos 

resultados demonstra que em 2015, a Cooperativa teve o melhor e mais expressivo 

resultado da sua história

Evolução do resultado da cooperativa corrigido
pela IGPM – R$

1998 

106.132

469.340

987.786

800.098
847.971

213.838

6.701

830.020

577.649 576.687

657.960 641.723

1.765.042 

1.299.753 

         53.667

     774.984 

     1.739.942

0,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2013 201520142012201120102009200820072006

Benefícios
Como forma de valorizar os associados, a Unimed Ji-Paraná oferece benefícios exclusivos para esse público. 

Todos os cooperados têm direito a plano de assistência médico-hospitalar integral e sem nenhum custo,
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além de subsídio para seguro de vida e de acidentes de trabalho e atividade profissional.  A família 

do cooperado também é beneficiada, com subsídio de 50% nos planos de saúde voltados para 

filhos, esposo(a) e pais. 

A Unimed Ji-Paraná oferece subsídio de 33% do custo com o Seguro por Incapacidade Temporária 

(SERIT) e Seguro de Vida em Grupo. Elaborado especialmente para o cooperado, o SERIT garante 

uma remuneração mensal de R$ 8 mil por até 365 dias de afastamento. Com ele, caso o segurado 

seja impedido de exercer suas atividades profissionais por motivo de acidente ou doença, recebe o 

valor contratado mensalmente em sua conta e na data programada enquanto se recupera. O Se-

guro de Vida em Grupo garante indenização de R$ 161 mil em caso de morte (natural ou acidental) e 

R$ 322 mil em caso de invalidez permanente. Nos últimos quatro anos, a Cooperativa investiu R$ 

395 mil no benefício.

Segurança
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Em quatro anos, a Cooperativa investiu R$ 

395 mil no benefício

Evolução do subsídio da
cooperativa Seguro de Vida

e Serit – R$

2012

4.002.037

2013

3.193.729

2014

3.217.276

2015

3.201.738

Educação e capacitação
Alinhada ao quinto princípio cooperativista, que estabelece que as cooperativas devem estimular a forma-

ção, a educação e a informação dos associados, ao longo desses quatro anos, a Unimed Ji-Paraná promoveu 

várias ações: cursos de capacitações, simpósios, reuniões, encontros,  visitas técnicas a outras cooperativas, 

entre outras. Essas promoções também foram uma oportunidade de integração entre os cooperados, com-

ponente fundamental para o relacionamento, a união e o apoio mútuo que regem a Cooperativa. 

Outra preocupação constante da singular é a capacitação de seus gestores e demais cooperados. O Fundo 
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para Atualização Médica (FAM), criado em 2008 tem o objetivo de promover de investir na 

qualificação e capacitação profissional dos médicos. Os cooperados recebem R$ 2 mil por ano para 

fazer cursos e participar de congressos de atualização profissional. Nos últimos quatro anos, o fundo 

beneficiou 136 médicos cooperados.

Em 2015 a Cooperativa iniciou, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperati-

vismo (Sescoop),  o MBA em Administração e Finanças na Gestão Cooperativa.  O curso prepara 

cooperados e colaboradores interessados em atuar na Administração e Finanças de Cooperativas 

obtendo conhecimentos e ferramentas para atualização e aprimoramento nos processos de gestão 

em cooperativas e desenvolver conhecimentos jurídicos, técnicos e científicos na área de 

administração, finanças e de gestão. 
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Mais de 130 médicos cooperados 

utilizaram o Fundo de Atualização 

Médica nos últimos quatro anos

Número de cooperados
que utilizaram o FAM

2012

36

2013

22

2014

35

2015
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Valorização das Secretárias

No Relacionamento com o Cooperado, é imprescindível preocupar-se com os contatos nos consultórios: as 

secretárias. Em comemoração ao dia delas, foi realizado em 2015 um evento em Ji-Paraná com palestras, 

brindes, almoço e coffee break. Atendendo a um pedido deste público e também a uma necessidade das 

áreas, foi realizada uma palestra de atualização nas rotinas, normas e regras da Unimed Ji-Paraná. Na oca-

sião, foi apresentado o Manual de Relacionamento com a Rede Prestadora, que tem o objetivo de melhorar 

e facilitar os processos que envolvem o atendimento prestado aos beneficiários Unimed. Este evento con-

tou com a participação de 200 secretárias de 9 municípios. O evento foi avaliado pelas secretárias com 

100% de satisfação.
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Após o encontro, o relacionamento e canais de comunicação foram intensificados. Em 2015 foi 

criada uma página exclusiva no site da Unimed na qual é possível visualizar as comunicações, dicas 

de bem-estar, sustentabilidade e moda, além de regras de atendimento aos clientes da Unimed. 

Pelo canal Fale Conosco, disponível na página e via Skype, a secretária pode enviar solicitação de 

informações e esclarecimentos referentes aos processos da Unimed.

58



A comunicação com os médicos cooperados é baseada na permanência, consistência e priorização 

da informação para esse público, através de eletrônicos diversos, programas de comunicação dire-

ta, campanhas, promoções e eventos de integração. 

Uma mudança que merece destaque foi efetuada na forma de comunicação com os cooperados, 

que era feita prioritariamente por correspondências impressas. Além dos altos gastos com papel e 

gráfica, elas também traziam despesas com o serviço de entrega. Hoje, as principais formas de 

contato são WhatsApp, Telegram, e-mail e SMS, que são de menor custo, além de trazerem mais 

agilidade e eficiência. A Cooperativa tem como meta, para os próximos anos, promover cada vez 

mais ações que contribuam para a transformação da Unimed Ji-Paraná em uma empresa verdadei-

ramente sustentável, buscando continuamente a rentabilidade econômica, mas sempre associada 

à responsabilidade social e ambiental.

Ferramentas de Comunicação 
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Em 2015 a Unimed Ji-Paraná reformulou o canal de comunicação on-line exclusivo para médicos 

cooperados. A política de comunicação implementada, tendo o cooperado como alvo, também 

busca garantir transparência às ações da Cooperativa e acesso a informações tratadas em Conad e 

Direx. Assim, as atas foram disponibilizadas na intranet do cooperado. Para facilitar as buscas, a 

pesquisa pode ser feita por meio de palavras chave. 

Intranet
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A Unimed Ji-Paraná possui um meio de comunicação voltado exclusivamente aos médicos 

Cooperados. O doutor Unimed é um informativo eletrônico enviado, mensalmente, nos endereços 

eletrônicos (e-mails) dos cooperados. O objetivo é levar informações sobre a gestão e atividades da 

Cooperativa, notícias do mercado de planos de saúde e determinações da ANS, e também matérias 

que promovam a integração e entretenimento dos leitores. O veículo atua, inclusive, como 

ferramenta de governança, ao levar aos sócios informações sobre a Cooperativa.

Doutor Unimed

O informativo do Cooperado tornou-se 

eletrônico, resultando numa comunicação 

mais dinâmica e sustentável
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Em termos de relacionamento, os anos de 2014 e 2015 marcaram o início do resgate da proximi-

dade entre Cooperativa e cooperado. A Unimed Ji-Paraná realizou diversos encontros e eventos 

com os médicos, com o objetivo de fazê-los ter maior conhecimento sobre a complexidade da 

administração de uma empresa de planos de saúde, elaborar o Planejamento Estratégico da 

Cooperativa, apresentar os resultados da empresa e esclarecer dúvidas gerais dos sócios. Também 

foram realizadas palestras sobre Governança Corporativa. 

Relacionamento

Cooperados e gestores participam de 

palestra sobre Governança Corporativa.
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A Unimed Ji-Paraná, visando um melhor desempenho organizacional, passou por algumas consul-

torias, tendo uma delas identificado a necessidade de reaproximar o Cooperado da Cooperativa, 

surgindo assim o Projeto Integrar, o qual deu origem ao trabalho de Organização do Quadro So-

cial (OQS). Este assunto foi debatido durante as reuniões da Unimed Sete e Meia no decorrer do 

ano de 2015, sendo aprovada a implantação do trabalho em Assembleia Geral Extraordinária, 

realizada durante encontro que reuniu os cooperados e seus familiares no dia 21 de novembro de 

2015. A Unimed também se aproximou da família do Cooperado. Atividade recreativa e educativa 

pautada nos princípios cooperativistas foram realizadas com os filhos dos cooperados e palestra 

sobre Cooperativismo foi ministrada às mulheres dos médicos.

Organização do Quadro Social

Cooperados participam do 1° Encontro de OQS
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Nestes quatro anos, foram realizadas as quatro edições da festa de aniversário da Unimed Ji-

Paraná, tradicional evento na região. Com foco na integração e aproximação dos cooperados, os 

eventos tiveram presença maciça dos médicos.

Nos 17 anos, o humorista Murilo Gan foi uma das atrações

Dudu Nobre se apresenta durante a festa de 18 anos de 

Cooperativa

Confraternização
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Marina Elali durante show nos 19 anos da Unimed

Fala Mansa fez todo mundo dançar em 2015
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ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

‘‘Tudo o que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar.’’
Napoleon Hill
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A intenção é inserir o cliente em uma linha de cuidado, que é gerenciada pelo médico de referência. 
Além de receber indicações de médicos cooperados, a Unimed Ji-Paraná trabalha ativamente para en-
contrar clientes que se beneficiem desse trabalho. Os atendimentos valorizam a humanização, através 
da abordagem multidisciplinar e a busca de oportunidades para identificar fatores de risco à saúde. Ao 
chegar à unidade, o cliente é avaliado pela equipe de enfermagem para verificar a elegibilidade. As infor-
mações colhidas são encaminhadas ao médico cooperado e servirão como complemento a sua avalia-
ção clínica. Os programas de atenção à saúde em consultório estimulam a vinculação do cliente a um 
médico de referência. Ele passa a acompanhar de perto aquele paciente, tendo como foco a prevenção 
de doenças e a promoção da saúde. O compromisso de toda a equipe é entender as necessidades de 
cada cliente e oferecer, de acordo com os preceitos e a ética médica, o acompanhamento adequado.

Qualidade, autocuidado, monitoramento e promoção da saúde são palavras-chave no modelo de aten-
ção à saúde adotada pela Unimed Ji-Paraná. Tendo como base essas premissas, a Cooperativa desen-
volveu uma nova forma de organizar e ofertar serviços a seus clientes, tendo como referência principal a 
saúde e não mais a doença. 

Para isso, implantou programas de atenção, baseados em linhas de cuidado para pacientes com diferen-
tes perfis. São três linhas de cuidado: Atenção Domiciliar, que é o acompanhamento da doença no do-
micílio do paciente para beneficiários totalmente acamados, Cardiometabólica, com foco na prevenção 
das doenças como diabetes, colesterol, obesidade e hipertensão.

Uma das principais melhorias do Programa foi a otimização do organograma da Medicina Preventiva, 
tornando-o mais simples e com um quadro de colaboradores mais racional. Além da redução de pes-
soal, também foram feitos cortes de despesas de custeio e mudança do prédio em 2014 da Medicina 
Preventiva, racionalizando ao máximo os gastos. 
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Evolução do número
de clientes atendidos
pela Medicina
Preventiva

Cuidado domiciliar

2012 2013 2014 2015

10.345 10.472
10.907 10.899

O Serviço de Atenção Domiciliar foi inaugurado em 2008 e se mantém a cada ano mais estruturado. 
Nos últimos quatro anos, foram acompanhados pelo serviço 74 pacientes em assistência domiciliar. O 
serviço oferece ao cliente o benefício de manter os cuidados clínicos necessários no conforto do seu lar, 
o que favorece sua evolução clínica e o contato com os familiares. Para a família a atenção domiciliar 
também proporciona maior comodidade e liberdade na rotina de cuidados com o doente em relação ao 
hospital. A Cooperativa mantém uma equipe multidisciplinar para realizar as visitas para orientações e 
cuidados.
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Linha Cardiometabólica

Mapeamento da Carteira

Esta linha de cuidado objetiva facilitar o tratamento, acompanhamento e controle das doenças crônicas, 
incentivando a adoção de hábitos e comportamentos saudáveis, como uma forma de prevenção de 
complicações, proporcionando uma melhor qualidade de vida. Participam clientes Unimed Ji-Paraná, 
acima de 12 anos de idade, com Colesterol, Diabetes, Hipertensão Arterial ou Obesidade. Os clientes são 
mapeados por meio de um questionário e o resultado apontam os que precisam de cuidados preventi-
vos e os que já estão classificados como doentes crônicos. Identificado, o cliente é convidado a fazer 
parte do programa e encaminhado ao médico, sem custo adicional. Eles têm à disposição ações e ativi-
dades especiais de acompanhamento nos consultórios da Medicina Preventiva. Por meio desse progra-
ma, cerca de mil atendimentos foram realizados nos últimos quatro anos.

A Unimed Ji-Paraná reconhece que medidas preventivas auxiliam no controle da sinistralidade de sua 
carteira de clientes, mas não enxerga no programa apenas uma ferramenta para reduzir custos. Ao es-
tabelecer um conjunto de estratégias de promoção e prevenção à saúde dirigida a seus clientes a 
Cooperativa contribui para evitar complicações de determinadas condições frágeis de saúde, e esti-
mular um comportamento de vida e hábitos saudáveis nessa população.

Assim, desde 2009 a Cooperativa consegue mapear a saúde de seus clientes. Com a ajuda de uma
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plataforma -  Platis -desenvolvida pela ePrimeCare para sistematizar as abordagens dos programas, de 
modo a manter os pacientes de alto custo controlados evitando que suas condições de saúde sejam 
agravadas. Os dados clínicos dos participantes são armazenados de maneira estruturada em um pron-
tuário inteligente propiciando análise e obtenção dos indicadores apropriados de interesse do progra-
ma. Esse programa tem beneficiado 10 mil pessoas anualmente.

A ANS incentiva e estipula provisões financeiras diferenciadas para operadoras que tenham programas 
de promoção e prevenção à saúde que atendam a determinados requisitos. No qual, desde 2011 a 
Unimed Ji-Paraná tem seu programa na Linha de Cuidados Cardiometabólico inscrito e aprovado na 
Agência Reguladora.

Paralelamente, o Serviço de Medicina 
Preventiva participou de eventos que tiveram 
como objetivo conscientizar os beneficiários 
sobre a prevenção de doenças. Assim, sua 
equipe esteve presente em eventos promovidos 
por associações e empresas contratantes do 
plano de saúde.

Qualidade de vida
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Implantado em 2014, o Unimed Fone, serviço de aconselhamento médico por telefone, indica ao cliente 
onde buscar o atendimento mais adequado às necessidades do beneficiário.  O serviço conta com uma 
equipe médica, altamente qualificada, para atender todos os tipos de situações, desde acidentes pes-
soais até casos mais complexos. O cliente pode entrar em contato quando e onde estiver.

Por meio de uma central telefônica com infraestrutura moderna, o Unimed Fone está pronto para rece-
ber ligações dos clientes da Unimed Ji-Paraná que aderiram ao serviço, sem tarifação e 24h por dia. To-
das as orientações fornecidas seguem um protocolo de conduta médica de acordo com as normas do 
Conselho Federal de Medicina e do Ministério da Saúde.

Unimed Fone

Tenha a orientação certa no
momento em que você

precisa.
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REDE CREDENCIADA
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A Unimed Ji-Paraná conta com uma rede de prestadores composta por 106 unidades entre 
laboratórios, hospitais e clínicas. A Cooperativa tem uma equipe especializada responsável pelos 
credenciamentos e suas extensões, que ocorrem a partir da análise de documentos e visita técnica. A 
contratação da rede é realizada de forma direta.

Para o relacionamento com a rede, a Unimed Ji-Paraná dispõe de especialistas de negociação que dis-
põem de um canal de comunicação com a rede de forma direta e personalizada para uma gestão mais 
efetiva. As alterações de regras ou informações sobre a manutenção da rede são enviadas para os pres-
tadores por meio de comunicados formalizados e padronizados.

Em 2015, secretárias e recepcionistas de toda a rede foram convidadas a participar de palestras e 
outras ações com o intuito de estimular a qualificação da rede.

A atuação da equipe multidisciplinar de auditoria possibilitou para a Unimed Ji-Paraná redução de cus-
tos, através de uma remuneração justa e dentro da prática mercadológica para todos os itens que com-
põe a conta hospitalar. A gestão de Órtese, Prótese e Materiais Especiais (OPME) demanda um canal de 
comunicação aberto entre Unimed Ji-Paraná, Prestadores e Fornecedores, o que possibilita grandes 
avanços no conhecimento dos materiais, negociações mais embasadas e redução significativa no custo.

Custos OPME
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Diante deste contexto, observa-se que a produção do setor auditoria é responsável por gerar melhores 
resultados, tanto para a operadora quanto para o beneficiário.

A cooperativa procura estreitar o relacionamento com fornecedores, conhecendo a estrutura e o 
processo de fabricação dos materiais. Verifica-se, desta forma, a qualidade dos produtos fornecidos aos 
beneficiários.

Evolução das Despesas
Assistenciais – R$

34.894.077,46

29.758.023,03

33.979.981,33

43.372.828,47

38.339.384,13

51.563.608,28

2013 2014 2015

Os custos ainda altos com intercâmbio são reflexo da 

pouca resolutividade da rede local e do número grande 

de clientes que residem fora da área de abrangência

Intercâmbio
Local
Total

64
.6

52
.1

00
,4

9

72
.3

19
.3

65
,4

6

94
.9

36
.4

36
,7

5
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Gastroplastia Urologia Cirurgia Geral Neurocirurgia Artrodese de Coluna

2015
2014

Redução de custos com OPME, nos
principais procedimentos – R$

10.300
8.700

4.200
7.987

1.700

112.771

11.225

13.937

7.9738.000

Os gráficos mostram a redução dos gastos com a 

compra de OPME, depois que a Unimed Ji-Paraná 

começou a negociar diretamente com fornecedores para 

obter condições comerciais mais justas. Em alguns casos 

a economia chegou a mais de 1000%
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Auditoria em saúde

Dentre os vários processos implantados pelo núcleo de enfermagem, está o processo de 
acompanhamento de OPME in locu, realizado pelas enfermeiras, onde houve uma economia do ano de 
2012 a 2015 de R$ 330.606. Outro processo que gera economia para a cooperativa, são as análises e 
negociações realizadas entre a atenção a saúde e as empresas que prestam serviço de Home Care aos 
nossos beneficiários, gerando economia de R$ 249.941 nos anos de 2014 e 2015.

Um setor que contribui para a modernização da Cooperativa e para a eficácia do seu relacionamento 
com os serviços é a Auditoria em Saúde. Os profissionais enfermeiros visitam periodicamente a rede 
prestadora para dar apoio técnico. 

Os auditores de enfermagem se apresentam como uma ferramenta gerencial, utilizada para avaliar a 
qualidade nas ações de saúde, praticadas pelos hospitais, sob os aspectos quantitativos (produção e 
produtividade), qualitativos e contábeis (custos operacionais), com observância de preceitos éticos e 
legais. Sua função não é somente indicar as não-conformidades, mas também, apontar sugestões e 
soluções para redução de custos com foco na qualidade, assumindo assim um caráter educacional.

Outro processo que foi implantado, através do esforço e treinamento do núcleo, foi à auditoria 
retrospectiva, pautada em características técnicas e conhecimento científico, baseado nos manuais e 
estudos disponibilizados pela cooperativa, apresentou desde o ano de 2012 a 2015 uma economia de 
R$ 2.015.646.

Nos últimos quatro anos de trabalho, a auditoria em saúde gerou uma economia total de R$ 2.596.164.
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A presença das enfermeiras auditoras no 

acompanhamento de cirurgias com procedimentos 

de OPME contribuíram para uma redução de R$ 

330.606 mil nos últimos quatro anos

Os gráficos mostram os valores glosados que não 

estavam de acordo com as regras da Unimed, 

representando uma economia de R$ 249.910 nos 

últimos dois anos

2012 2013 2014 2015

31.031,60

104.570,58
91.921,71

103.082,88

Redução de Custos
com OPME – R$

Redução de Custos
com Home Care – R$

77.770,85

172.139,83

2014 2015
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Redução com materiais/medicamentos/
taxas em auditoria retrospectiva – R$

2012 2013 2014 2015

435.618,65

291.902,48 257.706,35

1.030.419,08

Os gráficos mostram a redução dos gastos em 

contas médicas hospitalares após auditoria 

retrospectiva constatar desacordo com as regras 

do Sistema Unimed. Economia foi de R$ 2 

milhões nos últimos quatro anos
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RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE

80



Conquistar novos clientes é condição necessária, mas não suficiente, para ampliar a presença de uma 

operadora no mercado de saúde suplementar. A fidelização daqueles já em carteira também é funda-

mental. Por isso, a oferta de serviços de qualidade e a satisfação dos clientes são prioridades na Uni-

med Ji-Paraná, que tem investido em relacionamento com esse público e também em tecnologias que 

aprimorem e agilizem os serviços prestados pela Cooperativa.

Conveniência e agilidade são palavras-chave no relacionamento da Unimed Ji-Paraná não só com as 

empresas, mas com cada cliente individualmente. Os principais instrumentos para colocar esses con-

ceitos em prática são o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), Call Center, escritórios em cinco mu-

nicípios, Portal Unimed e Fale Conosco. Além de ajudar a cumprir a RN 259, que exige prazos de 

atendimento, esses canais são um elo entre a Cooperativa e o seu público, contribuindo, inclusive, para 

evitar a judicialização e servindo de indicador para melhorias contínuas.

Fidelização dos clientes é chave para crescimento

Atendimentos - SAC
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A Unimed Ji-Paraná expandiu e inaugurou em julho de 2015 uma nova unidade em Porto Velho com o 

objetivo de continuar oferecendo o melhor atendimento aos clientes que residem na Capital do 

Estado.  Os colaboradores alocados nesta unidade promovem um acompanhamento próximo e 

efetivo sobre os processos de autorizações mais complexas para garantir qualidade.

Nos últimos quatro anos foram cerca de 

300 mil atendimentos. Números 

expressivos que cresceram após a 

unificação, em 2013, dos setores de 

Autorização e SAC Informação
Viabilização
Reembolso
Reclamação

Solicitação

47,86%

37,69%

0,15%

9,72%
2,63%

Um modelo focado no cliente
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O Setor Relacionamento com o Cliente também promove, mensalmente, treinamentos para todos os 

colaboradores da Central de Atendimento, melhorando assim, a comunicação dos mesmos,           

junto aos clientes. 

A conquista desta nova unidade é especialmente significativa quando consideramos que a Coopera-

tiva está inserida em um mercado altamente competitivo e com limitação geográfica de atuação.

Outro desafio do Setor também era facilitar o processo de autorização de exames e procedimentos. 

Desafio trabalhado através do portal web com todos os prestadores, permitindo que eles autorizem 

exames e procedimentos sem que o cliente tenha que buscar a autorização no atendimento presen-

cial da operadora. A implantação do portal já atingiu todos os prestadores.

Os clientes da Associação dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Rondônia (Asper) re-

presentam 60% da carteira da Unimed Ji-Paraná. 

A fim de estreitar o relacionamento com todos os beneficiários e agilizar a comunicação, a Coopera-

tiva adotou em outubro de 2015 o aplicativo WhatsApp, administrado pelo Núcleo de Relacionamen-

to com o Cliente. A adoção de mais um canal de comunicação reflete a busca da Unimed por um rela-

cionamento mais próximo com o cliente.

O bom atendimento aos beneficiários e o oferecimento de serviços com alto padrão de qualidade são 

aspectos de fundamental importância para a sustentabilidade da organização. Investimos nessa re- 

ferência, que o Código de Conduta do Sistema Unimed preconiza.
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Para abrir um novo canal de comunicação com os beneficiários, a sede e a unidade de Cacoal foram 

equipadas com monitores de televisão LCD, que transmitem uma programação de notícias e entre-

tenimento, além de mensagens institucionais da Unimed como, por exemplo, o uso consciente do 

plano de saúde. A iniciativa também oferece mais conforto nos momentos de espera por atendimen-

to na Cooperativa. A medida traduz o compromisso com o aprimoramento permanente da política de 

atendimento dos beneficiários da Cooperativa. 

Nossos clientes passaram a contar com um ambiente mais 

moderno e aconchegante no momento do atendimento. As 

unidades de Cacoal, Jaru, Ouro Preto e Rolim de Moura 

ficaram mais espaçosas e iluminadas. Possibilitando, assim, 

melhor comunicação visual por meio das novas fachadas 

que seguem diretrizes da Unimed do Brasil. Um ambiente 

que privilegia o bem-estar tanto do colaborador, quanto do 

cliente.

Reestruturação

Sede também se adequo as diretrizes da Unimed Brasil
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A Cooperativa, reafirmando a importância do beneficiário Unimed, mantém um padrão de atendimen-

to igualitário para beneficiários em trânsito (intercâmbio) ou beneficiários locais. Todos recebem tra-

tamento eficiente e ágil para solução da demanda originada na sede da singular ou através de seus 

prestadores.

Bem Viver

A Bem Viver é composta por um editorial moderno, de leitura agra-

dável que tem como objetivo falar sobre saúde e bem-estar de uma 

maneira leve e objetiva.  A revista com periodicidade bimestral é 

disponibilizada nos consultórios de médicos cooperados, prestado-

res e para clientes pessoa física. Em seis anos, foram 25 edições, 

com tiragem de cinco mil exemplares. Impressa em papel reciclado, 

a revista também contribui com ações de sustentabilidade, respeito 

e proteção ao meio ambiente. 

Marketing e Comunicação
com o Mercado
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Em vigência desde 1º de janeiro de 2016, a Resolução 

Normativa nº 389 da ANS estabelece, entre outras regras, a 

obrigatoriedade de um canal de acesso individualizado do 

beneficiário, denominado de Portal de Informações do 

Beneficiário da Saúde Suplementar – PIN-SS. A Unimed Ji-

Paraná saiu na frente com o Portal do Beneficiário, que está 

disponível desde 2015. 

Por meio de login e senha, os clientes do plano podem 

acessar no site da Cooperativa uma área exclusiva, com 

informações individualizadas. O objetivo deste canal é 

oferecer transparência nas informações concernentes ao uso 

do plano, bem como comodidade na utilização de serviços. 

Além de agilizar o atendimento, o usuário pode fazer 

download de boleto de pagamento, obter relatórios de 

utilização de serviços, informações sobre o plano de saúde, 

entre outras funcionalidades. 

Canal do Beneficiário
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A Unimed Ji-Paraná possui ainda alguns beneficiários com os denominados Planos Antigos, ou seja, 

planos cujos contratos foram firmados antes da Lei 9656/98. A principal diferença destes planos para 

os planos comercializados hoje está na cobertura de procedimentos. Atualmente, há 495 beneficiá-

rios que possuem plano não-regulamentado, o que representa apenas 1% do total de beneficiários da 

Unimed Ji-Paraná em 2015.

Mais uma forma de contato com o cliente. Criada em maio de 2014, a Ouvidoria, vinculada a presi-

dência, é o canal condutor das reclamações de segunda instância, entre o cliente e a cooperativa, com 

a missão de aproximar e de intervir a seu favor. O canal exerce várias funções como acolher, registrar e 

dar respostas sobre reclamações, denúncias, elogios e sugestões de forma imparcial. Busca           

ainda, as melhores alternativas para entender e atender as expectativas dos envolvidos                        

de maneira ágil e efetiva, nos prazos previstos pela ANS. 

Planos antigos

Ouvidoria
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Em 2014 foram registradas 130 manifestações. Em 2015 

foram registrados 215 atendimentos.

Conforme RN 323/13 da ANS, o prazo máximo de resposta 

conclusiva ao manifestante é de sete dias úteis ou “livre 

pactuação do prazo junto ao beneficiário, nos casos 

excepcionais ou de maior complexidade”, devidamente 

justificados. 

Nosso canal de comunicação
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BOM RELACIONAMENTO COM
O PÚBLICO INTERNO
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Acolhimento, carinho, respeito, diálogo e tratamento 
humano. As características pelas quais a Unimed Ji-
Paraná é reconhecida no mercado têm origem dentro 
de casa, a partir de práticas que permitem a existên-
cia de um bom ambiente de trabalho e de um relacio-
namento de confiança da empresa com seus colabo-
radores. A preocupação com a base interna vem de 
longa data e o reflexo deste trabalho aparece em 
forma de resultados ano a ano. A Cooperativa dispõe 
de uma estrutura composta por 135 colaboradores, 
distribuída entre Sede, Unidades de Atendimento e 
Recursos Próprios – Serviço de Remoção.

Patrimônios de um grupo que veste a 
camisa

TOTAL

Sede
113

Porto
Velho

5

Cacoal
5

Rolim
de Moura

2
Jaru

2

Ouro
Preto

2

135
COLABORADORES

Remoção
6

Competência, gentileza e compromisso
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Política de Treinamento

Para os novos colaboradores é feita a recepção por meio do Programa Acolhida e o Nosso Café, 

reunião bimestral de colaboradores, baseada na transmissão direta de informação por gestores da 

empresa.

A Unimed Ji-Paraná vem incrementando diversas ações voltadas a Gestão de Pessoas com o intuito 

de promover o desenvolvimento profissional e pessoal de seus colaboradores. O objetivo é valorizar 

o capital humano e promover o bem-estar e qualidade de vida aos colaboradores para que estes 

possam se desenvolver profissionalmente, garantindo, desta forma, os talentos e valorizar o produto 

Unimed.

Foram elaborados Programa de Treinamentos e Desenvolvimentos para todos os colaboradores 

conforme necessidade evidenciada através da Avaliação de Desempenho e análise critica por parte 

das Lideranças. O intuito era desenvolver o conjunto das competências a fim de garantir a eficiência 

e eficácia das atividades profissionais dos colaboradores. O foco dos conteúdos tem como base o 

desenvolvimento cognitivo, comportamental e técnico que são absolutamente necessários para o 

perfeito exercício das atividades dos profissionais da Cooperativa. Os treinamentos internos são 

feitos em parceria com o Sescoop, Fundação Unimed e outras empresas.
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Top e Joia

A primeira edição do prêmio Top e Joia Unimed foi realizada em 2013. O principal objetivo foi destacar 

o profissional eleito pelos próprios colegas, a cada bimestre, que o avaliavam de acordo com itens pré-

estabelecidos. Após votação, os cinco melhores classificados passaram para a segunda etapa, 

realização de uma prova sobre a Unimed. Os que tiveram as três maiores notas seguiam para a última 

fase, votação dos gerentes. A cada ano todos os Tops Unimed eram analisados por um júri composto 

pela Diretoria Executiva para escolha do colaborador do ano, o Joia Unimed. Em três anos, onze 

colaboradores foram Tops e três Joias. Os Tops foram premiados com um jantar com direito a  

acompanhante e os Joias ganharam viagens com destino nacional.
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UNIMED
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Programa de Desenvolvimento Profissional

O Programa de Desenvolvimento Profissional (PDP) foi criado para qualificar profissionais que 

atendam aos objetivos estratégicos da empresa.  Estruturado de acordo com o perfil profissional 

desejado pela Unimed Ji-Paraná, o PDP tem como base os valores e as estratégias dos negócios da 

Cooperativa. Para isso, cada núcleo de trabalho, baseado no seu quadro de lotação e discriminação 

feita por meio de uma avaliação profissional baseada no Conhecimento, Habilidade e Atitude (CHA), faz 

o diagnóstico de necessidade em gestão do conhecimento e elege o colaborador ou cargo/função com 

perfil para participar do programa. 

Por meio de um subsídio, estes colaboradores serão incentivados a participarem de cursos de 

treinamento e desenvolvimento, que estimulem a capacidade de buscar, aprender, aplicar e disseminar 

conhecimentos para o crescimento pessoal e organizacional.

Para os cursos de tecnólogo superior, graduação, extensão acadêmica e pós-graduação lato senso, até 

50% do investimento é custeado pelo PDP. Já os programas de treinamento específicos e capacitações 

são 100% custeados. Nos últimos quatro anos, o programa beneficiou 60 colaboradores. 
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Para atrair e reter talentos, uma empresa deve além de investir em seus colaboradores, cuidar. Por este 

motivo, a Unimed Ji-Paraná oferece uma gama diferenciada de benefícios, como o programa de 

Ginástica Laboral, atividade física realizada durante a jornada de trabalho, que oferece benefícios que 

vão da reeducação postural ao alívio de estresse e à prevenção de lesões.  Além dele, o programa de 

ergonomia tem como objetivo adequar o ambiente do trabalho às necessidades dos colaboradores, de 

forma a tornar a atividade laboral mais segura e confortável, além de prevenir o desenvolvimento de 

doenças ocupacionais. Para a empresa, os benefícios são de reduzir o absenteísmo e a rotatividade, 

aumentar a produtividade e reduzir os gastos com o plano de saúde corporativo e com indenizações 

por danos à saúde. 

A Cooperativa também oferece diariamente, no período da tarde, um lanche saudável, tendo período 

máximo destinado para o lanche de 15 minutos. 

Qualidade de Vida 
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Seguro de Vida

A partir do primeiro dia de trabalho, o colaborador já estará incluso no Seguro de Vida, com cobertura para 

indenização nos casos de morte, indenização especial por morte acidental, invalidez parcial ou total por 

acidente ou doença, propiciando, desse modo, um pouco mais de segurança e tranquilidade à família do 

colaborador. O seguro garante o pagamento de uma indenização de R$ 16 mil. 

Jovem Aprendiz

O Jovem Aprendiz é um programa técnico profissional que prevê a execução de atividades teóricas e 

práticas, sob a orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional. Através do programa, 

a Cooperativa tem a oportunidade de gerar trabalho e renda, bem como atuar em prol dos princípios 5 e 7 

do cooperativismo: “Educação, Formação e Informação” e “Interesse pela Comunidade”, respectivamente. 

Todos os jovens que fazem parte do quadro de colaboradores da Unimed participam do curso oferecido 

pelo Senac com duração de 24 meses.
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Para incentivar a realização de atividade física por seus colaboradores e promover a valorização e 

motivação destes, a Cooperativa patrocina, desde maio de 2014, os times de futebol e vôlei. A 

Unimed colabora com o pagamento do local para as práticas esportivas, que acontece uma vez por 

semana. 

Apoio a prática de esporte
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Uniformes

A Unimed Ji-Paraná se preocupa com a imagem que passa a seus clientes, por isso, fornece uniforme 

aos seus colaboradores após o primeiro período de experiência. Os uniformes da Cooperativa 

seguem os padrões do Sistema Unimed. 
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Gestão por Competências

A Unimed Ji-Paraná começou a investir em 2015 na implantação de um modelo, baseado na gestão 

de pessoas por competências, elaborado em parceria com a consultoria Growth com o apoio da 

Unimed do Brasil. O novo programa busca ampliar as oportunidades para o desenvolvimento 

profissional dos colaboradores, a partir de competências técnicas e comportamentais, intensificando 

a qualidade do atendimento a partir de três princípios básicos: trajetórias de carreira, níveis de 

complexidade e competências.

A primeira etapa do trabalho, feita pela consultoria da Unimed do Brasil e consistiu em análise de 

cargos e levantamento salarial praticado pela Cooperativa. No mês de novembro de 2015, foi 

realizado o processo de avaliação de desempenho, cuja função foi avaliar e mensurar, de modo 

objetivo e sistematizado, como cada colaborador estava desempenhando seu papel na Cooperativa, 

e o quanto está ou não correspondendo ao que se espera que seja realizado na função que ocupa. O 

objetivo desta avaliação foi possibilitar a melhoria contínua do colaborador, fornecendo subsídios 

para o desenvolvimento de sua carreira. O processo deve continuar nos próximos anos com 

treinamento sobre avaliação de desempenho e padronizar uma ferramenta para que os 

colaboradores possam receber informações sobre seu desempenho, contribuindo assim com          

seu desenvolvimento profissional e com a equipe como um todo.
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Comunicação com os colaboradores

A comunicação eficiente é a chave para o bom desenvolvimento de todos os processos dentro de uma 

empresa. A Unimed Ji-Paraná entende e investe nesta ferramenta. Na Cooperativa, o processo de 

comunicação se desenvolve de duas principais formas: por meio dos líderes de área e pelos canais 

oficiais de comunicação. Os gerentes de cada área são estimulados a realizar reuniões, visando 

promover o engajamento e comprometimento das equipes com os planos e processos da organização 

como um todo, além de alinhar a comunicação entre os colaboradores. 

A Intranet, Jornal Mural Giro com periodicidade mensal e o Fique por Dentro, Wallpaper que serve 

como reforço para as informações disponibilizadas via intranet e jornal mural. 
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Intranet do colaborador é uma importante
ferramenta de comunicação

Wallpaper é atualizado diariamente

Jornal Mural traz informações relacionadas ao
dia-a-dia dos colaboradores

Três canais de comunicação
com os colaboradores
são imprescindíveis:
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
COOPERATIVISTA
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A sustentabilidade é um dos pilares estratégicos da Unimed Ji-Paraná, fundamentada no conceito de que 
só há desenvolvimento sustentável quando a empresa e a sociedade trabalham juntas. A Cooperativa 
procura soluções eficientes, em seu entorno, contribuindo assim com o desenvolvimento social e am-
biental, orientando ainda seus colaboradores, familiares e as comunidades em que atua a disseminar co-
nhecimento, voluntariado, prevenção de doenças, reciclagem e cidadania socioambiental. A cooperativa 
acredita que a lição bem feita deva começar dentro de casa e frutificar na sociedade.

A cooperativa surgiu com o compromisso de cuidar também - como faz com a saúde - das comunidades 
com as quais se relaciona. Por isso, ao longo de seus 21 anos, tem crescido seus projetos e programas, 
passando do investimento social privado para os mais voltados a provocar mudanças efetivas, com ga-
nhos para todos. As ações renderam reconhecimento nacional com o Selo de Responsabilidade Social em 
2012, 2013, 2014 e 2015. 

Os critérios para avaliação no selo levam em consideração temas como valores, transparência e gover-
nança, relação com o público interno (desenvolvimento, empregabilidade e comportamento frente às 
demissões), cooperados, fornecedores, clientes, governo e sociedade (transparência, combate à corrupção 
e valorização da cidadania) e meio ambiente (educação e conscientização ambiental).
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Estão entre os compromissos adotados pela Unimed Ji-Paraná os “Oito Objetivos do Milênio 

(ODM)”, que foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro de 2000, 

quando 189 países integrantes dessa entidade, entre eles o Brasil, fixaram essas metas, consideradas 

como prioritárias, para serem alcançadas até 2015.

Ao assinar, a Cooperativa compromete ao alinhamento de seus projetos e ações socioambientais 

com as metas do milênio, reportar os resultados dos projetos para a Unimed do Brasil e incentivar 

suas partes interessadas no engajamento dessa causa.

Foi assinado pela Cooperativa, no ano de 2010, o termo de compromisso que firma com a Unimed do 

Brasil um efetivo esforço que visa a permanente contribuição com o programa “Unimed abraça os 

ODM”.

Objetivos do Milênio
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A Unimed Ji-Paraná mantém um programa de incentivo a apoio ao voluntariado. Os colaboradores são 
encorajados a participar de projetos de voluntariado, atuando em várias áreas, de forma a contribuir para 
melhoria de indicadores de desempenho social.  São também estimulados a fazer parte de campanhas 
na Responsabilidade Social, uma série de atividades, sempre com foco em apoiar os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, mas especificamente em favor da saúde e interesse pela comunidade. 

Os uniformes da cooperativa não devem ser usados por quem não trabalha na Unimed, mas, a partir da 
criatividade de alunos e voluntários da APAE, ganham novos cortes para vestir pessoas em outros con-
textos e gerar de renda a quem se dedica à confecção. Na troca dos uniformes em 2015, mais de 200 
peças foram doadas a instituição.

Voluntariado

Doação de uniformes a APAE
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“Por que fazer sozinho se podemos fazer juntos?”

Todos os anos, os colaboradores visitam o Lar do idoso Aurélio Bernardi e levam atividades recreati-

vas, oferecem lanche saudável, música e cuidados com a beleza.  A ação tem despertado nos volun-

tários o interesse de que mais ações possam ser feitas, de modo que os laços de fraternidade sejam 

fortalecidos. Além de incentivar o voluntariado e visitar os idosos, a Cooperativa, a mais de oito anos, 

ajuda financeiramente a instituição e também realiza doação de medicamentos, quando necessário, 

para o Lar do Idoso.

Criado em 2009 por iniciativa do sistema Ocemg, o Dia de Cooperar já faz parte do calendário anual 

da Unimed Ji-Paraná. Em 2013, 2014 e 2015, o Dia C foi comemorado com uma série de ati-vidades 

envolvendo os colaboradores. Nesta vertente, a Cooperativa contribuiu com as comunidades 

carentes da nossa área de ação, com os idosos e as crianças. 

As ações do Dia C também contemplam atividades com as crianças e adolescentes que vivem no 

Abrigo Municipal de Ji-Paraná, incentivo aos colaboradores a doação de sangue e cadastro de medu-

la óssea em parceria com o Hemocentro de Ji-Paraná e Cacoal.

Dia C
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Visita de voluntários Unimed ao Lar do Idoso

Campanha de Doação de Sangue faz parte do
cotidiano da Cooperativa

Colaboradores promovem atividades
recreativas as crianças do Abrigo
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No que diz respeito à educação ambiental, a Unimed Ji-Paraná trabalha também na conscientização 

de seus colaboradores a respeito da sustentabilidade. Mensalmente são divulgadas dicas de 

consumo consciente e cuidados com os recursos naturais por meio da Intranet, Wallpaper Fique por 

Dentro e Jornal Mural. São divulgadas dicas de sustentabilidade para o público externo por meio de 

matérias para a Revista Bem Viver, as quais são baseadas em campanhas e artigos publicados por 

institutos renomados como Ethos e Akatu. Via Facebook, a Cooperativa divulga dicas e ações 

voltadas à sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

Para fazer um mundo melhor

Respeito ao Meio Ambiente e Legislação

A ausência de multas relacionadas a não conformidade com leis e regulamentos ambientais, assim 

como a inexistência de queixas e reclamações relacionadas a impactos ambientais é um dos reflexos 

tangíveis do respeito ao meio ambiente e à legislação adotados pela Unimed Ji-Paraná. As medidas 

tomadas para assegurar o cuidado com o meio ambiente como o consumo consciente de recursos e 

o gerenciamento de resíduos são formas da Cooperativa prezar pela responsabilidade ambiental em 

suas atividades.
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Esporte

A Política de Patrocínio da Unimed Ji-Paraná está alinhada com seus propósitos, crenças e valores. 

Por isso, prioriza as ações que levam o conceito da promoção da saúde, que refletem na saúde física 

e mental de todos, potencializar todos os públicos, incentivando cada um a superar seus limites, de 

acordo com seus objetivos de vida. Entre os projetos apoiados está a Escola de Futebol AJS Unimed, 

uma das mais tradicionais escolinhas de futebol de base de Ji- Paraná. Com o projeto, o esporte 

passa a fazer parte de mais de 70 crianças e adolescentes que competem dentro e fora do Estado. 

O desenvolvimento do esporte em Rondônia e o patrocínio na área esportiva não é focado apenas no 

futebol. A política de patrocínio abrange outras modalidades como o Karatê Interestilo, organizada 

pela Associação de Artes Marciais Físicas Impacto, que conta com cerca de 40 atletas e é patroci-

nada pela Unimed Ji-Paraná há mais de 10 dez anos. Outro patrocínio é para os atletas da seleção ji-

paranaense de karatê Shotokan. Equipe Ouro e prata em diversas competições fora do Estado.

A Unimed Ji-Paraná investe também em patrocínios a ações organizadas por membros da sociedade 

com o objetivo de promover a educação, saúde, qualidade de vida, esporte e outros atributos relacio-

nados à Responsabilidade Socioambiental e à marca Unimed. 

Essas estratégias de responsabilidade social são trabalhadas junto ao Marketing que têm como 

objetivo assegurar alinhamento com o negócio e estratégia, aumento da credibilidade, maior con-

fiança e melhoria da imagem.
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A escolinha de futebol AJS Unimed é patrocinada
pela Cooperativa a quase 10 anos  

O patrocínio ao Karatê faz parte das
diretrizes da Marca 

Atleta recebe medalha de ouro em
campeonato Brasileiro de Karatê
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Em 2013, a Unimed Ji-paraná realizou uma gincana solidária, despertando o voluntariado, a prática da 

cidadania e a integração entre os colaboradores por meio de competições saudáveis. A gincana 

mobilizou colaboradores para cumprir a tarefa de arrecadar alimentos, brinquedos e participar de 

doação de sangue e incentivar familiares. Os donativos arrecadados foram entregues a instituições 

de caridade de Ji-Paraná. Foram arrecadados 1.497 brinquedos, três toneladas de alimentos e 22 

pessoas doaram sangue. 

Gincana Juntos Somos Mais
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Outubro Rosa e Novembro Azul

Para a comunidade em geral, a Unimed Ji-Paraná também promove diversas ações voltadas à 

promoção da saúde e qualidade de vida. Em 2014 e 2015, a Cooperativa aderiu ao Outubro Rosa, 

movimento mundial de conscientização à prevenção, combate e diagnóstico precoce do câncer de 

mama. A Sede da Cooperativa foi iluminada de rosa, banners explicativos sobre a doença foram 

colocados em todas as unidades da Cooperativa e os colaboradores participaram ativamente da 

ação. Atendentes utilizaram camisetas e o restante dos colaboradores utilizaram laços rosas, 

símbolo da luta contra o câncer de mama.

Após a mobilização em torno da saúde da mulher, a Unimed promoveu uma outra importante ação: o 

Novembro Azul. Durante o mês de mobilização, peças, spots, banners nas unidades da cooperativa 

deram dicas sobre o câncer de próstata, mostrando que não é preciso ter medo e nem vergonha de 

se cuidar.
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RECONHECIMENTO
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Mais uma vez, o compromisso da Unimed Ji-Paraná com o desenvolvimento sustentável e a forma com 

que conduz o negócio foi reconhecido em diferentes premiações. Isso mostra que o trabalho cuidadoso 

que a Unimed Ji-Paraná realiza diariamente para oferecer a melhor  assistência a seus beneficiários, está 

presente em todas as dimensões da organização.

Nos últimos quatro anos, a Unimed Ji-Paraná conquistou 

a categoria Prata do Selo Unimed de Sustentabilidade. 

Essa categoria revela que a cooperativa assimilou o con-

ceito da gestão sustentável e boa parte de seus proces-

sos refletem sua implantação, havendo planejamento e 

monitoramento de suas ações.

Esse selo é o resultado de esforços conjuntos que visam 

uma Unimed e um mundo melhores!

Selo Unimed de Sustentabilidade
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Prêmio Alberto Urquiza Wanderle
 de Comunicação do Sistema Unimed

Desempenho da Saúde Suplementar

Este reconhecimento é fruto da dedicação da equipe de colaboradores que 

executaram este trabalho reafirmando o compromisso da cooperativa com 

o cuidado com os beneficiários.

A Unimed Ji-Paraná foi a grande vencedora da categoria Revista do 11º 

Prêmio Alberto Urquiza Wanderley de Comunicação do Sistema Unimed. O 

jornal mural com o Fique por Dentro, Intranet do Colaborador e a Bem Viver 

foram finalistas nas três categorias em que concorriam e a Revista recebeu 

o prêmio de 1º lugar!

A Unimed Ji-Paraná melhorou posição no Índice de Desempenho de Saúde Suplementar (IDSS), estabelecido 

pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, ano base em 2014. 
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IDSS

A Cooperativa alcançou o nível 0.823 na melhor faixa de classificação das operadoras de planos de saúde 

(entre 0,8 e 1), incluindo nota máxima em atenção à saúde e na dimensão econômico-financeira. Critérios 

analisados englobam a assistência prestada pelas operadoras aos seus clientes, indicadores de satisfação do 

cliente, além de estrutura e operação da empresa.

O IDSS é um dos componentes do Programa de Qualificação da Saúde Suplementar. Segundo a ANS, é de 

extrema utilidade para o consumidor que precisa, por exemplo, contratar novos planos ou saber como estão 

sendo avaliados os serviços da operadora. A agência recomenda à pessoa que for contratar um plano de saúde 

analisar o índice da operadora para avaliar e até comparar os desempenhos e, com isso, escolher a empresa de 

melhor qualidade.

- Econômico-financeiro: Acompanha o equilíbrio econômico-financeiro das operadoras sob o ponto de vista 

das condições de liquidez e solvência, avaliando a capacidade de manter-se em dia com as obrigações finan-

ceiras junto aos prestadores para o atendimento com qualidade de forma contínua (peso de 20%).

O QUE É AVALIADO

- Atenção à saúde: Avalia a qualidade da atenção, considerando as ações de promoção, prevenção e assistên-

cia à saúde prestada aos beneficiários, quesito que corresponde a 40% da composição da nota.
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- Satisfação dos beneficiários: É determinada considerando os resultados do índice de reclamações e da 

proporção de beneficiários com desistência no primeiro ano de contrato. Também mede a gravidade das 

infrações à legislação cometidas pela operadora (20%).

- Estrutura e operação: Verifica as condições da rede de consultórios, hospitais, ambulatórios, laboratórios e 

centros diagnósticos oferecidos para atendimento aos beneficiários. Além disso, avalia o cumprimento das 

obrigações técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS (20%).

A Unimed Ji-Paraná alcançou a nota 0.823, a 

sua melhor avaliação desde a 

implementação do IDSS, em 2008

Gráfico de evolução do IDSS
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CONSTRUINDO UM
MODELO PARA O
FUTURO

‘‘O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente.’’
Mahatma Gandhi
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Promover a melhoria contínua na qualidade da atenção à saúde, criar eficiência assistencial e 
administrativa, incorporar avanços efetivos na organização do quadro social, aprimorar o cuidado com 
os clientes e, como resultado, valorizar o trabalho médico. Esses são os principais desafios dos 
próximos anos. Superá-los exigirá deslocar o foco dos custos com o tratamento da doença para o 
cuidado integral e com geração de valor.

Sob a perspectiva da sustentabilidade, os resultados e os impactos da Cooperativa para os seus 
públicos deverão ser avaliados, também, nas dimensões do cuidado, da qualidade, do engajamento e da 
satisfação das pessoas. O nosso propósito e, portanto, a medida do nosso sucesso está em melhorar a 
vida das pessoas.

Alguns passos importantes foram dados e o compromisso com a sustentabilidade do negócio foi 
firmado. Para isso, duas estratégias assumem papel de destaque no planejamento da Unimed Ji-Paraná: 
participação e inovação.

Com os pés no presente e o olhar para o futuro, a inovação contribuirá com soluções para as demandas 
da operação, bem como para a abertura de novas frentes de resultado.

A administração da Unimed Ji-Paraná será renovada, mas o compromisso de engajar os médicos 
cooperados, assim como os demais públicos, na definição de ações para cuidar melhor das pessoas, na 
medida das suas necessidades, e gerar mais saúde deve ser reafirmado. Na melhoria da eficiência 
assistencial, buscam-se os recursos para elevar os ganhos dos cooperados e assegurar a perenidade da 
Cooperativa.

Nos últimos quatro anos, a Sustentabilidade esteve em uma incubadora na Unimed Ji-Paraná, os 
projetos geridos foram cuidadosamente desenhados e reestruturados, atendendo a nova visão da 
Cooperativa, focando nos indicadores de processos e resultados.
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METAS PARA 2016
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São eles:

1. Reajustar os Honorários Médicos, na média em 13,65%, através da implantação da CBHPM 5ª Edição – 
2012, com deflator de 5%

· SADT: Correções dos portes, sem UCO.

b) Projeto INTEGRAR - Voltado para organização do quadro social

Serão reajustados de forma diferenciada os seguintes itens:

2. Reajustar a Tabela dos Prestadores de Serviço, na média em 82,86%, nos próximos 5 anos, sendo 
18,25% em 2016 e 13,66 nos exercícios subsequentes

· Integralização de sobras;

4. Aprimorar os projetos em andamento, mantendo sempre as boas práticas de governança.

· Consultas em Pronto Socorro: R$ 66
· Consultas eletivas em consultório: R$ 100

3. Projeto de capitalização da Cooperativa, visando mantê-la enquadrada dentro dos limites exigidos 
pela ANS, quanto ao Lastro Financeiro e Margem de Solvência. Esse objetivo poderá ser atingido 
através de uma ou mais das seguintes possibilidades, em ordem de prioridade:
· Venda do imóvel do anel viário;

c) Projeto QUALIFICAR  - Voltado para organização da rede prestadora  

a) Projeto REESTRUTURAR - Voltado para organização interna da Cooperativa

· Visita hospitalar: R$ 66

· Pagamento de juros ao capital social;

· Criação de Fundo de Capitalização
· Chamada de capital
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7. Implantar o Programa de Cuidado Domiciliar

10. Rescindir o contrato com a Câmara de Liquidação Regional da Federação Norte/Nordeste e 
implantar o Núcleo de Contas Médicas de Intercâmbio na Unimed Ji-Paraná

13. Realizar pelo menos quatro reuniões dos Núcleos Regionais de Desenvolvimento (NDR) de Ji-Paraná 
e Cacoal

6. Redefinir a Política de Benefícios aos cooperados, baseado na equidade do quadro social

8. Implantar o Serviço de Auditoria Analítica

9. Implantar o Serviço de Oncologia Ambulatorial

5. Concluir a Reforma Estatutária e Regimental

11. Deliberar em AGO sobre a desfiliação da Federação Norte/Nordeste e o pedido de filiação à 
Federação de Mato Grosso

12. Concluir a reforma estrutural da sede, adequando-se às normas do Corpo de Bombeiros e demais 
órgãos de fiscalização

14. Realizar Festa de Confraternização “Unimed 21 anos” . 
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Cuidar é a nossa vocação
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Continuar superando
todos os obstáculos

#esseéoplano
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Ficha Técnica

Tiragem: 200 unidades

Agradecimento a todos os gerentes e colaboradores que 
contribuíram para este Relatório de Gestão. 

Coordenação: Cristiane Abreu

Edição e texto: Cristiane Abreu

Projeto gráfico e diagramação: Nathalia Celestina

Fotos: Central da Marca Unimed e acervo Unimed Ji-Paraná

Gravação Pen drive: Unimed Ji-Paraná

131



21

A
N

S
 n

° 
3
4
7
5
0
7

facebook.com/unimedjpr 

Av. Transcontinental, 1019 – Centro - Fone: (69) 3411-3800 – Ji-Paraná - RO


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90
	Página 91
	Página 92
	Página 93
	Página 94
	Página 95
	Página 96
	Página 97
	Página 98
	Página 99
	Página 100
	Página 101
	Página 102
	Página 103
	Página 104
	Página 105
	Página 106
	Página 107
	Página 108
	Página 109
	Página 110
	Página 111
	Página 112
	Página 113
	Página 114
	Página 115
	Página 116
	Página 117
	Página 118
	Página 119
	Página 120
	Página 121
	Página 122
	Página 123
	Página 124
	Página 125
	Página 126
	Página 127
	Página 128
	Página 129
	Página 130
	Página 131
	Página 132

