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Id���idade Org����a�i�al
Negócio

Visão

Missão

Valores

Prover soluções em saúde.

Ser reconhecida pelos
clientes, cooperados e
funcionários como empresa
referência na área de saúde, 
valorizando o trabalho dos 
cooperados, funcionários e
satisfazendo os clientes.

Propiciar assistência médica
de qualidade oferecendo
mercado de trabalho ao
médico cooperado.

Ética

Compromisso

Profissionalismo.

Respeito aos cooperados,
clientes, funcionários e
credenciados

Legalidade

Transparência

Governança Cooperativista
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Dr. Carlos Henrique Amaral (Suplente)
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Diretor Presidente
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Próprios
Dr. Rafael Machado Ferreira

Diretorde Marketing e Vendas
Dr. Ronaldo Gonçalves de Freitas
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Diretoria Executiva da Unimed Gerais de Minas

Prezado(a) Cooperado(a),

O Relatório de Gestão do ano contábil de 2017 da Unimed Gerais de Minas reflete-se em números e gráficos que, de forma 
muito satisfatória, foram o produto das boas práticas de gestão, consciência cooperativista e compromisso com as regras 
previamente acordadas.

É inquestionável o ganho ocorrido na valorização do médico cooperado da Unimed Gerais de Minas neste período. Diante de 
tantos desafios que o país passou todo o ano de 2017 é gratificante podermos apresentar um balanço social repleto de boas 
notícias que demonstram a consolidação da saúde financeira de nossa cooperativa.

Este relatório reafirma o nosso compromisso com a construção de uma Unimed cada vez mais profissional e sólida.
Saudações cooperativista;

Diretoria Executiva da Unimed Gerais de Minas

 



P��n��p��� aç�� d��������id��
�m 2017 p��a alc�nç�� a ���ã�!



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Realização das reuniões itinerantes do Programa de Organização do Quadro Social.

Cumprimento de todas as exigências com a Agência Nacional de Saúde (ANS).

Contínuo crescimento da receita operacional bruta.

Continuidade da política de remuneração variável para o cooperado
com melhor remuneração na consulta médica e no procedimento
médico.

Apuração e premiação do PIC (Programa de Integração do Cooperado).

Inauguração do Centro de Promoção da Saúde.

Revisão do regulamento do PIC (Programa de Integração do Cooperado).

Certificação do corpo clínico do Unimed 24 Horas.

Revisão do Planejamento Estratégico com assessoria da Unimed Federação Minas.



12

13

14

15

16

17

18

Conquista do Selo Ouro de Excelência Educacional promovido
pela Unimed Federação Minas.

Agendamento de consultas e exames em Curvelo para os
clientes de outras cidades da área de ação da Unimed Gerais
de Minas objetivando a redução do intercâmbio.

Gratificação por desempenho para o médico cooperado.

Classificação da Unimed Gerais de Minas na melhor faixa do
IDSS (Índice de Desempenho da Saúde Suplementar) da
Agência Nacional de Saúde (ANS).

Evolução do Projeto de Agendamento Online.

Continuidade na utilização da ferramenta Painel de Risco em
Governança desenvolvido pela Unimed Federação Minas.

Manutenção do Selo Prata de Governança Cooperativa e
Sustentabilidade da Unimed do Brasil.

10

11

Continuidade no processo de implantação do novo Sistema de Gestão Integrado Unimed
HRP.

Remuneração da quota parte dos cooperados em 12%.



23

24

25

Continuidade do canal de marcação de consultas médica.

Continuidade do Gerenciamento Eletrônico de Documentos 
GED).

Participação da Unimed Gerais de Minas nas mídias
digitais.

21

22

Implantação do Programa Relacionamento com Médico Cooperado.

Continuidade do trabalho de gerenciamento de rede
credenciada.

19

20

Revisão do Regimento Interno.

Preparação para acreditação conforme RN 277 da Agência Nacional de Saúde (ANS).



M��cad�



Desde o ano de 2015, o setor de saúde suplementar no Brasil vem 
sofrendo com os impactos econômicos e políticos que geram reflexos 
nos contratos coletivos, ao qual estão vinculados a maioria dos clientes, 
comprometendo, portanto,  a carteira global das operadoras.

No ano de 2017, o mercado atendido pela Unimed Gerais de Minas 
apresentou uma modesta recuperação, retomando o crescimento e, 
consequentemente, restabelecendo a inclusão de funcionários no plano 
de saúde. Somente as inclusões superaram 5 mil clientes no ano que 
correspondeu a um aumento de 23% em relação ao ano anterior.

Mantivemos uma forte atuação comercial na captação de novos clientes 
resultado do desempenhos da equipe própria de vendas e da revenda 
autorizada. O crescimento de vendas de novos contratos no ano de 2017 
em relação ao ano anterior foi de 72%, ratificando que as práticas 
comerciais adotadas estão direcionadas para o crescimento da carteira.

Reforçando o compromisso comercial de crescimento de carteira com 
qualidade e sustentabilidade, obtivemos um resultado positivo, superior 
ao previsto no planejamento de vendas em mais de 33%, com receita 
aproximada de 972 mil reais no ano.

M��cad�



������m���� de C������a de C�i�����
(2013 a 2017) 

2013                 2014                  2015                2016               2017

39.396 39.045

34.850
37.457 39.262

No último triênio, a carteira de clientes da Unimed Gerais de 
Minas cresceu mais de 12%, garantindo assistência médica 
para 39.262 clientes. Considerando os dados apresentados 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
acumulados até setembro de 2017, se considerarmos a carteira 
global de beneficiários em planos de saúde, identificamos um 
decréscimo de 3,88%. 

O resultado da Unimed Gerias de Minas demonstra que o 
mercado atendido vem em constante crescimento, superando 
as adversidades econômicas/financeiras apresentadas, 
contrapondo o cenário nacional.
No último ano, obtivemos um saldo da carteira superior a 1.800 
clientes. No mesmo período, foram desligados 4.189 clientes, 
quantidade que superou a previsão do planejamento de 
vendas em 11%.
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������m���� de C������a ���med G����� de ��n�� X C�n��i� Br��il
(2014 a 2017) 

2014

1.90%

2015
-2.32% -3.11%

-0.80%2016 2017

-10,74%

4.82%

7.48%

-10.74%

Operadoras Brasil Unimed Gerais de Minas

O crescimento de carteira da Unimed Gerais de Minas se 
destacou frente ao desempenho do mercado de saúde 
suplementar no Brasil. Em 2017, a carteira da Unimed 
cresceu em 4,82% se comparado com o ano anterior, 
enquanto que os beneficiários de planos de saúde no Brasil 
reduziram em 0,80%, conforme dados apresentados pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Ao bom desempenho,  podemos atribuir à retomada do 
crescimento em nossa carteira de clientes corporativos, 
composto pelos novos contratos concretizados no ano, 
adesões aos contratos já estabelecidos, bem como ao 
retorno de uma importante empresa à carteira de clientes 
da Unimed.



E���uçã� V���me de V�nd��
(2013 a 2017)  
O volume de vendas realizadas em 2017 foi de 7.852 clientes correspondendo a 
37% de aumento em relação ao ano anterior.

Mantivemos o modelo de equipe mista de vendas que se configurou como equipe 
própria da Unimed Gerais de Minas juntamente com a revenda autorizada.

As vendas formalizadas em sua grande maioria são oriundas de contratos 
coletivos vinculados às Pequenas e Médias empresas, que se mantiveram como o 
foco principal da atuação comercial da Unimed Gerais de Minas.
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83%                  81%                 81%                   80%                 81%               81%

                2013               2014               2015              2016                 2017

               2013                      2014                     2015                    2016                  2017

Coletivos

Individual/Familiar

A contratação de planos coletivas (empresariais e adesão) segue 
como principal vínculo dos beneficiários aos planos de saúde onde 
está concentrada a maior porção de clientes.

A carteira de clientes da Unimed Geais de Minas finalizou o 
exercício de 2017 com uma concentração de 83% de clientes 
vinculados à modalidade de contratação coletiva, enquanto que os 
planos Individuais/Familiares corresponderam a 17%.

A formatação apresentada representa uma distribuição 
harmônica, mantendo o equilíbrio da carteira global de clientes e 
reduzindo a dependência do negócio a somente um tipo de 
contratação.

C��p������� da c������a de
c�i����� p�� ��p� de c������açã�
(2013 a 2017) 

19% 19% 20% 19% 17%

83%81%80%81%81%



E���uçã� da ������b�içã� da c������a de c�i����� p�� pr�����
(2013 a 2017)
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Custo Operacional

Participativo

Pré pagamento

Auto gestão

O plano com fator moderador (coparticipação) permanece como o tipo 
de plano com maior concentração de clientes acompanhando a 
tendência de mercado. Respondem por mais de 60% da carteira com os 
seus mais de 23 mil clientes.

Já os planos em pré-pagamento (sem coparticipação) apresentaram 
uma redução de 600 clientes que correspondem a uma queda de 9% em 
relação ao ano de 2016. A baixa da carteira em pré-pagamento é 
considerada natural, se observarmos o comportamento do mercado 
tendo em vista a ausência do mecanismo de regulação de utilização do 
plano.

Permanecemos com um grande contrato na modalidade de custo 
operacional (pós-pagamento). O término do ano contou com 3.700 vidas 
vinculadas ao modelo de contrato. Por solicitação da contratante, 
implementamos o programa médico da saúde, com o intuito de 
acompanhar a carteira de cliente de modo a otimizar o acesso aos 
recursos em busca de maior assertividade dos tratamentos.

Os contratos  com autogestões contam com 5.379 clientes que são 
atendidos pelos médicos cooperados em toda área de ação o que 
viabiliza a geração de trabalho médico. Atualmente corresponde a 14% 
da carteira que consideramos importante para a efetivação da missão da 
Unimed.
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Tr�balh� Mé�ic�



Tr�balh� Mé�ic� C��ult�� �m C��ult��i�
Valores brutos referentes a produção médica (2013 a 2017)

Em 2017, a produção médica bruta teve crescimento de 11%
em relação ao ano de 2016. Aumento de R$ 1.532.096,00

Evolução do número de consultas em Consultório nos últimos cinco
anos (2013 a 2017)
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Houve um aumento de 6% no número de consultas feitas em
consultórios em em relação a 2016.
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E���uçã� d� �al�� da c��ulta p��a �� Mé�ic��  C��p��ad�� (2013 a 2017)

Sendo o valor básico da consulta em 2017 R$84,00 e a 
média anual da consulta paga a R$105,00,  foi pago na 
média um valor de 25% maior que o valor básico, com o 
maior valor pago no ano de R$110,00 para cooperado 
que participa do AOL.

Para a tabela de procedimentos médicos, foi adotada a 
CBHPM 2015 deflator de -12%, mesma tabela adotada 
no Intercâmbio Nacional do Sistema Unimed.

Esses números significaram R$ 1.865.469,00 
distribuídos a mais no ano de 2017 em consultas.

Em 2017, a Unimed Gerais de Minas continuou a 
promover a valorização do médico cooperado através de 
uma remuneração mais justa.
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Além dos valores adicionados às consultas, novamente foi feita uma 
gratificação por desempenho no valor de R$ 967.543,43; 
somando-se a isso, houve uma distribuição no PIC (Programa de 
Incentivo ao Cooperado) no valor de R$ 203.782,58 e mais o 
subsídio de 48% recebido pelo cooperado no plano de saúde 
contratado que totalizou no ano R$ 1.982.520,21.

Somando-se todos esses valores em 2016, foram destinados ao 
cooperado a mais em relação à sua produção normal o valor de 
R$ 5.019.315,22.

Foram distribuídas de forma antecipada pela Unimed Gerais de 
Minas 38% das sobras totais.



C����idaçã� F�n�nc���a



Rec��t�� F�n�nc����� T�����
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Em 2017, a Unimed Gerais de Minas teve receitas 
financeiras totais no valor de R$ 84 milhões.
Aumento de 6% em relação ao ano de 2016.

O gráfico ao lado mostra a taxa de crescimento das receitas financeiras 
nos últimos 5 anos. Devido a grande dificuldade da economia do pais, 
2017 teve o  menor crescimento de receita dos últimos anos. 
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����� �������n�ial

Tivemos 2017 como o ano em que houve o menor 
crescimento dos Custos Assistenciais da nossa história, 
como pode ser observado no gráfico, apenas 3%, 
significando em números absolutos o valor de
R$ 1.757.333,00.

Esse valor  significou uma sinistralidade financeira de 
72,4%.

O gráfico abaixo mostra o histórico em percentual de 
crescimento do Custo Assistencial em relação ao ano 
anterior.
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�te ��á�ic� m����a � �n�ice de ��i���açã� (�������a�idade) d�� úl��m�� 5 �n��.
P�d�m�� �bs����� �ue h��� �ma �ueda de 9 p����� p��c���u��� �m relaçã�
a� �n� de 2016.
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Em 2017, os atendimentos aos nossos clientes no 
intercâmbio entres Unimeds, teve um custo de R$ 31,9 
milhões e os atendimentos locais foram responsáveis por R$ 
29 milhões como demostra o gráfico.

Nos atendimentos locais, o valor destinado ao Cooperado 
correspondeu percentualmente a 54,2%. Em valores 
absolutos, R$ 15,8 milhões, ocasionando um aumento de 11%.

Cooperado                 Hospitais                  SADT                   Laboratório
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No gráfico abaixo, segue a evolução das despesas 
operacionais da Unimed Gerais de Minas.
Verificou-se um aumento de 8,7% se comparado com o 
ano de 2016. Em 2017, foram feitos alguns investimentos, 
além do aumento de tributos federais, o que explica o 
aumento das despesas.

* Novo sistema De Gestão
* Usina Fotovoltaica
* Projeto arquitetônico do Unimed 24 Horas
* Implantação de Loja própria de Vendas 

25%

15% 20%

21%
23%
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D��p���� Op��a�i����

Em 2017, tivemos um crescimento do nosso faturamento na ordem de 14,8%,  
fruto das entradas de novos clientes e reajuste necessários para o equilíbrio das 
carteiras PJ. Com relação as Despesas Administrativas, houve uma leve queda 
no percentual em relação ao ano de 2015, fechando o ano com 15,4% do total 
faturado.
Os custos assistenciais em 2016 se mantiveram controlados com algumas 
oscilações durante o ano, mas fechando o exercício com percentual de 75% 
considerado pela Agência que regula os planos de saúde no Brasil como o ideal.
Alguns indicadores como liquidez e endividamento tiveram resultados muito 
bons para os parâmetros do setor de saúde suplementar. Liquidez Geral são as 
obrigações que a empresa tem no curto e longo prazo. Esse indicador foi de R$ 
1,89, ou seja, para cada R$ 1,00 de obrigação sobram R$ 0,59. A Liquidez 
corrente que tem o mesmo conceito está com o índice de R$ 2,39.  O grau de 
endividamento total da cooperativa está com índice de 0,47 e o parâmetro da 
ANS é de 0,77, não ocasionando endividamento financeiro,  mas obrigações que 
a empresa tem a cumprir, englobando obrigações de curto e longo prazo. 
A Rentabilidade da empresa ficou em 12%; a média do setor de Saúde 
Suplementar é de 2%. Isso demonstra que, com todo o cenário político e 
econômico desfavorável, a Direção da empresa está agindo de forma correta.
O ROA (retorno sobre o ativo) - capacidade que uma empresa tem de gerar 
lucros a partir de seus ativos -  em 2017 foi de 36%,  destacando que os recursos 
da Unimed aplicados no negócio renderam 36% ao passo que no mercado os 
rendimentos alcançaram apenas 6,75%.
Já o ROE (retorno sobre o patrimônio) - indicador financeiro percentual que se 
refere à capacidade de uma empresa em agregar valor a ela mesma utilizando 
os seus próprios recursos - foi de 21%, ou seja, foi gerada riqueza e incorporada 
ao seu patrimônio solidificando mais a saúde econômica/financeira da 
empresa.
A Unimed Gerais de Minas perante a ANS está com todas as suas obrigações 
referentes às Reservas Técnicas e os Ativos Garantidores dessas reservas. 
A Margem de solvência, que é uma reserva prudencial exigida pela ANS para 
suportar possíveis oscilações da nossa operação, constituiu-se como uma 
reserva crescente  para atingir em 2022 sua forma integral.
 Com esses dados, concluímos que a empresa, apesar das dificuldades que o 
país enfrenta nos últimos anos, está no caminho certo, operando com 
responsabilidade e tendo a credibilidade dos nossos clientes e parceiros.



R��p���bi�idade S��ial
C��p���������a



���med d� B�m: S�n�ul�� �p�ia ��i�i������ s��i���
Nesse ano, criamos a identidade Unimed do Bem. A Unimed Gerais de Minas 
acredita que atitudes do bem podem mudar a vida de muitas pessoas,  por isso 
está presente em várias comunidades, proporcionando melhoria na qualidade de 
vida e reforçando cada vez mais seus valores.

A cooperativa pratica o 7º Princípio Cooperativista: Interesse pela Comunidade 
dedicando recursos para o patrocínio, apoio e desenvolvimento de projetos 
sociais que contribuam para a solução dos problemas que afetam a sociedade 
local.

Frente às dificuldades que os projetos vivenciam, a Unimed Gerais de Minas se 
sensibilizou e realiza apoio financeiro para diversas iniciativas sociais. procuram 
assistir a todos os 350 alunos e oferecer estímulos para que tenham respeitado o 
seu direito a igualdade social.

Manter uma obra filantrópica que tem o certificado do Conselho Nacional de 
Assistência Social com tanto esmero, requer a doação de um generoso número de 
benfeitores que acreditam que a educação favorece a todos e contribui para que a 
oportunidade ofertada aos 350 alunos seja suficiente para alcançarem voos rumo 
a horizontes promissores.

Vários encargos e custos fixos têm crescido devido à inflação, já as verbas, 
permanecem fixas, gerando uma maior atenção por parte de todos os ex-alunos 
que se mobilizaram diante das dificuldades encontradas pelo Centro Social 
Achilles Diniz Couto, e hoje se tornaram também doadores e ajudam a manter esta 
obra.



Mantivemos o apoio financeiro ao Centro Social Achilles Diniz Couto.

A instituição, comandada pela Irmã Mônica, segue firme com o seu 
propósito de contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária 
através de formação cultural e intelectual dos mais de 350 alunos 
assistidos pela instituição.

Em novembro, contamos com a participação dos alunos da oficina de 
música do Projeto, que acolheram os funcionários da Unimed Gerais de 
Minas no evento de lançamento da campanha de reforço da Identidade 
Organizacional da Unimed Gerais de Minas.

C����� S��ial Ac�ill�� D���� C���� 



O Projeto Adolescente Aprendiz contou com o apoio financeiro da 
Unimed Gerais de Minas.

O projeto, que é conduzido pelo Rotary Curvelo, concentrou suas 
atividades para atender aos adolescentes do bairro Ponte Nova.

Sua atuação tem seus pilares no desenvolvimento dos alunos nas mais 
diversas áreas: educação, esporte e cultura. Todo o propósito contribui 
para melhorar a capacitação e atuação dos envolvidos  no mercado de 
trabalho.

Após realização de processo seletivo realizado pela Unimed Federação 
Minas para a vaga de menor aprendiz, realizamos a contratação do ex-
aluno do projeto, que vem desempenhando suas atividades de maneira 
exemplar, validando o importante trabalho realizado pelos Rotarianos.

A Unimed Gerais de Minas apoia esta causa e considera gratificante a 
possibilidade de subsidiar o desenvolvimento dos jovens de nossa 
cidade.

Pr�j��� Ad�l��c���e �pr�n��� 



No dia 1º de julho, a Unimed Gerais de Minas comemorou o Dia C (Dia de 
Cooperar) com os alunos do Centro Social Achiles Diniz Couto.

O Dia de Cooperar é uma iniciativa do Sistema Ocemg (Sindicato e 
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais) que, com o 
apoio e a participação efetiva das cooperativas de Minas Gerais, tem o 
objetivo de promover e estimular a integração das ações voluntárias de 
cooperados, colaboradores e familiares em um grande movimento de 
solidariedade cooperativista.

Com o objetivo crucial de mudar a vida dessas crianças, houve 
arrecadação de  alimentos não perecíveis que foram doados para o 
Centro Social Achiles Diniz Couto, envolvendo todas as Unidades da 
Unimed.

Dia de C��p����



Pr�m�çã� da S�úde



C����� de Pr�m�çã� da S�úde
O Centro de Promoção da Saúde (CPS) da Unimed Gerais de Minas foi 
cr iado para desenvolver  ações integradas de assistência 
interdisciplinar, prevenção de doenças e promoção da saúde. Um 
trabalho que envolve médico, equipe de enfermagem, nutrição, 
fisioterapia e auxiliar administrativo.

A promoção da saúde é definida como um conjunto de atividades, 
processos e recursos orientados a propiciar o melhoramento de 
condições de bem-estar e acesso a bens e serviços sociais que 
favoreçam o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e 
comportamentos favoráveis ao cuidado da saúde e o desenvolvimento 
de estratégias que permitam à população um maior controle sobre sua 
saúde e suas condições de vida em termos individuais e coletivos.

Esse é o  conceito que a Promoção da Saúde da Unimed Gerais de Minas 
vem buscando aprimorar a cada dia na busca constante do acolhimento 
e cuidado aos seus clientes.

Durante o ano de 2017, o CPS inaugurou  no dia 03 de fevereiro sua sede 
própria. Nessa ocasião, foram convidados todos os cooperados, 
principais parceiros, contratantes e funcionários. O espaço é destinado à 
prevenção e promoção da saúde dos clientes com espaço para 
atividades físicas, cozinha experimental e consultórios médicos.



Houve continuidade dos programas desenvolvidos em anos 
anteriores como o Gerenciamento de Casos Especiais (GCE), 
Saúde no Trabalho e Programa de Gestantes, além da 
participação em vários eventos solicitados pelas contratantes 
em diversas localidades e a inauguração do Programa de Saúde 
ao Idoso com as Irmãs Filhas da Caridade do Hospital Imaculada 
Conceição. 

O Gerenciamento de casos especiais (GCE) é um atendimento 
que assiste o cliente portador de doenças crônicas com 
limitações e seus cuidadores em domicilio. São realizadas visitas 
domiciliares e contatos telefônicos com o objetivo de capacitá-
los para l idar com as complicações existentes com 
conhecimento e praticidade, evitando assim os agravos à saúde e 
internações desnecessárias, além de promover o bem-estar e a 
satisfação dos clientes.

Durante o ano de 2017, o Centro de Promoção da Saúde 
promoveu “Encontros de Cuidadores” para discussão de 
assuntos atuais, esclarecimentos de dúvidas e fortalecimento 
dos envolvidos para que ofereçam cuidados melhores aos seus 
pacientes. É o programa que tem maior tempo de ação com 
aproximadamente  81 pacientes acompanhados mensalmente. 



O Programa Saúde no Trabalho é destinado aos colaboradores das 
empresas contratantes da Unimed Gerais de Minas, visando 
minimizar o adoecimento através de atividades voltadas para o 
combate do sedentarismo, obesidade, controle das comorbidades e 
hábitos alimentares inadequados. Tem como objetivo melhorar a 
qualidade de vida e fortalecer as relações interpessoais.

O Programa para Gestantes é  desenvolvido para as clientes  da 
Unimed Gerais de Minas de qualquer idade gestacional com intuito de 
oferecer a elas e a seus companheiros informações e treinamentos 
para que tenham uma gravidez tranquila e bem orientada. 

O Programa de Atenção à Saúde do Idoso visa ao desenvolvimentos de  
ações mais assertivas às necessidades dos beneficiários idosos no que 
diz respeito à promoção da saúde, prevenção e gerenciamento de 
fatores de riscos de doenças crônicas, além da manutenção da 
capacidade funcional e autonomia. O programa é destinado a todos os 
clientes da Unimed Gerais de Minas a partir de 60 anos que não 
possuem restrições físicas.



No ano de 2018, implementaremos dois novos programas:  o 
Gerenciamento de Doenças Crônicas para todos os clientes 
portadores não transmissíveis e o programa Cessação de 
Tabagismo que é destinado para os clientes  com o desejo de 
parar de fumar.  Outra novidade é a inauguração do Núcleo de 
Especialidades que contará com médicos nas áreas de 
Endocrinologia, Neurologia, Pediatria e Clínica Médica, gerando 
assim maior assistência para os clientes. 



Em �nd�m����



P��n��p��� aç�� �ue s��ã� d��������id�� �m 2018 p��a alc�nç�� a ���ã�

Implantação de Softwares de Auditoria em Contas
Médicas.

Remuneração da quota parte dos cooperados em 12%.

Continuidade das reuniões itinerantes dos núcleos de
Organização do Quadro Social.

Continuidade na participação do Selo de Excelência
Educacional promovido pela Unimed Federação Minas.

Continuidade na participação do Selo de Governança e
Sustentabilidade promovido pela Unimed do Brasil.

Participação do Programa de Desenvolvimento de gestão
Cooperativista (PDGC) promovido pelo Sistema OCEMG.
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8
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12

13

Preparação para acreditação conforme RN 277 da
Agência Nacional de Saúde (ANS).

Ampliação e Reestruturação do Pronto Atendimento
Unimed 24 horas.

Participação da Unimed Gerais de Minas nas mídias
digitais.

Revisão do Planejamento Comercial com a assessoria
da Unimed Federação Minas.

Realização das Reuniões de Análise Estratégica (RAE).

Continuidade da implantação do Gerenciamento
Eletrônico de Documentos (GED).

Revisão de Planejamento Estratégico com assessoria da
Unimed Federação Minas.



14

15

16

17

18

19

Busca do contínuo crescimento da receita operacional
bruta.

Inauguração do Núcleo de Especialidade no Centro
de Promoção da Saúde.

Implantação do Planejamento de Comunicação e
Marketing.

Revisão do Organograma da Unimed Gerais de Minas.

Auditoria Interna pela equipe da Federação Minas.

Implantação do setor de RH na Unimed Gerais de Minas.



��a�iaçã� da ANS
Agência Nacional de Saúde Suplementar



Ín�ice de D���������m���� da S�úde S�pl�m����� - IDSS
 A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) criou em 2007 o Programa de Qualificação da Saúde Suplementar para avaliar a 
qualidade das operadoras de plano de saúde, através do Índice de Desempenho de Saúde Suplementar (IDSS). 
O objetivo da ANS, com o programa, é melhorar a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras, garantir um equilíbrio no mercado e 
ajudar o consumidor na hora de optar por um plano de saúde.

O IDSS classifica as operadoras por meio de uma pontuação que varia de 0 a 1, divididas em cinco faixas. As faixas de pontuação no IDSS  
são :

0.00 a 0.19           0.20 a 0.39           0.40 a 0.59           0.60 a 0.79 e            0.80 a 1.

A ANS avalia o desempenho das operadoras de plano de saúde, com base em quatro dimensões:

* qualidade em atenção à saúde;
* garantia de acesso; 
*s ustentabilidade no mercado;
* gestão de processos e regulação.

A última avaliação divulgada pela ANS em 2017 evidenciou que  a Unimed Gerais de Minas atingiu a pontuação na faixa de 0.80 a 1 no 
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), ou seja, melhor faixa de classificação. 

IDSS da �p��ad��a 2017 (�n�-b��e 2016)10

0.8093



M��t���m���� d�� G�����i�� de �t�n��m����
O monitoramento da Garantia de Atendimento é o acompanhamento do acesso dos beneficiários às coberturas 
contratadas, realizado com base nas reclamações recebidas pela ANS e na quantidade de beneficiários de planos de saúde.

As reclamações consideradas nesse monitoramento se referem ao descumprimento dos prazos máximos para realização 
de consultas, exames e cirurgias ou negativa de cobertura assistencial. 

Destaca-se que a Unimed Gerais de Minas não teve qualquer um dos seus produtos relacionados nestes ciclos de 
monitoramento, mantendo-se classificada na “nota 0” (melhor faixa). Isto indica uma boa gestão de sua rede de 
prestadores.
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