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IDENTIDADE
ORGANIZACIONAL
NEGÓCIO

Prover soluções em saúde.

VISÃO

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

MISSÃO

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

VALORES

Ética
Compromisso
Profissionalismo
Respeito aos cooperados, clientes, funcionários e 
credenciados
Legalidade
Transparência
Governança Cooperativista01
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Dr. Ronaldo Gonçalves de Freitas
Dra. Sandra Cristina Gonçalves
Dr. Saulo Afonso Ivo de Figueiredo

Dr. Dr. Aurélio José de Abreu Neto (Efetivo)
Dra. Analice Paiva Viana Damásio (Efetivo)
Dr. Jair Domiciano Júnior (Efetivo)
Dra. Bruna Rausch F Ribeiro (Suplente)
Dr. Frederico Bartolazzi (Suplente)
Dra. Mariana Barbosa Lages S Gomes 
(Suplente)
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MENSAGEM DA DIRETORIA
EXECUTIVA
O ano de 2020 foi muito atípico para todos, no mundo inteiro e, lógico, também para a 
Unimed Gerais de Minas. A pandemia da Covid-19 trouxe inúmeras mudanças, desde 
conceituais até mudanças nas menores ações do nosso dia a dia.
O início foi marcado por muitas incertezas, receios e erros, tanto quanto à pandemia 
quanto ao nosso negócio. Com muito empenho e dedicação de todos, fomos nos 
aprimorando e evoluindo aos poucos, até atingirmos os conhecimentos necessários para 
tomarmos as decisões corretas.

Chegamos ao final do ano com números muito bons, cumprindo todos os compromissos 
financeiros e assistenciais. Conseguimos remunerar melhor nossos cooperados, 
distribuindo bônus por produção. Alcançamos um PPR (Programa de Participação nos 
Resultados) de 122% para os nossos funcionários. Construímos todas as nossas reservas 
garantidoras, perante à ANS. Todos os nossos esforços foram recompensados.

2021 está aí. Vamos encará-lo com otimismo e com os pés no chão sempre.
Abraços cooperativistas.

Diretoria Executiva
Unimed Gerais de Minas
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Realização das reuniões itinerantes do Programa de Organização do Quadro 
Social.

Realização das reuniões de Análise Estratégica (RAE)

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)

Realização do evento “Café com a Diretoria” para os funcionários

Realização do evento “Boas Vindas” com os novos médicos cooperados

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

Comercialização do produto ambulatorial “Unimed POP PF”

Remuneração da quota parte dos cooperados em 6%

PRINCIPAIS AÇÕES
DESENVOLVIDAS EM 2020 PARA
ALCANÇAR A VISÃO
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Manutenção do Selo Diamante de Excelência Educacional promovido pela 
Unimed Federação Minas

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

Manutenção da política de investimento

Gratificação por desempenho para o médico cooperado

Execução das ações do Programa Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho nas 
empresas contratantes

Preparação para acreditação, conforme RN 452 da Agência Nacional de Saúde 
(ANS)

Adesão à consultoria da Federação Minas para implantação da RN 443

Continuidade das ações do Programa Relacionamento com Médico Cooperado

Continuidade do trabalho de gerenciamento de rede credenciada

Manutenção da Usina Fotovoltaica

Participação da Unimed Gerais de Minas nas mídias digitais

Continuidade do gerenciamento eletrônico de documentos (GED)

Continuidade da aplicação da avaliação de desempenho dos funcionários
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Participação no Programa de Desenvolvimento de gestão cooperativista (PDGC) 
promovido pelo sistema OCEMG

Aplicação da pesquisa de clima organizacional

Capacitação da equipe de atendimento ao cliente

Início da capacitação dos gestores e alta direção para a revisão do Planejamento 
Estratégico

Continuidade do Projeto de Auditoria em Saúde da Federação Minas

Continuidade das ações do programa de Retenção e Valorização do funcionário

Inauguração da sala de descanso dos funcionários

Fechamento da parceria com a equipe do Leve + Saúde

Realização das reuniões OQS (Organização do Quadro Social) de forma virtual

Realização da primeira AGE (Assembleia Geral Extraordinária) de forma 
semipresencial

Revisão do Estatuto Social  

Realização do Programa de Visitação com os médicos cooperados de forma 
virtual

Readequação dos processos operacionais e rotinas da cooperativa devido à 
Pandemia Covid-19

Antecipação do pagamento da produção médica e dos prestadores PJ 
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A venda não pode parar! Foi imbuído desse sentimento que 
vencemos 2020. Iniciamos o ano com grandes expectativas em 
relação ao desempenho comercial da Unimed Gerais de Minas e 
logo entendemos: É preciso se adaptar.
Realizamos as urgentes e necessárias adequação no processo de 
vendas e implantação dos contratos, tornando-o 100% digital. 
Capacitamos a equipe de consultores de vendas para o 
atendimento pelos canais digitais, viabilizando o acesso aos 
clientes, marcando presença em multiplataformas. 

O time de Marketing e Vendas ratificou sua responsabilidade de 
buscarmos o melhor resultado possível para a Cooperativa. 
Investimos esforços na revisão dos produtos tendo como base, 
principalmente, a percepção dos consultores de vendas. Coube à 
célula de inteligência de mercado levantar o potencial existente e 
subsidiar, por meio de análises dos dados, a estruturação das 
campanhas. 

A comunicação e marketing foi implacável em sua missão de 
comunicar ao mercado, gerando valor e destacando os diferencias 
oferecidos, criando ambiente favorável para a atuação das vendas. 

Foi um ano desafiador que impulsionou mudanças muito 
positivas. Contudo, o inevitável impacto, causado pela situação 
econômica do país, fruto da crise sanitária que se instalou, trouxe 
grande reflexo para a saúde suplementar. Ainda assim, 
mantivemos a participação de mercado em 57% com faturamento 
anual da carteira em pré- pagamento superior a 84 milhões.

O
 

M
E

R
C
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Crescimento da Carteira de Clientes (2016 a 
2020)

A carteira de clientes entre os anos de 2016 e 
2019 correspondeu à um aumento de 11,26%, 
tendo destaque para os dois últimos anos, nos 
quais ultrapassamos a marca de 41 mil vidas. 

Em 2020, observou-se uma retração da carteira 
em 1,45%, que corresponde a baixa de 603 vidas. 
Os principais motivos foram a demissão de 
funcionários vinculados aos planos coletivos e a 
dificuldade financeira dos clientes individuais. 
Contudo, não tivemos a perda de grandes 
carteiras.

A forte atuação na retenção de clientes, realizada 
pelo time de relacionamento empresarial, foi um 
fator muito importante que contribuiu para a 
manutenção das carteiras coletivas das 
pequenas e médias empresas.

Entre os anos de 2016 e 2020, obtivemos um 
saldo total  de 3.616 vidas ,  ou seja ,  um 
crescimento de 9,65% tendo como média anual 
904 vidas.
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25.00025.000
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5.000
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Crescimento da Carteira Unimed Gerais de Minas X Cenário Brasil (2016 a 2020) 

O histórico de crescimento da carteira da Unimed Gerais de Minas, vem apresentando margens mais justas a cada ano, 
conforme demonstrado no gráfico abaixo.

O último ano, foi o único que efetivamente observou-se redução na carteira de clientes, considerando os beneficiários 
ativos na ANS com vínculo direto com a Unimed Gerais de Minas, ou seja, excetuado o público de auto gestão. 

É possível perceber que, as operadoras na modalidade Cooperativa Médica de todos o Brasil, nos quatro primeiros anos 
analisados, apresentaram comportamento de queda em sua carteira.

Durante todo o período analisado a carteira de cooperativa médica do Brasil teve uma redução de 367.867 vidas que 
correspondem a uma queda de 10%. A Unimed Gerais de Minas, no mesmo período, obteve crescimento de 9% (nove por 
cento) contanto com um saldo de 3.616 vidas.

UNIMED GERAIS DE MINAS

7,48%

4,82%
3,95%

2,11%

1,07%2016 2017 2018 2019

2020

-5,41%

-0,81% -0,19%

-2,13%

OUTRAS OPERADORAS
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Nos últimos anos, a Unimed Gerais de Minas mantém a maior concentração de clientes vinculados aos contratos Coletivos, 
comportamento característico do seguimento.

A carteira de planos coletivos apresentou evolução de 23%. No ano de 2016 contávamos com 25651 beneficiários, sendo 
que em 2020 chegamos a 31468, com saldo total de 5.817 beneficiários.

Mantivemos a parceria com as Operadoras da modalidade Auto Gestão. Entendemos que com isso, contribuímos para a 
missão da Unimed Gerais de Minas, oferecendo trabalho ao médico cooperado por meio da assistência médica. A carteira é 
composta por 5.178 beneficiários. 

Os planos individuais/familiares possuem um total de 4.427 vidas e representam elevado nível de rentabilidade para a 
Cooperativa. Possuem menor representatividade sobre a carteira de clientes, o que não o torna menos importante. No 
último ano tivemos retratação da carteira em 0,4% que corresponde à 18 beneficiários.

Comparativo da carteira de clientes por tipo de contratação (2016 a 2020)

15% 13% 132 11% 11%

17% 14% 14% 13% 13%

68%

2016 2017 2018 2019 2020

73% 74% 76% 77%

COLETIVO EMPRESARIAL

AUTO GESTÃO

INDIVIDUAL/FAMILIAR
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Evolução do Volume de Vendas (2016 a 2020)

No ano de 2020 foram incluídos 6.268 beneficiários, considerando as movimentações dos contratos já existentes e as 
novas vidas.
Observamos significativa redução nas movimentações das grandes carteiras, bem como na comercialização de plano de 
saúde, tendo em vista o cenário econômico.

Mantivemos grande proximidade com os clientes, atuando nas frentes de retenção e renegociação dos contratos, com 
objetivo de minimizarmos a baixa na carteira de clientes. 

Reforçamos a comunicação mercadológica, com foco no produto Unimed Pop, gerando ambiente de trabalho para a 
equipe de vendas, sendo possível grande retomada da comercialização no segundo semestre.
 
Mantivemos a estratégia de comercialização com equipe própria e terceirizada, buscando maximizar a comercialização 
de todos os produtos da Cooperativa.
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Evolução da distribuição da carteira de clientes por produto (2016 a 
2020) 

Com o objetivo de manter a carteira de clientes dentro das premissas 
de equilíbrio atuarial, oferecendo preços mais acessíveis aos 
consumidores, a Unimed Gerais de Minas, vem adotando, nos últimos 
anos, a comercialização exclusiva de planos coparticipativos. Os 
planos coparticipativos são responsáveis por cerca de 27 mil 
beneficiários, o que corresponde a 66% da carteira de clientes.

Os planos em Pré-Pagamento, tem como característica maior preços 
de mensalidades e ausência de fator moderador, visto que não 
possuem coparticipações. A modalidade corresponde a 14% da 
carteira contando com aproximadamente 6 mil beneficiários.

A carteira de Custo Operacional, conta com 3.325 beneficiários, em 
sua maioria, vinculados a contratos coletivos. Nesta modalidade, a 
empresa assume a integralidade das utilizações, restando uma 
pequena parte para o beneficiário.  

Possuímos ainda, pouco mais de 5 mil vidas vinculadas a contratos de 
auto gestão. A parceria da Unimed com as Operadoras desta 
modalidade gera trabalho ao Médico Cooperado com a valorização do 
trabalho médico. 

CUSTO OPERACIONAL
PARTICIPATIVO
PRÉ PAGO
AUTO GESTÃO

2016 2017 2018 2019 2020

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000



13



C O N S O L I D A Ç Ã O      F I N A N C E I R A



15

Receitas Totais

O gráfico nos mostra, que nos últimos anos, as receitas totais  (econômicas e entradas de caixa) da 
Cooperativa, vinham tendo um crescimento robusto. Em 2020, com o efeito da pandemia do Covid-19, 
houve na receita total uma pequena alta em torno de 3% atingindo R$ 106.858.042,52. Já nas entradas do 
caixa, uma redução de 1% totalizando 113.393.711,21. 

2020

Receitas Totais          Movimentação Caixa
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Custos Assistenciais

Os Custos Assistenciais (sinistralidade), tem como parâmetro estabelecido pela Agência que regula o setor 
de saúde suplementar no Brasil, o valor de 75%, ou seja, as Operadoras de Plano de Saúde, podem gastar 
com atendimento aos seus usuários, até 75% do valor recebido com mensalidades e ainda sim estarão em 
condição econômica/financeira controlada. Em 2018 e 2019, assim como nas receitas, as despesas 
assistenciais tiveram impacto da RN 430/17 da ANS, estipulando o compartilhamento de risco entre as 
operadoras de planos de saúde. No nosso caso como Cooperativa Médica do Sistema Unimed, esse impacto 
veio através do Intercâmbio entre as Unimeds, contudo não alterando o resultado final do exercício fiscal. 

Em 2020 a Unimed Gerais de Minas como mostra o gráfico acima, teve forte queda no índice de 
Sinistralidade. Dois fatores contribuíram para essa queda: A emissão de Nota Técnica Atuarial em relação à 
composição do PEONA (provisão de eventos ocorridos e não avisados) que reduziu nossa provisão em R$ 
3,9 milhões e, a pandemia da Covid-19, que restringiu o acesso dos nossos usuários a nossa cadeia de 
prestadores de serviços, incluindo os consultórios médicos.

90%
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40%
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10%
0% 2016

78% 66% 62% 61% 42%
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Despesa Administrativa

Nos últimos 5 anos o índice de despesas administrativa 
da Unimed GM veio sofrendo quedas sucessivas, em 
2018 e 2019 houve uma estabilização desse indicador 
ficando bem próximo 11,1% que é a média nacional para 
as cooperativas de trabalho médico.

Em 2020, o índice voltou a cair,  ficando em 11,6%, o fato 
de termos que investir em insumos para o combate da 
pandemia da Covid-19, e os investimentos feitos para a 
modernização dos nossos escritórios regionais e a loja de 
vendas de planos de saúde, não permitiram que o índice 
chegasse a média nacional. A Unimed GM através de sua 
direção, vem trabalhando incessantemente para 
racionalizar as despesas administrativas e operacionais 
da Unimed GM, sem, contudo, comprometer sua 
operação e consequentemente seu resultado.

Resultado (Sobras)

Nos últimos anos a Unimed GM vem tendo sobras 
significativas, decorrentes de sua operação. EM 2017 seu 
resultado superou os R$ 8 milhões. Nos anos seguintes a 
Cooperativa aumentou os repasses de sobras antecipadas aos 
seus cooperados através de um adicional na consulta para o 
AOL, pagamento do Bônus por produtividade, PIC (programa de 
incentivo ao cooperado), complemento na tabela de 

Procedimento Médico CBHPM e o subsidio do plano de saúde 
do cooperado. Com os resultados de 2020, foi aumentada essa 
antecipação de sobras. Foram pagos além dos itens citados 
acima, uma bonificação extra no mês de outubro de 2020,  
chegando a uma antecipação de sobras em torno de R$ 7,3 
milhões.
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Índices de Liquidez

Os índices de liquidez de uma empresa são 
indicadores financeiros de análise de crédito que 
apontam quanto a companhia possui de recursos 
para pagar suas dívidas com terceiros.

De forma simples, revelam a capacidade de honrar 
suas dívidas e está atrelado à solvência da 
organização. Em 2020 para cada R$ 1,00 de 
obrigações a cumprir,  tínhamos para pagar, 
respectivamente na liquidez corrente e liquidez geral 
R$ 4,90 e R$ 3,25.

Representa o quanto dos ativos da operadora está sendo 
"financiado" por terceiros. Quanto maior o índice, maior sua 
dependência de recursos de terceiros. Quanto menor a 
dependência de capital de terceiros, mais solvente se encontra a 
empresa.

Ano após ano a Unimed GM vem reduzindo seu endividamento, 
mostrando que não há hoje dependência financeira do mercado, 
trabalhamos com nossos próprios recursos.
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Rentabilidade do Negócio

Aqui mostramos a rentabilidade dos últimos anos da 
Cooperativa. Cabe-nos destacar que como já dito 
anteriormente, parte das sobras dos anos anteriores e 
de 2020, foram distribuídas antecipadamente ao 
longo do ano. Também vale lembrar que 2020, foi um 
ano fora da curva em função do efeito da pandemia da 
Covid-19, por esse motivo a rentabilidade da 
Cooperativa nesse ano teve um crescimento 
expressivo, com a diminuição drástica dos custos 
assistenciais e crescimento das receitas com 
contraprestações (mensalidades).

Investimentos

Nos últimos anos a Cooperativa vem colhendo 
resultados positivos, e parte desses resultados foram 
investidos em uma diversificação de papeis do 
mercado financeiro. No gráfico mostramos a 
evolução desses investimentos. Hoje contamos com 
uma careira de investimentos em várias instituições 
financeiras no montante de R$ 50,2 milhões. Esses 
investimentos nos dão suporte de estabilidade às 
nossas operações.
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Trabalho Médico - Produção Médica
Valores brutos referentes a produção médica (2016/2020)
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Com a restrição dos clientes aos consultórios médicos, aos exames e procedimentos eletivos, em função dos 
efeitos da pandemia da Covid-19, em 2020 a produção médica pela primeira vez nos últimos anos teve uma 
redução em relação ao ano anterior. Foi uma redução de 10,5% em relação a produção de 2019.

Consultas em Consultórios

Evolução do número de consultas em Consultório nos últimos cinco anos (2016/2020)

Também como no item anterior o volume de 
consultas eletivas realizadas pelos nossos médicos 
cooperados e aspirantes a cooperados, sofreu uma 
queda de 15,8% em relação a 2019.

Evolução do valor da consulta para os Médico 
Cooperado (2016/2020)
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Nosso valor básico de consulta é R$ 100,00, ou seja, é o valor mínimo a ser pago ao cooperado. A média 
anual de 2020 para pagamento das consultas, foi  de R$ 120,00, ou seja, 20% maior que o valor básico. Em 
2020,  88% de todas as consultas foram pagas a  R$ 120,00; consultas essas marcadas pelo sistema de AOL. 
Em agosto, o adicional das consultas marcadas pelo AOL passou para R$ 30,00, ou seja, 30% além do valor 
da consulta básica.

Para a tabela de procedimentos médicos foi adotada a CBHPM 2015 plena, tabela maior do que a adotada 
no Intercambio Nacional do Sistema Unimed.

Esses números significaram R$ 2,3 milhões distribuídos a mais no ano de 2020 em consultas e 
procedimentos em relação ao valor de intercâmbio.

Além da valorização das consultas e procedimentos médicos, mais uma vez a Unimed Gerais de Minas  
distribuiu aos cooperados, um Bônus por desempenho no valor de R$ 1,35 milhão somando-se a isso houve 
no mês de outubro de 2020 a distribuição de um bônus pelo dia do médico no valor de R$ 1,3 milhão,  uma 
distribuição no PIC (programa de incentivo ao cooperado) no valor de R$ 480 mil, e mais o subsidio de 48% 
recebido pelo cooperado no plano de saúde contratado que totalizou no ano R$ 1,9 milhão Somando-se 
todos esses valores em 2020 foram destinados ao cooperado a mais em relação à sua produção normal, R$ 
7,3 milhões
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Nos valores gastos com as despesas assistenciais locais, o valor 
destinado ao médico cooperado correspondeu a 50%.

Os atendimentos via intercâmbio aos nossos usuários em 2020, 
tiveram um custo de R$ 40, 7 milhões, e no mesmo período os 
atendimentos locais tiveram um custo de R$ 40,1 milhões como 
demostra o gráfico.

Também aqui tivemos o impacto da pandemia da Covid-19.

DISTRIBUIÇÃO DESPESAS ASSISTENCIAIS

Intercâmbio Local

Médico
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Comentário:

A Unimed Gerais de Minas apresenta atualmente um cenário de estabilidade econômica financeira, fato que se repetiu 
nos últimos anos, e que tem como pilar as boas práticas de gestão. Governando com equidade, transparecia e pró 
atividade, buscando identificar as oportunidades de melhoria em seus processos e negócio. Atuando nos pontos de 
atenção para minimizar pontos de risco a operação.

No cenário da regulação do setor de Saúde Suplementar, cabe destacar que a Unimed Gerais de Minas, assim como nos 
últimos anos, através de uma gestão eficiente gerou resultados positivos (sobras), o que lhe proporcionou constituir 
todas as reservas técnicas legais, quais sejam: Ativos Garantidores para lastrear suas provisões técnicas, entre elas o 
PEONA (provisão para eventos ocorridos e não avisados) e a Margem de Solvência, reserva técnica que permite que a 
Unimed Gerais de Minas continue operando plano de saúde além de mostrar a solvência da empresa.
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Selo de Governança e Sustentabilidade

O Selo Unimed de Governança e Sustentabilidade é um processo de certificação bienal, conferido pela Unimed do Brasil e tem 
como objetivo, estimular a implementação de boas práticas em Governança e Gestão para a Sustentabilidade.
Por meio do preenchimento de um questionário multidisciplinar e do envio de evidências que comprovem as práticas 
selecionadas, a cooperativa é avaliada por uma Comissão e, como consequência, a Unimed participante é certificada e 
reconhecida dentro das categorias de classificação, além de receber uma devolutiva que poderá ser utilizada como um norte 
para a sua evolução.

Em 2020 a Unimed Gerais de Minas conquistou o Selo Prata o resultado mostra o comprometimento da empresa com todos os 
seus públicos de relacionamento, baseado nos princípios fundamentais da governança. Também demonstra que a 
Cooperativa está garantindo a sustentabilidade do negócio.

Prêmios e Reconhecimento 

Em 2020 a Unimed Gerais de Minas conquistou o Selo Prata o resultado mostra o comprometimento da empresa com todos os 
seus públicos de relacionamento, baseado nos princípios fundamentais da governança. Também demonstra que a 
Cooperativa está garantindo a sustentabilidade do negócio.
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PDGC 

Usina Fotovoltaica 

A Unimed Gerais de Minas recebeu o certificado de conclusão, concedido pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do 
Estado de Minas Gerais (Ocemg), em reconhecimento à sua participação no Programa de Desenvolvimento da Gestão das 
Cooperativas (PDGC) - Ciclo 2020. 

Ao participar do PDGC, a cooperativa obtém a verificação da sua conformidade em relação aos principais requisitos da Lei 
5.764/71, bem como conhecimento do grau de maturidade de suas práticas de governança e gestão com base em modelo 
referencial construído a partir das boas práticas de governança e do Modelo de Excelência da Gestão.

A Unimed Gerais de Minas obteve o seguinte resultado:

Ÿ Índice SESCOOP de Governança Cooperativista (ISGC) 65,97% de aproveitamento;
Ÿ Índice SESCOOP de Gestão (ISG) 72,67% de aproveitamento

O resultado se são graças à dedicação da Cooperativa na busca pela excelência na gestão e nas boas práticas de governança, 
presente em todas as atividades do dia a dia.

O PDGC é uma oportunidade de reflexão das cooperativas sobre suas práticas de gestão por meio do processo de auto 
avaliação, uma vez que são apresentados relatórios com pontos fortes e oportunidades para melhoria de sua situação legal, 
suas práticas de governança e gestão, possibilitando a construção de planos de melhoria para o aumento da competitividade e 
da sustentabilidade.

O Investimento em sustentabilidade ambiental também é uma marca da Unimed Gerais de Minas, para diminuir as emissões 
de dióxido de carbono (CO2), investimos na implantação de um sistema de captação de energia solar fotovoltaica, são 287 
painéis solares que é responsável por 7,55 MWh de energia por mês. Que refletiu em uma economia de 90,65 MWh de energia, 
ou seja, o valor de R$ 69.000,00 no ano de 2020. Exemplo para a comunidade produção de energia limpa e renovável. Redução 
da conta de energia é mais um passo para uma empresa sustentável. 



O DESAFIO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EM TEMPOS DE PANDEMIA
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O papel da Unimed Gerais de Minas na sociedade, vai muito além da prestação de serviço assistencial. Desde 
de 2014, a cooperativa vem colocando em prática o 7º princípio cooperativista, que visa contribuir para o 
desenvolvimento sustentável da comunidade na qual está inserida. 

No entanto, após a chegada da pandemia do novo coronavírus, o conceito de responsabilidade social ganhou 
muito mais evidência. Foi necessário uma análise clínica para entender os impactos causados pela pandemia e 
buscar soluções que minimizassem tais impactos. 

O Dia de Cooperar 2020, movimento que tem por objetivo incentivar e promover ações solidárias por meio do 
trabalho voluntário, abortou este tema. A Unimed GM em parceria com a também cooperativa, Unicred, 
realizou uma grande arrecadação de cestas básicas que foram doadas a famílias carentes da cidade de Curvelo. 
A ação mobilizou funcionários, cooperados, amigos, familiares e resultou na entrega de 106 cestas básicas, 
beneficiando mais de 300 pessoas. 

As instituições sociais apoiadas pela Unimed GM também sofreram com os impactos da pandemia. No caso do 
projeto Adolescente Aprendiz do Rotary Club de Curvelo e do projeto Achilles Diniz Couto (Irmã Mônica), 
ambos voltados para o desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio de aulas, oficinas e atividades que 
visam a formação pessoal e profissional, tiveram suas atividades suspensas e os projetos buscaram novas 
formas de atender os alunos. 

O projeto da Irmã mônica realizou a entrega de cestas básicas, kit de higiene, agasalhos, atendimento 
psicológico para crianças e adolescentes via telefone, além da entrega de apostilhas a fim de incentivar o 
estudo em casa.

Unimed Gerais de Minas sinônimo de responsabilidade social
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Enquanto isso, a equipe de voluntários do Rotary Club também suspendeu as atividades presenciais e realizaram a entrega de 
cestas básicas, máscaras e material escolar para que os adolescentes realizassem as atividades em casa, além de entrevistas 
com as famílias para diagnosticar as dificuldades enfrentadas pelos alunos e seus familiares durante o período de pandemia. O 
projeto realizou oficinas de aulas de português online que perdurou durante todo o ano de 2020 e fechou o período com a 
entrega de cestas básicas e de natal. A ação teve o objetivo de prestar apoio alimentar e psicológico, tendo em vista a carência 
dos adolescentes em ambos aspectos. Também foi possível realizar melhorias nas dependências do projeto com gastos 
custeados pela Fundação Rotária e Unimed, como a instalação de ventiladores na sala de informática e iluminação na quadra 
do Projeto Adolescente Aprendiz. A iluminação permitirá que seja realizada atividades noturnas no bairro Ponte Nova, que 
envolvam as famílias e alunos pertencentes aos dois projetos que coabitam o espaço (Projeto Amigo da Criança e Projeto 
Adolescente Aprendiz).

O terceiro projeto apoiado pela Unimed é a Associação Servas dos Pobres da Sagrada Família. A entidade realiza a reforma de 
roupas e enxoval de recém nascidos que são doados para famílias carentes. No entanto, após o início da pandemia o trabalho 
das voluntarias foi suspenso, mas as doações continuaram. Mais de 200 famílias são atendidas regularmente pela entidade. 

A Unimed Gerais de Minas se orgulha em oferecer um atendimento assistencial e social pautado no cuidado humanizado, não 
apenas direcionado ao cliente, mas a comunidade como um todo. Hoje, mais do que nunca, a cooperativa entrega valor no que 
se refere proteger e cuidar de vidas. Esse é o nosso plano. 
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O Centro de Resultado Promoção da Saúde (CRPS) da Unimed Gerais de Minas, foi criado para desenvolver 

ações integradas de assistência interdisciplinar, prevenção de doenças e promoção da saúde. Resultado de 

um trabalho que envolve médico, equipe de enfermagem, nutrição, fisioterapia e auxiliar administrativo. 

A promoção da saúde define-se como um conjunto de atividades, processos e recursos orientados para 

propiciar melhores condições de bem-estar e acesso a bens e serviços sociais. Favorece o desenvolvimento 

de conhecimentos, atitudes e comportamentos ao cuidado da saúde e a novas estratégias que permitam a 

população um maior controle sobre sua saúde e suas condições de vida. A Promoção da Saúde da Unimed 

Gerais de Minas, vem buscando a cada ano, aprimorar o cuidado com seus clientes. 

Até o mês de março de 2020, demos sequência aos programas que já estávamos desenvolvendo nos anos 

anteriores, sendo eles: Gerenciamento de Casos Especiais (GCE), Saúde no Trabalho, Programa de 

Gestantes, Programa de Acompanhamento de Crônicos e o calendário de saúde com ações voltadas para os 

nossos clientes e aberto para a comunidade, porém após março, devido a pandemia do COVID-19, tivemos 

que nos reinventar e pensar em estratégias para manter os nossos programas a distância e permanecer 

com a qualidade dos atendimentos,. Diante disso, iniciamos os atendimentos do GCE e crônicos por tele 

monitoramento. No caso do programa Saúde no Trabalho, demos toda a assistência com comunicados sobre 

a pandemia COVID-19 e dicas sobre como manter os protocolos exigidos pelo Ministério de Saúde (como 

higiene das mãos, uso de mascaras, uso de álcool em gel, etc). No grupo de gestantes, criamos um grupo de 

WhatsApp para repassar as informações através de textos e vídeos com os temas relacionados a gravidez, 

parto e cuidados com o recém nascido.  Criamos também um canal de atendimentos a todos os clientes da 

carteira da Unimed Gerais de Minas para tele consultas de casos com sintomas de COVID-19. 

CENTRO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
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Centro de Premoção da SaúdeGerenciamento de casos especiais (GCE): é um atendimento que assiste o cliente portador de doenças crônicas, 

com limitações e seus cuidadores em domicilio. Ao invés de visitas domiciliares, criamos uma tabela de 

programação para realizarmos essas consultas via telefone e/ou ligação de vídeo. É o nosso programa que tem 

maior tempo de ação e o que segue com aprovação da ANS. Finalizamos o ano de 2020 com 61 pacientes.  

Programa Saúdo no Trabalho: é um programa destinado aos funcionários das empresas contratantes da Unimed 

Gerais de Minas. Visa minimizar o adoecimento através de atividades voltadas para o combate do sedentarismo, 

obesidade, controle das comorbidades e hábitos alimentares inadequados, tendo como objetivo, melhorar a 

qualidade de vida e fortalecer as relações interpessoais. Nesse ano de 2020, não realizamos muitas visitas 

presenciais nas empresas, mas estivemos sempre em contato com as mesmas para enviar informativos de saúde 

eletronicamente, bem como os comunicados sobre a pandemia COVID-19 e ações de contingencia para evitar a 

transmissão do vírus. 

Programa para Gestantes: É um programa desenvolvido para as clientes gestantes da Unimed Gerais de Minas 

de qualquer idade gestacional, com intuito de oferecer a elas e seus companheiros informações e treinamentos 

para que tenham uma gravidez tranquila e bem orientada. No ano de 2020 fizemos 03 grupos de WhatsApp para 

oferecer as informações através de textos e vídeos de todos os assuntos que anteriormente abordávamos nos 

cursos presenciais. Durante o ano atendemos 31 gestantes nessa modalidade.  

Programa de crônicos: É um programa para atender os clientes portadores de doenças crônicas (sem limitações 

funcionais), incluindo ações de promoção à saúde e prevenção de riscos e complicações. No ano de 2020 criamos 

um grupo de WhatsApp com todos os clientes com intuito de manter nosso calendário, porém com vídeos de 

profissionais de saúde abordando temas de promoção e prevenção de doenças. Mantivemos as reclassificações 

de acordo com os níveis dos pacientes, porém por tele consulta. Durante o ano acompanhamos a distancia 38 

clientes com doenças crônicas.
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Centro de Premoção da SaúdeNo ano de 2021, iremos dar continuidade com os programas à distância até que o Ministério da Saúde tenha 

segurança em liberar as ações presencias. Vamos dar continuidade ao canal de atendimento por tele consultas 

para os clientes com sintomas de COVID-19. O Núcleo de atendimento com as especialidades de Clinico Geral e 

Cirurgia Geral permanece com agendamento prévio de consultas para manter melhor assistência aos clientes, e 

pretendemos ampliar as especialidades, conforme a necessidade dos mesmos. Estamos com projeto de 

implantação do Projeto Mais, que contempla o atendimento do médico da família com Atenção Primaria a Saúde. 

Na cidade de Pirapora temos dois projetos para o ano de 2021: a implantação do Centro de Promoção da Saúde e da 

Clínica Integrada, que comtempla atendimentos exclusivos para clientes da Unimed Gerais de Minas para os 

serviços de Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiólogo e Terapia Ocupacional.  



RELACIONAMENTO
COM O 
COOPERADO
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O relacionamento com o cooperado é uma atividade intrínseca ao 
cooperativismo e, manter este relacionamento de forma constante e 
estruturada, é de extrema importância para o desenvolvimento e para o 
bom funcionamento da Unimed. 

A Unimed Gerais de Minas entendendo essa importância do 
relacionamento com o médico cooperado, participa há 04 anos do 
Programa de Relacionamento com o Cooperado, elaborado pela 
Federação Minas. 

As ações do programa buscam ouvir, conhecer, engajar, aproximar, 
sensibilizar, integrar, valorizar e capacitar o cooperado, fazendo com 
que ele perceba a sua importância na vida da cooperativa e, ao mesmo 
tempo, obtenha resultados satisfatórios no seu cotidiano.

Espaço do Cooperado

A Unimed Gerais de Minas, a fim de tornar a relação com seus 
cooperados mais próxima, criou no ano de 2019 o Espaço do Cooperado: 
um ambiente exclusivo e acolhedor que garante conforto e comodidade 
a eles. O espaço do cooperado está localizado na Sede Administrativa 
da Unimed.
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Participação dos Cooperados na Cooperativa

No ano de 2020, devido à pandemia da Covid-19, tivemos que adaptar os eventos realizados com os médicos cooperados e 
aspirantes. Os eventos foram realizados de forma virtual. Importante ressaltar que mesmo diante da nova realidade, a 
cooperativa não deixou realizar os eventos. Destaca-se que os eventos buscam uma proximidade entre cooperado e 
cooperativa e também o repasse de informações. 

Principais eventos realizados em 2020:

· Pré AGO
· Reuniões OQS (Organização do Quadro Social)
· AGE (Assembleia Geral Extraordinária)
· Evento Boas Vindas novos cooperados
· Reuniões de capacitações dos médicos aspirantes

Satisfação do Cooperado com a Cooperativa

Anualmente é realizada a Pesquisa de Satisfação com os Médicos Cooperados. O objetivo é identificar os pontos positivos e 
negativos em diversos serviços e benefícios oferecidos aos cooperados. 

Os resultados revelam que 93,6% dos cooperados estão satisfeitos com a cooperativa e 95% recomendariam para outras 
pessoas. 
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Remuneração da quota parte dos cooperados em 6%

Continuidade das reuniões itinerantes dos núcleos de Organização do Quadro Social

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

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

Participação no Programa de Desenvolvimento de gestão cooperativista (PDGC) promovido pelo sistema OCEMG

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 Federação Minas

Revisão do Planejamento estratégico da Unimed Gerais de Minas

Manutenção do Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED)

PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS
EM 2021 PARA ALCANÇAR A VISÃO
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Busca do contínuo crescimento da receita operacional bruta

Implantação da nova tabela salarial em atendimento a Política do Plano de Cargos e Salários

Reestruturação do setor de auditoria em saúde

Reestruturação do setor de tecnologia da informação

Reestruturação do planejamento orçamentário

Manutenção do trabalho de levantamento e acompanhamento patrimonial da Unimed

Continuidade do Programa Relacionamento com Médico Cooperado

Implantação do CPS (Centro de Promoção da saúde) em Pirapora

Continuidade do Projeto de Telemonitoramento

Realização do workshop com os funcionários

Realização do workshop com a equipe de gerentes

Implantação do Projeto Jeito de Cuidar Unimed

Manutenção do espaço de descanso dos funcionários

Implantação do programa Unimed no Trabalho com os funcionários da cooperativa

Iniciar o trabalho de visitação aos consultórios dos médicos cooperados

Implantar o Programa Qualificar Mais nos consultórios médicos

Desenvolver as ações de melhoria do Programa Qualificar Mais com a rede credenciada
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Implantar o Programa de Relacionamento com o Prestador

Implantar o BI na Unimed Gerais de Minas

Implantar a LGPD

Continuidade da implantação do DRG 

Implantar e disponibilizar o aplicativo mobile da Unimed do Brasil para os clientes

Comercializar o produto Leve+ Saúde

Implantar o Programa Saúde do Idoso

 Implantar a solução online

Implantação o sistema de prontuário eletrônico (OPUS)

Continuidade no trabalho de implantação da RN (Resolução Normativa 452), referente ao
processo de acreditação das operadoras

Continuidade do trabalho de implantação da RN 443, referente as práticas de governança
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