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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Unimed Litoral é uma Cooperativa de Trabalho Médico que desenvolve estratégias para
manutenção da sua sustentabilidade, tendo em vista os desaﬁos que o setor de saúde
exige de uma empresa que atua como Operadora de Planos de Saúde e acredita e investe
intensamente em Serviços Assistenciais Próprios. Por ser uma empresa regulada pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, suas informações são publicadas
anualmente, sendo que o resumo a seguir destaca alguns posicionamentos para facilitar o
entendimento destas.
CONTEXTO FINANCEIRO
A Unimed Litoral, durante o exercício de 2019, faturou mais de R$ 295 milhões em
mensalidades de planos, o que mostra um crescimento de 19,44% se comparado ao
exercício anterior. O crescimento da receita acontece através das negociações com
Clientes atuais, e também, com a entrada de novos Clientes que oxigenam a carteira,
trazendo novas receitas, sendo que em 2019 este crescimento foi de 12,97%.
Com relação ao ﬂuxo de caixa, atingimos um índice de liquidez corrente de R$ 1,67 e
índice de liquidez geral de R$ 0,94, sendo que nestes dois indicadores melhoramos em
relação ao ano de 2018, mesmo com maior volume de pagamentos e exigências do órgão
regulador, estando com todas as reservas constituídas e lastro conforme a legislação.
Um dos alicerces da estratégia da empresa é o investimento em estruturas de Serviços
Próprios Assistenciais, visando gerir os crescentes custos assistenciais que tanto
impactam no resultado da operadora. Através dos Serviços Próprios, conhecemos os reais
custos que envolvem o atendimento aos beneﬁciários minimizando o impacto das novas
tecnologias e permitindo uma gestão mais enxuta e eﬁciente.

CONTEXTO MACROECONÔMICO
O ano de 2019 foi caracterizado pela estabilidade política no país o que reﬂetiu na
diminuição das taxas de juros e da inﬂação. Com isso ocorreu o aquecimento da economia
alicerçado no aumento da credibilidade que potencializou aumento dos investimentos,
sendo que estes impulsionaram o crescimento dos negócios e do país. Reﬂexo disso
podemos evidenciar no aumento do número de Clientes em nossa carteira do plano de
saúde, em 12,97%, fechando o ano com aproximadamente 70.000 (setenta mil) Clientes.
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Neste contexto, ampliamos nossas estruturas assistenciais, como por exemplo um núcleo
de exames de imagem em Itajaí - SC e um posto de coleta e autorizações em Barra Velha
- SC e com aumento, também, na estrutura de pessoal, para garantir o atendimento aos
Clientes da empresa, mantendo a qualidade com prestação de serviço cada vez mais
eﬁciente. Efeito das diversas ações realizadas e dos resultados obtidos em 2019,
conseguimos remunerar melhor nosso Cooperado, acima da média das Cooperativas
Médicas em Santa Catarina, garantindo a função da Cooperativa, que é dar trabalho e
remunerar da melhor forma possível seu sócio.

O SEGMENTO DE SAÚDE SUPLEMENTAR
De acordo com o site da ANS, até o terceiro trimestre de 2019, o número de beneﬁciários
de planos de assistência médica era de aproximadamente 47,2 milhões, mesmos
patamares do exercício de 2018 (3º trimestre). Em relação ao desempenho do setor, ainda
de acordo com a ANS, nos três primeiros trimestres de 2019 a receita de contraprestações
atingiu mais de R$ 154 bilhões. No mesmo período a despesa assistencial atingiu mais de
R$ 129 bilhões. Estas são informações gerais sobre o segmento que incluem dados de
operadoras médico-hospitalares em qualquer região do país e de qualquer porte.
HOSPITAL UNIMED E DEMAIS SERVIÇOS PRÓPRIOS
Mantendo sua política de gestão de custos assistenciais através dos Serviços Próprios, a
Unimed Litoral investiu na aquisição de um terreno no município de Itajaí - SC, com a
ﬁnalidade de construir um novo complexo hospitalar a longo prazo. Também continuou a
fazer investimentos em modernos equipamentos médico-hospitalares, garantindo assim
o aumento do conforto e da qualidade da prestação do serviço aos Clientes, aumento da
segurança, da qualidade e da oferta de trabalho aos Cooperados, e ainda, garantindo a
redução do custo assistencial, onde temos maior gestão dos gastos com saúde.
No ano de 2019, também, ressertiﬁcamos a ONA nível III no Hospital, e iniciamos a
trajetória para obtenção do PADI (Programa de Acreditação Diagnóstico por Imagem) e
Certiﬁcação Canadense Qmentum, previstos para serem concluídos em 2020. Estas
certiﬁcações apoiam a melhoria contínua da gestão e dos processos, e garantem
continuidade e segurança para nossos Clientes, Cooperados, Colaboradores, Prestadores e
Fornecedores e da Sociedade.
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DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS
A Unimed Litoral segue as determinações legais (Lei 5.764/76), ANS e as decisões
assembleares as quais deﬁnem a criação e a manutenção de diversas reservas (legais ou
assembleares), sendo que em 2019, apurado o resultado do exercício, foram destinados
para estas reservas R$ 17,8 milhões, o que mantém a solidez da empresa e permite seu
crescimento de forma sustentável. O valor do resultado do ano de 2019 será apresentado
em Assembleia Geral Ordinária, para os Cooperados.

MERCADO
A Unimed Litoral realiza uma política de gestão de contratos efetiva, procurando sempre
maximizar os resultados da Operadora. Baseado nesta premissa, a previsão para o ano de
2020 é que, com a melhora na economia do país, mais investidores tragam negócios e que
possamos aumentar nosso número de Clientes, chegando a 80.000 (oitenta mil). Para
sustentar este crescimento, estaremos realizando ações de ampliação e modernização
das estruturas próprias que tem como objetivo prestar atendimentos de excelência,
garantindo a plena satisfação e ﬁdelização dos Clientes. Tais medidas visam ainda
melhorar a remuneração dos Cooperados, que são responsáveis pela maior parte dos
atendimentos prestados.
RECURSOS HUMANOS
A Unimed Litoral atua na qualiﬁcação de seus colaboradores, sendo realizados
treinamentos, cursos, palestras, reuniões, melhorando assim o conhecimento, a estratégia
e o resultado da cooperativa e da prestação de serviço administrativo e assistencial. Em
dezembro de 2019, fechamos o exercício com 1369 colaboradores diretos, que
trabalharam para manter os serviços da Unimed Litoral em pleno funcionamento.
Reforçando a necessidade de desenvolvimento constante dos seus proﬁssionais, a
Unimed Litoral investiu R$ 1.074.080,51 em treinamento e desenvolvimento deste grande
time, gerando 19.322 horas de treinamento.

SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE
Preocupada em desenvolver e empoderar o ambiente em que atua, a Unimed Litoral
investiu, em 2019, R$ 480.102,76 em projetos e programas de Sustentabilidade para a
comunidade local, gerando benefício para a sociedade, com ações voltadas a saúde, ao
esporte, inclusão da diversidade e a educação em consonância com a Política Estadual de
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Sustentabilidade do sistema Unimed e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ONU, 2015). Pagamos aos nossos prestadores de serviços mais de R$ 437 milhões
(Cooperados, Recursos próprios e Prestadores Credenciados) e outros R$ 152 milhões aos
Fornecedores de diversos ramos (medicamentos, materiais médico-hospitalares, serviços,
etc).
PERSPECTIVAS PARA 2020
Diante da melhora no cenário econômico e a estabilidade política do país, a Unimed
Litoral permanecerá investindo em sua estrutura assistencial própria, com possibilidade
de iniciar os projetos para a construção de um hospital em Itajaí. O investimento no
desenvolvimento do quadro societário da Cooperativa é constante, buscando sempre a
maior aproximação dos Cooperados com a Cooperativa, objetivando melhorar a
comunicação. O desenvolvimento de parcerias estratégicas bem como a melhora
constante do desempenho da gestão são premissas que norteiam a atividade dos
executivos da empresa. A diretoria entende e declara que irá efetuar todos os esforços e
trabalhos para continuar mantendo a liquidação de suas contas até o vencimento, para
isso, mantém políticas ﬁnanceiras e econômicas sérias e comprometidas com os objetivos
de gestão.

Dr. Umberto João D’Avila.
Diretor Presidente
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Balanço patrimonial dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2018 e 2019

Baltazar Luis Canello
Atuário
MIBA-1277

Umberto João D Avila
Diretor presidente
CPF: 588.052.229-68

Alexandra Maria Felicio
Contadora
CRC/SC 031669/O-0

www.unimedlitoral.com.br
Av. Marcos Konder, 1233
T. (47) 3341 4400
Ligação Gratuita: 0800 47 21 00

Demonstração do resultado dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
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Demonstração do resultado dos exercícios por Atos ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde
Receitas com Operações de Assistência à Saúde
Contraprestações Líquidas
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora
Eventos Indenizáveis Líquidos
Eventos Conhecidos ou Avisados
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados

Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar
Outras Receitas Operacionais
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças
Provisão para Perdas Sobre Créditos
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora
Despesas de Comercialização
Despesas Administrativas
Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado Patrimonial
Receitas Patrimoniais
Despesas Patrimoniais

Imposto de Renda
Contribuição Social
Resultado líquido
Destinação do resultado
Reserva legal - 10% do resultado do ato cooperativo
FATES - 5% do resultado do ato cooperativo
FATES - Resultado do ato não cooperativo
Outras reservas estatutárias
Reversão de recursos do FATES

Baltazar Luis Canello
Atuário
MIBA-1277

0,0
0,0
13.164.281,63
(1.381.065,04)
(690.532,52)
o
(9.930.085,02)
646.368,74

Umberto João D Avila
Diretor presidente
CPF: 588.052.229-68

(2.159.642,56)
(902.314,86)
6.493.144,77

(6.493.144,77)
o

Alexandra Maria Felicio
Contadora
CRC/SC 031669/O-0

(2.159.642,56)
(902.314,86)
19.657.426,40

(1.096.084,36)
(488.689,49)
(1.173.299,56)

(1.381.065,04)
(690.532,52)
(6.493.144,77)
(9.930.085,02)
646.368,74

(646.368,74)
(1.229.380,81)
3.049.049,11
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Demonstração do Resultado Abrangente dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Descrição
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Demonstração dos ﬂuxos de caixa dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
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Demonstração dos ﬂuxos de caixa dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
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ajustado no valor de R$ 148.795.963,24, o qual é superior ao patrimônio líquido mínimo exigido

ajustado da operadora, no valor de R$ 148.795.963,24, é suﬁciente para cobrir a margem de
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2. Reconciliação do lucro líquido com o caixa obtido das atividades operacionais
31/12/2019

Resultado Líquido
Ajustes no resultado do exercício
Depreciações e amortizações
Despesas com empréstimos e ﬁnanciamentos
Receitas ou despesas patrimoniais
Aumento nos Investimentos

Resultado Ajustado
Aumento/Redução de ativos operacionais
Aplicações ﬁnanceiras
Numerários em Trânsito
Créditos de operações com planos
Créditos de operações não relacionados a planos
Créditos tributários e previdenciários
Bens e títulos a receber
Despesas antecipadas
Conta-corrente com cooperados
Outros valores e bens
Outras variações de ativo imobilizado e intangível

31/12/2018

19.657.426,40

1.173.299,56

9.547.465,07
4.186.320,86
433.322,63
(663.173,82)

7.141.282,13
4.642.412,22
598.530,09
(201.060,98)

33.161.361,14

11.007.863,90

(19.960.394,42)

(4.772.000,88)

(5.551.304,63)
507.150,80
1.123.790,14
(1.571.563,77)
32,50
(17.459,19)
(5.704.265,51)
(5.091.317,98)

(7.617.229,46)
5.593.924,13
(624.528,98)
193.202,46
10.447,00
(7.214,31)
(4.817.244,71)
(1.414.444,81)

10.318.313,92
1.498.857,71
(5.961.917,38)
343.207,06

(443.889,28)
223.421,89
(316.093,34)
(175.432,67)

6.746.382,00
9.575.312,71
20.846.502,72

5.999.762,39
12.519.494,02
13.943.406,41

40.262.687,82

29.303.443,76

Aumento/(Redução) de passivos operacionais
Provisões técnicas
Débitos de operações de assistência à saúde
Débitos de operações de assist. à saúde não relac. com planos de saúde da operadora
Tributos e encargos sociais e a recolher
Conta-corrente com cooperados
Débitos diversos
Provisões - não circulante
Obrigações com Cooperados

Caixa líquido das atividades operacionais

Itajaí, 29 de Fevereiro de 2020
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