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Sobre este Relatório:
A Unimed Litoral apresenta de forma anual o seu Relatório de
Sustentabilidade, relatado com base nas diretrizes Global Reporting Initiative - GRI – Diretrizes para Relato de Sustentabi
lidade versão G4, portanto, de acordo com a opção “essencial”
da GRI-G4 [G4-32]. A metodologia (GRI) é uma organização internacional sem fins lucrativos, a qual dedica-se em
disseminar padrões para o relatório sobre desempenho
econômico, ambiental e social das empresas, considerados
boas práticas de governança.
Diante do nosso compromisso com a transparência, este
relatório apresenta um compilado de ações, práticas e indicadores de desempenho em sustentabilidade referente ao
ano de 2016 da Unimed Litoral e materializa nosso esforço
na inserção de boas práticas de governança e gestão [G4-1]
[G4-28].
Os indicadores categorizados e utilizados nesta metodologia
possibilitam a prestação de contas por meio de relato
mais claro e consistente considerando os aspectos sociais,
econômicos, ambientais, gestão e dos impactos gerados pela
Cooperativa.
Inúmeros dados deste relatório foram extraídos do Balanço
Social de 2016, que foi submetido à auditoria independente. O Balanço Social e o parecer da auditoria estão anexo a
este relatório, portanto os dados contidos aqui em sua grande

maioria advém de informações auditadas externamente.
Contudo para este relatório não se buscou aferição externa.
[G4 – 33].
Além disso, as informações foram levantadas com base nas
fontes administrativas e de gestão das áreas da Unimed Litoral Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, com sua matriz
localizada em Itajaí e os demais núcleos de atuação em treze
municípios do litoral norte de Santa Catarina – Brasil [G4 - 3]
[G4 -5] [G4 – 6].
Este relatório compreende o período de atuação da singular
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. A edição do Relatório de Gestão de 2015 foi publicada em 3 de junho de 2016,
passando a relatar nossos indicadores anualmente aos principais stakeholders, por meio do nosso site:
www.unimedlitoral.com.br [G4-28] [G4 - 29] [G4 - 30].
Em caso de dúvidas e mais informações sobre o conteúdo
deste relatório, encaminhe um e-mail para
sustentabilidade@unimedlitoral.com.br [G4 – 31].
Boa Leitura!
Diretoria Executiva - Unimed Litoral

É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, para qualquer finalidade, sem autorização por escrito da Unimed Litoral.
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Palavra do Presidente

“A inovação faz parte do dia a dia da Unimed Litoral,
buscamos otimizar nossos processos, nos reinventar
e com isso gerar valor para Clientes e Cooperados.
Desta forma é possível sobreviver em um ramo de
atividade tão sensível como o da Saúde. Com a
abertura integral do Hospital Unimed procuramos oferecer as melhores condições de trabalho aos
Cooperados gerando conforto e segurança aos
nossos Clientes.”[G4-1]

Dr. Sérgio Malburg Filho
Presidente
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Materialidade
As informações contidas neste relatório descrevem o desempenho da Unimed Litoral em suas atividades correlatas para
entrega de seus produtos e serviços. Não possuímos qualquer
outra pessoa jurídica coligada, subsidiária, ou que tenhamos ou
que tenham participação sobre o capital social [G4-17].
A Matriz de Materialidade concebida por meio do cruzamento
das percepções internas (lideranças definidas pela empresa) e
externas (representantes dos públicos estratégicos), foi a base
para a definição dos aspectos que compõe este relatório; [G4 18].
Neste processo, as consultas presenciais inicialmente foram
realizadas junto a liderança interna da Unimed Litoral
(Operadora e Hospital). Foram identificados em cada um
dos 7 blocos de temas relacionados pela GRI (Econômico;
Ambiental; Social – Laboral, Direitos Humanos, Sociedade,
Responsabilidade sobre o Produto/Serviço e Extras) os
aspectos mais relevantes sob a perspectiva interna, sendo os
mesmos submetidos à consulta externa para a identificação e
priorização.
A seguir a matriz com os aspectos priorizados:
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Alta
Relevância

1

Alta
Relevância

Legenda
Temas Materiais
01 Não Discriminação
02 Efluentes e Resíduos
03 Saúde e Segurança dos Clientes
04 Saúde e Segurança
no Trabalho
05 Políticas Públicas
06 Desempenho Econômico
07 Combate à Corrupção
08 Comunidades Locais

PERSPECTIVA INTERNA-UNIMEDLITORAL

Aspectos de relevância para apenas
um dos públicos
01 Água
02 Presença
no Mercado
03 Treinamento
e Educação
04 Energia
05 Investimentos
em Direitos Humanos
06 Práticas de Segurança
07 Produtos e Seviços & Materiais
08 Trabalho Infantil
09 Investimento em Meio Ambiente
10 Relações Trabalhistas
11 Liberdade de Associação Coletiva
12 Trabalho Forçado ou Análogo ao
Escravo

13 Igualdade de Remuneração entre Homens e
Mulheres
14 Impactos Econômicos Indiretos
15 Biodiversidade
16 Avaliação da Organização em Direitos Humanos
17 Diversidade e Igualdade de Oportunidades
18 Conformidade Ambiental
19 Avaliação Ambiental de Fornecedores
20 Conformidade Social
21 Mecanismos de Queixas e Reclamações
relacionadas aos Direitos Humanos
22 Avaliação de Fornecedores
em Impactos na Sociedade
23 Avaliação dos Fornecedores em Direitos Humanos

Baixa
Relevância

Aspectos de relevância para
ambos os públicos
24 Mecanismos de Queixas e
Reclamações relacionadas
a Impactos Ambientais
25 Avaliação de Fornecedores
em Práticas Trabalhistas
26 Mecanismos de Queixas
e Reclamações relacionadas
à Práticas Trabalhistas

1 Emprego
2 Rotulagem de Produtos e Serviços
3 Atenção à Saúde
4 Saúde e Inovação Conceitual & Tecnológica
5 Emissões
6 Práticas de Compras
7 Privacidade do Cliente
8 Infraestrutura para Execução dos Serviços
9 Concorrência Desleal
10 Conformidade Produto
11 Gestão de Risco
12 Transporte
13 Comunicação e Marketing
14 Mecanismos de Queixas e Reclamações
relacionadas ao Impacto na Sociedade
15 Mudanças Climáticas

16 Assistência Financeira
recebida do Governo
17 Envelhecimento da
Carteira de Clientes
18 Direitos Indígenas
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A conclusão das atividades que colaboraram para definição
dos temas para o relato contou com a participação de representantes dos stakeholders estratégicos para a Unimed Litoral, sendo estes dos seguintes grupos:
- Clientes;
- Comunidade do Entorno;
- Cooperados;
- Força de Trabalho;
- Fornecedores;
- Governo e Sociedade;
- Meio Ambiente;
Estes públicos estratégicos foram pré-identificados pela
Unimed Litoral por meio de um processo assistido por uma
consultoria externa, que levou em consideração critérios
como:
- Perfil;
- Responsabilidade sobre Valores & Patrimônio;
- Grau de dependência do Stakeholder;
- Grau de dependência da Organização;
- Tamanho/Porte/Quantidade;
- Efeito Social;
- Impacto Ambiental;
- Cobertura Geográfica;
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Para compor o relato, a Cooperativa trabalhou com todos os
grupos de stakeholders, permitindo uma perspectiva mais
sistêmica, além da possibilidade de abordar estes públicos
a respeito da interdependência percebida entre a Unimed
Litoral e eles, fundamental para a continuidade das ações
pensadas para fomentar e consolidar uma gestão comprometida com a sustentabilidade e desenvolvimento
sustentável.
Como resultado desta consulta interna e externa, a matriz apresentada evidencia os pontos convergentes
entre a consulta interna e externa, sendo considerados como
prioritários/materiais para o processo de relato os seguintes
temas [G4-19]:
- Combate à Corrupção;
- Comunidades Locais;
- Desempenho Econômico;
- Efluentes e Resíduos;
- Não Discriminação;
- Saúde e Segurança do Cliente;
- Saúde e Segurança no Trabalho;
- Políticas Públicas;
Após definida a priorização dos temas, os mesmos foram
verificados quanto aos seus possíveis impactos para dentro e
fora da organização, recebendo a classificação apresentada na

tabela a seguir [G4-20][G4-21]:

Dentro

Temas

Fora

Combate à Corrupção
Comunidades Locais
Desempenho Econômico
Efluentes e Resíduos
Não Discriminação
Saúde e Segurança do Cliente
Saúde e Segurança no Trabalho
Políticas Públicas

Legenda
Possibilidade de ocorrência

No Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2015 utilizamos parcialmente a metodologia GRI-G4, por este motivo
não é possível a comparabilidade com relatórios anteriores
ao período coberto pelas informações apresentadas neste
relatório [G4-22][G4-23].
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Missão, Visão
e Valores da
Unimed Litoral
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Missão
A Unimed Litoral é uma Cooperativa de Trabalho Médico que proporciona Qualidade de Vida
aos seus públicos e o exercício pleno da medicina aos seus Cooperados.

Visão
Ser reconhecida como organização de excelência:
- Na Promoção, Prevenção e Assistência à Saúde;
- Na Promoção da Qualidade de Vida de seus Cooperados e Colaboradores;
- Na melhoria continua da qualificação e humanização do atendimento médico;
- No atendimento aos seus públicos;
- Por sua solidez econômica e financeira;
- Por ser socialmente responsável.

Valores
- Lealdade aos princípios cooperativistas;
- Ética, Democracia, Equidade, Intercooperação, Educação, Solidariedade e Justiça Social;
- Excelência no atendimento aos Clientes;
- Melhora na Qualidade de Vida através da Prevenção e Promoção da saúde;
- Defesa e divulgação do Sistema Unimed e do cooperativismo como filosofia de trabalho;
- Oportunizar trabalho ao Cooperado com a melhor remuneração possível.
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Contexto
Macroeconômico
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O ano de 2016 foi difícil para todos. Neste ano fomos diretamente interferidos por inúmeros e sucessivos escândalos
políticos, observamos a cassação da Presidente da República
e o Presidente da Câmara dos Deputados, gerando impactos
diretos na economia. O início de 2016 foi marcado pela deterioração do nível de atividade da economia, pela desvalorização
do Real frente a moedas internacionais e pelo agravamento
da crise política. As tentativas de retomada da confiança na
economia brasileira, de controle da inflação, de ajuste fiscal e
equilíbrio da previdência somente ganharam força no último
trimestre de 2016, devido aos processos de turbulência política que ocorreram ao longo do ano, contribuindo para uma
aceleração da deterioração dos índices econômicos.

médio do trabalhador da região e a ainda baixa taxa de desemprego local, contribuíram para o fortalecimento do segmento de saúde suplementar, principalmente nos contratos
empresariais.

A piora dos indicadores econômicos brasileiros se refletiu
na desaceleração do consumo e na queda da contratação
de serviços no mercado interno, que foi sentida até mesmo
pelos setores mais resilientes. Além do impacto na inflação
e na alta variação cambial do Dólar, que refletiram diretamente nos custos das empresas que atuam no País. A forte
desvalorização do Real e as condições econômicas mais favoráveis nos mercados internacionais, por outro lado, impulsionaram as exportações. A adaptação a este cenário, no entanto, não é simples e exigiu flexibilidade, foco e persistência.
Apesar da recessão econômica, fatores como a manutenção
do desenvolvimento econômico nas principais cidades da
área de ação da Unimed Litoral, bem como o alto rendimento

Diante deste cenário econômico e político turbulento, com
muitas incertezas sobre ajustes econômicos e fiscais, nem
mesmo renomados economistas afirmam ou preveem prazos
sobre a retomada do crescimento do País. Por outro lado, se
espera que o ano de 2017 seja de recuperação, com a inflação
menor e com um PIB positivo. Se a inflação tende a ser menor,
a tendência é uma redução das taxas de juros o que pode significar um incentivo ao consumo.

Durante este período de recessão, os consumidores cuidam
mais de suas reservas financeiras, a produção cai e o desemprego aumenta. A demanda do consumo leva inclusive as
empresas a gastar menos, já que estas também dependem
da renda de seus Clientes. Os Clientes, neste período, ficam
preocupados não só em comprar apenas produtos básicos,
mas procuram também fazer o melhor negócio, o que acaba
por pressionar a margem de lucro das organizações.

Com relação a aporte financeiro à política a Unimed Litoral
não realizou quaisquer contribuições a partidos políticos e a
políticos no período deste relato [G4-SO6].

O Segmento de
Saúde Suplementar
De acordo com a ANS, em dezembro de 2016 o número de beneficiários de planos de assistência médica era de
aproximadamente 47,5 milhões, indicando redução em
relação a dezembro de 2015 de aproximadamente 5%. Em
relação ao desempenho do setor, ainda de acordo com a
ANS, nos dois primeiros trimestres de 2016 a receita de contraprestações atingiu R$ 77,4 bilhões, com crescimento de
10,57% em relação ao mesmo período de 2015. Já a despesa assistencial teve crescimento de 8,33%, somando R$ 65
bilhões no mesmo período.
Estas são informações gerais sobre o segmento que incluem
dados de operadoras médico-hospitalares bem como as exclusivamente odontológicas em qualquer região do País e de
qualquer porte.

Mercado
A Unimed Litoral busca realizar uma política de gestão de
contratos efetiva, maximizando o resultado da Operadora.
No entanto, no ano de 2016 reduzimos o número de Beneficiários em 3,75%, reflexo da crise instalada no Brasil. As ações
de melhora e ampliação das estruturas próprias buscam
melhorar a relação na prestação do serviço bem como aumentar e fidelizar a carteira de Clientes. Todas estas medidas
são realizadas com o objetivo de melhorar a remuneração dos
Cooperados, que são responsáveis pela maior parte dos atendimentos realizados.
A Unimed Litoral também avalia e busca melhorar constantemente o seu Índice de Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS, calculado pela ANS, que serve como referência do
setor para a avaliação das operadoras.
Em 2016 a Unimed Litoral encerrou o exercício com um total
de 64.354 Clientes de planos de saúde, gerando o montante de
R$ 173.379.638,51 referente às vendas líquidas, o montante de
R$ 44.909.672,92 referente às dívidas (financiamento de curto e longo prazo) e R$ 73.234.714,79 referente ao Patrimônio
líquido. Na tabela a seguir estão relacionados alguns números
da Unimed Litoral [G4-9]:
Número de Cooperados: 384
Número de Colaboradores: 1.050
Número de Serviços Próprios: 5
Número de Serviços Credenciados: 34 clínicas, 16 laboratórios
e 8 hospitais
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Gestão Cooperativista
Em 31 de dezembro de 2016 a Unimed Litoral possuia 384
Médicos Cooperados, denominados proprietários da
Cooperativa. Os quais possuem papel fundamental para a
gestão do negócio, assim como direcionadores dos princípios
do cooperativismo. Os Dirigentes ocupam assentos em
diversos conselhos, comitês e câmaras técnicas do Sistema
Unimed Santa Catarina, além das seguintes instituições: Unicred Litoral, Unimed Federação do Estado de Santa Catarina,
Unimed Mercosul, Comitê de Recursos Próprios do Sistema
Unimed e Associação Empresarial de Itajaí – ACII[G4-16].
A Assembleia Geral, que poderá ser Ordinária ou
Extraordinária, é o órgão supremo da Cooperativa tendo poderes (dentro dos limites da lei e do Estatuto) para tomar toda
e qualquer decisão de interesse social, e suas deliberações
vinculam a todos ainda que ausentes ou discordantes. Entre
as decisões, define-se em Assembleia por meio de votação os
membros dos Conselhos de Administração, Conselho Fiscal e
Conselho Técnico e de Ética.
A Cooperativa possui um Estatuto Social à disposição dos
Cooperados, que prevê as ferramentas de comunicação, obtenção de informação e prestação de contas sobre a gestão.
O mesmo vale no caso de Colaboradores com relação ao
Regulamento Interno e Manual de Boas Práticas de Gestão,
que também estabelece princípios de conduta na atuação da
empresa.
A Assembleia Geral Ordinária de 2016 aconteceu no dia
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28 de março com as pautas estabelecidas em edital. Houve
participação de 218 (duzentos e dezoito) Cooperados que
fizeram a deliberação sobre a prestação de contas do ano de
2015 e aprovaram o relatório do Conselho de Administração.
Também houve apresentação do
balanço geral com
demonstrativo de sobras e índices de desempenho da
Cooperativa em 2015. Após a leitura do parecer do Conselho
Fiscal favorável ao balanço de 2015 foi definido o destino das
sobras do mesmo ano.
Elegeram o Conselho Fiscal com gestão 2016/2017, como
também o reajuste no valor de produção a ser pago do valor
da indenização por ganho cessante e cédula de participação
em reuniões dos Conselhos de Administração, Fiscal e Técnico de Ética [G4-34].
A Unimed Litoral segue as determinacões da ANS e as decisões assembleares as quais definem a criacão e a manutencão de diversas reservas (legais ou assembleares),
sendo que em 2016 apurado o resultado do exercício foi
necessário reversão de Reserva Legal para cobrir o prejuízo
apresentado. [G4-34].

Sete princípios do
cooperativismo [G4-56]
1º Princípio: Adesão livre e voluntária ou
Princípio da livre adesão
2º Princípio: Gestão democrática pelos
Cooperados
3º Princípio: Participação econômica dos
Cooperados
4º Princípio: Autonomia e independência
5º Princípio: Educação, formação e informação
6º Princípio: Intercooperação
7º Princípio: Interesse pela comunidade
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Histórico
Unimed Litoral
A Unimed Litoral comemorou seus 24 anos inaugurando o
projeto que está sendo considerado o divisor de águas em
sua história. A ampliação do Hospital Unimed foi inaugurada
em 19 de março de 2016 com um evento para 400 pessoas
Entre os convidados estavam seus Cooperados, autoridades,
fornecedores e Colaboradores.

A cada dia a Cooperativa de trabalho médico [G4-7] busca
aperfeiçoar sua tecnologia, além da inovação e humanização,
almejando garantir cada vez mais a qualidade de vida para
seus públicos.

Com menos de oito meses de funcionamento, a estrutura
hospitalar já é referencia na região. O Hospital conta com 114
leitos de internação, destes, 10 leitos de Unidade de Terapia
Intensiva e 9 leitos de hospital dia, além de 6 salas cirúrgicas
e diversos serviços localizados em um único prédio.

Área de Abrangência [G4-8]

Mas a história da Cooperativa na região começou muito antes. Em 1977 a primeira tentativa da implantação do Sistema
Unimed em Itajaí. Outra tentativa seria feita em 1985. Porém
a constituição da Unimed Litoral como conhecemos hoje somente se deu em 1992. Na época presidida pelo Dr. Eduardo
Marques Brandão.

São João do Itaperiú
Barra Velha
Piçarras
Penha
Navegantes
Balneário Camboriú
Bombinhas

De lá até o presente ano a Unimed Litoral cresceu muito,
sendo considerada uma singular de médio porte dentro
do sistema Unimed. Pulou de 8 mil para 64 mil Clientes.
Construiu não apenas um Hospital, mas Laboratório, postos
de coleta laboratoriais, Centros de Diagnóstico por Imagem,
núcleos em Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema e Navegantes
- além de um complexo de Atenção Integral à Saúde [G4-9].

16

Luís Alves
Ilhota
Itajaí
Camboriú
Itapema
Porto Belo

1992

Primeira sede da
Unimed Litoral

2003
Implantação
do Serviço
de SOS 24h

2010

Implantação do Serviço
de Oncologia

1994

Inauguração Pronto
Atendimento 24h

2004

Novo núcleo na 3ª Avenida
em Balneário Camboriú

2011

Núcleo Navegantes
- Autorizações
- Laboratório
- Consultórios Médicos

1996

Sede e Laboratório
de Análises Clínicas

2005

Inauguração do núcleo
na cidade de Itapema

2012

Núcleo de Consultórios
Praia Brava

1999

Clube do Médico,
área de lazer para
os Cooperados

2006

Novo Pronto
Atendimento 24h

2012

Certificação do Hospital
ONA nivel 2
15/03/12

2000

Nova sede administrativa;
- Serviço de autorização;
- Laboratório;
- Centro de Diagnóstico;
- Atendimento Pessoa Física.

2008

2000

Espaço Viver Bem Complexo de Medicina
Preventiva

2009

Novo Pronto
Atendimento 24h

Hospital Unimed Litoral
- Pronto Atendimento 24h;
- Centro de Diagnóstico;
- Pediatria;
- Clinica Médica;
- Laboratório.

2014

2015

Certificação do Laboratório
pelo PALC - 24/06/14

Processo
de ampliação
do Hospital
Unimed

2016

Inauguração das
novas áreas do
Hospital Unimed
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Estrutura de Gestão
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Diretoria Executiva
Mandato 2016 à 2020
A Diretoria Executiva atende as decisões e recomendações da
Assembleia e/ou Conselho de Administração, executando as
normas para o cumprimento dos objetivos da Cooperativa.

Sérgio Malburg Filho
Presidente

Sandro Tadeu Novelletto
Superintendente Administrativo

Umberto João D`Avila
Vice-presidente

Christiane Ramos Deringer
Superintendente Técnica

Médico especializado em Endoscopia e Cirurgia do Aparelho
Digestivo, Cooperado desde março de 1995

Médico especializado em Urologia, Cooperado desde junho
de 1992

Médico especializado em Coloproctologia,
Cooperado desde outubro de 1996

Médica especializada em Hematologia e Hemoterapia,
Cooperada desde agosto de 2006
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Conselho de Administração
Mandato 2016 à 2020
A Cooperativa é administrada por um Conselho de
Administração composto de onze membros. Destes, quatro compõem a Diretoria Executiva (os membros exercerão
os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Superintendente
Administrativo e Superintendente Técnico) além de sete vogais, eleitos para um mandato de quatro anos. Em caso de reeleição é obrigatória a renovação de no mínimo 1/3 (um terço)
do total para o próximo mandato e não são permitidos laços de
parentescos até o 2º grau, em linha reta ou colateral, dos membros do Conselho de Administração.

Eduardo Miguel Kühr

Médico especializado em Cardiologia e
Medicina Esportiva, Cooperado desde
maio de 2003

Evandro Luis Grutzmacher

Médico especializado em Neurocirurgia,
Cooperado desde janeiro de 2006

Bruno Schroder Nascimento

Médico especializado em Anestesiologia,
Cooperado desde janeiro de 2010

Daniel Buchatsky

Médico especializado em Angiologia
e Cirurgia Vascular, Cooperado desde
janeiro de 2010

Wilson F Schreiner Busato Junior
Médico especializado em Urologia, Cooperado desde agosto de 1993
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Neri Elias Rossato

Médico especializado em Anestesiologia,
Cooperado desde maio de 2002

Rony Klaus Isberner

Médico especializado em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem, Cooperado
desde maio de 2003

Conselho Fiscal
Mandato 2016 à 2017
O Conselho Fiscal é composto por seis membros, todos
Cooperados, com mandato de um ano, sendo permitida
apenas a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus componentes.
Os membros do Conselho não podem ter entre si nem com os
membros do Conselho de Administração laços de parentesco
até 2º grau, em linha reta ou colateral. Todo Conselheiro Fiscal,
antes de iniciar suas atividades, realiza um treinamento específico para Conselheiros com certificação de aproveitamento
e emitida há no máximo 3 (três) anos. O Conselho Fiscal tem o
papel de orientar e fiscalizar assiduamente e minuciosamente
a administração da Cooperativa, o qual tem como principal
função se reportar aos demais Cooperados sobre conclusões
que obteve durante o exercício social, recomendando ou não
a aprovação das contas do período.

Gabriel Moura Quintela Ribeiro
Médico especializado em Cancerologia,
Cooperado desde março de 2015

Leonardo Pereira da Costa

Médico especializado em Otorrinolaringologia,
Cooperado desde maio de 2005

Renato Noronha F. V Cunha

Médico especializado em Urologia, Cooperado
desde dezembro de 2013

André Luiz Lermen Junior

Médico especializado em Radiologia e
Diagnóstico por Imagem, Cooperado desde
dezembro de 2013

Vinicíus Borges Soares

Médico especializado em Neurocirurgia,
Cooperado desde janeiro 2010

Eden Sartor Camargo

Médico especializado em Cirurgia do Aparelho
Digestivo, Cooperado desde fevereiro de 2015
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Conselho Técnico e de Ética
Mandato 2016 à 2018
O Conselho Técnico e de Ética é composto por oito
membros, todos Cooperados, com mandato de dois
anos sendo permitida a reeleição. Entre as funções do
Conselho Técnico e de Ética está a avaliação e parecer prévio
das novas admissões de Cooperados, instaurar sindicância
mediante denúncias formais contra Cooperados, assessorar
o Conselho de Administração nos casos de processos disciplinares que possam surgir (por indisciplina ou desrespeito as
normas da Cooperativa).

Fernando Antônio A. R. Lopes
Médico especializado em Oftalmologia,
Cooperado desde julho de 2007

Mauro Machado

Médico especializado em Nefrologia,
Cooperado desde junho de 1992

Carlos Antônio da Silva Couto

Médico especializado em Cirurgia do Aparelho
Digestivo, Cooperado desde julho 2007

Manuella Brighenti Bergamaschi
Médica especializado em Cirurgia Geral,
Cooperada desde março de 2015

Cesar Augusto Silveira Nunes

Médico especializado em Neurocirurgia,
Cooperado desde novembro de 2015

Ricardo Dimas Zimmermann
Médico especializado em Infectologia,
Cooperado desde fevereiro de 2015

Eduardo Zeilmann

Médico especializado em Angiologia e Cirurgia
Vascular, Cooperado desde fevereiro de 2015
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Verticalização
A Unimed Litoral busca incessantemente a melhora na gestão do custo assistencial e para isso fortalece e desenvolve cada vez
mais as suas estruturas próprias, que em 2016 foram responsáveis por realizar aproximadamente [G4-8]:

5.534
procedimentos
cirúrgicos

3.578
internações

116.811
exames de imagem

312

exames de
hemodinâmica

61%

de taxa de ocupação na UTI
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3.938

atendimentos no Centro Cirúrgico
de março a dezembro de 2016

2.742

internações Cirúrgicas
de março a dezembro de 2016

Rede de Serviços
Próprios
O desenvolvimento da Unimed Litoral em nossa região tem
se tornado um de seus pontos mais expressivos. Ampliamos
a rede de atendimento, a singular tornou-se uma das referências em oferta de serviços próprios no Sistema Unimed, contando com os seguintes serviços [G4-4][G4-8]:
- Hospital Unimed;
- Centro de Diagnóstico Unimed - CDU;
- Centro Oncológico;
- Pronto Atendimento Médico Adulto e Infantil 24h;
- SOS – Atendimento Pré-Hospitalar de Urgência e
Emergência;
- Núcleos de Atendimento em Balneário Camboriú, Itajaí,
Itapema e Navegantes;
- Posto de coleta laboratoriais em Balneário Camboriú, Itajaí,
Itapema e Navegantes;
- Unimed Lar – Atendimento Domiciliar;
- Espaço Viver Bem – Complexo de atenção à saúde.
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Hospital Unimed
O Hospital Unimed, inaugurado em 2009 e ampliado em
2016, possui mais de 20 mil m². O empreendimento conta
com o que há de mais moderno em equipamentos médico
hospitalares, além de médicos altamente qualificados e equipe profissional capacitada em constante atualização para
atender de forma humanizada todos os Clientes. A estrutura
disponibiliza:
- Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico 24h;
- Unidade de Terapia Intensiva - UTI;
- Centro Cirúrgico;
- Internação Clínica e Cirúrgica;
- Hospital Dia;
- Oncologia;
- Ortopedia;
- Posto de Coleta Laboratorial;
- Centro de Diagnóstico por Imagem;
- Hemodinâmica;
- Autorização de Exames e Procedimentos.
O Hospital da Unimed Litoral também possui convênio para
campo de estágio para acadêmicos de instituições de ensino
da região, na área da saúde.
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Pronto Atendimento
24h
O Pronto Atendimento já se confirmou como referência em
atendimento à saúde em nossa região, realizando atendimento de urgência e emergência médica, plantão pediátrico, equipe de SOS, pequenas cirurgias e radiologia. O reconhecimento
se dá tanto pela sua qualidade técnica, como pelo atendimento de excelência, humanizado e com resolutividade.

Ortopedia
O serviço de Ortopedia do Hospital Unimed conta com
uma sala exclusiva, preparada com todos os equipamentos
necessários para melhor atender nossos Clientes. Anexo ao
Pronto Atendimento adulto (localizado no térreo), atende em
horário diferenciado (das 8h às 20h) e em sistema de plantão
para urgências e emergências noturnas.
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Unidade de Terapia
Intensiva - UTI
Um dos destaques do Hospital Unimed é a Unidade de
Terapia Intensiva. Localizada no 8º andar o espaço é todo envidraçado, permitindo a entrada de luz natural e com vista
para uma bela paisagem das montanhas e do mar, tornando a estada dos pacientes internados muito mais agradável,
além de favorecer sua rápida recuperação. Conta com dez
leitos, farmácia exclusiva, infraestrutura moderna, televisores
individuais, colchão terapêutico que evita a formação de
escaras, suspensão do calcâneo automático através da retração da peseira, Low Air Loss (Fluxo contínuo de ar na parte
superior do colchão para prevenir úlceras relacionadas a temperatura e umidade), colchão para obesos e sistema de monitorização central, que passa todas as informações do paciente
(sinais vitais, alarmes de saída do paciente do leito e alarme dos
freios dos leitos travados). Todos os recursos necessários que
garantem qualidade e segurança ao paciente.
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Centro Cirúrgico
Conta com seis salas completas e igualmente equipadas com
o que há de mais moderno na área cirúrgica. O espaço é capaz
de atender diversas especialidades médicas. A iluminação
das salas é toda em LED para não aquecer, reduzir o consumo
de energia e pode trocar de cor conforme a necessidade do
procedimento. Os equipamentos foram todos instalados em
torres de apoio para facilitar a limpeza e desinfecção, manuseio e transporte. Já os corredores do centro cirúrgico e a sala
de espera dos acompanhantes possuem monitores de televisão para que possam acompanhar o andamento da cirurgia,
com as informações atualizadas de acordo com o status do
procedimento.

Hemodinâmica
O serviço de hemodinâmica vem para completar o parque
tecnológico do complexo hospitalar. Com um equipamento
de ponta e equipe altamente treinada, o serviço garante a segurança dos pacientes durante os procedimentos. O serviço
funciona 24 horas e realiza o tratamento e diagnóstico de
doenças cardiovasculares e neurológicas.
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Hospital Dia
O Hospital dia é destinado à realizações de pequenas
cirurgias, nas quais o paciente recebe alta no mesmo dia – não
ultrapassando um período de 12 horas de internação e não
necessitando de estadia durante a noite. São intervenções de
pequeno e médio porte, que aliam a tecnologia dos equipamentos do Hospital Unimed a uma equipe médica altamente
qualificada, garantindo um atendimento eficiente, seguro e
confortável.

Oncologia
Desde novembro de 2010 a Unimed Litoral conta com um Centro Oncológico anexo ao Hospital Unimed. O serviço possui uma estrutura moderna,
ampla e confortável, sempre pensando no melhor atendimento aos pacientes em tratamento quimioterápico.
Um dos grandes diferenciais do serviço é a equipe atuante, que busca o
bem estar do paciente durante o tratamento. Equipe médica capacitada e
com o olhar voltado para o atendimento multidisciplinar, em conjunto com
enfermeiros e farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos. O serviço de Oncologia da Unimed Litoral visa o acolhimento, humanização e respeito à
individualidade do paciente.
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Laboratório
Unimed Litoral
Exames realizados
-Hematologia;
-Parasitologia;
-Bioquímica;
-Hormônios;
-Imunologia;
-Erros Inatos do Metabolismo;
-Fertilidade;
-Medicina Ocupacional;
-Urinálise;
-Biologia Molecular;
-Genética;
-Microbiologia.
O Laboratório Unimed Litoral conta com uma moderna
estrutura tecnológica que garante qualidade, rapidez e alto
padrão de diagnóstico. Possui certificação de qualidade pelo
Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC)
concedida pelo Programa da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC). Disponibiliza um
vasto portfólio de exames, que contempla desde exames
básicos a exames de biologia molecular e genética.

Postos de Coleta:

Para facilitar o atendimento aos Clientes a Unimed Litoral
oferece 5 unidades de postos de coleta:
Baln. Camboriú | Av. do Estado, 1550 - Pioneiros
Baln. Camboriú | 3ª Avenida, 400 - Centro
Itajaí | Av. Marcos Konder, 1233 - Centro
Itapema | Rua 284, Sala 18 - Meia Praia
Navegantes | R. Santos Dummont, 421 - Centro
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Centro de Diagnóstico
Unimed - CDU
Na medicina moderna, o diagnóstico é um dos itens
primordiais na busca pela saúde do Cliente. Sabendo
disso, a Unimed Litoral disponibiliza a seus Beneficiários
o Centro de Diagnóstico Unimed - CDU. Sua estrutura está
regularmente atualizada dentro de uma visão da melhoria
contínua da tecnologia. Isso contribui para a manutenção da
qualidade dos serviços prestados pela Unimed, que cada vez
mais conquistam a confiança de nossos Clientes e Cooperados.
No Centro de Diagnóstico o Cliente tem à disposição diversos
exames como:

Disponibilizamos CDU:
Baln. Camboriú | Av. do Estado, 1550 - Pioneiros
Itajaí | Av. Marcos Konder, 1233 - Centro

32

-Densitometria Óssea;
-Ressonância Magnética;
-Ultrassonografia - geral, obstétrica, vascular e cardiológica;
-Endoscopia;
-Mamografia Digital;
-Colonoscopia;
-Broncoscopia;
-Eletrocardiograma;
-MAPA;
-Teste ergométrico;
-Raio-x contrastado;
-Tomografia;
-Raio-x.

Núcleos de Atendimento
Para atender seus Beneficiários da melhor forma, a Unimed Litoral disponibiliza núcleos de atendimento em alguns
pontos da sua área de abrangência, com os seguintes serviços:

Itajaí - Praia Brava
Atuando desde 2012, destaca-se pela localização
estratégica em uma via de fácil acesso entre Itajaí e Balneário
Camboriú. O Núcleo de Atendimento Praia Brava (NAPB)
tem como grande diferencial agilizar a marcação de consultas e exames. Nesta estrutura também são disponibilizados
excelentes consultórios e médicos com diversas
especialidades para melhor atender os Clientes da
Cooperativa. Neste local também funcionam as àreas adminitrativas e de apoio a Cooperativa.
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Itajaí - Centro
Localizado no centro de Itajaí, o núcleo oferece aos
Clientes uma série de serviços, desde atendimento de equipe
multidisciplinar até posto de coleta laboratorial e um dos
Centros de diagnostico por imagem - CDU.
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Baln. Camboriú
3º Avenida
O núcleo localizado na 3ª avenida de Balneário Camboriú
tem função estratégica para atender a demanda dos Clientes,
principalmente laboratoriais e que necessitam de agendamento ou autorização sem que necessitem se descolar até o
hospital.

Navegantes
Criado para atender a grande parcela de Clientes da Unimed
que vive ou trabalha na cidade, o núcleo possui fácil acesso e
oferece consultórios com médicos especializados, bem como
posto de coleta laboratorial. É possível também realizar os
exames de MAPA e ECG, além de autorizações de exames e
procedimentos.

Itapema
Pensando no conforto e necessidade dos Clientes a
Unimed Litoral conta com um núcleo na cidade de Itapema.
Atendendo principalmente a necessidade dos Clientes por
exames laboratoriais e repassando informações contratuais,
agendamentos, entre outros.
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O Espaço Viver Bem possui uma estrutura desenvolvida especialmente para o Cliente Unimed Litoral. Localizado na Praia Brava em,
Itajaí, o ambiente sedia um Programa de Medicina Preventiva conduzido por uma equipe multiprofissional: médicos, fisioterapeutas,
enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e educadores físicos.
O objetivo das intervenções realizadas no espaço é promover ações
preventivas e educativas. Além de atividades específicas para promoção, reabilitação, monitoramento e manutenção da saúde, com
foco na integralidade do ser humano e obtenção de uma vida longa e saudável, acompanhada de bons níveis de performance física e
mental.
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Alinhar

Orientação ao bom funcionamento da coluna

O programa tem como objetivo orientar a adoção de
hábitos adequados ao bom funcionamento da coluna,
evitando alterações estruturais e promovendo um conforto e qualidade de vida aos beneficiários com doenças
na coluna já instaladas.

Alívio
Fibromialgia

Programa destinado ao acolhimento do paciente que tenha diagnóstico de fibromialgia.
A atividade tem o objetivo de capacitar o portador
da doença a buscar melhores maneiras de alívio ou
convívio com os sintomas.

Ares
Conheça os grupos
ofertados no
Espaço Viver Bem

Grupo de cessação ao tabagismo

Com o objetivo de auxiliar na cessação do tabagismo o
programa oferece acompanhamento médico semanal
e atividade em grupo, fortalecendo a possibilidade de
sucesso na adesão ao tratamento proposto.
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Cegonha
Apoio à gestantes

Visando propiciar à gestante e seu acompanhante
conhecimento para o autocuidado no período gestacional e nos cuidados com o recém-nascido, o grupo
oferece encontros práticos abordando todas as etapas da
gestação e do pós-parto.

Coração Valente
Reabilitação cardíaca

A reabilitação cardíaca tem como objetivo a inserção
do portador de doença cardíaca na realização regular
de atividade física. As atividades são diversificadas e
estimulam, além da pratica de exercícios físicos, a
interação social.

Crescer Saudável
Programa de educação alimentar infantil

Grupo com abordagem multiprofissional direcionado
para crianças de 7 a 10 anos e 11 meses, tem como objetivo
formar hábitos alimentares saudáveis ainda na infância,
através de atividades práticas (dinâmicas e lúdicas) nas
quais todos os temas são abordados de forma descontraída (com muitos jogos, oficinas e brincadeiras).
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Doce Vida
Combate a diabetes

Com o objetivo de promover atividades de
empoderamento ao autocuidado com a Diabetes
Mellitus o Programa realiza atividades presenciais com
direcionamento educativo para hábitos saudáveis e
correta adesão ao tratamento.

Estique-se
Grupo de alongamento

Grupo focado em relaxamento e alongamento do corpo.
O objetivo é reduzir os riscos de lesões, corrigir a postura
ou aliviar dores e tensões.

Flor da Idade
Grupo de Mulheres

Grupo de Mulheres acima de 55 anos voltado à discussão
do envelhecimento com qualidade.
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GCC
Gerenciamento de Casos Complexos

Visando ampliar a promoção à saúde e qualificar o
cuidado para os Beneficiários com limitação funcional, a
Unimed Litoral criou o Gerenciamento de Casos
Complexos - GCC, que é um programa na atenção
domiciliar que permite ações de acompanhamento e gerenciamento do cuidado, possibilitando ao paciente o
convívio humanizado em seu meio familiar e social. O
Cliente que aceitar a participação no programa será assistido por profissionais multidisciplinares de acordo com
avaliação e indicação prévia, viabilizando o suporte técnico na atenção domiciliar e realizando a capacitação e o
treinamento do cuidador, contribuindo para a estabilidade ou o retardamento da evolução da doença.

Gesco
Grupo especializado em Cirurgia da Obesidade

Grupo direcionado aos pacientes com indicação de
gastroplastia tem como objetivo dar todo o suporte
necessário a efetividade da intervenção. O acompanhamento é realizado por equipe multiprofissional, envolve
várias atividades presenciais e por telemonitoramento e
compreende o período do pré-operatório até 24 meses
após a realização do procedimento.
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Hiper Saudável
Combate a hipertensão

Grupo destinado aos pacientes que estejam
suscetíveis a Hipertensão Arterial Sistêmica ou que
já tenham a doença instalada. Formada por equipe multidisciplinar, o objetivo do Programa é fomentar a capacidade de autocuidado através de encontros
presenciais.

Empresa Saudável
Programa para empresas

Através de questionário e avaliação física, realiza-se o perfil
epidemiológico dos funcionários da empresa e os resultados
são analisados por uma equipe multiprofissional.

Unirunner’s
Grupo de corrida

Grupo de corrida Unimed Litoral focado para quem
gosta de correr, com treinos adequados.
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Movimente-se
Grupo de atividade física

Em busca de proporcionar aos Clientes uma melhor saúde
e qualidade de vida, disponibiliza atividades diversificadas com objetivo de atraí-los à prática de atividade física.
O programa oferece aos participantes com a saúde em
risco aulas de atividade física coletiva e individual, proporcionando uma diversidade e periodicidade,
facilitando a aderência à hábitos adequados a manutenção da saúde.

Respirar
Reabilitação respiratória

O programa tem como objetivo a reabilitação respiratória e a manutenção da doença pulmonar, através de
treinamento físico, com exercícios de condicionamento
e fortalecimento da musculatura como um todo, objetivando aumentar a autonomia, melhorar o rendimento
físico e estimular a interação social.
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Reduzir
Programa de emagrecimento

Grupo direcionado para clientes com sobrepeso/obesidade, com o intuito de diminuição de peso corporal
e consequentemente fatores de risco relacionados ao
excesso de peso, adoção de hábitos de vida saudáveis,
alimentação adequada e atividade física.

Ritmos
Aulas de dança

Grupo de dança com aula de movimentos ritmados e
coreografados com foco na percepção do corpo.

Super Estima
Saúde da mulher

O grupo direcionado à mulheres que na maioria dos
dias exerce diferentes papéis, com objetivo de facilitar a
busca por novas respostas para paradoxos do universo
feminino.

43

Unimed Lar
Atendimento domiciliar

Serviço de atendimento domiciliar que a Unimed Litoral
oferece aos seus Clientes de forma personalizada e com
equipe multidisciplinar, diminuindo os riscos de agravos
decorrentes das internações prolongadas proporcionando
a recuperação juntamente aos familiares.
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Gestão de Qualidade e
Segurança do Cliente
A Unimed Litoral, preocupada com a melhoria contínua de
seus processos e serviços, implementa a cultura da Qualidade.
Em 2015 iniciou-se o Projeto de Mapeamento e Redesenho
de Processos - MARE em toda a Cooperativa, com o objetivo
de documentar os processos a fim de garantir a formalização
do conhecimento. Ou seja, disponibilizar insumos para que o
funcionamento da empresa seja conhecido por qualquer Colaborador, além da identificação de gargalos operacionais.
Para isso foram realizados treinamentos sobre metodologias de gerenciamento de processos para todos os gestores
e definidos monitores de processos em todas as áreas, como
forma de disseminar a cultura e garantir a execução do projeto.
[G4-DMA] A Gestão da Unimed Litoral, alinhada ao seu
negócio “Promover qualidade de vida aos seus públicos”, está sedimentada em três Programas de Qualidade:
Operadora: Resolução Normativa (RN) 277 e consequentemente ISO 9001, uma das exigências da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS); Hospital: Acreditação Hospitalar
ONA e no Laboratório: Programa de Acreditação da Sociedade Brasileira de Patologia Clinica – PALC. Em conjunto,
essas certificações visam a melhoria contínua de qualidade, com olhar para o desenvolvimento e implantação de
requisitos.
A busca pela qualidade tem sido permanente. Com o intuito
de atender às necessidades dos Clientes e demais partes

interessadas e promover, assim, serviços de excelência,
conforme ressalta a Política da Qualidade: “Desenvolver a
melhoria contínua dos processos, buscando a satisfação
dos seus públicos, oferecendo serviços com qualidade, eficácia e eficiência, visando o cumprimento da legislação e a
sustentabilidade do negócio.”
Para auxiliar nos processos de acreditação contamos com
a área da Gestão da Qualidade, composta por profissionais
de referência que promovem ações, monitoram indicadores,
capacitam as lideranças, realizam análise de eventos e ocorrências, estimulam a análise crítica dos processos, a melhoria
contínua e disseminam a cultura da qualidade entre os diversos níveis hierárquicos.
No Hospital, temos outra base de sustentação da Gestão da
Qualidade. O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) formado por gestores e lideranças das áreas, tem como objetivo
promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente, consistindo em um componente importante na busca pela qualidade no ambiente hospitalar.
Em conjunto, buscamos ações que visam a implementação de ferramentas da qualidade como: criação de protocolos se segurança, protocolos clínicos, registro de
falhas, auditorias internas, auditorias de fornecedor,
entre outras. Estas ferramentas possibilitam a padronização
dos processos, olhar construtivista, melhoria de processos e
otimização dos serviços prestados pela instituição.
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Como resultado, elevamos o nível de segurança confiabilidade com maiores benefícios e menores riscos ao Cliente
[G4-PR1].
A Gestão da Qualidade também contempla o processo de
manifesto do Cliente, oferendo canais de comunicação para
que o Cliente manifeste sua opinião sobre os produtos e
serviços prestados, oportunizando à organização um olhar
crítico e imparcial sobre os seus processos. Dar voz ao Cliente é estar sujeito a rever processos, procedimentos, identificar fragilidades até então desconhecidas ou despercebidas. O SAC e a Ouvidoria são os canais de atendimento que
aproximam pessoas, organizações e Clientes. Gerando a partir daí a melhoria contínua.
Outro canal de manifesto é junto a ANS por meio de Notificações de Intermediação Preliminar - NIP. Em 2016 a
Unimed Litoral recebeu duas NIPs, que resultaram em abertura de processo administrativo sancionador devido ao entendimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de que
houve infração aos atos normativos instituídos pela mesma.
Não houve nenhuma situação de não conformidade relativa a
códigos voluntários [G4 - PR2].
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Conduta e Integridade
[G4-DMA] Em 2016 a Unimed Litoral aderiu a nova versão
do Código de Conduta e Ética do Sistema Unimed como
documento oficial de compromisso com os valores e princípios
éticos em seu processo de gestão, assim como na forma que se
relaciona. Foram trabalhadas ações de marketing interno para
disseminação do código e canais de comunicação para uso dos
Colaboradores [G4-56].

Como uma das ações de disseminação do Código de Conduta e Ética aos Colaboradores, foi realizado um Workshop
intitulado como “É legal”. O objetivo do encontro foi
despertar o senso crítico em relação a atitudes e comportamentos relacionados a corrupção, discriminação,
assédio moral e conflito de interesses. A metodologia utilizada foi lúdica, com estudo de casos, estimulando o Colaborador a se posicionar conforme as diretrizes do Código de Conduta [G4- SO4].

47

Em 2016 a Unimed Litoral deu continuidade ao Projeto de
Mapeamento e Redesenho de processos, denominado projeto MARE. O Projeto tem objetivo de mapear, desenhar e
documentar todos os processos da Cooperativa, permitindo a
identificação de riscos e oportunidades de melhorias, criando uma base de conhecimento e buscando a eficiência
operacional.
Como resultado da segunda etapa do projeto MARE, executada em 2016, foram mapeados 310 processos, geradas
200 instruções de trabalho e 45 manuais. Além da elaboração de um plano de ação e cronograma para Acreditação da
Operadora. Foi realizado o mapeamento dos riscos de todos
os processos, onde foram identificados 66 riscos de fraude ou
corrupção vinculados aos fluxos do Projeto MARE [G4-SO3].
Também em 2016 foram realizadas ações de diagnóstico
referentes as questões abordadas pelo Programa Integridade
promovido pela Unimed Brasil em parceria com o Instituto
Ethos [G4-SO3].
Durante o período de relato, a Unimed Litoral não registrou
casos nos quais esteja envolvida direta ou indiretamente em
corrupção ou concorrência desleal [G4 - SO5].
O cuidado na conduta com os Clientes e Beneficiários em
2016 teve um acréscimo estratégico através na participação
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da Unimed Litoral durante a elaboração de uma política de
segurança das informações.

Suprimentos
Para efetuar suas operações cotidianas, a Unimed Litoral
conta com uma relação extensa de fornecedores de materiais
OPME*, equipamentos, serviços, etc.
Atualmente a cadeia de fornecedores é complexa e de várias
regiões do Brasil e exterior.
No fluxo descrito a seguir estão pontuadas as macro etapas
que formam o processo de fornecimento da Unimed Litoral,
com objetivos e iniciativas para cada uma delas, na tentativa de qualificar a cadeia de fornecedores atuando assertivamente no segmento de saúde [G4-12]:

Solicitação

Compra

Cotação

Cadastro*

Verificação de
pré-requisitos
Seleção de
Fornecedores

Neste fluxo, etapas como “Verificação de Pré-requisitos”
e “Seleção de Fornecedores” são as mais impactantes na
postura junto aos fornecedores devido as necessidades esperadas destes stakeholders estratégicos, pois há necessidade de considerar além do usual Preço-Prazo-Qualidade,
aspectos inerentes a resultados comprometidos com a
sustentabilidade nas dimensões econômica, social e ambiental [G4-14].
Para consolidar este processo, em 2017 serão criadas ao departamento de compras as atribuições de gerenciador de
contratos e negociador dentro do processo de compras, ficando sob a responsabilidade desta função relacionamento com
os fornecedores, mediante as boas práticas definidas para o
processo de investimento e aquisição [G4-14].
Houve a necessidade de aumentar a cadeia de fornecedores,
devido a ampliação do Hospital da Unimed Litoral com a realização de novos procedimentos assistenciais (sendo alguns
de alta complexidade) a fim de dar suporte em suprimentos e
serviços. [G4-13]

Entrega
*Presente em alguns processos.

*OPME – Órteses, Próteses e Materiais Especiais.
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Saúde Ambiental
[G4-DMA] O gerenciamento dos resíduos gerados pela
Cooperativa tem como base, entre outras legalidades, a
resolução – RDC/ANVISA nº 306, de 7 de dezembro de 2004.
Possuímos um conjunto de procedimentos planejados e implementados com base científica e legal, visando a redução
de resíduos gerados e o correto manejo até a destinação final
[G4-15] [EN23].

Reciclável

Infectante

Comum

Químico

TOTAL

Peso
(toneladas)

38,03

69,61

78,29

14,64

200,57

Classificação

Não
Perigoso

Perigoso

Não
Perigoso

Perigoso

-

Aterro
Sanitário

Incinerado ou
Estabilização
química em
célula de
Classe I

Autoclavação

Método de Cooperativa de e destinação
Disposição Reciclagem
em Aterro
Licenciado

Método
determinado

Empresas terceirizadas devidamente licenciadas junto
aos Órgãos Ambientais

Ficando como desafio para 2017 a criação de indicadores e
metas para a redução da geração de resíduos, retomar as
avaliações multissetoriais da implantação de novos produtos
químicos e dar continuidade nas ações de conscientização
dos Colaboradores e Beneficiários.
Algumas ações são realizadas internamente, como sensibilização à destinação correta de resíduos e o consumo consciente. Assim como a utilziação da calculadora CO2, iniciativa
da Unimed Brasil, coleta de lixo eletrônico, lâminas de raio-x
e pilhas [GA-EN23].

-

-

Em 2016 foi realizada a implantação do controle de geração,
descrição do inventário de resíduos e o treinamento “in loco”
sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde. Neste mesmo ano, revisamos os contratos das empresas terceirizadas e ampliamos as contratações devido o aumento do volume e dos novos resíduos gerados em virtude da
ampliação do Hospital Unimed.
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Saúde Social
Gestão de Pessoas
Na Unimed Litoral as pessoas exercem um papel fundamental para o fortalecimento da cultura organizacional e da marca Unimed, contribuindo para a excelência no atendimento, qualidade dos serviços prestados e sustentabilidade do
negócio.
A prestação de serviços em saúde impõem desafios diários
à organização, uma vez que o produto final é o atendimento
prestado ao Cliente. Por isso, captar, selecionar, integrar, reter,
capacitar, desenvolver e manter as pessoas engajadas com os
objetivos organizacionais tornam-se os principais focos das
lideranças.
As áreas de Desenvolvimento Humano e Organizacional
(DHO) e de Relações Trabalhistas (RT) são responsáveis por
instrumentalizar, desenvolver e dar suporte às lideranças. A
área de DHO é composta pelos processos de Recrutamento
e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, Educação Continuada, Clima e Carreira e Sustentabilidade. Dentre os programas desenvolvidos com foco no desenvolvimento dos Colaboradores estão:
- Programa de Desenvolvimento de Lideranças - PDL;
- Auxílio pós graduação com subsídio do Sescoop;
- Programa Semear – Desenvolvimento de Jovens Aprendizes.

52

A área de Relações Trabalhistas é composta pelos
processos de Administração de Pessoas, Saúde, Segurança e Gestão Ambiental. Preocupada em garantir
o
cumprimento
da
legislação
trabalhista vigente e estreitar o vínculo com o Sindicato
Laboral, a Unimed Litoral criou a área de Relações Trabalhistas, que tem como objetivo principal orientar a direção e o
time de liderança nas tomadas de decisões, minimizando as
possibilidades de violação dos direitos dos Colaboradores. A
área de Relações Trabalhistas é responsável também por todos os processos que envolvem pagamentos e benefícios de
Colaboradores, bem como suas obrigações acessórias.
Atualmente 100% dos Colaboradores CLT são cobertos por
acordo de negociação coletiva, assim como contam com
liberdade para associarem-se a representações que defendam
seus interesses laborais [G4-11].
Em 2016 a Unimed Litoral contou com uma equipe de 1.050
Colaboradores, distribuídos em Serviços Próprios, Operadora
e Hospital [G4-9].
Para atrair e reter seus talentos, a Unimed Litoral oferece uma
cartela de benefícios:

[G4-LA2]

BENEFÍCIOS

BENEFÍCIOS AOS COLABORADORES
CLT

ESTAGIÁRIO

JOVEM
APRENDIZ

DATA DE
ADMISSÃO

APÓS PERÍODO
EXPERIÊNCIA

AFUL
Biblioteca Ambulante
Espaço Viver Bem
Estacionamento Clube
Eventos
Exames Complementares
Ginástica Laboral
Maternidade Cidadã
Ônibus Exclusivo
Plano de Saúde
Plano Odontológico
PPR
Prêmio Assiduidade
Refeitório HU e NAPB
Seguro de vida
Treinamentos
Uniformes (áreas específicas)
Vale Alimentação
Auxílio Pós-Graduação
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[GA-DMA] Todas as diretrizes, processos, normas e regras
que compõem a base de gestão das pessoas da organização
são descritas na Política de Gestão de Pessoas, que visa proporcionar o desenvolvimento, a valorização, a retenção, o bom
clima, a qualidade de vida e a segurança dos colaboradores,
cumprindo a legislação vigente e engajando os talentos identificados com a Missão, Visão e Valores da organização.
[GA-DMA] É responsabilidade da Unimed Litoral cultivar e
disseminar a cultura do cooperativismo para que os processos
de gestão de pessoas estejam em conformidade com a missão
e os valores organizacionais, tendo como ferramentas os indicadores monitorados e reportados a Unimed do Brasil, como
balanço social e indicares de Gestão de Pessoas, entre outras
ferramentas relacionadas aos objetivos da Cooperativa.
A organização (representada pela alta direção) bem como
todo o time de liderança (representada pelos gestores) e as
equipes (representada por todos os colaboradores) possuem
um papel importante na manutenção de todos os processos
que envolvam pessoas.
As lideranças possuem um papel integrador na gestão,
alinhando e definindo processos, promovendo o diálogo entre
as áreas, fomentando a análise crítica das situações problema,
desenvolvendo a equipe com foco em resultado, tomando decisões, mediando conflitos e realizando feedbacks.
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Os Colaboradores devem atuar com foco no Cliente, de forma humanizada, se engajando para o alcance dos resultados, contribuindo com as estratégias de melhorias dos
processos, trabalhando em equipe, respeitando as normas e
regras definidas pela organização, buscando seu desenvolvimento profissional e contribuindo positivamente com o clima organizacional.

Clima e Carreira
Em relação aos Colaboradores da Unimed Litoral, atualmente
estão assim organizados [G4-10]:

Indicadores

Feminino

Masculino

Nº total de colaboradores

843

207

Colaboradores CLT

841

206

Terceiros

76

40

18

3

2

1

Jovens Aprendizes

Estagiários

A rotatividade/turnover da Unimed Litoral no ano de 2016
teve uma média de 2,44% [G4 -LA1].
A Unimed Litoral possui o processo de avaliação de desempenho instituído. Este é anual e contempla a autoavaliação do
Colaborador e a avaliação do seu líder imediato. A partir da
realização dessas avaliações gera-se um relatório com ambas

avaliações o qual serve como subsídio para a realização do
Feedback. Participam deste processo todos os colaboradores
com mais de 9 (nove) meses de empresa, sendo a meta de
realização 100% do público-alvo. Para a Unimed Litoral, os
principais benefícios deste processo são:
- Auxiliar os colaboradores no seu autodesenvolvimento;
- Descobrir novos talentos;
- Informar sobre o desempenho humano e sua contribuição
para o desempenho organizacional;
- Identificar as necessidades de T&D (Treinamento e Desenvolvimento);
- Agregar na tomada de decisão para promoções, remanejamentos e/ou desligamento de colaboradores;
- Dinamizar as políticas de Gestão de Pessoas;
- Favorecer a produtividade e melhorar o relacionamento interpessoal;
- Estimular o vínculo entre os líderes e suas equipes.
O público-alvo na data de aplicação da avaliação (Agosto/2016) foi de 642 Colaboradores. Destes, 78,08% correspondem ao gênero feminino e 21,96% ao gênero masculino.
Ainda sobre este número, 69% correspondem a categoria
operacional, 21,96% a categoria técnico, 3,43% a categoria de
apoio e 5,6% a categoria de gestão [G4-LA11].
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As competências na avaliação de desempenho estão de
acordo com o grupo de cargos (Auxiliares, Assistentes, Monitores, Analistas, Coordenadores, Gerentes), presentes também
na descrição de cada cargo.
As competências da Unimed Litoral são:
- Comunicação;
- Iniciativa;
- Relacionamento interpessoal;
- Trabalho em equipe;
- Criatividade;
- Foco no Cliente;
- Orientação para resultados;
- Visão estratégica;
- Liderança de pessoas;
- Gestão de pessoas;
- Abertura à mudança;
- Conhecimento teórico-prático e aplicabilidade;
- Acolhimento;
- Proatividade;
- Liderança por objetivos.
Os resultados individuais obtidos por esse processo são
abordados a partir de um Plano de Desenvolvimento Individual, pelo qual o avaliador é responsável em realizar em
conjunto com o avaliado. Esta ferramenta é obrigatória a todos os avaliados que obtiveram percentual menor de 75 em
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qualquer competência, pois entende-se que de alguma forma
ele não está atendendo as expectativas daquela competência
exigida ao seu cargo.
A análise dos resultados é utilizada como fonte de levantamento de necessidades de treinamento. Os dados são
emitidos por grupo de cargos possibilitando uma análise mais
crítica e de maior assertividade aos treinamentos oferecidos
[G4-LA11].

Saúde e Segurança
[GA-DMA] A Saúde e Segurança da Unimed Litoral tem como
missão a identificação das situações de risco, assim como realizar ações que promovam a saúde, segurança e a preservação do meio ambiente, buscando a conscientização do
seu público através da orientação e do cuidado, cumprindo a
legislação vigente.
De acordo com o dimensionamento da NR5, o Hospital
Unimed possui a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes - CIPA, constituída por 11 (50%) membros
eleitos e 11 (50%) representantes da gestão. Os outros seis
núcleos, devido o número de Colaboradores e o grau de risco,
não tem por obrigação constituir uma Comissão [G4-LA5].
A Unimed Litoral pensando na preservação da saúde e na
manutenção da segurança dos Colaboradores, indicou um
membro representante de cada núcleo para integrar uma segunda comissão. Abrangendo assim 100% da Cooperativa.
As duas comissões elaboraram ações voltadas para a melhoria contínua das condições de trabalho, aperfeiçoamento dos
processos, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais
[G4-LA6].

2015

2016

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

Acidente de Trabalho - Típico

23

4

25

7

Acidente de Trajeto

12

0

11

2

Doenças Ocupacionais

0

0

3

1

Acidentes Fatais

0

0

0

0

Em 2016, devido a ampliação do Hospital Unimed, adicionamos cerca de 35% do quadro de Colaboradores. Este fato
justifica o aumento do número de acidente, comparado à
2015.
A incidência maior é no grupo feminino, tendo em vista que
a grande maioria dos nossos Colaboradores são mulheres.
Após a comunicação de incidente/acidente, realizamos a
investigação. Logo o Colaborador passa pelo médico do trabalho para avaliação clínica. Sendo caracterizado o acidente/
incidente, as técnicas de segurança realizam o registro com o
levantamento de dados em programa específico.
Se caracterizado acidente, as mesmas abrem a Comunicação
de Acidente de Trabalho – CAT e um Registro de Ocorrência para a definição de ações preventivas. Os Colabora-
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dores que sofreram acidente com material biológico e foi
administrado o antirretroviral ficam em acompanhamento
durante 6 (seis) meses.

2015

2016

Taxa de Frequência

*

0,48%

Taxa de Gravidade

*

6,6%**

Taxa de Lesão

10%

5%

Taxa de Doença Ocupacional

0%

10%

Taxa de Horas Perdidas

*

3,3%

Taxa de Absenteísmo

0,9%

0,7%

*Em 2015, temos dados parciais devido a implantação do sistema no segundo semestre.
**Fórmula utilizada: Taxa de Severidade de Acidente de Trabalho: SAT = (Horas perdidos por incapacidade / horas homem trabalhadas) x 200.000

Em 2015 ocorram 2 (dois) afastamentos por acidente de trajeto. Já em 2016, tivemos 1 (um) benefício por este motivo. Levando em consideração os benefícios pela Previdência Social,
realizamos a Taxa de Lesão e de Doença Ocupacional. Devido
as ações preventivas ocorreu uma redução de afastamentos
por acidentes de trabalho. No entanto tivemos um aumento
por doença ocupacional.
Para 2017, visando reduzir o absenteísmo e consequente-
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mente os afastamentos, pretendemos implantar o Programa
de Saúde Mental, que tem como objetivo a prevenção de
adoecimento psicossocial de nossos Colaboradores.
A Unimed Litoral por ter uma vasta gama de atividades,
possui diversas escalas de trabalho. Sendo assim possuímos
indicadores e relatórios de acordo com horas e não em dias
ou outro formato.
Realizamos o comparativo entre 2015 e 2016 da taxa de
absenteísmo. Estamos abaixo da média nacional, mas
continuamos com o propósito de reduzir ainda mais a quantidade de atestados. Neste ano, estamos acompanhando os
Colaboradores encaminhados para os grupos de qualidade de
vida para termos uma maior eficiência das ações.
Há vários programas e ações de saúde com um olhar
preventivo implementados na Cooperativa. Entre eles podemos destacar os seguintes:
- Programa de Conservação Auditiva (PCA): que sugere
condutas Médico-Administrativas, visando os trabalhadores
expostos ao ruído ocupacional (igual ou maior que 80 dB(A) )
e as medidas cabíveis para a atenuação máxima dos riscos ali
encontrados;
- Programa de Proteção Respiratória (PPR): constitui um con-

junto de medidas práticas e administrativas que devem ser
adotadas com a finalidade de adequar a utilização dos equipamentos de proteção respiratória. O objetivo deste programa
é dar proteção contra doenças ocupacionais provocadas pela
inalação de poeiras, fumos, névoas, fumaças, gases e vapores;

responsabilidade zelar por boas condições de trabalho, fato
este que desde 2015 somos parceiros do Programa Trabalho
Seguro [G4-LA8].

- Plano de Proteção Radiológica: é um instrumento formal
que estabelece ações para o controle das exposições médicas,
ocupacionais e das exposições do público, decorrentes das
práticas com raio-x diagnóstico ou terapêutico;

O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho,
instituído em 2011 por iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em
parceria com diversas instituições públicas e privadas, visa a
formulação e execução de projetos e ações nacionais voltados
à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da
Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho.

- Treinamento NR17 (semestral): tema voltado para a equipe de Contact Center com o objetivo de proporcionar
conhecimento das formas de adoecimento relacionadas à
sua atividade (suas causas, efeitos sobre a saúde e medidas de
prevenção);
- Avaliação de posto de trabalho: trata-se de uma avaliação
qualitativa ou quantitativa dos riscos presentes nas máquinas, equipamentos, posto de trabalho e na execução da
atividade profissional. A partir desta análise é definida as
ações (ex. troca de mobília) [G4-LA7].

Programa Trabalho Seguro:

Seu principal objetivo é contribuir para a diminuição do
número de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais no
Brasil [G4-LA8].

Com exceção das avaliações ocupacionais e o fornecimento
dos EPIs, não há descrição de ações obrigatórias referente à
saúde e segurança do trabalho no descritivo da Convenção
Coletiva vigente. No entanto, a Unimed Litoral tem como
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Gestão de Marketing e
Desenvolvimento

Comunicação Interna
e Endomarketing

O departamento de Comunicação e Marketing é a ponte entre as decisões da gestão da Cooperativa e seus públicos de
interesse (Cooperados, Colaboradores, Clientes e demais
stakeholders). Para tanto, oferece soluções estratégicas no
que diz respeito à comunicação e marketing, para as diversas
áreas da Cooperativa. Além disso, o departamento atua como
guardião da marca Unimed. É por isso que todas as ações da
área são pautadas pelo Manual de Redação, Diretrizes de Comunicação e Central da Marca Unimed, a fim de que a credibilidade da marca seja conservada.

Buscando canais de comunicação mais dinâmicos, a
Unimed Litoral tem como carro-chefe no seu relacionamento
com os Colaboradores a Intranet. Nela o Colaborador recebe
informações pertinentes à atividades da Cooperativa e pode
inclusive interagir com as matérias, fazendo comentários e
avaliando-as. A Intranet, além de ser um banco de dados de
consulta permanente, também reduz custos e acelera o processo de comunicação, já que todos podem receber a informação quase que em tempo real.
Além da Intranet, a Unimed Litoral também utiliza email
marketing como ferramenta de comunicação, além de mensagens na abertura do sistema de gestão (este último mais
focado nos Colaboradores da área assistencial). Justamente
pensando nesse público, que possui menos contato com os
meios digitais, foi criada a Revista Unimed Litoral. Um informativo bimestral que reúne pautas sobre indicadores, objetivos estratégicos, regulamentos, eventos, qualidade de vida e
outros assuntos ligados aos interesses dos Colaboradores. Todos os Colaboradores recebem o material.
Outras formas de comunicação utilizadas na Unimed Litoral
são cartazes e murais, além de ações de endomarketing como
a Ouvidoria Interna, o Programa Café com a Diretoria e a
celebração de datas comemorativas (ações que impactam na
retenção de Colaboradores e no clima organizacional).
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Já com os Cooperados a Unimed Litoral comunica-se
principalmente por meio do Portal do Cooperado, canal
digital que mescla notícias com informações financeiras e de
gestão. Além do Portal, e-mail marketing e comunicados via
aplicativos de mensagem instantânea também são utilizados.

Comunicação com
o Cliente
A Unimed Litoral comunica-se com seus Clientes principalmente por meio de canais digitais. Lançada em 2015, a página
oficial da Cooperativa no Facebook logo se transformou em
um importante canal com via de mão dupla. Nele, além de
repassar informações importantes para seus Clientes e comunidade de forma geral, a Unimed Litoral também recebe feedbacks importantes sobre os seus serviços. A Unimed Litoral
respeita e segue as orientações do Manual de Mídias Digitais em suas publicações (adequando o conteúdo ao Sistema
Unimed e mantendo a uniformidade da comunicação da
plataforma).
Mas nem só do Facebook é feita a comunicação entre a
Cooperativa e seus Clientes. O site (portal) da Cooperativa, por

exemplo, reúne notícias, dicas de saúde, informações sobre os
serviços e planos e dezenas de outras áreas. Funciona ainda
como um funil coletor de informações, uma vez que através
dele é possível se manifestar pelos canais FaleCom, Chat online e Ouvidoria, além de realizar uma série de procedimentos como agendamento de consultas e exames, autorizações
de cirurgias, entre outros.
Com o passar dos anos a Unimed Litoral acompanhou a
evolução dos meios e por isso hoje possui a disposição dos Clientes atendimento via aplicativos de mensagens instantâneas
- além dos tradicionais telefones. Por vezes, em ações de comunicação mercadológica ou institucional, a Cooperativa
também se comunica através de anúncios em programas de
TV, rádio, outdoors e impressos como revistas e jornais.
Buscando uma aproximação maior com a comunidade e
valorizando pautas que reforcem a importância dos hábitos
saudáveis, a Unimed Litoral mantém ainda internamente
uma assessoria de imprensa. A Cooperativa busca não apenas
atender as demandas da imprensa, mas principalmente ser
fonte e referência em assuntos na área da saúde.
[GA-DMA] A gestão dos stakeholders que se relacionam com
a Unimed Litoral busca fortalecer um ambiente inclusivo.
Este cuidado é formalizado na política de sustentabilidade e
código de conduta, ambos com o objetivo de também direcionar questões relacionadas a este aspecto.
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Ouvidoria
Em 2016 a Ouvidoria da Unimed Litoral recebeu um
manifesto de denúncia. O manifesto encontra-se encerrado, uma vez que o retorno ao Beneficiário já foi encaminhado. Houve uma análise minuciosa por parte da Unimed Litoral por meio de sindicância para as devidas investigações.
Ainda que o caso não estava mais sujeito a medidas corretivas, o Beneficiário demandante foi convidado para conversar sobre seu manifesto, onde a Unimed Litoral pôde ressaltar que preza pela excelência nos atendimentos prestados,
sensibiliza-se com as necessidades de seus Clientes e não
compactua com condutas adversas e inadequadas por parte
de seus Colaboradores [G4-HR3].
Além disso, a Unimed Litoral também disponibiliza ferramentas on-line para os Clientes, prestadores e Cooperados,
dentre elas:
Clientes:
- Emissão de laudo laboratorial;
- Emissão de laudo de diagnóstico por imagem;
- Emissão de boleto/fatura do plano de saúde;
- Consulta de status de autorização solicitada;
- Consulta de dados do contrato (carências, nome do produto,
e outros);
- Alteração de dados cadastrais.
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Médicos:
- Visualização de resultado de exames laboratoriais e laudos
de exames de imagem de seus pacientes.*
*Disponível para exames executados nos serviços próprios da Unimed Litoral

Consultórios, Clínicas e Hospitais:
- Visualizar extrato de pagamento;
- Atualizar dados cadastrais;
- Solicitar autorização de procedimentos;
- Enviar produção médica para faturamento.

Gestão da
Sustentabilidade
Na Unimed Litoral a Sustentabilidade se baseia
em vários fatores, que vão desde a relação ética e
transparente da Cooperativa com seus públicos de
interesse até a contribuição com o desenvolvimento da sociedade onde está inserida. Não há como ser socialmente
responsável sem cumprir com as suas obrigações legais,
sem ter o cuidado de manter um diálogo constante com
seus públicos, sem dar boas condições de trabalho aos seus
Colaboradores, sem prestar serviços de qualidade aos seus
Clientes, sem cobrar a mesma postura dos seus fornecedores,
etc. Enfim, a sustentabilidade começa na conduta ética da
Cooperativa em todos os seus relacionamentos.

física e jurídica, possuindo acordo contratual (Beneficiário
com contrato) ou não (esporádico/particular), podendo ser
classificado também como ativo (contrato vigente), prospect
(em processo de abordagem/contratação) ou suspect (em
algum momento já foi Beneficiário e não possui mais contrato vigente).

As ações e projetos da Cooperativa seguem os princípios da
Política de Sustentabilidade dos Públicos, que servem como
uma ferramenta de aprendizado e avaliação da gestão no que
se refere à incorporação de práticas de sustentabilidade empresarial ao planejamento estratégico e ao monitoramento e
desempenho geral da empresa [G4-15].

Cooperados: Como trata-se de uma Cooperativa, os acionistas aqui são vistos como Cooperados. Contudo no processo
de identificação dos que comporiam esta categoria de stakeholder foi analisado também a relação entre as Cooperativas
de primeiro grau (Singulares), as de segundo grau (Federação)
e as terceiro grau (Confederação).

Consideramos os stakeholders abaixo nossos principais públicos de relacionamento, os quais impactam na análise
para as tomadas de decisão, conforme a Política Estadual de
Sustentabilidade disponível em: http://www.unimed.coop.br/portalunimed/flipbook/federacao_sc/politica_sustentabilidade [G4-24]:

Força de Trabalho: Dentro desta categoria de stakeholders foram inclusos os Colaboradores regidos pela
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), os terceiros,
Cooperados na função de diretoria executiva e presidentes
das Singulares, temporários, estagiários, aprendizes entre
outros que impactam diretamente na entrega do produto e
serviço ao Cliente final.

Clientes: A composição deste grupo é formada por pessoa

Comunidade do Entorno: Este grupo de stakeholder é entendido como todos os que estão nas redondezas das instalações da Cooperativa, sendo consideradas também aqueles
que possuem uma relação de proximidade na relação com a
Unimed.

63

Fornecedores: No trabalho de identificação dos fornecedores
mais relevantes para participarem no processo de consulta, as
Singulares subdividiram seus fornecedores em pessoa física
e jurídica, além de separá-los em alguns tipos (grandes grupos com características semelhantes, por exemplo, medicamentos, segurança, higienização, serviços, órteses e próteses,
alimentos etc.) para facilitar o meio de escolha e de tratativa
posterior.
Governo & Sociedade: Na categoria Governo & Sociedade foram
considerados para Governo os que exercem uma função reguladora ou capaz de legislar sobre questões sociais e/ou inerentes
à entrega do produto e serviço prestado pelo Sistema Unimed
em SC. Quando analisado a Sociedade, foi realizada uma distinção entre a Comunidade do Entorno, determinado limite
dentro deste relacionamento. Nesta categoria são inclusos os
concorrentes diretos e indiretos.
Meio Ambiente: Na composição do grupo referente ao Meio
Ambiente foram considerados os atores sociais regulatórios,
certificadores, formais e informais, todos quanto em sua finalidade de existir estejam diretamente vinculados à questões
ambientais. Ou seja, suas ações estejam focadas no cenário
ambiental.
Estes públicos estratégicos foram pré-identificados pela
Unimed SC por meio de um processo assistido por uma con-
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sultoria externa, que levou em consideração critérios como
[G4-25][G4-26][G4-27]:
-Perfil;
-Responsabilidade sobre Valores & Patrimônio;
-Grau de dependência do Stakeholder;
-Grau de dependência da Organização;
-Tamanho/Porte/Quantidade;
-Efeito Social;
-Impacto Ambiental;
-Cobertura Geográfica.
Diante do resultado derivado deste mapeamento promovido
pela Unimed SC, a Unimed Litoral têm ciência de quais públicos deve buscar o engajamento, devido a priorização realizada com base nos critérios relacionados.
Para o relato buscou-se trabalhar com todos os grupos de
stakeholders, o que favoreceu a construção de um resultado mais sistêmico, fundamental para a continuidade das
ações pensadas para fomentar e consolidar uma gestão
comprometida com a sustentabilidade e desenvolvimento
sustentável.

Programas e Projetos aos Colaboradores
Programa de Treinamento e Desenvolvimento - Viver Qualidade
[GA-DMA] A Unimed Litoral possui um Programa de Treinamento e Desenvolvimento destinado a todos os Colaboradores,
que envolve Treinamentos Técnicos e Comportamentais. Atualmente os programas de treinamentos buscam proporcionar o
desenvolvimento das competências, considerando as definições do Planejamento Estratégico. O programa é destinado á todos
os Colaboradores da Cooperativa.
Segue tabela com número Médio de Horas de Treinamento por ano por empregado, discriminado por gênero e Categoria Funcional [G4-LA9]:

Categoria Funcional

Número médio de horas

Feminino

Masculino

Gestão

1.431,3

942

489,3

Técnico

2.457,7

1.959,7

498

Apoio

84

68

16

Operacional

3.032,3

2.564,3

468

TOTAL

7.005,3

5.534

1.471,3
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O Programa Viver Qualidade atua desde o levantamento de
necessidades de treinamento até sua avaliação de reação,
retenção e eficácia. No Levantamento de Necessidades de
Treinamento (LNT), são fontes de pesquisa os Colaboradores,
as lideranças, a Direção e os instrumentos de avaliação de
desempenho, pesquisa de clima e entrevista de desligamento. Os treinamentos são oferecidos por módulos, aculturando o novo Colaborador em relação a Missão, Visão e Valores,
instrumentalizando-os para atuar frente aos desafios diários
e desenvolvendo-os com foco em processos e pessoas. Por
meio do programa foram desenvolvidos diversos talentos, gerando oportunidades de crescimento profissional e qualidade
de vida aos Colaboradores.
Modalidades de treinamento:
Institucionais – treinamentos que visam o desenvolvimento das competências institucionais alinhadas às estratégias e
sustentação do negócio. Os Treinamentos Institucionais são
obrigatórios para todos os Colaboradores, estagiários e jovens
aprendizes.
Principais temas abordados: Missão, Visão e Valores e as
Competências da Unimed Litoral.
Técnico - corresponde à capacitação técnica para atender ás
necessidades de cada cargo ou área.
Principais temas abordados: Indicadores de desempenho,
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processos decisórios, mapeamento e redesenho de processos.
Autodesenvolvimento/Comportamental – treinamentos que
têm como objetivo despertar nos profissionais o interesse
para o aprendizado e a responsabilidade por seu processo de
desenvolvimento pessoal e profissional.
Principais temas abordados: comunicação e feedback,
liderança de pessoas, comunicação assertiva e não violenta,
desenvolvendo relacionamentos produtivos.
Pomto G – Programa de Orientação, Monitoramento e
Treinamento dos Gestores
Exclusiva para média e alta gestão da empresa, através do
incentivo a hábitos mais saudáveis, momentos de estimulo
a atividade física e fomentando o espírito de equipe, o Programa promove o desenvolvimento dos gestores da Unimed
Litoral. Em 2016 o Programa desenvolveu 10 encontros com
participação de 38 gestores.
PERAÊ - Programa de Exercício e Relaxamento Aplicado
Ergonomicamente
Aberto à participação de todos os Colaboradores, o Programa
tem como objetivo proporcionar momento de atividades vivenciais e alongamentos, contribuir para a prevenção e recuperação das doenças relacionadas à atividade do trabalho.

Equilibradamente
Tem como objetivo capacitar as linhas de atendimento
presencial ao Beneficiário da Unimed Litoral na condução de
situações conflitantes, como ansiedade e estresse do Cliente
e do Colaborador. Através do aprimoramento das habilidades
interpessoais e enfrentamento das adversidades e estimulo à
motivação laboral, abordamos 49 participantes em 24 encontros.
Programa de Inclusão da Diversidade
O Programa de Inclusão da Diversidade, tem como propósito promover um espaço de discussão e reflexão sobre a inclusão da diversidade junto aos seus Colaboradores desde
2013. Assim como busca instigar a quebra de paradigmas em
relação à diversidade, ampliar a visão sobre comportamento
nas relações de trabalho e seus desafios do dia a dia enquanto
cidadão.
Indicadores:
Número de pessoas atendidas: 262
Número de encontros realizados: 11

Projeto Biblioteca Ambulante
Este projeto é realizado por meio de visitas em todos os núcleos da Unimed Litoral. Os livros são disponibilizados dentro de um carrinho, com o objetivo de
incentivar
e
facilitar
a
leitura,
tornando-a um hábito. Esta é uma ação contínua que
busca facilitar o acesso aos benefícios que o hábito da leitura proporciona dentro do ambiente corporativo, tanto para
ampliação de conhecimento a nível pessoal, quanto para carreira profissional. O acervo da biblioteca possui cerca de 350
livros de diferentes estilos literários, assim como livros
técnicos e estratégicos para as áreas da Cooperativa.
A renovação do acervo é realizada através das sugestões dos
próprios usuários do projeto, sendo esta uma decisão compartilhada.
Indicadores:
Número de visitas realizadas: 54
Número de livros emprestados: 562
Número de colaboradores beneficiados: 474
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Liga Solidária
A gincana denominada Liga Solidária Unimed, a qual teve seu
início em em 2016, se baseia na promoção de campanhas com
a participação dos Colaboradores. Esta ação tem como objetivo a arrecadação de itens para instituições apoiadas e indicadas por Colaboradores da Unimed Litoral, além da integração
e fomento voluntariado nas relações de trabalho.
Indicadores:
Número de pessoas beneficiadas (direta/indiretamente): 863
Número de instituições beneficiadas: 14
Número de campanhas realizadas: 7
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Programas e projetos
na Comunidade

Projeto Tênis Comunitário

[GA-DMA] Preocupada em modificar o ambiente em que
atua, a Unimed Litoral investiu em 2016 mais de R$ 85 mil em
projetos para a comunidade, gerando benefício a mais de 597
pessoas e 67 entidades, com ações voltadas à saúde, ao esporte e a educação em consonância com a Política Estadual de
Sustentabilidade.

O Tênis também uma modalidade do Projeto Esporte Comunitário. Possui a mesma premissa do Surf Comunitário,
sendo um projeto de inclusão social e promoção à saúde,
(cuja proposta está alinhada com os ODSs 3, 4 e 10). Tem por
missão contribuir com a melhora da qualidade de vida para a
população local, incentivando a prática de esportes e o envolvimento escolar na formação do indivíduo [G4–S01].

[G4 - SO1]

Projeto Surf Comunitário
O Projeto Surf Comunitário tem como finalidade desenvolver
a cidadania por meio da prática esportiva. Além de promover
o acesso ao esporte às crianças de baixa renda, o Projeto visa
disseminar conceitos de prevenção à saúde por meio de atividades educativas, com orientações e palestras para alunos e
seus familiares. Esta modalidade atendeu em contra turno 38
crianças e adolescentes de Itajaí. O publico alvo são crianças e
adolescentes entre 07 e 14 anos que estejam matriculados no
ensino fundamental e médio [G4–S01].
Indicadores:
Número de crianças atendidas: 38
Número de instituições beneficiadas: 3
Investimento próprio: R$ 28.454,95

Indicadores:
Número de crianças atendidas: 104
Número de instituições beneficiadas: 1
Investimento próprio: R$ 15.725,59
Projeto FoodBall: Crescer Saudável
O Projeto atendeu filhos de Colaboradores e Clientes da
Unimed Litoral, beneficiando 14 alunos com faixa etária de 7
a 12 anos. Proporcionou atividades educativas de promoção
da saúde e prevenção de doenças, cultura, lazer e educação
através da prática do esporte Futebol. O Projeto objetiva
desenvolver a prática do futebol entre crianças e adolescentes,
oportunizando-lhes o acesso aos seus direitos pela prática do
esporte, do exercício lúdico e de ações sócio-educativas.
Indicadores:
Número de crianças atendidas: 9
Número de instituições beneficiadas: 1
Investimento próprio: R$ 3.874,91
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Programa de Atenção a Saúde
da Comunidade
Temos uma parceria desde 1998 com APAEs e outras instituições da região de abrangência da Unimed Litoral por meio
do atendimento médico, o que possibilita um tratamento
diferenciado e de qualidade às pessoas atendidas por estas
instituições. Em paralelo a este Programa, há uma parceria
desde 2011 com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de
Itajaí para disponibilizar às mulheres atendidas 20 mamografias por mês em nosso Centro de Diagnóstico [G4-S01].
Indicadores:
Número de pessoas beneficiadas: 345
Número de instituições benificiadas: 12
Investimento próprio: R$ 37.047,91
Programa Viver Bem na Escola
O programa prevê a abordagem de temas como saúde,
qualidade de vida e prevenção de acidentes ainda no ambiente escolar, onde há espaço para reflexões aprofundadas e oportunidades para discutir e apoiar hábitos de
vida mais saudáveis. Neste sentido, o Viver Bem na Es-
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cola busca proporcionar aos estudantes aprendizagens
significativas, que ultrapassem os muros da escola e sejam incorporadas na rotina familiar, por meio de uma postura investigativa e curiosa frente aos fatos, desafiando-os a
construir conceitos sobre qualidade de vida e a refletir sobre a importância de suas escolhas para uma vida mais longa, saudável e feliz. O Programa atua como uma consultoria
em saúde para escolas da rede pública de ensino, representadas neste ano pelo CEDIN Angela Dalçoquio (localizado no
bairro Imaruí) e 36 Professores de 37 escolas municipais de
Itajaí, fomentando temas focados em qualidade de vida do
professor, segurança e alimentação saudável, de modo a contribuir para a formação da cidadania de crianças em idade
escolar. No período de um ano os professores receberam capacitações de técnicas pedagógicas e temas de saúde como
saúde mental, cuidados com a postura, estresse no trabalho e
marketing pessoal [G4- S01].
Indicadores:
Número de alunos atendidos: 64
Número de professores atendidos: 36
Número de capacitações realizadas com professores: 5
Número de palestras realizadas com os alunos: 4
Número de instituições beneficiadas (direta/indiretamente: 37
Investimento: R$ 300,00

Além dos projetos executados diretamente na comunidade, a Unimed Litoral também apoia projetos culturais e
participação
em
movimentos
pró-desenvolvimento
sustentável [G4-SO1].
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Premiações e Reconhecimento
Selo Social de
Itajaí
Associação de
Comerciantes
de Itajaí ACII

Selo Social
Camboriú

Instituto Abaçai

Selo de Sustentabilidade
Hospital Unimed
Unimed Brasil
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Selo de Governança e
Sustentabilidade
Unimed Brasil

Prêmio de Sustentabilidade
Unimed Destaque SC

Selo Social
Balneário Camboriú
Instituto Abaçai

Saúde Econômica
A Unimed Litoral segue as determinações da Lei 5.764/76,
ANS e as decisões assembleares, as quais definem a criação
e a manutenção de diversas reservas. Sendo que em 2016
foi apurado o resultado do exercício e foi necessário realizar
reversões de reservas para a cobertura de prejuízos. No entanto, uma forte política de capitalização foi adotada para
fortalecimento do caixa, sendo arrecadado em 2016 cerca de
R$ 13,5 milhões (o que mantém a solidez da empresa e permite
seu crescimento de forma sustentável). [G4-13] [G4-EC1].
[GA-DMA] Os resultados econômicos apresentados desde o
primeiro relato realizado através da metodologia Global Reporting Iniciative - GRI, fortaleceu a compreensão de como
impactamos através das relações diversas que permeiam a
Unimed Litoral. Na tabela a seguir são apresentados os resultados dos 2 últimos anos:
[GA-DMA] Estes resultados estão divididos por indicadores
para demonstrar aos nossos Clientes internos e externos
nossa distribuição de riqueza. Analisando os números
apresentados em 2016, as principais considerações
referem-se à abertura da ampliação do Hospital Unimed,
assim como outros indicadores apresentados abaixo [G4EC1]:
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Em percentual

Despesa administrativa Trimestral - Acumulada

Fonte de dados: IOPS-ANS e demonstrações financeiras publicadas. Corresponde ao resultado da
fórmula: 46 / 3 - Númeração relativa ao plano de
contas padrão da ANS.
Comentários: Indica o percentual das despesas
administrativas em relação ao faturamento total.

Trimestre

Em percentual

Margem de Solvência Trimestral – Acumulada

Fonte de dados: DIOPS-ANS e demonstrações
financeiras publicadas. Corresponde à aplicação
das fórmulas da RN 290 relativas à margem de
solvência e patrimônio mínimo ajustado.
Comentários: Indica o percentual de suficiência de
patrimônio líquido ajustado em relação a margem
de solvência total ( mínimo exigido – 100%)
Trimestre
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Em percentual

Liquidez Trimestral - Acumulada

Fonte de dados: DIOPS-ANS e demonstrações
financeiras publicadas. Corresponde ao resultado
da fórmula:12/21 – Numeração relativa ao plano de
contas padrão da ANS.
Comentários: Indica o número de ativos de curto
prazo disponível para liquidar os passivos de curto
prazo.
Trimestre

Em percentual

Endividamento Geral Trimestral – Acumulada

Fonte de dados: DIOPS-ANS e demonstrações
financeiras publicadas. Corresponde ao resultado
da fórmula:21+23/1 -Numeração relativa ao plano
de contas padrão da ANS.
Comentários: Indica o Percentual de endividamento de curto e longo prazo em relação ao total de
ativos.
Trimestre
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Em milhões de R$

Faturamento Trimestral

Fonte de dados: IOPS-ANS e demonstrações financeiras publicadas. Corresponde a conta contábil
311 do plano de contas padrão da ANS.
Comentários: Indica o valor faturado aos clientes
que possuem contratos da modalide pré-estabelecido.

Trimestre

Em percentual

Sinistralidade Trimestral - Acumulada

Fonte de dados: DIOPS-ANS e demonstrações
financeiras publicadas. Corresponde ao resultado
da fórmula: 41 / 31 + 32 > Númeração relativa ao
plano de contas padrão da ANS.
Comentários: Indica o percentual de custos médico
hospitalares em relação ao valor faturado.
Trimestre
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Em percentual

Rentabilidade Trimestral - Acumulada

Fonte de dados: DIOPS-ANS e demonstrações
financeiras publicadas. Corresponde ao resultado
da fórmula: 69/3 – Numeração realtiva ao plano de
contas padrão ANS.
Comentários: Demonstra o percentual entre o
resultado liquido em relação ao faturamento total.

Trimestre

Em percentual

Ativos Garantidores Totais

Fonte de dados: DIOPS-ANS e demonstrações financeiras publicadas. Corresponde ao resultado da
fórmula: 1221 + 1222 / 21111902+2111903+21111904
> Númeração relativa ao plano de contas padrão da
ANS.
Comentários: Indica o percentual de ativos vinculados
à ANS em relação a exigência de lastro financeiro
(mínimo exigido - 100%).
Trimestre
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Perspectivas para 2017
O ano de 2017 será ainda mais especial para a Unimed Litoral porque completamos 25 anos de história.
Um longo caminho percorrido repleto de conquistas e desafios, sendo o maior deles a ampliação dos
serviços já existes e de novos serviços no Hospital Unimed Litoral. Apesar de um cenário econômico,
político e fiscal turbulento em 2016, consolidamos nossa posição no mercado, investimos na
modernização dos processos, na melhoria contínua e na qualificação de nossos Colaboradores para
garantirmos a qualidade dos serviços prestados a todos os nossos públicos. Em 2017 esperamos colher
bons frutos, continuaremos investindo na melhoria contínua para conquistarmos a acreditação da
RN277 na Operadora, ONA Nível 3 no Hospital e mantermos acreditação PALC no Laboratório.
Entendemos que para a conquista dos resultados esperados e sustentabilidade do negócio as pessoas
exercem um papel fundamental no fortalecimento da cultura organizacional e da marca Unimed.
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Sumário de Conteúdo da GRI
[G4-ECI]

ESTE RELATÓRIO APRESENTA CONTEÚDOS PADRÃO DAS DIRETRIZES GRI PARA RELATO DE SUSTENTABILIDADE
Descrição do conteúdo GRI-G4

Página e Resposta Direta
Estratégia e Análise

G4 – 1

Apresente uma declaração do principal tomador de decisão da organização (p. ex.: diretor presidente,
presidente do conselho de administração ou cargo equivalente) sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia de sustentabilidade.

“Palavra do Presidente”, página 5; “Sobre
este Relatório”, página 4

Não

“Sobre este Relatório”, página 4

Sim*

“Rede de Serviços Próprios”, página 25 -44

Não

Perfil Organizacional
G4 – 3

Relate o nome da organização.

G4 – 4

Relate as principais marcas, produtos e serviços.

G4 – 5

Relate a localização da sede da organização.

“Sobre este Relatório”, página 4

Sim*

G4 – 6

Relate o número de países nos quais a organização opera e nome dos países nos quais a suas principais operações estão localizadas ou que são especificamente relevantes para os tópicos de
sustentabilidade abordados no relatório

“Sobre este Relatório”, página 4

Não

G4 – 7

Relate a natureza da propriedade e forma jurídica da organização.

“Histórico Unimed Litoral”, página 16

Sim*

G4 – 8

Relate os mercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, setores cobertos e
tipos de clientes e beneficiários).

“Histórico Unimed Litoral”, página 16-17;
“Verticalização”, página 24 ; “Rede de
Serviços Próprios”, página 25 -44

Não

G4 – 9

Relate o porte da organização, incluindo:
- Número total de empregados
- Número total de operações
- Vendas líquidas (para organizações do setor privado) ou receita líquida (para organizações do setor
público)
- Capitalização total discriminada em termos de dívida e patrimônio líquido (para organizações do
setor privado)
- Quantidade de produtos ou serviços prestados

“Mercado”, página 13, “Histórico Unimed
Litoral”, página 16; “Saúde Social”, página 52

Sim*

G4 – 10

Relate o número total de empregados por contrato de trabalho e gênero. Relate o número total de
empregados permanentes por tipo de emprego e gênero. Relate a força de trabalho total por empregados e empregados contratados e por gênero. Relate a força de trabalho total por região e gênero.
Relate se uma parte substancial do trabalho da organização é realizada por trabalhadores legalmente
reconhecidos como autônomos ou por indivíduos que não sejam empregados próprios ou terceirizados, inclusive funcionários e empregados contratados de empresas terceirizadas. Relate quaisquer
variações significativas no número de empregados (p. ex.: variações sazonais no número de empregados nos setores de turismo ou agrícola).

“Clima e Carreira”, página 55

Sim*

G4 – 11

Relate o percentual do total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva.

“Saúde Social” , página 52

Sim*
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G4 – 12

Descreva a cadeia de fornecedores da organização.

“Suprimentos” , página 49

Não

G4 – 13

Relate quaisquer mudanças significativas ocorridas no decorrer do período coberto pelo relatório em
relação ao porte, estrutura, participação acionária ou cadeia de fornecedores da organização.

“Suprimentos” , página 49; “Saúde
Econômica”, página 73

Não

G4 – 14

Relate se e como a organização adota a abordagem ou princípio da precaução.

“Suprimentos” , página 49

Não

G4 – 15

Liste as cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econômico,
ambiental e social que a organização subscreve ou endossa.

“Saúde Ambiental”, página 51; “Gestão da
Sustentabilidade”, página 63

Não

a. Liste a participação em associações (p. ex.: associações setoriais) e organizações nacionais ou internacionais de
defesa em que a organização:
- Tem assento no conselho de governança
- Participa de projetos ou comissões
- Contribui com recursos financeiros além da taxa básica como organização associada
- Considera estratégica a sua participação

G4 – 16

“Gestão Cooperativista” , página 14

Não

G4 – 17

a. Liste todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos
equivalentes da organização.
b. Relate se qualquer entidade incluída nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos
equivalentes da organização não foi coberta pelo relatório.

“Materialidade”, página 6

Não

G4 – 18

Processo adotado para definir o conteúdo do relatório e os limites dos aspectos. Explique como a
organização implementou os Princípios para Definição do Conteúdo do Relatório.

“Materialidade”, página 6

Não

G4 – 19

a. Liste todos os Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.

“Materialidade”, página 8

Não

G4 – 20

a. Para cada Aspecto material, relate o Limite do Aspecto dentro da organização, da seguinte maneira:
- Relate se o Aspecto é material dentro da organização.
- Se o Aspecto não for material para todas as entidades dentro da organização (como descrito no
ponto G4-17), selecione uma das duas seguintes abordagens e apresente:
- A lista de entidades ou grupos de entidades incluídos no ponto G4-17 para os quais o Aspecto não é
material ou a lista de entidades ou grupos de entidades incluídos no ponto G4-17 para os quais o
Aspecto é material
- Relate qualquer limitação específica relacionada ao Limite do Aspecto dentro da organização.

“Materialidade”, página 9

Não

G4 – 21

a. Para cada Aspecto material, relate seu limite fora da organização, da seguinte maneira:
- Relate se o Aspecto é material fora da organização.
- Se o Apecto for material fora da organização, identifique as entidades, grupos de entidades ou
elementos para os quais o Aspecto é material. Além disso, descreva a localização geográfica na qual o
Aspecto é material para as entidades identificadas.
- Relate qualquer limitação específica relacionada ao Limite do Aspecto fora da organização.

“Materialidade”, página 9

Não

G4 – 22

a. Relate o efeito de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as
razões para essas reformulações.

“Materialidade”, página 9

Não

G4 – 23

a. Relate alterações significativas em relação a períodos cobertos por relatórios anteriores em Escopo
e Limites do Aspecto.

“Materialidade”, página 9

Não

Aspectos materiais identificados e limites
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Engajamento de Stakeholders
G4 – 24

Apresente uma lista de grupos de stakeholders engajados pela organização.

“Gestão da Sustentabilidade”, página 63 – 64

Não

G4 – 25

Relate a base usada para a identificação e seleção de stakeholders para engajamento

“Gestão da Sustentabilidade”, página 63 – 64

Não

G4 – 26

Relate a abordagem adotada pela organização para engajar stakeholders, inclusive a frequência do
seu engajamento discriminada por tipo e grupo, com uma indicação de que algum engajamento foi
especificamente promovido como parte do processo de preparação do relatório.

“Gestão da Sustentabilidade”, página 63 – 64

Não

G4 – 27

Relate os principais tópicos e preocupações levantadas durante o engajamento de stakeholders e as
medidas adotadas pela organização para abordar esses tópicos e preocupações, inclusive no processo
de relatá-las. Relate os grupos de stakeholders que levantaram cada uma das questões e preocupações mencionadas.

“Gestão da Sustentabilidade”, página 63 – 64

Não

Perfil do Relatório
G4 – 28

Período coberto pelo relatório (p. ex.: ano fiscal ou civil) para as informações apresentadas.

“Sobre este Relatório”, página 4

Não

G4 – 29

Data do relatório anterior mais recente (se houver).

“Sobre este Relatório”, página 4

Não

G4 – 30

Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.).

“Sobre este Relatório”, página 4

Não

G4 – 31

Informe o ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo.

“Sobre este Relatório”, página 4

Não

G4 – 32

Relate a opção “de acordo” escolhida pela organização. Relate o Sumário de Conteúdo da GRI para a
opção escolhida.

“Sobre este Relatório”, página 4. Este
relatório não passou por verificação externa.

Não

G4 – 33

Relate a política e prática corrente adotadas pela organização para submeter o relatório a uma verificação externa. Se essa informação não for incluída no relatório de verificação que acompanha o
relatório de sustentabilidade, relate o escopo e a base de qualquer verificação externa realizada.
Relate a relação entre a organização e a parte responsável pela verificação externa. Relate se o mais
alto órgão de governança ou altos executivos estão envolvidos na busca de verificação externa para
o relatório de sustentabilidade da organização.

As informações do Balanço Social foram
submetidas a auditoria externa, conforme
parecer da Actus Auditores em anexo.
“Sobre este Relatório”, páginas 4.

Não

“ Gestão Cooperativista”, página 14

Não

“Sete princípios do cooperativismo”, página
15 e “Conduta e Integridade”, página 47.

Não

Governança
G4 – 34

Relate a estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do mais alto órgão de governança. Identifique todos os comitês responsáveis pelo assessoramento do conselho na tomada de
decisões que possuam impactos econômicos, ambientais e sociais.

G4 – 56

Descreva os valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como códigos
de conduta e de ética.

Ética e Integridade
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CONTEÚDO PADRÃO ESPECÍFICOS
Aspectos Materiais
Categoria Econômica
Desempenho Econômico
Categoria Ambiental
Efluentes e Resíduos
Categoria Trabalhista e Trabalho Decente

Emprego

Informações sobre a forma de
gestão e indicadores
Relato/Página
G4 – DMA: Página 73

-

Sim*

G4 – EC1: Páginas 73 – 77

-

Sim*

G4 – DMA: Página 51

-

Não

G4 – EN23: Página 51

-

Não

G4 – DMA: Página 54

-

Não

G4 – LA1: Página 55

-

Não
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Valor econômico direto gerado e distribuído.

Relato/Página
Peso total de resíduos, discrimidado por
peso e metódo de disposição.

Relato/Página

G4 – LA2: Página 53

-

Não

G4 – DMA: Página 57

-

Não

G4 – LA5: Página 57

Saúde e Segurança no Trabalho

Verificação Externa Descrição

Omissões

G4 – LA6: Página 57

-

-

Não

Não

Relate o número total e a taxa de novas
contratações de empregados e rotatividade
durante o período coberto pelo relatório,
discriminados por faixa etária, gênero e
região.
Relate os benefícios concedidos regularmente a empregados de tempo integral da
organização, mas não a empregados
temporários ou em regime de meio período,
discriminados por unidades operacionais
importantes.
Percentual da força de trabalho representada em comitês formais de saúde e segurança, compostos por empregados de diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a
monitorar e orientar programas de saúde e
segurança no trabalho.
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número
de óbitos relacionados ao trabalho, discriminados por região e gênero.

G4 – LA7: Página 59

-

Não

Relate se há empregados envolvidos em
atividades ocupacionais que apresentam
alta incidência ou alto risco de doenças
específicas.

G4 – LA8: Página 59

-

Não

Tópicos relativos à saúde e segurança
cobertos por acordos formais com sindicatos.

G4 – DMA: Página 65

G4 – LA9: Página 65

-

-

Não

-

Não

Relate o número médio de horas de treinamento realizado pelos empregados da
organização durante o período coberto pelo
relatório, discriminado por Gênero e
Categoria funcional.

Treinamento e Educação

G4 – LA11: Páginas 55 – 56

Categoria Direitos Humanos
Não Discriminação
Categoria Sociedade

Comunidades Locais

Combate à Corrupção

Políticas Públicas

-

Não

Relate o percentual do total de empregados,
discriminados por gênero e categoria
funcional, que receberam avaliação de
desempenho e de desenvolvimento de
carreira durante o período coberto pelo
relatório.

Relato/Página
G4 – DMA: Página 61

-

Não

G4 – HR3: Página 62

-

Não

G4 – DMA: Página 69

-

Não

G4-SO1: Páginas 69 – 71

Os dados foram apresentados em
indicadores quantitativos e
qualitativos.

Sim*

G4 – DMA: Página 47

-

Não

G4-SO3: Página 48

-

Não

G4-SO4: Página 47

-

Não

G4-SO5: Página 48

Durante o período de relato, a
Unimed Litoral não registrou
casos nos quais esteja envolvida
direta ou indiretamente em
corrupção ou concorrência desleal.

Não

G4 – DMA: Página 47

-

-

G4 – SO6: Página 12

-

Não

Número total de casos de discriminação e
medidas corretivas tomadas.

Relato/Página
Percentual de operações com programas
implementados de engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e
desenvolvmento local.
Número total e percentual de operações
submetidas a avaliações de risco relacionadas à corrupção e os riscos significativos
identificados.
Comunicação e Treinamento em Políticas e
Procedimentos de Combate à Corrupção.
Casos confirmados de corrupção e medidas
tomadas
Valor total de contribuições financeiras
para partidos políticos e políticos, discriminado por país e destinatário/beneficiário.
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Categoria Responsabilidade pelo Produto

Relato/Página
G4 – DMA: Página 45
G4 – PR1: Páginas 46

Em 2016 foram criados protocolos
de segurança, protocolos clínicos,
registro de falhas, auditorias
internas, auditorias de fornecedores, entre outras.

Não

Saúde e Segurança do Cliente
G4 – PR2: Páginas 46

*Dados retirados do Balanço Social e auditados por auditoria externa (relatório de auditoria externa em anexo neste relatório)
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Não

Percentual de operações com programas
implementados de engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e
desenvolvmento local.
a. Relate o número total de casos de não
conformidade com regulamentos e códigos
voluntários relacionados aos impactos
gerados por produtos e serviços na saúde e
segurança durante o período coberto pelo
relatório, discriminado por:
- Casos de não conformidade com regulamentos que resultaram na aplicação de
multa ou penalidade
- Casos de não conformidade com regulamentos que resultaram em advertência
- Casos de não conformidade com códigos
voluntários
b. Se a organização não tiver identificado
nenhum caso de não conformidade com
regulamentos e códigos
voluntários, uma breve declaração desse
fato será suficiente.

Balanço Social 2016
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