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A Unimed Litoral é uma Cooperativa de Trabalho Médico que desenvolve 
estratégias para manutenção da sua sustentabilidade, tendo em vista os 
desafios que o setor de saúde exige de uma empresa que atua como 
Operadora de Planos de Saúde e investe intensamente em Serviços 
Assistenciais Próprios.

Por ser uma empresa regulada pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, suas informações são publicadas anualmente e o 
resumo a seguir destaca alguns posicionamentos para facilitar o 
entendimento destas.

UNIMED LITORAL 2021
Relatório da Administração 



A Unimed Litoral, durante o exercício de 2021, faturou mais de R$ 740 milhões, 
contemplando esta receita beneficiários da Unimed Litoral, o intercâmbio entre 
Unimeds e Receitas Particulares, o que mostra um crescimento de 21,80% se 
comparado ao exercício anterior. 

Reflexo desta receita, está relacionado aos 72.521 beneficiários, que 
representaram um crescimento de 4,74% em relação a 2020. 

A expectativa para o ano de 2022 é que, com a melhora na economia do país, e com 
o esgotamento da pandemia de Coronavirus, em virtude da vacinação, mais 
investidores tragam negócios e que possamos aumentar o número de 
beneficiários, chegando a 80.000 vidas, meta definida dentro do Planejamento 
Estratégico da Cooperativa. 

Para sustentar este crescimento, realizaremos campanhas de vendas e 
continuaremos garantindo a plena satisfação e fidelização dos clientes.

Com relação ao fluxo de caixa, atingimos a liquidez corrente de 2,12 e liquidez geral 
de 1,31 evidenciando a melhora nestes dois indicadores, em relação ao ano de 
2020. 

O resultado está relacionado à gestão administrativa e aos custos assistenciais.
Um dos alicerces da estratégia da empresa, é o investimento em estruturas de 
serviços próprios assistenciais, visando gerir os crescentes custos que tanto 
impactam no resultado da operadora.

Através desses serviços próprios, ampliamos o trabalho aos cooperados, 
qualificamos o atendimento aos clientes, agregamos novas tecnologias a custo 
menor e garantimos uma gestão mais enxuta e eficiente.

Contexto Financeiro



O ano de 2021 foi caracterizado pela continuidade da pandemia refletindo, ainda, 
na economia mundial. Com isso, continuamos com a restrição social da população, 
entre outros problemas que o Coronavírus causou. Através das diversas ações 
realizadas, e dos resultados obtidos em 2021, conseguimos remunerar melhor 
nossos cooperados, acima da média das cooperativas médicas em nível nacional, 
garantindo a função da cooperativa, que é dar trabalho e remunerar da melhor 
forma possível aos seus sócios.

Contexto Macroeconômico

De acordo com o portal da ANS, até o 3º trimestre de 2021 o número de 
beneficiários de planos de assistência médica era aproximadamente 48,6 milhões, 
um crescimento de 2,75% comparado com o 3º trimestre de 2020. 

Em relação ao desempenho do setor, ainda de acordo com a ANS, no mesmo 
período a receita de contraprestações atingiu mais de R$ 176 bilhões. Já a despesa 
assistencial atingiu mais de R$ 149 bilhões. 

São informações gerais sobre o segmento que incluem dados de operadoras 
médico-hospitalares em qualquer região do país e de qualquer porte.

O Segmento de Saúde Suplementar



Mantendo sua política de gestão de custos assistenciais através dos serviços 
próprios, a Unimed Litoral iniciou as tratativas junto aos órgãos legais para 
aprovação do projeto de construção do novo Hospital em Itajaí-SC, mantendo 
como premissa iniciar a obra no primeiro trimestre de 2022. Investiu, também, no 
Hospital de Balneário Camboriú, na Maternidade Santa Luiza, nos núcleos da Sede 
Administrativa, Itapema, Navegantes, Cordeiros e ampliou o atual núcleo de 
Balneário Camboriú.

Hospital Unimed e demais serviços próprios

Sempre investindo na gestão e trazendo qualidade aos serviços prestados, no ano 
de 2021 fomos novamente reconhecidos pelas instituições de certificação e 
reacreditamos o Hospital da Unimed em Balneário Camboriú, com o selo da 
Organização Nacional de Acreditação (ONA) nível III (máximo), e com o selo 
QMentum International™ Diamond.

O laboratório recebeu novamente selo do Programa de Acreditação de 
Laboratórios Clínicos (PALC) da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e a 
Unimed Litoral foi a primeira operadora de planos de saúde no Brasil certificada em 
Atenção Primária à Saúde (APS).
A operadora foi reconhecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, como  
excelência nos processos que trazem segurança e qualidade aos beneficiários (RN 
440 e RN 452).

Qualificação dos Serviços



A Unimed Litoral investe no desenvolvimento de seus colaboradores através de  
programas de capacitação técnica e comportamental. O investimento nos  
colaboradores está diretamente ligado às estratégias de oferecer a melhor 
experiência aos seus clientes, gerando resultado e a satisfação de seus públicos. 
Em 2021, a Cooperativa chegou ao marco de 1.826 colaboradores, que avaliaram a 
Unimed Litoral com 90% de satisfação. 

Ainda em 2021, a Unimed Litoral investiu R$ 956.567,37 em treinamento e  
desenvolvimento deste grande time, gerando 94.339 horas de treinamento. 

Como pilares da gestão de pessoas, a cooperativa conta com programas que 
norteiam as decisões e condutas no dia a dia, como o Programa de Integridade e o 
Programa de Inclusão da Diversidade, pois formar e desenvolver as pessoas no 
Jeito de Cuidar da Unimed é uma das estratégias de engajamento e de desenvolver 
propósito no time de colaboradores.

Recursos Humanos

A Unimed Litoral segue as determinações legais (Lei 5.764/76), regramentos da 
ANS e decisões das assembleias que definem a criação e a manutenção de diversas 
reservas (legais ou assembleares), sendo que em 2021, foi aprovado em 
Assembleia Geral Extraordinária um Fundo para Construção do Hospital de 
Itajaí-SC. Este fundo será constituído do resultado do exercício, que contabilizou o 
valor aproximado de R$ 32 milhões. Com esta conduta a cooperativa mantém sua 
solidez e permite seu crescimento de forma sustentável.

Destinação dos Resultados



Com a perspectiva de arrefecimento da pandemia e a retomada da economia, a 
Unimed Litoral permanecerá investindo em sua estrutura assistencial própria, com 
prioridade no novo Hospital em Itajaí-SC, buscando o crescimento de seus 
negócios e satisfação aos seus beneficiários. 

O desenvolvimento de parcerias estratégicas e a melhora constante do 
desempenho da gestão, são premissas que norteiam a atividade dos executivos da 
empresa. 

A diretoria entende e declara que irá efetuar todos os esforços e trabalhos para 
continuar mantendo a liquidação de suas contas até o vencimento, para isso, 
mantém políticas financeiras e econômicas sérias e comprometidas com os 
objetivos de gestão.

Perspectivas para 2022

Ao longo do ano, com a premissa de qualidade na prestação de serviços e 
contemplando a remuneração, pagamos aos nossos prestadores de serviços mais 
de R$ 484 milhões e outros R$ 178 milhões aos fornecedores de diversos ramos.

Focada em desenvolver e empoderar a sociedade em que atua, a Unimed Litoral 
investiu, em 2021, R$ 539.528,01 em projetos para a comunidade com ações 
voltadas à saúde, à inclusão da diversidade e à educação em consonância com a 
Política Estadual de Sustentabilidade do Sistema Unimed e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015).

Sociedade e Meio Ambiente



|  BALANÇO PATRIMONIAL



|  DRE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



|  DRE DE ATOS
DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO DO EXERCÍCIO
POR ATOS



|  DRA DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO ABRANGENTE



|  DMPL DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



|  DFC DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



|  DFC DE RECONCILIAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA RECONCILIAÇÃO



UNIMED LITORAL
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

ITAJAÍ - SC

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS 

 
 

Aos Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Cooperados da 
UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
Itajaí - SC 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da UNIMED LITORAL 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Cooperativa), identificadas como “Controladora” e 
“Consolidado”, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e 
consolidada da UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em 31 de 
dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
 
Base para opinião 
 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à Cooperativa e suas controladas, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  
 
Outros Assuntos 
 
Demonstração de Valor Adicionado 
 
A Demonstração do Valor Adicionado da Controladora referente de 31 de dezembro de 2021, 
elaboradas sob a responsabilidade da administração da Cooperativa, e apresentadas como informação 
suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria 
das demonstrações contábeis da Cooperativa. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas 
demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme 
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 – 
Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado da 
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Controladora foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios 
definidos nessa Norma e são consistentes em relação às demonstrações contábeis da Controladora. 
 
Auditoria dos valores correspondentes do ano anterior 
 
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2020, apresentadas para 
fins de comparação, foram examinadas por outros auditores independentes que emitiram relatório em 
29 de janeiro de 2021, com opinião sem modificação sobre essas demonstrações contábeis. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o 
relatório do auditor 
 
A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Cooperativa e suas controladas continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Cooperativa e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Cooperativa e suas controladas são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cooperativa e suas controladas. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Cooperativa e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Cooperativa e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional. 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. 
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 Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações contábeis das 
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
 
Blumenau – SC, 16 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

Prospecta Auditores Associados S/S 
CRC – SC 4487/O-7 S-SC 

 
 
 
 

Fabiano Durval Gonçalves 
Sócio Responsável Técnico 

Contador – CRC–SC 025.321/O-4  
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