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INTRODUÇÃO
 Este Relatório de Gestão tem o objetivo de prestar contas a todos os públi-

cos de interesse da Unimed Federação Rio acerca dos anos de 2017, 2018 e 2019, 

desde que a atual Diretoria Executiva da cooperativa assumiu a gestão. Ao lon-

go dos três últimos anos, foram realizadas diversas ações, criados produtos e 

oferecidos serviços às Singulares do estado do Rio de Janeiro, para que, de ma-

neira assertiva, o Sistema Unimed fluminense voltasse a ser referência dentro 

do Sistema Unimed e no mercado de Saúde Suplementar.

 A Unimed Federação Rio resgatou assuntos e reflexões sobre a gestão sus-

tentável de acordo com as tendências de  negócios e exigências regulatórias. 

Dentre elas, questões relacionadas às boas práticas de governança e reflexões 

sobre integridade corporativa.
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MENSAGEM DO
PRESIDENTE

 Estamos, hoje, na corrida desenfreada 

pelo tempo, que usa de sua prerrogativa 

de nos avançar na idade cronológica com 

maior voracidade. E, há poucos dias, de-

sejávamo-nos um feliz 2020.

 Mas a história tem, de forma inexorável, seu tempo. 

Tempo de obstáculos, tempo de eventuais alegrias, tempos 

de opressão, de arrocho fi nanceiro, que insistem em comba-

lir nossas cooperativas.

 Esperanças? Raras! Será que a Reforma da Previdência 

tragar-nos-á no médio prazo resultados auspiciosos, como o 

início da recuperação econômica? A Lei da Liberdade econô-

mica nos permitirá trafegar por um terreno hostil, até então 

controlado por capitanias hereditárias, através dos tentácu-

los das malfadadas administradoras de benefícios e teremos acesso 

a comercializar produtos que são nossos mas que levam para o bolso 

alheio, estranho ao nosso segmento, a maior parte do resultado da 

nossa operação?

As esperadas Reformas Administrativa e Tributária nos trarão al-

gum alento, ou estarão privilegiando os grandes grupos que, através 

de lobbies, lutarão para preservar sua hegemonia?

A fragilidade de nosso legislativo nos convida à refl exão...

As mudanças impositivas que se espera nas agências reguladoras 

sinalizarão como fato concreto? Essas excrecências se perpetuarão até que nos levem a seu objetivo, o êxi-

to letal do modelo de Saúde Suplementar que aqui se pratica?

 As práticas predatórias oriundas de quem abdica de sua preocupação com o resultado de sua opera-

dora, privilegiando o que de positivo aufere para seus bolsos!

 Eles se perpetuarão?

 Enfi m, o terreno é íngreme e o desafi o, desmedido. Que a capacidade criativa dos 

nossos dirigentes (felizmente, em maioria absoluta, honestos e zelosos), repasse para 

todos a inesgotável força empreendedora para que 2020 seja um marco histórico onde 

possamos conclamar: mais um ano superado, sobrevivemos.

 Afi nal, este sempre foi o jeito Unimed de Ser!

Dr. Emilson Ferreira Lorca - Diretor presidente
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DIRETORIA EXECUTIVA

Emilson Ferreira
 Lorca

Diretor-presidente

Tales Azevedo 
dos Santos

Diretor de Intercâmbio 
e Integração

Paulo Wesley Ferreira 
Bragança

Diretor de Mercado

Gilson de Souza Lima
Diretor Administrativo-

Operacional

Oscar Silva 
Leite Pinto

Diretor Financeiro
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GOVERNANÇA
 As eleições para a composição da Diretoria Exe-

cutiva da Unimed Federação Rio acontecem a cada 

quatro anos. Em março de 2017, o grupo de conse-

lheiros elegeu, por maioria simples, a atual gestão. 

Quando eleitos, os então diretores-presidentes das 

Singulares designados abdicam de seu cargo exe-

cutivo no Conselho Federativo, indicando então de-

legados, igualmente dirigentes, para assumirem tal 

função em nome de suas Unimeds.

 Apesar de impedidos de compor os conselhos da 

cooperativa, de acordo com a Constituição Unimed, 

os escolhidos não são vetados de acumular outras 

funções no Sistema Unimed.

Presidente

Secretaria Executiva

Diretoria de Mercado Diretoria de 
Integração e Intercâmbio

Diretoria Econômico
Financeira

Assessoria Jurídica

Diretoria
Administrativo -Operacional

Ouvidoria

  

Atuarial e
Estratégia Mercado

Tecnologia
da Informação Regulação

Operações e Custos
Assistenciais

Administrativo e
Gestão de Pessoas

Auditoria
em Saúde

Intercâmbio e
Atendimento

Auditoria
Interna

Controladoria

Conforme obrigatoriedade estatutária, a cada eleição renovam-se pelo menos dois membros da Diretoria 

Executiva. Já no caso do Conselho Fiscal, anualmente, na votação em Assembleia Geral Ordinária (AGO), 

apenas um terço dos membros pode se reeleger.
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A UNIMED FEDERAÇÃO RIO
 A atual Diretoria Executiva, ao assumir a Unimed Federação Rio, em março 

de 2017, se empenha desde então, na melhor forma de atravessar um cenário de 

crise política e socioeconômica no país, o qual afeta financeiramente o estado 

do Rio de Janeiro. Com trabalho árduo, o principal desafio à frente da cooperati-

va é oferecer uma gestão de forma consciente, para integrar o Sistema Unimed 

fluminense e garantir, principalmente, a sustentabilidade das Singulares e da 

Unimed Federação Rio.

 Com isso, a recuperação vem se tornando uma realidade, pois o Sistema Uni-

med se mantem como a maior operadora de planos de saúde do Brasil. A preo-

cupação latente com as suas 18 Singulares operadoras e duas prestadoras e a de-

dicação desta gestão refletem em dados mais satisfatórios, no estado. A Unimed 

Federação Rio, que conta com o corpo funcional de 211 profissionais, está sempre 

focada em realizar ações resolutivas para atender a todos os seus públicos, com 

destaque para os dirigentes, cooperados e colaboradores, e com foco no melhor 

atendimento aos seus beneficiários.
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Costa Verde

Costa do Sol

Nova Friburgo

Norte Fluminense

Campos 

Centro Sul 
Fluminense

Rio

Leste Fluminense

Araruama

Petrópolis

Marquês de Valença

Resende

Volta Redonda

Nova Iguaçu

Angra dos Reis

LEGENDA

12 Hospitais em
funcionamento

4 Hospitais em
construção

1 Centro de
Diagnóstico

6 Prontos
Atendimentos

1 PA em
construção

Recursos 
Próprios1,  milhão de clientes

 mil cooperados

leitos979 

4

8,2

10,5

cerca de

mais de

mil empregos

Unimed no estado do Rio de Janeiro
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RESPONSABILIDADE
NA GESTÃO
Planejamento Estratégico

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) Unimed Rio

 A Diretoria Executiva encomendou um Planejamento Estratégico, em 2017, 

com foco no atendimento às demandas das suas Federadas. Foi realizada uma 

pesquisa, quando foram levantados os pontos que a cooperativa poderia apri-

morar para melhoria do seu desempenho e prestação de um trabalho satisfató-

rio e de excelência.

 Desde a sua posse , a Diretoria Executiva da Unimed Federação Rio trouxe 

para si a responsabilidade por entender que a sustentabilidade do Sistema Uni-

med fluminense estava em risco, tendo então uma atuação relevante na assi-

natura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que a Unimed Rio firmou 

junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os Ministérios Públicos 

Federal e Estadual, a Defensoria Pública do Estado do Rio e os representantes de 

prestadores de serviços de saúde e do Sistema Unimed, o qual garante que os 

beneficiários da Unimed Rio usufruam de seus direitos de prestação do serviço 

sem prejuízo, ao longo de sua recuperação. 

 

 Por meio de deliberações  do Conselho Federativo, a Diretoria Executiva da 

Unimed Federação Rio materializou a renovação do Termo mediante o cum-

primento das normas impostas pelas Singulares do estado do Rio de Janeiro, 

incluindo as práticas previstas pela Taxa de Intercâmbio de Administradora de 

Benefício (TIA).

 

 Na última renovação do TAC, em 2019, o presidente e o diretor Administra-

tivo-Operacional da Unimed Federação Rio, Emilson Ferreira Lorca e Gilson de 

Souza Lima, respectivamente, mais uma vez assinaram o acordo.

 

 Houve também a negociação da cooperativa junto à Unimed Rio para a qui-

tação dos juros e a correção monetária previstos no TAC, sendo os mesmos in-

corporados às parcelas mensais de obrigação da Singular junto à Federação Rio.
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Termo de Assunção de Obrigações Econômico-
Financeiras (TAOEF) Federação Rio

 Em função da inadimplência de algumas Singulares na Câmara de Com-

pensação Regional (CCR), no período de 2016 a 2018, a Unimed Federação Rio 

se descapitalizou. Em outubro de 2018, a Diretoria Executiva da cooperativa 

assinou então o Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeiras 

(TAOEF) diante da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Assim, as-

sumiu o compromisso de constituir a reserva técnica do produto Plano Assis-

tencial do Rio de Janeiro (PARJ), em 24 meses, sendo 40% no primeiro ano e 

60% até setembro de 2020. Ao final dos 12 primeiros meses, estavam conclu-

ídos 57% da reserva técnica, estimada em R$ 13 milhões.

Novo regulamento da Câmara de Compensação Rio de 
Janeiro (CCRJ)

 Com o objetivo de reduzir os riscos e a contaminação das demais Singula-

res em caso de inadimplência, a Unimed Federação Rio aprovou o novo regu-

lamento da Câmara de Compensação Regional (CCR) com regras mais claras. 

Estas preveem a cobrança de juros, a correção monetária e a possibilidade de 

interrupção do atendimento, em nível estadual, no caso de inadimplência su-

perior a 20 dias.

A ANS concedeu então o 

prazo de 24 meses para a 

cooperativa recompor a 

provisão do seu fundo

40%
até setembro 

de 2020.

60%

DEZEMBRO

2019

a cooperativa constituiu

do 
valor57%

2020

cumprir com o restante
desta capitalização

milhões

Dentro do prazo e sem im-

pactar nos produtos e servi-

ços oferecidos às Singulares 

fluminenses. 

4,2

mais da metade do valor 
estipulado foi recapitalizado.
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Operadoras e prestadoras

 A Unimed Federação Rio acompanhou o processo de negociação, que já es-

tava em andamento, da incorporação da carteira de clientes da Unimed Serra 

dos Órgãos pela Unimed Nova Friburgo, em abril de 2018. As duas operadoras 

concluíram a migração direta e a Unimed Federação Rio atuou apenas para refi-

nar este modelo, que precisará passar por uma fase de maturação em possíveis 

necessidades.

 Já na agregação da carteira de beneficiários da Unimed Angra dos Reis pela 

Unimed Volta Redonda, a Diretoria Executiva da Unimed Federação Rio teve 

uma participação mais ativa. Na fase contratual, a assessoria jurídica da Uni-

med Federação Rio acompanhou o processo com o monitoramento do modelo 

negocial discutido, visando proteger os interesses da cooperativa e das demais 

Singulares fluminenses.

 A cooperativa atuou também na equalização das dívidas das Unimeds An-

gra dos Reis e Serra dos Órgãos, mediante instrumentos de confissão de dívidas 

destas junto à Unimed Federação Rio.

 Em 2019, outra intermediação realizada pela Unimed Federação Rio 

aconteceu junto às Unimeds Araruama e Cabo Frio, quanto a área de atuação 

do município de Iguaba Grande, o qual era reivindicado por ambas. Foi acor-

dado que a Unimed Araruama tem o direito de explorar o local mediante a 

indenização à Unimed Cabo Frio, no valor de R$ 800 mil.
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Transição para UNIAIR 

 Em dezembro de 2017, a Diretoria Executiva da cooperativa negociou a tran-

sição do serviço aeromédico da Unimed Aeromédica para a UNIAIR. 
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Com a nova parceira, houve redução de 29% de custos 

às Singulares, mas mantendo a receita do produto pela 

Unimed Federação Rio. Ou seja, o ganho foi repassado 

apenas às Federadas. 

R$
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Negociações com o Sistema Unimed, entidades de classe e 
prestadores de serviços

 Desde a posse desta Diretoria Executiva, a Unimed Federação Rio realiza 

um trabalho incisivo de auxílio às Federadas com suporte e negociações em 

diversas áreas por meio de ações, programas e consultorias oferecidas pela coo-

perativa às Unimeds fluminenses, junto ao próprio Sistema Unimed, entidades 

de classe e fornecedores, além de análises de propostas de credenciamento de 

prestadores de serviços médicos, hospitalares, diagnóstico e terapia aos benefi-

ciários das Singulares.

 

 A cooperativa se empenha em participar ativamente em discussões acerca 

dos honorários médicos junto à Unimed do Brasil, por meio da representativi-

dade no Colégio Nacional de Auditores. A Unimed Federação Rio submete ao 

colegiado estadual todas as decisões provenientes à Confederação para, assim, 

manter os modelos de vencimentos próximos da remuneração.

 A mesma dedicação acontece nas negociações da tabela padrão, no estado, 

para cobrança de contas hospitalares junto à Associação de Hospitais do Estado 

do Rio de Janeiro (AHERJ) e Associação de Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro 

(AHCRJ). A Diretoria Executiva da cooperativa acertou de maneira transparente 

Mudanças em contratos trabalhistas internos

 Com base na nova reforma trabalhista e visando a redução de custos, foi re-

alizada a mudança da escala de trabalho dos operadores de atendimento para 

o regime de 12x36 horas. Tal alteração ocasionou na diminuição de R$286.836 

mil por ano para a cooperativa.

Redução de

por ano para a cooperativa
R$286.836 milR$
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a tabela de intercâmbio com os órgãos para garantir o interesse do coletivo, mas 

sempre com respeito à liberdade contratual de cada Singular. Após dois anos 

sem reajuste, o valor acrescido, acordado em 2019, foi de apenas 10% da taxa de 

área, obedecendo somente o índice inflacionário. Além disso, foi estabelecida 

uma data permanente para a negociação anual, que acontecerá sempre em ou-

tubro do ano vigente a ser aplicada em 1º de janeiro do ano seguinte, o que ga-

rante o melhor planejamento financeiro das operadoras.

 A cooperativa também intermediou o acordo firmado ente a Unimed Norte Flu-

minense e o Hospital São José do Avaí, em Itaperuna. A Unimed Federação Rio atuou 

na negociação da transição da tabela de alto custo para a de intercâmbio, que passa 

ser adotada em 1º de fevereiro de 2020. Dentre os principais benefícios da medida, 

está o maior acesso da população 

local e de cidades vizinhas ao hos-

pital, já que apenas uma pequena 

parte possui plano de alto custo, o 

que inviabilizava a utilização des-

te hospital. 

Além disso, houve redu-

ção dos custos com a di-

minuição dos valores das 

diárias e taxas praticadas.

R$

 De maneira mais direta, a Unimed Federação Rio negociou com toda a rede 

de prestadores da Unimed Nova Friburgo da cidade de Teresópolis, incluindo o 

Hospital São José e o Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano 

(HCTCO). As unidades passaram a seguir a tabela de intercâmbio federativa, o 

que possibilita que a Unimed Nova Friburgo expanda a sua rede, em Teresópo-

lis, com uma negociação técnica baseada em números.

 Com atuação também em procedimentos clínicos e cirúrgicos especializa-

dos, a Unimed Federação Rio promove consultorias de junta médica, em acordo 

com a Resolução Normativa - RN 424 da ANS. Há emissão de pareceres diários às 

Singulares sobre o rol de coberturas da ANS e as tabelas utilizadas no intercâm-

bio, assim como toda a negociação de serviços credenciados, como hospitais e 

laboratórios, e a validação de pacotes, acordos e negociações das Federadas. Toda 

a rede de prestadores não verticalizada passa pela auditoria e intercâmbio da co-

operativa.

 A Unimed Federação Rio oferece ainda programas fixos que garantem o maior 

potencial de negociação com prestadores. Com a contratação da Rede de Inter-

câmbio, que consiste em um grupo de prestadores de serviços credenciados, é 

assegurada a manutenção do atendimento aos clientes em intercâmbio na cidade 

do Rio de Janeiro. 
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R$ 40.000.000,00

R$ 30.000.000,00

R$ 20.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$

2017 2018 2019

PAGAMENTO

R$ 23.023.040,56

R$ 35.407.979,91

R$ 35.407.979,91

R$ 39.945.940,43

R$ 39.945.930,66

R$ 23.031.031,55

FATURAMENTO

53,79% 12,82%

53,74%

12,82%

REDE DE INTERCÂMBIO

 Conforme o quadro acima, verifica-se uma evolução no faturamento da Rede 

de Intercâmbio firmada com os prestadores do Grupo DASA, Pro Echo, LAFE, Casa 

de Saúde São José e Genotype, além das contratações mais recentes como o Gru-

po Fleury e Laboratório de genética DLE. 

 

 Outro aspecto relevante registrado nesse período foi a readequação de alguns 

processos e a utilização das ferramentas do intercâmbio nacional, visando facili-

tar os processos operacionais nas Singulares, e equiparando, gradativamente, os 

processos do intercâmbio estadual aos do nacional, como exemplo se destaca o 

uso do Sistema AJIUS RJ nas tratativas de glosas e contestações.

4.593
processos
de dúvida

processos
de dúvida

R$20.607.200,86
Valoração contestação

R$13.005.892,74
Valoração contestação

R$47.489.832,78
Valoração contestação

6.852 9.282
Faturas AJIUS

2017 2018 2019

QUANTITATIVO E VALORAÇÃO
CÂMARA ARBITRAL
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APERFEIÇOAMENTO 
DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS FEDERATIVOS 
PARA AUXILIAR NA 
SUSTENTABILIDADE DAS 
SINGULARES

Taxa de Intercâmbio de Administradora de Benefícios (TIA)
  

 A crise econômica que assolava o país e, em especial, o estado do Rio de 

Janeiro, em 2017, jogava mais pressão sobre o contexto de uma situação sem 

controle. A anarquia comercial que se instalou no Sistema Unimed, a partir do 

advento das administradoras de benefícios, cobrou seu preço ao cooperativis-

mo médico fluminense.

 Apesar da lamentável ineficiência das regras comerciais vigentes, foi ne-

cessário disciplinar o comércio de produtos mediados pelas administradoras 

de benefícios, que desde o seu advento, desprezam solenemente as delimita-

ções das áreas estatutariamente resguardadas. Estas inundam as praças flumi-

nenses com a demanda assistencial sobre a qual se estabeleceram obrigações 

regulamentares compulsórias à título de corresponsabilidade assumida às co-

operativas que, exatamente por essa razão, experimentaram longo período de 

estagnação comercial e de declínio de clientes em suas carteiras. 

 Não obstante ao reflexo local que se verificou nas unidades prestadoras, foi 

crescente a dificuldade da correspondência tempestiva das Federadas que res-

pondiam pelos grandes pagamentos do intercâmbio estadual, suscitando in-

certeza e insegurança sobre o fluxo da Câmara de Compensação Regional. E, 

assim, trazendo à tona a evidência contundente do risco sistêmico que aquele 

cenário representou a todo cooperativismo médico do estado.

 Foi por essa razão que o Conselho de Administração da Unimed Federação 

Rio aprovou, em novembro de 2017, a Taxa de Intercâmbio para Administrado-
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ras de Benefícios (TIA).

 Desta forma, cabe a Unimed detentora do contrato repassar às Administra-

doras de Benefícios com as quais ela mantem contrato, o incremento do custo 

calculado pela TIA. Inicialmente, deliberou-se por uma sobretaxa de 7% inci-

dente para os atendimentos verificados nos agrupamentos consultas médicas, 

exames ambulatoriais e pronto atendimento.

 O desenvolvimento da plataforma TIA se deu por meio da prototipagem de 

artefatos, que a medida em que eram levados à apreciação do Conselho Federa-

tivo, iam sendo encorpados com critérios que objetivaram assegurar, principal-

mente, a absoluta isonomia sobre o monitoramento que a plataforma exerceria.

Um conceito cuja essência visa conter a prospecção comercial desenfrea-

da, no Rio de Janeiro, capitaneada pelas administradoras de benefícios ao 

mesmo passo que uma sobretaxa deve ser aplicada sobre cada atendimen-

to verificado para os clientes com residência comprovada na área de ação 

da Singular prestadora do atendimento. 

 Foi em maio de 2018 que a plataforma TIA realizou o seu primeiro proces-

samento. Atualmente, a TIA monitora em torno de 152 mil CPFs de clientes das 

Unimeds do Rio de Janeiro vinculados ao tipo de contratação Coletivo Adesão, que 

foram comercializados por administradoras de benefícios. No período de maio de 

2018 a novembro de 2019, a TIA identificou e enquadrou, por meio dos seus crité-

rios de elegibilidade, aproximadamente, 165 mil consultas médicas, quase 590 mil 

exames ambulatoriais e 48 mil atendimentos em pronto atendimento.

 

 

 

 

165.090
consultas
médicas

sobretaxou

589.479 
exames
ambulatoriais

atendimentos
em pronto socorro

152.325 
CPF’s

vinculados ao tipo 
de contratação 

Coletivo por 
Adesão 48 mil
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Garantias Financeiras 
(Provisões e Margem de Solvência)

 A Unimed Federação Rio se empenha em cumprir a sua missão e prestar um 

serviço de excelência às Federadas. Assim, houve a intensificação do trabalho no 

âmbito atuarial para atender a implementação da norma relativa à Provisão para 

Eventos Ocorridos e Não Avisados no SUS (PEONA SUS) e à Provisão para Insufici-

ência de Prêmios/Contraprestações (PIC), vigorando em janeiro de 2020. A coope-

rativa realizou o estudo e o cálculo da PIC, além da disponibilização dos cômputos 

da PEONA SUS de todas as Federadas fluminenses. Para otimizar o cálculo mensal 

das novas provisões pelas Singulares, foi implementado no Sistema de Cálculo de 

Garantias Financeiras, aplicativo desenvolvido pela Gerência Atuarial e de Estra-

tégia e já utilizado pelas Singulares, módulo com o cálculo destas provisões. 

 Computa-se até o momento quase R$ 2,702 milhões, redistribuídos, inte-

gralmente, a cada Federada na proporcionalidade dos atendimentos por ela re-

alizados. O principal ativo alcançado pela TIA, entretanto, foi o fato de, em fe-

vereiro de 2019, ter constatado a paralização das vendas das administradoras 

de benefícios a cargo das Singulares em área de ação onde inexista a autori-

zação formal para tal. Este fato e sua relevância levou o Conselho de Adminis-

tração da Unimed Federação Rio a reconsiderar os termos parametrizados na 

plataforma, zerando a sobretaxa para todo e qualquer plano coletivo por adesão 

comercializado pelas administradoras de benefícios com data inferior a 1º de 

novembro de 2018. 

 A Unimed Federação Rio é segura em relação a capacidade de rastreamento 

adquirida desde a implantação da plataforma TIA. Sua funcionalidade perma-

necerá útil tão somente pela simples capacidade do monitoramento. Todavia, a 

julgar pelo cenário que tem se acompanhado nesse passado recente, são de fato 

consistentes as evidências de que o problema da invasão de área deliberada, 

no estado do Rio de Janeiro, à cargo das administradoras de benefícios, é pauta 

superada e pacificada na agenda do cooperativismo médico fluminense.
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R$

Houve a redução do valor a ser constituído para a Provisão de Eventos 

Ocorridos e não Avisados (PEONA) devido à elaboração e aprovação, 

junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de metodolo-

gia atuarial desenvolvida pela Unimed Federação Rio. Os valores são 

variáveis entre as Singulares, tendo atingido redução superior a

Ainda no âmbito atuarial, al-

gumas Singulares tiveram a 

Margem de Solvência redu-

zida em função da aprovação 

da nota técnica de inadim-

plência também desenvolvi-

da pela cooperativa e apro-

vada pela ANS. 

50% 30 milhões

40%

50% 10%

12 milhões

E em números
absolutos

E em números
absolutos

para

tendo atingido em valores percentuais até 
40% de redução da margem e, em va-
lores absolutos, até R$ 12 milhões.

O percentual de inadimplência médio 
utilizado foi reduzido de

Precificação e Reajustes
 

 Nos últimos três anos, a Unimed Federação Rio elaborou notas técnicas de mais 

de 250 produtos, dentre a atualização e o registro de novos planos. Esta elaboração 

é essencial para a precificação dos produtos, de acordo com os riscos do negócio e o 

atendimento às normas da ANS.

Neste processo, são avaliados, dentre ou-

tros fatores, as características dos produ-

tos comercializados, dos beneficiários e o 

carregamento, para adequada mensura-

ção do risco e, consequentemente, da sus-

tentabilidade da Singular. 

1,2 mil produtos/contratos 
precificados de 
2017 a 2019

+

 O risco de subscrição, que envolve a precificação e provisões, corresponde a mais 

de 70% do risco das operadoras, e consiste na medida de incerteza relacionado ao 

risco oriundo de uma situação adversa, que contraria tanto as expectativas da socie-

dade no momento de elaboração de sua política de subscrição, quanto das incertezas 

existentes na estimativa das provisões.

 Dessa forma, o serviço prestado assegura a estruturação do valor adequado aos 

planos comercializados e a manutenção do equilíbrio dos contratos, permitindo que 

os preços praticados gerem receita suficiente para manter o equilíbrio da carteira 

das Singulares e a competitividade dos planos oferecidos pelas cooperativas.
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Nos últimos dois anos, a economia gerada para as cooperativas repre-

sentou um montante superior a

Câmaras técnicas
  

 Consultorias e câmaras técnicas de especialidades para auxilio nas análi-

ses e autorizações de procedimentos solicitadas pelas auditorias médicas das 

Singulares, em 2019:

Vale destacar que, em 2019, foi 

incluída no portfólio de serviços a 

especialidade psiquiatria infantil. 

Câmara Técnica Arbitral em Auditoria em Saúde para análise de Glosas e 

Contestações com emissão de parecer, também em 2019:

Desse total analisado pelos auditores médicos e de enfermagem, foram rever-

tidos às Singulares pleiteantes, por meio de solicitação de revisão, apenas 

Central Estadual de Ressarcimento ao SUS (CERSUS)

200 mil 
itens glosados
e contestados

9 mil
faturas

R$ 43,35
milhões=

1.623 
pareceres

+R$ 4,68
milhões

R$

de economia 
às Federadas

R$ 258.893, ou seja, 0,6%

A CERSUS tem a finalidade de acompanhar as cobranças do ressarcimen-

to ao SUS, publicadas pela ANS, de analisar a documentação encaminhada 

pelas Singulares e de elaborar e protocolar defesas em primeira e segunda 

instâncias. De forma adicional, foi inaugurado, em 2019, a análise dos débitos 

do ressarcimento ao SUS, que consiste em decompor a posição financeira da 

Federada, classificar os débitos e avaliar os parcelamentos disponíveis.

3,3 milhões
1,47 milhão 1,84 milhão

2017 2018R$

Não há dados apurados e divulgados em 2019.
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Assessoria regulatória 

É voltada a orientar e esclarecer normas, comunicados, pareceres e ofí-

cios publicados pela ANS, além de prestar apoio e intermediar rela-

cionamento entre as Unimeds e o órgão regulador. Na prestação desse 

serviço, as dúvidas e questionamentos são classificadas em 23 temas 

regulatórios, divididos em 99 subtemas.

Criado pela empresa Exeplan em conjunto com a Unimed Federação Rio, 

o SIR/SIB apresenta um conjunto de soluções para otimizar o cadastro 

dos beneficiários com a finalidade de garantir a qualidade, correção e 

equiparação de dados com a ANS, reduzindo os custos regulatórios e 

operacionais das Singulares. Com o trabalho desenvolvido, é possível 

obter um panorama preciso para realização de constantes ações corre-

tivas e diminuir o custo das Federadas quanto a possíveis irregularida-

des no cadastro. 
Nos últimos três anos, a assessoria regulatória respondeu a

Ao longo do trabalho feito nesses últimos três anos, foi possível reduzir o 
percentual de risco regulatório para 

Das 17 Unimeds aderentes, 94,12%, ou seja, 16 conseguiram diminuir os 
registros incorretos e aumentar o percentual de corretos. 

demandas 
encaminhadas 
pelas Singulares1.014

1,13% Os temas mais demandados foram, contratos de planos de saúde, registro 

de produtos, mecanismos de regulação, ressarcimento ao SUS e Sistema de In-

formação de Beneficiários (SIB).

Sistema de Informações Regulatórias/Sistema de 
Informação de Beneficiários (SIR/SIB)
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Com esse serviço, estima-se que a economia gerada para 

as Federadas, nos três últimos anos, foi de

em multas evitadas com o arquivamento das demandas

R$

Notificação de Intermediação Preliminar (NIP)  
 

 O serviço de Notificação de Intermediação Preliminar (NIP) compreende o 

monitoramento e o gerenciamento de todas as reclamações realizadas na ANS, 

pelos beneficiários das Singulares aderentes. O processo consiste em receber 

e analisar as respostas elaboradas pelas Federadas. Se a resposta possui al-

guma inconformidade, são realizadas sugestões de adequação na defesa a fim 

de evitar possível abertura de processo administrativo por parte da ANS; caso 

contrário, a resposta é encaminhada pelo Portal da Agência e o comprovante 

enviado à Singular pertinente.

174,76 milhões
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UTIWEB | Unidade de Terapia Inteligente

 

 

A UTIWEB foi desenvolvida por médicos consultores em Terapia 

Intensiva e a equipe da Fábrica de Software da Unimed Federa-

ção Rio com a finalidade de monitorar o desempenho de medicina 

intensiva adulta, pediátrica e neonatal por meio do uso de esco-

res de gravidade internacionalmente aceitos, como SOFA, PMODS 

e SNAPPE II.

EVOLUÇÃO UTI WEB

50 115 406

2019

2017

2018

TOTAL

Internações Prorrogações Diárias

2018

2019

3.350 11.6411.526

9. 434.706

12.689 43.4226.282

 Esta ferramenta é um sistema via web, com fácil acesso em diversas plata-

formas digitais, que podem ser acessadas pelo celular. A inteligência deste pro-

grama indica se há inconsistência ou se pode ser permitida a internação do pa-

ciente. O médico tem autonomia, entretanto, para tomar a decisão que considerar 

melhor para o momento. Além disso, o sistema é capaz de gerar diversos indi-

cadores de performance, o que torna possível a comparação entre prestadores e, 

dessa forma, melhorar o atendimento dos nossos clientes. A inteligência do sis-

tema permite ainda a identificação de pacientes em cuidados paliativos e, dessa 

forma, melhora o atendimento dos nossos clientes. 

 O produto PAC-UTI foi aperfeiço-

ado e lançada então a plataforma de 

serviços UTIWEB, durante o SUERJ, 

em 2017. Para isso, o sistema foi apri-

morado com uma inteligência para 

prestar suporte ao auditor da Singular. 31.3759.224
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PAC Cardiologia

 

 

 Prestes a completar 20 anos, em março de 2020, o PAC Cardiologia sedi-

mentou a sua importância para o Sistema Unimed no estado.

Ainda em 2019, houve credenciamento da clínica de hemodinâmica, Voti-cor 

Serviços Médicos e do Hospital Alvaro Alvim, em Campos.

EVOLUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
REALIZADOS

DISTRIBUIÇÃO DOS 
PROCEDIMENTOS 
REALIZADOS

20182017 2019

730.1687 10.896 662.227

3670 3676 3601

clientes

procedimentos
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16  

662 mil  

Singulares

61 mil  
procedimentos

27  
prestadores

19 anos  
de programa
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PAC Oncologia – ONCOWEB 
  

 

 O PAC-Oncologia está em fase de especificação para lançamento do ON-

COWEB. O sistema será modernizado e contemplado com inteligência, incre-

mentando o apoio para auditoria da Singular. A plataforma contará ainda com 

uma gama de indicadores para o melhor acompanhamento da prevalência de 

pacientes oncológicos. 

 O sistema possuirá uma inteligência que sugere os melhores tratamentos, 

baseados em Guidelines de Oncologia, ou seja, as Unimeds terão a gestão de 

dados, permitindo o acompanhamento epidemiológico, proporcionando aos 

gestores a adequação, a previsão e o planejamento da carteira desses clientes.

A plataforma ONCOWEB é uma ferramenta de gestão, auditoria e 

avaliação continuada desenvolvida para auxiliar as Unimeds atu-

ando como facilitadora. Com ela é possível analisar as solicitações 

realizadas por prestadores, tanto do ponto de vista técnico como 

regulatório, e emitir pareceres às Federadas, para, assim, poupar 

desperdícios, fundamentar os casos de negativas e, especialmente, 

atender às necessidades do paciente. 4.104
Planejamentos

analisados

+ 6,8 milhões
Economia estimada

+ 7 milhões
Economia estimada

+ 8 milhões
Economia estimada

4.147
Planejamentos

analisados

4.915
Planejamentos

analisados

2017 2018 2019

INDICADORES PAC ONCOLOGIA
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Plano Assistencial do Rio de Janeiro (PARJ)

O PARJ é um produto opcional, oferecido pela Unimed Federação Rio 

às Singulares, para agregar valor ao plano. Ele viabiliza a continui-

dade da assistência médica dos dependentes de clientes titulares 

que foram a óbito com a isenção do pagamento da mensalidade de 

dois a cinco anos, segundo o contrato acordado.

Em março de 2017, havia um déficit, no PARJ, superior a 

R$ 1,13 milhão. A cooperativa adotou medidas saneado-

ras e, ao final de 2019, o produto se encontra em equilí-

brio e com resultado de quase

R$

335

330

325

320

315

310

305

300

1440

1420

1400

1380

1360

1340

1320

1300

M
IL

H
A

R
ES

2017 2018 2019

331424 311693 312961

1424 1354 1354

massa total

sinistrados

R$ 573 mil

CLIENTES EXPOSTOS
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Comitê Técnico de Alto Custo (COTAC)

Com suporte, padronização e orientação às Singulares, buscando 

alcançar melhores condições nas aquisições de (Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais (OPME) ), privilegiando a qualidade, a origem e 

o menor custo para o Sistema Unimed, adotando políticas e estra-

tégias únicas nas Singulares, a tabela oficial do COTAC conta com 

mais de 10 mil itens negociados, entre individuais e kits. 

Percentual de redução de 34,71%. 
10 MIL itens negociados

R$

CAPACITAÇÃO
Treinamento do grupo para aprimoramento das técnicas de negociações

AÇÕES JUDICIAIS
Embasamento técnico científico nas liminares

NEGOCIAÇÕES
Negociação com fabricantes ou importadores das linhas por demanda

CARDIOLOGIA
Renegociação dos materiais utilizados na cardiologia com redução de 40%

PROTOCOLOS DE UTILIZAÇÃO
Negociação de kits alinhados com os Colégios Nacional e Estadual de Auditores, 
Comitê de MBE e Câmaras Técnicas

MANUAL DE INTERC. FEDERATIVO
A partir de agosto/15 os valores da tabela do COTAC estão padronizadas como 
teto máximo no Intercâmbio Estadual

R$

R$ 1,85 milhão
16,23%

Valor cliente  R$ 11.415.628,17
Valor negociado  R$ - 9.563.327,82
Economia  R$ 1.852.300,35
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Programa de Amparo a Altos Sinistros (PAAS)

 Possibilita às Singulares participantes obterem uma proximidade maior 

com os pacientes internados fora da sua área de atuação, por meio de uma au-

ditoria per evento dinâmica, que é composta de uma equipe de auditores da 

Unimed Federação Rio. 

943  

2017 

1.238 

2018 

1.272 

2019 

VISITAS

Bimestralmente são ressarcidos parte dos valores das contas.

REEMBOLSOS EFETUADOS VIA CCR
PAGOS ÀS SINGULARES PARTICIPANTES

R$ 18, 55 milhões

R$ 21,18 milhões

R$ 16,16 milhões

2017

2018

2019

Recursos Próprios

 Em 2017, a Diretoria Executiva expôs aos gestores de Recursos Próprios a ex-

pectativa de alavancar a troca de informações e ações conjuntas dos Recursos Pró-

prios do estado do Rio de Janeiro, sendo, neste intuito, renovado o regimento inter-

no do grupo e estabelecidas as funções da assessoria da Unimed Federação Rio.

 Em 2018 e 2019, foram realizados os cursos de auditores internos para qua-

lificação, os Congressos de Recursos Próprios I e II, no SUERJ, e instituídos o 

Dia do Desejo e o Prêmio de Melhoras Práticas em UTI.

 Ainda em 2018, foram feitas as avaliações de qualidade, pela Fundação 

Vanzolini, e a contratação da empresa XHL para auxiliar os Recursos Próprios 

na gestão e migração de margens de materiais e medicamentos em razão da 

CMED 02. Isso resultou na criação de uma tabela semiglobalizada atualmente, 

utilizada por 60% das unidades próprias.
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instituições. Dessa forma, é fortalecida a representatividade da marca diante 

dos fornecedores, além de criar parcerias de longo prazo. 

s

  Plataforma utilizada é a BIONEXO, que garante a legalidade do cadastro, 

além de oferecer segurança e qualidade assistencial, após qualificar os for-

necedores.

COMPRA CONSOLIDADA

 Visa promover a redução de custos dos Recursos Próprios a partir de uma 

aquisição conjunta, em escala dos insumos que correspondem à curva A das 

R$

Para a realização da compra, foi instituído o Comitê de Pa-

dronização de Materiais e Medicamentos, constituído por 

profissionais de compras e farmacêuticos. Nos últimos 

três anos, contabilizou o valor total de compras em R$ 

19.85 milhões, o que gerou uma economia real 
de R$ 1,23 milhão, ou seja, 7,62%. 

VALOR TOTAL DAS 
COMPRAS NOS 
ÚLTIMOS TRÊS ANOS

  7,62%
ECONOMIA REAL
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Ferramenta DISC 

É utilizada como estratégia de desenvolvimento e aumento de per-

formance por meio da análise de gráficos comportamentais. Ela 

permite a utilização de metodologia, que tem por objetivo identi-

ficar as características comportamentais mais predominantes do 

indivíduo a partir do cruzamento de quatro fatores apontados no 

DISC, são eles dominância, influência, estabilidade e conformidade. 

O relatório gerado por esta ferramenta traduz em palavras o resul-

tado da análise, o qual aponta o perfil e auxilia na tomada de deci-

sões, assim como na movimentação de pessoal. Sendo estas avalia-

ções disponibilizadas para as Singulares por meio de uma compra 

conjunta, anual, gerida pela área de Gestão de Pessoas da Unimed 

Federação Rio.

2018 2019212 143
avaliações avaliações

Altos padrões e
Eficiência

Precisão

Es
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Prêmio Melhores Práticas 

O Prêmio Melhores Práticas foi elaborado para reconhecer o empe-

nho das Singulares no fortalecimento do Sistema Unimed fluminense. 

 Demonstrando sua eficiência como ferramenta balizadora de desem-

penho, em 2018, o prêmio ganhou mais duas categorias, chegando, assim, a 

nove áreas avaliadas e obtendo mais solidez, são elas Atendimento e Inter-

câmbio, Auditoria em Saúde, Controladoria, Gestão de Pessoas, Órteses, Pró-

teses e Materiais Especiais (OPME), Regulação, Tecnologia da Informação, 

UTI em Recursos Próprios e Sustentabilidade.

 Nos últimos três anos, a Unimed Federação Rio acompanhou o desenvol-

vimento e a evolução dos processos das Singulares por meio das participa-

ções no PMP, combinado com a devolutiva dos sumários executivos com su-

gestões de melhorias.

 Em 2019, a devolutiva do PMP de Gestão de Pessoas foi apresentada de 

forma presencial, com a participação da Diretoria Executiva, além da área de 

Gestão de Pessoas da Federada, propiciando um foco maior de entendimento 

estratégico voltado para evolução das ações a serem promovidas em 2020.

 Assim, na última edição da premiação, a Unimed Federação Rio estabele-

ceu uma pareceria com o Great Place to Work (GPTW), uma autoridade global 

no mundo do trabalho e especialista em transformar as organizações em um 

ótimo lugar para se trabalhar, ajudando-as a aproveitar o melhor das pessoas, a 

atingir resultados excepcionais e, acima de tudo, sustentáveis. 

 Houve a adesão voluntária de dez Unimeds, sendo oito certificadas como 

um GPTW. Dessas, cinco foram premiadas entre as 55 Melhores Empresas 

para se Trabalhar, no Rio de Janeiro. Ao final, três Federadas receberam tam-

bém o reconhecimento nacional, no ranking Saúde. Isso demonstra a evolução 

do PMP, que oferece às Singulares uma visibilidade mercadológica, com a ex-

posição de marca sólida e em constante de crescimento e atualização.

foram avaliados mais de

das 20 Unimeds do estado

300
trabalhos



33

FORTALECIMENTO
DA MARCA

  A Unimed Federação Rio buscou boas práticas, 

no Sistema Unimed, de campanhas que colocassem 

o cliente como foco, a partir da cultura do Jeito de 

Cuidar Unimed, e com ênfase na divulgação das re-

des própria e credenciada, para gerar, assim, a me-

lhoria da percepção da marca e voltar a ser Top of 

Mind e Top of Quality em todos os aspectos positi-

vos, como a Unimed deseja ser notada.

 Com isso, a cooperativa se inspirou no Dia do Desejo, feito pela Unimed 

Nordeste do Rio Grande do Sul, mas com o desafio de organizá-la para todo o 

estado, incluindo as redes própria e credenciada e o atendimento domiciliar, 

e em uma data única.
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+ 50

16

pacientes

unidades
próprias

tiveram os seus pedidos 
atendidos de surpresa

10 unidades
credenciadas3

 Com este resultado, que surpreendeu às expectativas, houve grande re-

percussão e mídia espontânea em todo o estado. 

Como Inter TV e TV Rio Sul, ambas afi liadas da Rede Globo, SBT, Record, 

Band, G1 e O Dia, entre outros, além de imprensa local das cidades onde a 

ação foi feita. Houve grande repercussão também nas redes sociais das Uni-

meds participantes, colaboradores, jornalistas e clientes.

+ 20
veículos

de TV, mídia impressa, rádio e sites

R$

A marca Unimed ganhou grande visibilidade ao custo 

zero de investimento publicitário, já que toda a mídia 

foi espontânea, e fortaleceu a sua reputação e o seu di-

ferencial de atendimento com foco no cuidado com as 

pessoas. A quantidade de unidades de sua rede própria, 

credenciada e a atenção aos pacientes domiciliares tam-

bém ganharam grande destaque.

de

de
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Encontros de Vendas e Mercado

 Após pesquisa do Planejamento Estratégico, foi identifi cada a necessida-

de de trabalhar mais próximo das áreas de Mercado das Singulares para me-

lhorar o desempenho da marca no estado. Com isso, a Unimed Federação Rio 

passou a elaborar estudos sobre a gestão da carteira, o posicionamento e o 

potencial de mercado, para assim, basear as ações de relacionamento, marke-

ting e vendas. 

 Houve consultoria e análise da área de ação à Unimed Cabo Frio para o 

reposicionamento de suas vendas. Já à Unimed Nova Iguaçu, foi feito o estudo 

de market share como auxílio no relacionamento e campanhas voltadas às 

regiões com maior potencial.

Grupo Comercial – para gerentes da área Co-

mercial das Singulares com o intuito de ali-

nhar estratégias comerciais para solidifi car e 

alavancar a presença do Sistema Unimed do 

mercado fl uminense. Foram nove reuniões, ao 

longo dos últimos três anos, com participação 

de 100% das Federadas.

Encontro de Mercado – é um treinamento para 

gestão de excelência de Mercado para diretores 

e gestores dos setores Comercial e de Mercado. 

Reuniu em uma edição, 41 participantes de 14 

Singulares, além da Unimed Federação Rio e da 

Seguros Unimed.

Encontro de Vendas – destinado à equipe de ven-

das das Singulares, tem o objetivo de alinhar a 

importância da venda pensando no sucesso da 

operadora e reconhecer o que agrega valor ao 

cliente. Em um encontro, somou 93 participan-

tes de 14 Unimeds, além da Seguros Unimed.
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Análises do mercado e da concorrência

 Com o mapeamento do mercado e monitoramento da concorrência, estudos 

aprofundados do segmento de Saúde Suplementar, a Unimed Federação Rio, por 

meio da análise da evolução e tendências do mercado, fornece instrumentos às 

Singulares para o desenvolvimento do seu negócio com rentabilidade. 

 As análises de mercado englobam a avaliação de dados relativos aos be-

nefi ciários, distribuição por tipo de operadora, índice de sinistralidade, ca-

racterísticas de planos oferecidos no mercado, market share das Singulares e 

outros fatores relativos ao universo da Saúde Suplementar, além de dados do 

cenário político e econômico do Brasil.

 A Análise de Concorrência, um estudo das estratégias adotadas pelas di-

versas modalidades de operadoras do segmento de Saúde Suplementar, englo-

ba dados como posicionamento de mercado, processos de crescimento como 

verticalização, fusões e aquisições, expansão para novas áreas de abrangên-

cia, entre outros elementos, visando o monitoramento dos movimentos da 

concorrência. 

 A publicação trimestral do Informe Atuarial e de Estratégia e sazonal do li-

vro “Aspectos Estratégicos do Sistema Unimed e do Mercado de Saúde Suple-

mentar” são ferramentas complementares a estas análises, e que subsidiam as 

cooperativas fl uminenses no processo de tomada de decisão no que se refere a 

produtos, preço e estratégia de atuação.

 Estas análises e publicações são fundamentais para a defi nição do posicio-

namento de mercado das Federadas e, consequentemente, da marca Unimed. 
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Grupo Estadual de Comunicação, Marketing e Mídias 
Digitais

Com cinco reuniões realizadas em dois 

anos, reuniu 19 Singulares, além da Unimed 

Federação Rio, Unimed do Brasil, Estação 

Inova Portal, Central Nacional Unimed e im-

portantes palestrantes do mercado.

 O grupo prevê ampliação do conhecimen-

to sobre as normas, tendências de mercado 

e boas práticas pertinentes das áreas de Comunicação, Marketing e Mídias 

Digitais das Federadas junto à Unimed Federação Rio e ao Sistema Unimed. 

Além disso, objetiva-se em integrar os técnicos destes setores e capacitá-los 

a desenvolverem atividades mais assertivas e estratégicas ao nosso negócio, 

Unimed nas mídias digitais

 Alinhado aos novos comportamentos culturais, a Unimed se consolida nas 

principais redes sociais, tornando seu monitoramento online essencial para for-

talecer a marca Unimed no segmento e diminuindo o risco eminente de crises 

que possam afetar a imagem e reputação.

 O monitoramento mensal das redes sociais das Federadas é realizado pela 

Unimed Federação Rio. São enviados e-mails às Singulares com orientações acer-

ca das diretrizes e padronização da marca estabelecidas pela Unimed do Brasil.

 Após a consolidação do Grupo Estadual de Comunicação, Marketing e Mídias 

Digitais, o número das Federadas com perfi s ofi ciais, no Facebook, aumentou de 

dez, em 2017, para 13 perfi s ofi ciais, em 2019, sendo 11 seguindo corretamente 

Criado em 2018 e com reuniões trimestrais, a idealização deste 

grupo aconteceu para atender um pedido das próprias Federadas, 

conforme apontou o Planejamento Estratégico da cooperativa. 

preservando sempre a imagem e reputação da marca, a partir das diretrizes da 

Unimed do Brasil e dos dados do atual mercado de saúde.

Com a maior aproximação entre a Unimed Federação Rio e os representan-

tes destas áreas, a cooperativa iniciou um serviço de capacitação, além de pro-

mover treinamentos comportamentais, de acordo com as diretrizes da marca, 

para todo o quadro de pessoal das Federadas in loco.
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as diretrizes da Confederação. No Instagram, a evolução não foi diferente, uma 

rede social ainda em constante desenvolvimento e adequação pelas grandes 

empresas, entre as Unimeds fluminenses começou com apenas três perfis ofi-

ciais, em 2017, e, em 2019, nove páginas oficiais foram registradas, sendo sete 

seguindo corretamente as diretrizes.

Menções captadas nas mídias digitais pela Unimed 
Federação Rio 
 

 Além do monitoramento nos canais oficiais de comunicação das Fede-

radas, a Unimed Federação Rio realiza o acompanhamento das menções da 

marca nas mídias digitais, no estado do Rio de Janeiro, por meio da ferramenta 

de inspeção, Hi-Platform. As menções são classificadas de acordo com os as-

suntos pertinentes das Singulares. Caso haja qualquer reclamação ou notícia 

em veículos de imprensa, a cooperativa é imediatamente notificada. Todos os 

meses, um relatório completo é extraído e armazenado para embasar dados e 

montar um infográfico.
Panorama das Redes Sociais das Singulares

número de páginas
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CAPACITAÇÃO 5.204
profissionais

10.159h 55 min

204h

13.016h 

22.694h 40min

17.665h 

6.787h 

75
treinamentos

+40.830
horas

40.830h 55min

29.685h 40min

Parceria com o Sistema OCB/RJ-SESCOOP/RJ
 

 Nos últimos três anos, a Unimed Federação Rio intensificou a parceria 

com o Sistema OCB/RJ-SESCOOP/RJ, a qual vem apresentando um trabalho 

de grande importância na atualização profissional dos colaboradores, gesto-

res e dirigentes das Unimeds fluminenses. A cooperativa faz a gestão desta 

verba estadual na promoção de ações regionais destinadas às Federadas, a 

partir do alinhamento das necessidades junto ao grupo estadual UNIRH para 

atender as demandas apresentadas.

SOMATÓRIO DOS 
TRÊS ÚLTIMOS ANOS
(Federação)

SOMATÓRIO DOS 
TRÊS ÚLTIMOS ANOS
(Singulares)
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 A Federação, ao longo dos anos, vem buscando atuar com seu corpo fun-

cional, multiplicando o conhecimento do capital humano ao priorizar as de-

mandas in company, com contratação de consultorias, contando com o patro-

cínio do OCB-SESCOOP, e compartilhando com as Singulares fluminenses.

 Pela primeira vez, o sistema cooperativo participou do evento Hacking 

Rio, festival de cultura digital, que reúne o maior Hackathon da América Lati-

na, criando soluções de alto impacto para os desafios da sociedade e do mer-

cado do Rio de Janeiro. Em paralelo à competição, ocorre o encontro com os 

mais qualificados inovadores e empreendedores, partilhando conhecimento, 

cases e as melhores práticas do mercado.

798h 
55 min

10.159h 
55 min

9.245h

3.435h 

5.466h 
30 min

7.604h 
10 min

2019 2018 2017

HORAS DE 
TREINAMENTO
(Federação)

Treinamento externo

Treinamento interno

 Outras iniciativas também aconteceram de forma inédita, dentre eles duas 

edições do curso de Qualificação ONA, que é voltado para os auditores internos 

dos Recursos Próprios das Federadas. O mesmo aconteceu para cerca de 30 pro-

fissionais das áreas de Comunicação, Marketing e Mídias Digitais das Federa-

das. Estes foram certificados com o curso de Marketing de Conteúdo, oferecido 

pela cooperativa, gratuitamente, e viabilizado pelo SESCOOP.

 Ainda contando com o apoio do SESCOOP, pela primeira vez, houve o patro-

cínio para a participação das Unimeds Araruama, Federação Rio e Volta Redon-

da, no Congresso Nacional de Recursos Humanos (CONARH), o maior evento de 

Recursos Humanos da América latina.

 Em 2019, houve também o Projeto Missão Portugal, direcionado aos dirigen-

tes das Unimeds fluminenses junto a representantes do Sistema OCB/RJ-SES-

COOP/RJ, em Portugal, para trocar experiências com a Plural - Cooperativa Far-

macêutica e outras instituições que atuam na área de saúde. Os diretores tiveram 

a oportunidade de visitar e conhecer os processos da Ordem dos Médicos de Por-

tugal, que equivale ao Conselho Federal de Medicina, no Brasil. A comitiva foi 

apresentada ao funcionamento do sistema de saúde português, com palestra do 

ex-ministro da Saúde de Portugal, Adalberto Campos Fernandes. Durante a es-

tadia, os diretores receberam ainda uma medalha da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra, uma das mais antigas do mundo. 
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Simpósio das Unimeds do Estado do Rio de Janeiro                                                
(SUERJ)
 

 Em um formato inovador e dinâmico, a Diretoria Executiva da Unimed 

Federação Rio, em 2017, tomou a decisão de deixar de participar do Simpósio 

das Unimeds dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e 

realizar um evento único somente às Singulares fluminenses. Em três anos 

de evento, realizados no Vila Galé Eco Resort, em Angra dos Reis, os números 

do Simpósio das Unimeds do Estado do Rio de Janeiro são crescentes e a sa-

tisfação das Federadas superadas.

 

 
A Unimed Federação subsidia a inscrição e hospedagem dos 

colaborares das Singulares para estimular a participação. Em 

2017 e 2018, a cada um técnico inscrito, a Unimed Federação 

Rio arcou com os custos da metade do segundo e mais dois 

técnicos. Em 2019, a cada dois técnicos, a cooperativa assume 

os custos de mais dois técnicos. Com isso, gerou uma econo-

mia total às Singulares de mais de 

R$

R$ 546 mil

Ao longo de três dias de evento, acontecem palestras únicas em plená-

rias com temas relevantes ao negócio de Saúde de Suplementar, além 

da realização de fóruns técnicos simultâneos das áreas de Atendimen-

to, Auditoria, Intercâmbio, Ouvidoria e Operações e Custos Assisten-

ciais; Atuarial, Econômico-Financeiro, Jurídico e Regulação; Gestão de 

Pessoas; Recursos Próprios, Tecnologia da Informação, Comunicação, 

Comercial, Marketing, Mídias Digitais e Sustentabilidade. Há também 

a realização da feira de negócios com a exposição em estandes dos 

produtos e serviços de importantes empresas do segmento de saúde.

 Com um modelo mais assertivo de capacitação, integração, troca de ideias e 

tendências de mercado, o SUERJ resgatou a importância e visibilidade do esta-

do dentro do Sistema Unimed. Além disso, atende à necessidade de treinamen-

to dos técnicos das Federadas com qualidade das palestras e redução de custos, 

com a extinção dos seis fóruns anuais.
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 Já estabelecido no calendário anual de ações do Sistema Unimed, nesses 

três últimos anos os números foram superados.

Cobertura jornalística e fotográfi ca 

Desde 2018, todos os dias foram feitas matérias de 

cada palestra do evento e com atualizações diárias 

no site para integrar também os colaboradores que 

não puderam estar presentes. Além disso, foram en-

viados boletins online, pela manhã, com o resumo 

de todas as atividades do dia anterior para o Sistema 

Unimed. 

A grande novidade daquele ano, no entanto, foram 

as três edições do informativo impresso entregues 

aos participantes, durante o café da manhã, com as notícias resumidas do dia an-

terior. Os presentes puderam ser informados sobre tudo o que aconteceu em to-

dos os fóruns e na feira de negócios.   

 Além de todos os canais de comunicação já estabe-

lecidos, a edição de 2019 contou com um aplicativo do 

evento, que possibilitou divulgar também aos partici-

pantes, informações sobre palestrantes e patrocinadores, 

ter acesso ao mapa do hotel e às últimas notícias, além 

de uma timeline social para postar e compartilhar fotos.

11

Mesa redonda debate a importância da conciliação 
para evitar a judicialização da saúde

Foto: Ricardo de Freitas

BOLETIM

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2019

Edição 03

Autoridades apresentaram medidas e estimularam os processos de conciliação

As medidas para evitar a ju-
dicialização da saúde foram foram f
o foco foco f da mesa redonda que 

reuniu autoridades, com o tema “CNJ, NJ, NJ
ANS e tribunais: o papel de cada um 
na conciliação”. O conselheiro do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
Arnaldo Hossepian; o juiz federal  federal  f do 
Tribunal Regional Federal 4ª Região, 
Clenio Schulze; o desembargador do 
Tribunal Regional Federal (TRF) 4ª 
Região, João Pedro Gebran Neto; o 

desembargador do Tribunal de Justi-
ça do Estado do Rio de Janeiro, César 
Felipe Cury, e o procurador geral da 
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), Daniel Junqueira Tos-
tes compuseram a mesa. PÁGINA 2

O credenciamento ganhou um es-
tande com a nossa causa, Mude1Hábito.
Os participantes fo fo f ram rram rram ecepcionados
com bolsa, além de copos e canudos re-
tornáveis. áveis. áv A Unimed Fnimed Fnimed ederação Rio, por
meio do movimentovimentovimen  nacional, estimula 
a todos a adotarem hábitos saudáveiáveiáv s 
em sem sem uas rotinas e a reservarem uem uem m tem-
po para elas em seu dia a dia. PÁGINA 4

Em 1Em 1Em 4 de setembro, o Prêmio Melhores Práticas ráticas rá (PMP) encerrou a 
programação técnica do XXIX SUERJ, UERJ, UERJ na plenária do Hotel Vila Galé 
Eco Resort, em Aem Aem ngra dos Reis. Durante a cerimônia derimônia derimônia e reconheci-
mento foram entregues os troféus féus f às Unimeds que apresentaram 
as atividades mais bem eem eem xecutadas ao longo do ano. A p A p A remiação
ocorreu após o término dos fórunsfórunsf  técnicos e celebrou os dez anos 
de realização do PMP. MP. MP Houve ta entrega do Selo Destaque às Uni-
meds que concorreram em cinco ou mais categorias. PÁGINA 3

2019

MELHOREMELHOREMELHOREMELHOREMELHOREMELHOREMELHORES
PRÁTICASICAS

anos

Público

Congressistas

Palestrantes

Patrocinadores

Expositores

Temas abordados

Horas de Capacitação

Subsídio às Singulares

Comparativo de m2

604

372

38

11

9

33

39,5h

96

154.790

585

394

72

16

12

61

62

156

211.750

201920182017

669

433

46

26

18

34

37,5

187

179.535
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Manual de Identidade Corporativa - Construção de texto e 
Diretrizes da Marca
 

 O material surgiu com os objetivos de atender às necessidades das Singulares, dar suporte em 

suas atividades e fomentar a missão da Unimed Federação Rio que é integrar, representar e pro-

mover o desenvolvimento e fortalecimento das Unimeds do estado do Rio de Janeiro.

Criado para ser utilizado como uma espécie de guia de bolso, o material, criado em 

parceria com a professora de Língua Portuguesa, Maria Lúcia Elias Valle, atende de for-

ma prática às principais modalidades de textos utilizadas nas correspondências das 

Unimeds do estado, traz orientações para produção textual, com dicas de como evitar 

deslizes gramaticais, além de diretrizes de redação e comunicação do Sistema Unimed, 

comportamento em meio digital e branding.

1,5
mil

unidades

 A publicação foi distribuída aos quase 600 inscritos do XXVIII SUERJ, 

em 2018, além dos colaboradores da Unimed Federação Rio. A cooperativa 

enviou também cinco exemplares para cada uma das Singulares flumi-

nenses e continua a remeter sob demanda. 
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PREMIAÇÕES

 

 Ao longo dos últimos três anos, a Diretoria Executiva, junto aos colabo-

radores da Unimed Federação Rio, se dedicaram em prestar um serviço de 

excelência às Federadas, reflexo disso foram as importantes premiações que 

reconheceram o esforço de um trabalho diário.
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2017
Na área de Gestão de Pessoas, a Unimed Federa-

ção Rio fi cou em quarto lugar entre as Melhores 

na Gestão de Pessoas, prêmio concedido pela re-

vista Valor e Carreira. Entre as Melhores Empresas 

para Trabalhar Saúde, a pesquisa executada pelo 

Em Controladoria, a Unimed Federação Rio foi pre-

miada com o certifi cado conferido pelo Conselho Re-

gional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro 

(CRCRJ) e que tem o intuito de incentivar a elevação 

Já na área de Mercado, a Unimed Federação Rio foi agra-

ciada pela Unimed do Brasil, na 13ª edição do Prêmio de 

Comunicação Unimed Alberto Urquiza Wanderley, com 

o 1º lugar em Endomarketing devido à ação de Doação de 

Sangue, e também na categoria Publicação Especial, com 

o livro “Aspectos estratégicos do Sistema Unimed e do 

mercado de Saúde Suplementar”, que possui o conteúdo 

feito pela gerência Atuarial e de Estratégia. Na categoria 

Comunicação Externa, o boletim Singular em Foco, que 

oferece um modelo de informativo online e com maté-

rias das Singulares do estado, fi cou em segundo lugar, 

Great Place To Work Saúde colocou a cooperati-

va na sétima posição entre as mais bem avaliadas 

em itens como qualidade de vida e satisfação dos 

colaboradores.
assim como o Relatório de Gestão e Sustentabilidade. No 23º Prêmio de Marke-

ting Unimed Dr. Nilo Marciano de Oliveira, a Unimed Federação Rio ganhou em 

Ações do Meio Digital com a Galeria de Imagens, e em Ativação de Patrocínio, o 

segundo lugar com o Aí Vi Vantagem, um programa de convênios, desenvolvido 

em parceria com a área de Gestão de Pessoas, que oferece descontos e promoções 

em estabelecimentos comerciais para os colaboradores. Além desses prêmios, a 

cooperativa recebeu os certifi cados pela excelência na aplicação da marca Uni-

med e suas diretrizes estratégicas.da qualidade das informações contábeis e socioambientais publicadas nos rela-

tórios anuais de organizações de todos os portes, segmentos e regiões do Brasil. 
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2018
Em 2018, pela sexta vez consecutiva, a Unimed 

Federação Rio recebeu o prêmio da lista nacional 

de saúde das Melhores Empresas para Trabalhar, 

promovido pelo Great Place To Work (GPTW). 

A cooperativa foi agraciada também, du-

rante o Encontro Nacional da Marca, Ges-

tão e Desenvolvimento, realizada pela 

Unimed do Brasil, com o segundo e ter-

O produto UTI Web – Monitoramento de desem-

penho de medicina intensiva Adulta, Pediátrica e 

Neonatal, da Federação Rio, foi o vencedor na cate-

goria Voto Popular do Prêmio Inova + Saúde, con-

A área de Controladoria representou a cooperati-

va e mais uma vez recebeu o título pelo Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Ja-

neiro (CRCRJ).

Também conferido pela Unimed do Brasil, a Unimed 

Federação Rio foi certifi cada com o Selo Prata de Go-

vernança e Sustentabilidade. Com o objetivo principal 

de estimular o Sistema Unimed à prática da Governan-

ça Cooperativa e à gestão para a Sustentabilidade como 

ferido pela Seguros Unimed. A cooperativa também foi premiada com o melhor 

trabalho na trilha de Epidemiologia. A cerimônia de premiação ocorreu durante a 

Convenção Nacional Unimed, em Porto de Galinhas.

um diferencial, o reconhecimento é concedido de acordo com a maturidade da 

gestão da cooperativa. 

ceiro lugares, na categoria Colaborador, com as ações de divulgação do Progra-

ma Ser Envolvido, com a doação de sangue, e o Família no Trabalho, com o tema 

Peraltas do Caribe, respectivamente. Além disso, houve o reconhecimento, com 

a segunda colocação, em Campanha Publicitária, com o material de divulgação 

da então nova parceira em transporte aeromédico, UNIAIR.

20
18
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2019
Em mais uma edição do Prêmio Inova + Saú-

de, promovido pela Seguros Unimed em parce-

ria com a Unimed do Brasil, fi gurou o primeiro 

lugar na categoria Inovação Digital, com o case 

A Ouvidoria da cooperativa foi certifi ca com o Selo do 

Programa de Ouvidoria de Excelência do Sistema Uni-

med, concedido pela Unimed do Brasil. A cooperativa foi 

enquadrada na categoria Excelente, o maior nível de ava-

liação do selo.

Em Controladoria, recebemos, mais uma vez, o 

certifi cado de Empresa Cidadã, conferido pelo 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado 

do Rio de Janeiro (CRCRJ).

Em Gestão de Pessoas, a Unimed Federação 

Rio foi ranqueada como 15ª Melhor Empresa 

para Trabalhar no estado do Rio de Janeiro, 

pelo instituto Great Place To Work (GPTW), 

o qual também nos classifi cou como a 6ª 

Na área de Mercado, a cooperativa foi agraciada pela Uni-

med do Brasil com a primeira colocação no Prêmio de Co-

municação e Marketing 2019, na categoria Campanha com 

o Cliente, com a ação “Dia do Desejo”. Este reconhecimento 

é dividido junto as 16 Federadas que atenderam de surpre-

Melhor Empresa para Trabalhar, em todo o 

país, no setor de Saúde, na categoria Opera-

sa o pedido dos nossos pacientes. Além disso, também obtivemos a terceira 

posição nas categorias campanhas com o Cliente e o Colaborador, com os pro-

jetos “Manual de Identidade Corporativa: Construção de texto e diretrizes da 

marca” e o “Dia da Mulher”, respectivamente.

“Sistema de Oncologia | Monitorando e acompanhando o paciente oncológico, 

ONCOWEB”, serviço oferecido ao Sistema Unimed pela área de Operações e 

Custos Assistenciais.

doras de Saúde. Já de acordo com a revista VOCÊ S/A, 

pela sétima vez, recebemos o prêmio de Melhores Em-

presas para Trabalhar, na categoria Cooperativas. Esta 

pesquisa foi respondida pelos próprios colaboradores e 

corresponde ao Índice de Felicidade no Trabalho (IFT).
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REPRESENTATIVIDADE

 Como a Unimed Federação Rio é uma cooperativa de segundo grau, o foco 

principal é representar as Unimeds do estado. Com o intuito de oferecer so-

luções que otimizem ou auxiliem suas atividades, a cooperativa tem repre-

sentatividade em 39 iniciativas externas de instituições como a Unimed do 

Brasil, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, dentre outras entidades re-

lacionadas ao setor de saúde.

• Associação Brasileira de Recursos Humanos – Sede Rio de Janeiro

• Comissão Permanente de Estudos de Margem de Solvência

• Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar

• Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde

• Grupo Técnico de Remuneração Hospitalar

• GTE ANS/ANVISA

• Conselho de Administração da Unicred Central

• Conselho Confederativo da Unimed do Brasil

• Câmara Técnica Nacional de Classificação Brasileira Hierarquizada de Proce-

dimentos Médicos (CBHPM)

• Comissão de Saúde do Instituto Brasileiro de Atuária 

• Câmara Técnica Nacional de Medicina Baseada em Evidências

• Câmara Técnica Nacional de Oncologia

• Colégio Nacional de Auditores

• Colégio Nacional de Enfermeiros Auditores

• Comissão do Grupo PTU – Suplência Região Sudeste

• Comissão Nacional de Adequação do Rol

• Comissão Nacional de Valorização do Honorário Médico

• Comissão Institucional Unimed

• Comitê Atuarial Nacional Unimed 

• Comitê Contábil Nacional da Unimed do Brasil
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• Comitê de Apoio Técnico à Tecnologia da Informação

• Comitê de Atenção Integral à Saúde

• Comitê de Recursos Próprios

• Comitê Federativo de Gestão de Pessoas

• Comitê Financeiro Nacional da Unimed do Brasil

• Comitê Nacional de Intercâmbio

• Comitê Nacional de Mercado

• Comitê Nacional de NDH e Sustentabilidade

• Comitê Nacional de Ouvidores do Sistema Unimed

• Comitê Nacional de RH

• Comitê Nacional Estratégico de TI

• Comitê Nacional Jurídico/Regulamentação

• Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde

• Comitê Técnico Nacional de Oncologia

• Comitê Técnico Nacional de Produtos Médicos

• Grupo de Excelência Jornada do Cliente

• Grupo Técnico da TNUMM

• Grupo Técnico de Pacotes

• Grupo Técnico de Rede
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