
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2018 UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO 
 

A história da Unimed Costa do Descobrimento tem seu alicerce baseado nos princípios do 
Cooperativismo, sendo o principal a construção de uma Cooperativa socialmente responsável e 
eticamente inabalável. Ano a ano buscamos atuar de forma responsável, pois respondemos por 
mais de 140 Cooperados os quais apoiam a Diretoria na busca do sucesso da Cooperativa. O ano 
de 2018 foi desafiador para as operadoras de planos de saúde em todo o país e especialmente para 
a Unimed Costa do Descobrimento que superou um cenário incerto, como altos custos assistenciais 
que exigiram dessa Diretoria equilíbrio, inteligência de mercado e responsabilidade para garantir a 
saúde econômica e financeira da Cooperativa, sem perder o DNA de cooperativa de trabalho 
médico. Para obtermos êxito, esforços foram empenhados em diversas áreas a fim de aperfeiçoar a 
capacidade operacional, melhorar os serviços prestados e ainda reduzir custos para a cooperativa. 
Temos a certeza que continuaremos alcançando bons resultados por isso seguiremos buscando 
avanços para chegar ainda mais longe. 
 
DESTINAÇÃO DE SOBRAS 
 
A Política de destinação de Sobras da Unimed Costa do Descobrimento se baseia conforme 
disposições estatutárias com incorporações a reservas legais ou quando decidido em Assembléia 
Ordinária, a incorporação ao capital social dos cooperados, ao FATES ou Reserva de Contingência. 
 
O RELACIONAMENTO COM O COOPERADO 
 
A Assembleia Geral é o órgão máximo da Cooperativa, nela são definidos através de votação os 
caminhos a serem seguidos, reforma de estatuto social e regimento interno, entre outros assuntos 
importantes ao desenvolvimento da cooperativa, apresentação dos resultados e destinação das 
sobras. A 24ª Assembleia Geral Ordinária de 2018 aconteceu no dia 16 de março e contou com a 
participação de 61 Cooperados. Foram realizadas ainda duas Assembleias Gerais Extraordinárias 
com a participação de 58 e 45 cooperados, respectivamente. Em 2018, 11 novos médicos 
ingressaram na Unimed Costa do Descobrimento. A Cooperação ocorre após o cumprimento do 
período de Estágio Probatório e são aceitos médicos devidamente inscritos no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) do Estado da Bahia com RQE ( ) na especialidade pretendida, que exerçam 
suas atividades dentro da área de atuação da Unimed Costa do Descobrimento e atendam às 
condições e requisitos previstos no Estatuto Social e Regimento Interno e sejam aprovados 
mediante análise da documentação pelo Conselho Técnico e homologação pelo Conselho de 
Administração, após aprovação no Estágio Probatório. 
A remuneração de consultas realizadas pelos cooperados em 2018 aumentou mais de 12% em 
comparação com 2017. O valor da consulta paga ao médico manteve-se em R$ 84,00. A 
remuneração dos honorários dos médicos cooperados manteve a valoração com base na tabela 
CBHPM 5ª edição com redutor de 20%, onde no período, 38% do custo assistencial local foi 
destinado a remuneração dos médicos cooperados.  
A Unimed Costa do Descobrimento oferece aos cooperados: 
Serit: O Seguro de Renda por Incapacidade Temporária é um benefício parcialmente subsidiado 
pela Unimed aos seus Cooperados com o objetivo de garantir um suporte financeiro quando este 
encontrar-se impedido de exercer suas atividades, sendo disponibilizado o valor contratado junto a 
Seguradora durante o período de afastamento. 
Seguro VG: Seguro de Vida onde em caso de morte do segurado, seja natural ou acidental, garante 
ao beneficiário, o pagamento do capital contratado. 
PGBL: O Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL é um Plano de Previdência Complementar que 
permite acumular e investir recursos para o futuro. A Unimed Costa do Descobrimento responsável 
pelo Plano Instituidor, contribui financeiramente com um valor predefinido, em favor de cada um de 
seus Cooperados ativos e com produção médica na Cooperativa. 
Fates: A Unimed incentiva os seus Cooperados no aprimoramento técnico-científico, de forma a 
contribuir no crescimento profissional e consequente melhoria na qualidade dos serviços prestados à 
comunidade. Desta forma, disponibiliza, anualmente, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e 



Social. O valor é definido pelos Cooperados em Assembleia Geral Ordinária, de acordo com os 
resultados apurados ao final de cada exercício, e rateado igualmente a todos os cooperados ativos 
até a data da AGO, para utilização dentro do ano da disponibilização. 
Plano de Saúde: A Unimed proporciona ao médico cooperado o melhor plano de assistência à saúde 
com desconto na mensalidade nos percentuais de: 100% ao cooperado, 50% aos seus dependentes 
legais e 30% aos agregados (pai, mãe, sogro e sogra que residam na área de atuação da Unimed 
Costa do Descobrimento). No ato da adesão, o cooperado poderá optar por plano na modalidade 
sem coparticipação com acomodação coletiva (enfermaria) ou com coparticipação com acomodação 
coletiva (enfermaria) ou individual (apartamento), sendo que, nestes casos, caberá a este o 
pagamento da coparticipação no percentual de 50% do valor de cada procedimento realizado. 
 
NDH - Núcleo de Desenvolvimento Humano  
O Núcleo de Desenvolvimento Humano em 2018 desenvolveu ações que promoveram o 
relacionamento interpessoal entre os Cooperados. Essa interatividade visa também tornar os 
Cooperados mais eficientes na gestão dos seus negócios, ampliando a atuação dos médicos junto à 
Cooperativa e com isso oferecer melhores serviços de saúde aos nossos beneficiários.  
Foi realizado o Curso de BLS - Basic Life Support (Suporte Básico de Vida) no dia 10 de março. Um 
curso oficial da American Heart Association de treinamento em emergências cardiovasculares que 
foi ministrado pelo INESS – Instituto de Ensino e Simulação em Saúde. Participaram médicos 
cooperados, médicos plantonistas da rede credenciada e a equipe de auditoria de enfermagem da 
Unimed. Nos dias 15 e 16 de junho, foi realizado o Curso de Direito Médico no auditório da Sede da 
Unimed, ministrado pela Dra. Jordana Miranda, professora da Faculdade Unimed, tendo como 
objetivo de dotar os médicos de conhecimento sobre os aspectos jurídicos e éticos que envolvem 
suas atividades, prevenir o médico sobre questões que podem ser suscitadas em processos 
administrativos ou judiciais relacionados à ética, à responsabilidade civil e responsabilidade penal, 
conscientizar profissionais e dirigentes de sociedades prestadoras de serviços médicos sobre as 
responsabilidades Civil e Administrativa com suas respectivas implicações, esclarecer aspectos 
legais relacionados às diversas modalidades de indenização por danos causados em decorrência do 
ato médico, orientar os profissionais a atuarem de forma preventiva, no sentido de evitar processos 
judiciais e administrativos que envolvam responsabilidade médica. O curso contou com a presença 
de cooperados e a equipe Jurídica da Unimed. 
Pelo 4º ano consecutivo foi realizado o Arraiá da Unimed Costa do Descobrimento, uma festa Junina 
com comidas típicas, forró, fogueira e muita diversão. O evento contou com a presença de 
cooperados e colaboradores da Cooperativa juntamente com seus familiares. No ano de 2018 a 
comemoração ao Dia do Médico foi realizada no Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba durante 4 
dias. O evento foi um sucesso e atingiu o número recorde de Cooperados.  
 
O RELACIONAMENTO COM A REDE CREDENCIADA 
 
Ao longo de sua história a Unimed Costa do Descobrimento busca ofertar a sua rede credenciada 
uma remuneração justa. Em 2018 foi mantido o reajuste das tabelas hospitalares e todos os 
contratos da rede credenciada conforme previsão contratual. A ampliação da rede de atendimento 
foi expressiva nesse ano de 2018, o ingresso de cooperados, a contratação de novos serviços 
credenciados e o credenciamento de mais um hospital na cidade de Porto Seguro, permitem a 
Unimed Costa de o Descobrimento disponibilizar diversidade de especialidades oferecendo serviços 
de qualidade aos seus beneficiários e valorizando o prestador. 
Em outubro de 2018, foi credenciado em Porto Seguro, o Hospital Navegantes dispondo de 
especialidades como, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, urologia, angiologia, 
neurocirurgia, entre outras, sendo este mais uma opção de assistência aos beneficiários e 
oportunidade de trabalho para os médicos cooperados. 
 
O RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 
 
Desempenho  
 



A Unimed Costa do Descobrimento conta com atendimento presencial em Eunápolis e em Porto 
Seguro disponível aos Cooperados e Beneficiários. Em 2018 foram 27.807 atendimentos 
presenciais, representando um crescimento de 40,06% em relação ao ano anterior. 
É indiscutível que a excelência no atendimento ao cliente é um dos maiores diferenciais competitivos 
do mercado. A Unimed Costa do Descobrimento acredita que, proporcionar um serviço de qualidade 
ao cliente é muito mais que zelar pelas suas necessidades.  Disponível a todos Cooperados e Rede 
Credenciada, a central de atendimento 24h é um canal de comunicação gratuito com linhas 
exclusivas. Foram feitos 67.863 atendimentos em 2018 representando um crescimento de 1,10% 
comparado com os atendimentos realizados em 2017. Com o tema Eu sou Unimed de Carteirinha, a 
Unimed Costa do Descobrimento comemorou o Dia do Cliente distribuindo aos beneficiários uma 
camisa brinde. Foi o dia de homenagear e agradecer a todos nossos clientes.  
Os atendimento em números de 2018 representaram: 55 Agendamentos, 27.807 Atendimentos 
Presenciais, 271.784 Autorizações direto no Prestador, 67.863 Demandas no Call Center, 62.483 
Atendimentos WSD (Intercâmbio), 20 Remoções Aéreas e 471 Remoções Terrestres. 
A Ouvidoria da Unimed Costa do Descobrimento é o canal de comunicação de última instância. Atua 
na mediação dos conflitos, buscando aprimorar os processos de trabalho dos setores internos e 
atender com qualidade e efetividade, garantindo o acompanhamento das manifestações e 
providências a serem adotadas dentro do prazo, em conformidade com a RN 323/2013 – ANS. 
A reforma do Escritório de Porto Seguro melhorou a organização do espaço das salas, contribuindo 
para melhor andamento das rotinas e atendimento aos beneficiários. Contribuiu também para melhor 
atendimento ao cooperado com uma sala de reuniões para melhor comodidade. O espaço da 
auditoria médica também foi reformulado com sala de perícia para facilitar este tipo de atendimento. 
Nosso compromisso é de sempre oferecer um atendimento diferenciado, sempre buscando atender 
as necessidades dos clientes visando o cumprimento das normas bem como legislação vigente e 
regras da empresa. Auxiliar o cliente no atendimento, resolvendo o problema o deixa confiante no 
serviço prestado, nesse sentido, trabalhamos sempre com profissionalismo e atendimento 
padronizado para uma maior segurança no trabalho realizado, com objetivo de sempre prestar um 
atendimento humanizado.  
 
Carteira de Clientes 
 
O mercado de planos de saúde no Brasil passa por sério dilema e o maior deles é a chamada 
inflação médica, que é o dobro da inflação geral de preços, isso ocorre diante da demanda crescente 
dos beneficiários por melhores e mais modernos tratamentos de saúde e pela busca incessante por 
longevidade e bem-estar, associado ao quadro de instabilidade financeira enfrentado no país com 
agravo do quadro de desemprego, que vislumbrou um decréscimo da quantidade de beneficiários 
assistidos nos últimos anos. Tais fatos tem refletido nos números da Unimed Costa do 
Descobrimento, que teve um decréscimo de 3,67% no número de clientes em relação a 2017, o que 
nos insta a continuar promovendo maior controle da saúde financeira da Cooperativa, mediante 
negociações justas de reajustes anuais dos planos coletivos e medidas enérgicas relacionadas aos 
contratos deficitários.  
A Carteira de Clientes em 2018 encerrou o ano com 23.761 beneficiários, sendo 9.764 de plano 
individuais e 13.997 de planos coletivos, distribuídos em 8.866 planos sem participação e 14.895 
planos coparticipativos. A progressão das adaptações continua e ano a ano temos reduzido a 
quantidade de beneficiários com planos não regulamentados. A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) publicou em 25/10/2012 a Resolução Normativa nº 309, que estabelece as 
regras de reajuste para os contratos dos planos coletivos com menos de 30 beneficiários. A medida 
determina que as operadoras de planos de saúde agrupem estes contratos e calculem um reajuste 
único. Os reajustes anuais a serem aplicados a partir de maio de 2013 passaram a observar as 
novas regras. A norma visa diluir o risco dos contratos dos planos coletivos com menos de 30 
beneficiários, possibilitando maior equilíbrio no cálculo e aplicação dos reajustes anuais. A 
composição da Carteira relacionadas ao Pool de Risco para o biênio 2018/2019 era de 68%, para o 
biênio 2017/2018 foi de 63%. 
 
 



Auditoria Médica e de Enfermagem 
 
O setor de auditoria da Unimed Costa do Descobrimento é composto por profissionais da área 
médica, de enfermagem, farmácia, consultores contratados para especialidades de oncologia, 
radioterapia, cirurgia cardiovascular e avaliação de órtese, prótese e materiais especiais e o Núcleo 
de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) e Medicamentos de Alto Custo. 
A educação e a informação são ferramentas de busca contínua para que a qualidade e segurança 
dos serviços oferecidos possam ser implementados com o êxito pretendido. As atividades 
desempenhadas pela Auditoria vêm somar com o gerenciamento de serviços de saúde sendo área 
crescente e atuante na regulação da saúde suplementar por desempenhar a avaliação sistemática 
da assistência propiciando aos gestores informações para avaliação e tomada de decisões. 
O Núcleo de OPME tem a atribuição de realizar negociações dos materiais e medicamentos em sua 
área de ação e do intercâmbio nacional, seguindo as normativas dos órgãos reguladores primando 
pela qualidade desse insumo, sem perder de vista a redução dos custos para a cooperativa. Foram 
realizadas 1.339 negociações, totalizando economia de R$ 2.320.965,28. 
A educação e a informação são ferramentas de busca contínua para que a qualidade e segurança 
dos serviços oferecidos possam ser implementados com o êxito pretendido. Visando  incentivar e 
auxiliar a educação continuada da rede credenciada a cooperativa ofertou Consultoria Especializada 
em SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar), implementando a avaliação e treinamento 
dos Hospitais Credenciados. 
 
Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social 
 
Alinhados aos princípios do Cooperativismo os trabalhos de marketing em 2018 foram projetados 
para difundir educação, formação e informação aos Cooperados, Beneficiários e Colaboradores. 
Portal Unimed: O portal da Unimed Costa do Descobrimento ganhou uma nova aparência os novos 
recursos desenvolvido pela Unimed do Brasil e disponibilizado para todas as singulares do país 
facilitaram a navegação no computador, tablet ou celular, além de trazer informações importantes 
sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. 
Patrocínios 
Instituto Labcenter: Idealizado pelos empresários Fabrícia e Marcelo Carvalho o INSTITUTO 
LABCENTER tem como objetivo estimular a saída de crianças, jovens e adolescentes das ruas, 
dando a eles novas perspectivas de futuro. A Unimed Costa do Descobrimento contribui 
mensalmente com um valor para manutenção do projeto. 
Pastoral da Pessoa Idosa: O Evento DE BEM COM A VIDA, promovido pela Pastoral da Pessoa 
Idosa promove anualmente um dia dedicado a pessoa idosa com oficinas, serviço de saúde, teatro, 
jogos de diversão, dança, serviços de beleza, serviço de massagem, dentre outros. 
APAE: Com o objetivo de proporcionar a participação no Mac Dia Feliz as crianças e adolescentes 
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), a Unimed Costa do descobrimento 
patrocinou Tickets para a campanha organizada pelo Instituto Mac Donald que reverte renda para o 
GAAC – Grupo de Apoio a Criança com Câncer. 
Jornada Cardiológica: Em apoio à educação continuada de nossos Cooperados a Unimed Costa do 
Descobrimento, pelo segundo ano consecutivo, patrocinou a Jornada de Cardiologia da Costa do 
Descobrimento. Em sua segunda edição o evento foi promovido pela Sociedade Brasileira de 
Cardiologia – Seção Bahia (SBC-BA) e a Dra. Mariana Cancela, estiveram presentes diversos 
profissionais de saúde da região impulsionando o crescimento cientifico de nossa região.  
Associação Mares de Judô: A Associação Mares de Judô criada há 10 anos pelo professor Evandro 
e sua esposa, contribuindo com a prática do esporte como o judô para a formação social de 
crianças, adolescentes carentes e que vivem com os perigos do tráfico. Alguns desses ex alunos, 
hoje são instrutores e estão terminando a faculdade de Educação Física. A Unimed Costa do 
Descobrimento fomenta esse projeto através de contribuição mensal para manutenção do projeto, 
bem como a participação dos atletas em campeonatos na Bahia e no Brasil. 
Patrocínio Uniforme equipe de Ciclismo – Eunápolis: Nosso objetivo é cuidar dos nossos 
Cooperados e Beneficiários e promover mais saúde e qualidade de vida para todos através do 
incentivo ao esporte. Nesse foco a Unimed Costa do Descobrimento patrocinou em 2018 o grupo 



formado por 04 atletas, dois deles cooperados, o qual participa de competições e treinos com o 
nome de Equipe Unimed de Mountain bike. Uma das competições foi a Ultramaratona de MTB 
realizada pelo Brasil Ride que acontece anualmente Arraial d'Ajuda, no mês de outubro. A equipe foi 
criada por Dr. Leonardo Matias que convidou outros amantes de bike, onde os mesmos foram 
treinados por um especialista para que em duplas pudessem participar da competição. 
Team Sul Baiano de Ciclismo: Apoiada pela Unimed Costa do Descobrimento, a equipe de ciclismo 
Eunapolitana acumulou vitórias em 2018, se consolidando como referência da elite do ciclismo na 
Bahia. Todas as vitórias somadas aos pontos acumulados renderam a Team Sul Baiano de Ciclismo 
o tetra campeonato baiano para orgulho da Unimed Costa do Descobrimento. 
 
Tecnologia da Informação 
 
2018 foi um ano importante para a gestão da tecnologia da informação da Unimed Costa do 
Descobrimento, após longo período de estudos e testes foi possível implantar o sistema de Gestão 
de Ativos de TI, permitindo o controle de ativos, a realização de rastreamento de problemas, central 
de atendimento, controle de demandas, avaliação de tempo de atendimento, disponibilização de 
base de conhecimento, dentre outros. 
Desde a implantação gradativa da ferramenta de Help Desk, contemplada na Gestão de Ativos da 
TI, realizada em outubro de 2018, foram registrados aproximadamente 700 chamados, uma média 
de 230 chamados por mês. 91% dos chamados foram resolvidos no mesmo dia do registro da 
demanda. 
Vários investimentos em infraestrutura foram feitos em 2018 na busca de melhor atender as 
demandas de serviços existentes e garantir maior segurança na troca de informações, estão nesse 
rol: Gestão de Backup com a aquisição de aplicação própria e equipamentos necessários para a 
realização efetiva e programada de backups de forma automática, manutenção periódica de 
Nobreaks, nova Central Telefônica para a Unidade de Porto Seguro que garantiu maior gerência e 
disponibilidade dos serviços de telefonia além de gravação das comunicações, disponibilização de 
link de dados dedicado como reserva ao existente, garantindo maior disponibilidade dos serviços, 
dentre outros. 
 
Financeiro  
 
Responsabilidade econômica não se traduz no conceito reducionista “gastar menos e poupar todo e 
qualquer bem”. Ser economicamente responsável é, após alcançar, manter, desenvolver e 
compartilhar eficientemente todos os recursos gerados pelo trabalho desenvolvido na organização. 
Em mais um ano difícil na economia brasileira, a Unimed Costa do Descobrimento assumiu novos 
desafios e manteve o compromisso com a sustentabilidade, com o cuidado de manter equilibrada 
sua saúde econômico-financeira. Como resultado, a cooperativa sozinha, movimentou uma receita 
bruta de mais de 92 milhões de reais na saúde suplementar da cidade e região. 
Seguindo a tendência nacional do setor, que perdeu quase 3 milhões de beneficiários nos últimos 3 
anos, a Unimed registrou em 2018 queda de 3,67% no total de beneficiários, mesmo assim, 
mantém-se líder no mercado de planos de saúde na região com crescimento de quase 10% no 
período. 
Tendo em vista o comportamento operacional e financeiro apurado pela Cooperativa em 2018, que 
foi excessivamente afetado pela elevada sinistralidade, o resultado final foi uma sobra de R$ 
1.122.444,76 equivalente a 1,29% do faturamento líquido total. 
A Unimed Costa do Descobrimento encerrou mais um ano com uma estrutura econômico-financeira 
sólida, apresentando indicadores estáveis e em bons patamares: o total de ativos cresceu 5% em 
relação a 2017. O patrimônio líquido da singular cresceu 5% e o capital social dos cooperados 8%. 
Os indicadores de liquidez continuam mostrando a capacidade da Cooperativa de honrar todos os 
compromissos com clientes, cooperados, prestadores de serviços e fornecedores, atingindo em 
2018 um índice de liquidez geral de 1,94 e um índice de liquidez corrente de 2,03.  
 
 
 



Recursos Humanos  
Os colaboradores que fazem parte do quadro funcional da Unimed Costa do Descobrimento são 
responsáveis por garantir a qualidade e a eficiência das atividades da singular e por praticar os 
valores cooperativos e aplicar, cotidianamente, políticas e diretrizes da Cooperativa. São chamados 
de colaboradores, pois, contribuem de forma direta para que os objetivos e metas da Unimed Costa 
do Descobrimento sejam alcançados. Em 2018 contamos com 91 colaboradores sendo 04 Jovens 
Aprendizes, 32 homens e 59 mulheres. Considerando a escolaridade, continha 01 colaborador com 
Ensino Fundamental, 18 Ensino Médio, 25 com Superior Incompleto,  37 Superior Completo e 10 
com pós graduação. Em 2017 tinha um total de 87 colaboradores e em 2016 um total de 77 
colaboradores. A Unimed Costa do Descobrimento investe no desenvolvimento dos seus 
colaboradores através de diversos cursos e treinamentos, pois considera estas práticas 
fundamentais ao crescimento pessoal e profissional.  
 
Sustentabilidade e Governança  
 
A estrutura de governança da Unimed Costa do Descobrimento é constituída pela Assembleia Geral 
e Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Conselho Técnico. O Conselho de Administração 
atua de acordo com os princípios cooperativistas e aos conselheiros, cabe zelar pela observância 
dos valores, crenças e propósitos dos Cooperados. 
Planejamento estratégico é uma competência da administração que auxilia gestores a pensar no 
longo prazo de uma organização. Alguns itens e passos cruciais para o plano estratégico são: 
missão, visão, objetivos, metas, criação de planos de ação e seu posterior acompanhamento. As 
diretrizes estratégicas da Cooperativa são elaboradas a cada 02 (dois) anos, sendo atualizadas 
anualmente por análise crítica das necessidades de melhorias. As estratégias definidas no 
Planejamento Estratégico apresentam-se no MAPA ESTRATÉGICO: 
 
FINANCEIRO: Aumentar receita, Controlar despesa e Monitorar Custos; 
MERCADO: Desenvolver mercado, produtos e serviços; 
COOPERAÇÃO: Aperfeiçoar o modelo de Inter cooperação; 
INFRAESTRUTURA: Investir em infraestrutura capaz de suportar o planejamento; 
GOVERNANÇA E GESTÃO: Fortalecer a autogestão sustentável. 
 
RECONHECIMENTO 
 
A Unimed Costa do Descobrimento por mais um ano foi certificada como padrão Prata no Selo de 
Governança e Sustentabilidade do Sistema Unimed. O Selo de Governança e Sustentabilidade tem 
como objetivo principal estimular o Sistema Unimed à prática da Governança Cooperativa e à gestão 
para a Sustentabilidade como um diferencial. 
O Sistema Unimed está disponível para atendimento em todo território nacional. O relacionamento 
entre Unimed´s é estabelecido por normas, regras e diretrizes documentadas através de manuais e 
atas. Todo esse processo é chamado de Intercâmbio Nacional e permite que os beneficiários 
Unimed possam ser atendidos em qualquer uma das singulares espalhadas pelo País. A Unimed do 
Brasil, com o intuito de monitorar os serviços prestados no Intercâmbio Nacional criou o Ranking de 
Intercâmbio Eletrônico, o qual busca qualificar os processos entre as singulares com foco na 
qualidade do atendimento. A Unimed Costa do Descobrimento encerrou o ano de 2018 com 
Classificação A, indicador máximo do ranking. 
 
Eunápolis, 16 de março de 2019 
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