
 

 

 
 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019 UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO 
 

Nesse ano a Unimed Costa do Descobrimento celebrou duas décadas e meia de existência. 
Essa trajetória foi construída ano a ano desde sua fundação e materializado pelo grandioso e sólido 
empreendimento no qual se tornou a nossa Cooperativa ao longo desses 25 anos. 

Esta memória, fundamentada em valores cooperativistas, impulsiona a nossa Cooperativa a 
crescer e contribuir para a sustentabilidade do Sistema Unimed, o maior do ramo cooperativo de 
saúde do Brasil e do mundo. Devemos essas conquistas à união de todos nós, médicos cooperados, 
que juntos somos responsáveis pela prática ética da medicina, com garantia de qualidade no 
atendimento prestado aos beneficiários, o que só afirma nossa vocação em Cuidar. 

Devemos ainda, a todos os cooperados que por amor à causa lançaram seus nomes ao 
desafio de participarem do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, 
Conselho Técnico e Diretoria Adjunta de Porto Seguro. Todos, em diferentes momentos, 
contribuíram para o crescimento e amadurecimento do nosso negócio. Não poderíamos ainda, 
deixar de reconhecer a importante colaboração de todos os funcionários que ajudaram a tornar a 
Unimed Costa do Descobrimento a maior e melhor Operadora de Planos de Saúde do extremo sul 
da Bahia. 

Nos aspectos institucionais e operacionais, mantivemos o espírito da administração 
compartilhada por meio de reuniões diárias com a Gerência e quinzenais com os Coordenadores de 
áreas estratégicas, participando ativamente na rotina destes e acompanhando de perto todos os 
eventos relevantes, agindo preventivamente em situações que pudessem impactar as operações. 
Enfim, foram muitos anos de esforço e aprendizado, os desafios do passado nos fortaleceram e nos 
levaram a projetar um futuro promissor. 
 
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. 
 
GOVERNANÇA 
 

A Unimed Costa do Descobrimento conta com uma estrutura de governança sólida, o diálogo 
ético e transparente e a igualdade das relações fazem parte do processo de tomada de decisão. A 
gestão participativa fortalece o compromisso fundamentado em nossa missão, visão e nos valores. A 
Cooperativa é alicerçada por 156 médicos cooperados e administrada por um Conselho de 
Administração com três membros diretores executivos, quatro conselheiros todos eleitos em 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) para mandato de dois anos. Faz parte do conselho de 
administração um Diretor Adjunto, eleito pelos cooperados da cidade de Porto Seguro onde exerce 
suas funções. 

As assembleias constituem o mais alto grau de governança e são coordenadas pelo 
Presidente em exercício, em 2019 foram realizadas uma Assembleia Geral Ordinária e duas 
Assembleias Gerais Extraordinárias. 

Além do Conselho de Administração, outros dois conselhos são eleitos em AGO, Conselho 
Fiscal e Conselho Técnico, compostos por seis membros cada e com atribuições definidas em 
Estatuto Social e Regimento Interno. O Conselho Fiscal é escolhido anualmente, com renovação de 
2/3 dos membros. O Conselho Técnico tem gestão de dois anos. A renovação dos conselhos é uma 



 

 

prática importante para a gestão democrática e garante a sustentabilidade da Cooperativa à longo 
prazo. 

Buscando adequar a Cooperativa às atualizações das regulações e ao Código Civil Brasileiro, 
o Estatuto Social e Regimento Interno passaram por uma revisão em 2019. Uma comissão formada 
pela Diretoria, Departamento Jurídico e Conselho de Administração realizou os trabalhos. O 
processo foi concluído em duas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas nos meses de 
Janeiro e Abril de 2019, onde foram aprovadas todas as revisões. 

De acordo com Estatuto Social e Regimento Interno da Unimed Costa do Descobrimento o 
processo de Cooperação inicia-se com o cumprimento do estágio probatório com duração de doze 
meses. O Ingresso ao estágio probatório pode ocorrer em até duas vezes ao ano nos meses de abril 
e outubro, através de processo seletivo com a publicação de edital constando os requisitos 
obrigatórios para o ingresso, bem como as vagas disponíveis para cada especialidade. Os 
candidatos à cooperação devem estar devidamente inscritos no Conselho Regional de Medicina 
(CRM) do Estado da Bahia com Registro de Qualificação de Especialista - RQE na especialidade 
pretendida, exercer suas atividades dentro da área de atuação da Unimed Costa do Descobrimento 
e atender às condições e requisitos previstos no Estatuto Social e Regimento Interno. Para ingresso 
no estágio probatório e cooperação os candidatos precisam também ser aprovados mediante análise 
da documentação pelo Conselho Técnico e homologados pelo Conselho de Administração. 

Em 2019, 15 novos médicos ingressaram na Unimed Costa do Descobrimento nas 
especialidades  de Ortopedia e Traumatologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Reumatologia, 
Pediatria, Cardiologia, Mastologia e Cirurgia Geral, Pneumologia, Oftalmologia, Urologia e Medicina 
Intensiva. 
 
RELACIONAMENTO COM CLIENTES E COOPERADOS 
 

Disponibilizamos atendimento presencial em Eunápolis e Porto Seguro acolhendo a todos os 
Clientes, Prestadores e Cooperados que se deslocam presencialmente até a Unimed para 
autorizações, esclarecimentos, solicitações, contratação etc. Faz parte da missão da Unimed Costa 
do Descobrimento garantir uma experiência agradável no contato direto com o cliente como também 
manter eficiência na entrega de sua necessidade. Mantemos também a central de atendimento 
24horas, um canal de atendimento gratuito com linhas exclusivas e pessoal treinado para atender as 
Urgências e Emergências fora do horário comercial e prestar suporte a Rede Credenciada. 
Os atendimentos em números no ano de 2019 foram: 
- 300.022 Autorizações direto no Prestador 
- 59.091 Atendimentos intercâmbio WSD 
- 38.567 Atendimentos presenciais 
- 798 partos cesáreos 
- 83 partos normais 
- 66.159 ligações na central de atendimentos 
- 540 remoções internas 
- 103 remoções externas 
- 22 remoções aéreas  
 
Ações de relacionamento com Clientes 
 

Dia das Mães: A ação teve o objetivo de comemorar a data do Dia das Mães e através de 
brinde e campanha publicitária demonstrar a importância de ser mãe. 

Dia do Cliente: Seguindo nossa campanha de aniversário “você faz parte dessa história”, o 
dia do cliente foi comemorado com um brinde a todos os clientes que compareceram a singular. 



 

 

Outubro Rosa: Outubro é mês de falar de prevenção do câncer de mama, conhecido como 
Outubro Rosa, o movimento lembra a importância da prevenção do câncer de mama. Escolhemos o 
dia 29 de Outubro para receber nossos clientes e conscientizá-los da importância da prevenção. 

Novembro Azul: O mês de novembro marca o combate ao câncer de próstata, que afeta um 
a cada seis homens. Com o objetivo de conscientizar a população masculina e motivá-la a fazer 
exames preventivos, a Unimed realizou a distribuição de panfletos informativos. 

Participação Palestra e Eventos: Acreditamos que um bom relacionamento gera vínculos de 
confiança e promove um diálogo aberto e negociações colaborativas. Em 2019 promovemos 
parceria em eventos com empresas como a Veracel e Sindus Andritz. 
 
Ouvidoria 

A Ouvidoria da Unimed Costa do Descobrimento é um componente organizacional voltado 
para ser o interlocutor entre beneficiário e a Cooperativa. Tem como principal atribuição atuar em 
defesa dos direitos contratuais, buscando garantir soluções éticas e de qualidade em saúde, bem 
como evitar a ocorrência de litígios e danos à imagem da Cooperativa. Atua como um porta-voz do 
cliente, além de funcionar como consultoria interna, levando sugestões de mudança, revisão e até a 
criação de novos processos a todas as áreas, estabelecendo um ciclo de melhoria contínua, 
agregando valor a Cooperativa.  
São objetivos da Ouvidoria na Unimed Costa do Descobrimento:  
- Acolher o beneficiário com atenção e respeito, sendo a representação de sua voz dentro da 
Unimed, aumentando a satisfação e confiança dos mesmos. 
- Garantir a integridade das informações prestadas. 
- Medir eventuais conflitos. 
- Ser uma unidade de Segunda Instância. 
- Identificar oportunidades de melhorias, para o processo de trabalho da Cooperativa. 
- Manter a imparcialidade. 
- Valorizar a imagem da Unimed Costa do Descobrimento. 
- Aprimorar o Atendimento ao cliente. 
 

O contato com a Ouvidoria deve ser feito através de formulário, disponível no portal da 
Unimed Costa do Descobrimento (www.unimedcd.coop.br), ou através do telefone 73 3281 8642 e 
também presencialmente em um dos nossos escritórios. Em 2019 foram registradas 25 demandas 
todas concluídas como procedentes e solucionadas dentro do prazo preconizado pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS.  

O Portal Unimed inovou em 2019 com um design alinhado à identidade da marca, com muito 
mais conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar e funcionalidades acessíveis a todos os 
nossos Clientes, Colaboradores e Médicos Cooperados. O portal disponibilizou também uma melhor 
facilidade de acesso aos serviços online para smartphone, tablet ou computador e se adapta a todas 
as plataformas de acesso disponíveis, gerando uma melhor experiência de navegação para os 
usuários do Portal. 
 
Ações de Relacionamento com Cooperados 

Os médicos cooperados fazem parte de um público estratégico e formam o alicerce da 
Cooperativa, o bom relacionamento com eles e entre eles é imprescindível para o êxito e a 
perenidade do negócio. A Unimed Costa do Descobrimento conseguiu com responsabilidade e 
segurança, valorizar o trabalho médico reajustando as tabelas de remuneração: 
-Porte cirúrgico e Anestésico: Passou a ser valorado com base na CBHPM 2015 com redutor de 
15%;  
-Consultas Eletivas e de Pronto Socorro: Reajuste de 4,76%;  
 



 

 

 
-Visitas hospitalares: Reajuste de 3,85%.  

Todo esse trabalho é reflexo da política permanente de valorização dos médicos cooperados, 
com ética responsabilidade e transparência. No período 41% do custo assistencial da rede local foi 
direcionado à remuneração dos profissionais cooperados. 
 
Benefícios a 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: A preocupação com a família move as pessoas a buscarem um seguro de vida, 
proporcionando mais tranquilidade na ocorrência de eventos indesejáveis. Em caso de morte do 
segurado, seja natural ou acidental, garante ao beneficiário, o pagamento do capital contratado.  

PGBL: Preparar-se para o futuro é uma preocupação que todas as pessoas devem ter. 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 o valor de uma consulta e meia, em favor de cada 
um de seus Cooperados ativos e com produção médica na Cooperativa. 

FATES: O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a prestação de 
assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto no estatuto, aos empregados da 
Cooperativa é constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das sobras líquidas apuradas no 
exercício. Em 2019 a AGO deliberou o valor de R$ 6.000,00 por cooperado para utilização em 
cursos, congressos e eventos médicos, promovendo assim o estimulo a educação médica 
continuada de seus cooperados. 

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, 
exceto internações.  
 
NDH - Núcleo de Desenvolvimento Humano 

Assim como em todos os anos o Núcleo de Desenvolvimento Humano desenvolveu em 2019 
ações que promoveram a integração entre os Cooperados através da realização de eventos, como o 
5º Arraiá UCD e a Festa de Dia do Médico, além do incentivo a educação médica continuada através 
de subsídio a cursos/congressos para atualização profissional do Cooperado. Estes incentivos visam 
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. 

5º Arraiá de Colaboradores e Cooperados: Por mais um ano foi realizado o 5º Arraiá da 
Unimed Costa do Descobrimento, desta vez com tema comemorativo ao aniversário de 25 anos da 
Cooperativa. A festa junina contou a presença de cooperados e colaboradores juntamente com seus 
familiares, onde puderam desfrutar de deliciosas comidas típicas, forró com a banda Maria Breteira, 
fogueira e muita animação. 

Dia do Médico: Em 2019 a celebração em homenagem ao Dia do Médico foi realizada no 
Resort Club Med em Trancoso-BA durante os dias 25 à 27 de outubro. O evento foi um sucesso, 



 

 

onde ocorreram momentos de interação entre os Cooperados, além da reunião do NDH com sorteio 
de presentes e distribuição de brindes aos médicos. 

Curso ACLS – Suporte Avançado de Vida: Em parceria com o Centro de Treinamento em 
Urgência e Emergência – CUREM, foi realizado o Curso de ACLS - Advanced Cardiovascular Life 
Support - Suporte Avançado de Vida (oficial da American Heart Association de treinamento em 
emergências cardiovasculares) em duas turmas, sendo em 30 de novembro e 01 de dezembro, onde 
participaram médicos cooperados e médicos plantonistas da rede  credenciada da Unimed. 

IV Simpósio de Saúde Suplementar: Nos dias 29 e 30 de agosto aconteceu o tão 
aguardado IV Simpósio de Saúde Suplementar das Unimeds dos estados da Bahia e Pernambuco, 
em Porto Seguro - Bahia. O evento já vem sendo realizado com sucesso desde 2016, sempre 
colocando em pauta assuntos importantes do cotidiano das Unimeds baiana e pernambucana, além 
de promover uma importante integração entre seus dirigentes, cooperados e colaboradores. Neste 
ano, foram mais de 150 participantes e uma diversificada programação de palestras e mesas 
redondas com temas relativos ao universo do Sistema Unimed. Foram realizadas, como, por 
exemplo, “Regulação”, “Invest Coop”, “Jeito de cuidar Unimed”, “Performance em Saúde”, dentre 
outras. Mas outros temas também foram levados ao evento e a palestra “Inovação”, com Gustavo 
Caetano, também chamou muita atenção do público presente. Na cerimônia de encerramento, após 
o agradecimento a todos, foi anunciada já a realização do V Simpósio de Saúde Suplementar das 
Unimeds dos estados da Bahia e Pernambuco, em Recife, Pernambuco. E a contagem regressiva já 
foi iniciada. 

Jornada Cardiológica: Por mais um ano apoiamos a educação continuada de nossos 
Cooperados a Unimed Costa do Descobrimento, por meio do patrocínio a Jornada de Cardiologia da 
Costa do Descobrimento. O evento promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia – Seção 
Bahia (SBC-BA) e a Dra. Mariana Cancela está em sua terceira edição e contou com a presença de 
profissionais da nossa região. 

Programa de Participação Pontuada - Cooperado, a Unimed é você!: O “Cooperado, a 
Unimed é você!” é um programa de participação pontuada que tem como proposta promover a 
integração Cooperado-Cooperativa a partir do estabelecimento de uma parceria onde o Cooperado 
valoriza e prestigia sua Cooperativa e a Cooperativa valoriza e prestigia o seu Cooperado. O 
programa objetiva valorizar a participação dos Cooperados no processo decisório da Cooperativa, 
estimula a busca permanente pelo aprimoramento científico e profissional e a contribuição direta do 
Cooperado para o desenvolvimento da comunidade científica local, promove a integração dos 
Cooperados com a Cooperativa em seus processos operacionais e estimula a participação do 
Cooperado em programas de inclusão social, projetos, ações e campanhas de responsabilidade 
socioambiental, promovidas ou patrocinadas pela Cooperativa e estimula a adoção de hábitos 
saudáveis e participação em eventos sociais promovidos pela Cooperativa. Anexamos a esse 
relatório a tabela com a pontuação de todos os cooperados no Programa em 2019. 
 
COMERCIAL 
 

A Unimed Costa do Descobrimento comercializa produtos de abrangência regional e nacional, 
para clientes pessoa física e jurídica. Nos últimos anos, conforme dados da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, o mercado brasileiro de saúde tem fechado seus ciclos com redução no 
número de pessoas que utilizam planos de saúde. Nesse contexto de dificuldades e crise 
econômica, a Unimed Costa do Descobrimento preservou a estabilidade de sua carteira de clientes 
em 2019. 

A Carteira de Clientes em 2019 encerrou o ano com 22840 beneficiários, sendo 54,59% 
mulheres e 45,41% homens, 62,64% planos coparticipativos e 7,36% planos não participativos, 
37,04% com acomodação apartamento e 62,96% acomodação enfermaria. 
 



 

 

Índice de Sinistralidade: O Índice de Sinistralidade é um dos mais importantes índices para 
medir a saúde financeira da cooperativa, pois representa o percentual da receita destinado ao 
pagamento dos custos assistenciais. Em 2019 este índice ficou em 79%, isso significa que, para 
cada R$ 100,00 de receita da Cooperativa, R$ 79,00 são destinados para saldar custos 
assistenciais. 

Evolução Planos Individuais(PF) e Coletivos(PJ): As linhas de tendências demonstram 
ascensão da quantidade de beneficiários que têm optado por planos individuais familiares em 
detrimento do número de beneficiários em planos empresariais, o que transparece a dificuldade que 
as empresas estão tendo em manter o benefício aos colaboradores que por sua vez têm buscado 
assegurar-se individualmente, buscando a garantia de estar coberto por planos individuais e 
familiares, quando possível. Em 2019 são 10468 beneficiários de Planos Individuais e 12372 de 
Planos Coletivos. 

Beneficiários por Faixa Etária: A Pirâmide Etária da carteira expõe uma quantidade maior 
de beneficiários assistidos por nossa operadora nas faixas entre 0 a 18 anos e 34 a 38 anos, o que 
favorece a operadora com uma carteira com a base da pirâmide mais robusta, assegurando 
condições favoráveis ao retorno ao crescimento da carteira assim que minimizados os efeitos da 
crise que tem assolado o setor de saúde suplementar. 

Regulamentados X Adaptados: Nossa carteira vem reduzindo gradativamente a quantidade 
de planos não regulamentados, o que garante cobertura mínima do ROL de procedimentos proposto 
pela ANS e melhora a segurança jurídica dos contratos que migraram ou adaptaram. 
 
AUDITORIA DE SAÚDE 
 

Tendo como objetivos a qualidade do atendimento, a regulação dos custos assistenciais, o 
zelo pela saúde dos clientes, a justa remuneração aos prestadores, o equilíbrio econômico-
financeiro e a sustentabilidade da Cooperativa, o setor de auditoria é composto por profissionais 
médicos, de enfermagem e farmácia, e conta com consultoria de especialistas em áreas de grande 
demanda e complexidade como oncologia, radioterapia, cirurgia cardiovascular e ortopedia. Toda a 
equipe desempenha um papel fundamental na Cooperativa representado pelos números: em 2019 
foram 5.870 contas de intercâmbio auditadas e 36.699 contas da rede local. 
Os trabalhos da Auditoria se dividem em: 

Auditoria Prospectiva (de Liberação): Tem caráter preventivo, avalia as solicitações de 
procedimentos antes de sua realização, assegurando aos beneficiários o cumprimento dos prazos 
estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS) e Sistema Unimed, além de garantir 
transparência, efetividade e participação dos cooperados e credenciados. Objetiva ainda identificar 
como as atuais intervenções afetarão o desempenho futuro da Cooperativa. É realizada nos 
processos de solicitação de procedimentos em nossa área de ação e também nos casos do 
intercâmbio Nacional. 

Auditoria Concorrente (Proativa, de Supervisão): Análise realizada durante os eventos em 
que os beneficiários estão utilizando os serviços. Atualmente é realizada em toda a rede hospitalar 
credenciada, com acompanhamento diário. Tendo como pilar a garantia da qualidade dos serviços 
assistenciais prestados em todos os níveis de complexidade, além de contemplar recomendações 
para aperfeiçoamento dos resultados. 

Auditoria Retrospectiva: Esta consiste nas verificações realizadas após a ocorrência dos 
eventos, através da análise das contas hospitalares dos beneficiários atendidos na nossa rede 
credenciada, em nossa área de ação e também nos eventos ocorridos no Intercâmbio Nacional. 
Atualmente são realizados auditoria em todas as contas hospitalares de atendimentos em Pronto-
socorro e internação da rede local. Nos atendimentos realizados no intercâmbio nacional são 
auditadas todas as cobranças que demandem análise técnica. 



 

 

Auditoria Analítica: Atividades de análise dos dados levantados pela Auditoria Preventiva e 
Operacional, sua comparação com os indicadores gerenciais a fim de reunir informações 
relacionadas à singular, bem como, detectar eventuais problemas em cada prestador de serviços de 
saúde e consequentemente contribuir para a gestão dos recursos da organização. 

Auditoria de Incorporação de Novas Tecnologias/serviços: Tecnologias em Saúde 
(medicamentos, equipamentos e procedimentos técnicos, por meio dos quais são prestados à 
população, a atenção e os cuidados com a saúde) são definidas como NOVAS quando se tratam de 
procedimentos nunca realizados ou materiais e medicamentos nunca utilizados em nossa área de 
ação. O Núcleo de Incorporação de Nova Tecnologia tem como principal objetivo garantir que as 
novas tecnologias ou serviços incorporados sejam imprescindíveis à assistência dos beneficiários, 
através da análise da fundamentação científica, conforme medicina baseada em evidências, do 
custo-efetividade e da adequação ao Rol de Procedimentos da ANS. Um dos maiores desafios 
encontrados para garantir a sustentabilidade da Cooperativa é o gerenciamento da incorporação de 
novas tecnologias, demandando a participação racional dos médicos cooperados. 

Credenciamento e Extensão de Credenciamento – Vistorias Técnicas: Análise de 
solicitações de credenciamento de novos estabelecimentos para atendimento aos beneficiários, de 
extensão de atendimento e de extensão de credenciamento para os estabelecimentos já 
credenciados, com realização de visitas técnicas e elaboração de relatório técnico. 

Pareceres Jurídicos: A cada ano nos deparamos com o incessante crescimento da 
judicialização em saúde. A auditoria atua na realização de pareceres científicos que fundamentem 
as negativas emitidas por essa operadora, dando subsidio ao setor jurídico neste âmbito para 
formulação da defesa. Como fruto desse trabalho conjunto, temos sucesso em vencer a cada dia 
novos desafios nesse campo tão amplo e complexo. 
 
OPME e Medicamentos 

O assunto OPME e Medicamentos têm envolvidos múltiplos atores: pacientes, médicos, 
outros profissionais da saúde, fabricantes e fornecedores de insumos e hospitais, cada um com 
interesses e responsabilidades diferentes. Esse cenário é discutido nacionalmente, por isso a 
Unimed Costa do Descobrimento faz a gestão de OPME e Medicamentos de forma que garanta a 
segurança do paciente, eficiência operacional, redução de desperdício e variabilidade, relações 
comerciais e técnicas harmoniosas, oferta de uma boa relação custo-benefício para os produtos e 
eliminação do risco de glosas e atrasos no faturamento. Através do processo de auditoria 
prospectiva e concorrente é possível avaliar os OPMEs e Medicamentos com base em evidências 
científicas, seguidas pela avaliação de registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Além disso, contamos com consultorias externas para auxiliar a auditoria avaliação de 
órteses, próteses e materiais especiais.  
 
JURÍDICO 
 

O mercado de saúde suplementar tem enfrentado grandes desafios, ao passo em que a 
regulamentação dos planos de saúde vem exigindo cada vez mais uma gestão profissionalizada, 
com a criação de políticas de Governança Corporativa e Compliance, além de instituir a criação de 
novos fundos garantidores pelas Operadoras de Plano de Saúde. Somado a isso, tem-se a 
expectativa da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados em agosto de 2020 que terá um 
impacto significativo na forma como se manipulam os dados pessoais dos beneficiários, impondo às 
empresas alto investimento em tecnologia da informação para a segurança de dados. A 
judicialização em saúde continua sendo pauta de intensos debates e não é incomum discutir sobre a 
taxatividade ou não do rol de procedimentos editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
Fato é que ao precificar os serviços as Operadoras pautam-se no rol de procedimentos vigentes à 
época da edição, de modo que a imposição de obrigações que transcendem àquelas já previstas no 



 

 

contrato, coloca em desvantagem às Operadoras de plano de saúde, resultando na necessidade de 
aumentar o valor dos produtos colocados à disposição dos consumidores. Sob esse prisma e diante 
de mudanças estruturantes na composição jurídica da Unimed Costa do Descobrimento, o ano de 
2019 foi bastante desafiador e marcado por uma busca constante de aperfeiçoamento e melhorias. 
Houve uma crescente judicialização, assim como reclamações junto a ANS. Todavia, houve também 
uma grande margem de êxito em favor da Unimed Costa do Descobrimento. Em ambos os casos, o 
motivo “negativa de atendimento” está no topo das reclamações registradas. No entanto, a grande 
maioria decorre de procedimentos dos quais os beneficiários não teriam direito contratualmente. 

Das 28 reclamações abertas junto a ANS (demandas de NIP) 27 foram arquivadas e apenas 
01 demanda foi convertida em processo administrativo sancionador. No que compete as demandas 
de ressarcimento ao SUS, houve um aumento na cobrança em relação aos anos de 2017 e 2018, 
em razão de política estruturante realizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Porém, 
notamos que a margem de pagamento em relação aos valores cobrados se manteve em 69% do 
valor total cobrado no ano. Nota-se, ainda, que os procedimentos mais demandados no Sistema 
Único de Saúde estão relacionados a hemodiálises, hormonioterapia e quimioterapias. 

Diante do panorama apresentado, podemos concluir que 2019 foi um ano de grandes 
desafios, onde grandes vitórias foram alcançadas. Cientes da necessidade em avançar no combate 
às judicializações indiscriminadas da saúde, reclamações desregradas na ANS e com o intuito de 
coibir fraudes nas cobranças de ressarcimento ao SUS, prosseguimos sempre buscando as 
melhores alternativas para o desenvolvimento da Cooperativa com uma gestão integrada e pautada 
nos valores éticos e morais. 

Já em relação à decisões judiciais proferidas no período, 42 foram favoráveis a Unimed Costa 
do Descobrimento e apenas 15 desfavoráveis, dando um resultado positivo de 68% de ganhos para 
a Unimed Costa do Descobrimento. 
 
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
 

A Unimed Costa do Descobrimento investe em soluções apropriadas para garantir a eficiência 
operacional e excelência no atendimento aos beneficiários. Através da ferramenta de Help Desk 
implantada em 2018, foi possível melhor identificar as necessidades das áreas e aprimorar os 
processos internos a fim de proporcionar aos usuários uma melhor experiência na utilização das 
ferramentas. Em 2019 foram registrados um total de 2.614 chamados na referida ferramenta. 

Portal de Relatórios: Focada na melhoria contínua e na disponibilização de informações 
úteis e de forma facilitada para a realização das rotinas operacionais a área de Tecnologia da 
Informação disponibilizou, respaldado nas melhores rotinas e boas práticas, o Portal de Relatórios – 
ferramenta que permite a extração de relatórios de forma personalizada e independente dos 
colaboradores da TI. Com esta solução o processo de extração de dados foi padronizado, o que 
proporcionou agilidade na disponibilização das informações, credibilidade e confiabilidade acerca 
dos dados disponibilizados. 

Certificado Digital para Assinatura de Contratos: Como parte do projeto de informatização 
dos processos, foi implantado em 2019 assinatura digital dos contratos comerciais. Objetiva-se à 
longo prazo, ampliar a solução para outras áreas da operadora. A assinatura por meio digital vai 
proporcionar maior agilidade e segurança nos processos, além da redução de custos com impressão 
e envio das documentações e com o mesmo valor legal de uma assinatura autenticada em cartório. 
 
 
FINANCEIRO  
 

O cenário Nacional do Mercado Financeiro passou por mais um ano de desafios e incertezas 
na economia, esses fatores não nos desanimaram e em 2019 continuamos com a meta de ser 



 

 

referência em plano de saúde no Extremo Sul da Bahia. Mantivemos a inclusão dos clientes 
inadimplentes nos órgãos de proteção ao crédito o que ocasionou crescimento nos recebimentos 
dos contratos cancelados reduzindo o índice de inadimplência geral dos clientes. Em meio a um 
cenário de perdas de importantes contratos empresariais em 2019, a Unimed Costa do 
Descobrimento atingiu Faturamento Bruto de aproximadamente 99 milhões de reais, obtendo 
crescimento de 6,8% em relação ao ano anterior. Os Custos Assistenciais de 2019 se mostraram 
estáveis em relação a 2018, principalmente devido a redução dos custos com Intercâmbio. As 
aplicações financeiras consistiram em investimentos em títulos de renda fixa com valores médios 
apurados de 8% maior que em 2018. Em cumprimento a obrigatoriedade da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS, vinculamos nos bancos CEF e Bancoob os recursos para garantia das 
provisões técnicas que representam 47% das aplicações mantidas pela Cooperativa. 
 
Indicadores financeiros 

Capital de Giro: Esse indicador apresenta a folga financeira de curto prazo da empresa. 
Quanto maior o capital de giro da empresa maior o poder de investimento em suas atividades. Em 
2019 o Capital de Giro da Unimed Costa do Descobrimento atingiu o valor de R$ 19.537.936,00, 
estando em ótimos patamares e cresceu 43% nos últimos 4 anos. 

Liquidez Corrente: A liquidez corrente apresenta o quanto em moeda está disponível para 
cada real de dívidas de curto prazo. A Cooperativa apresentou indicador 2,15 para 2019, mostrando 
crescimento no decorrer dos anos, confirmando a solidez financeira da Cooperativa. 

Liquidez Geral: A liquidez geral indica o quanto em moeda está disponível para cada real de 
dívidas totais. O indicador 1,99 em 2019 se mostra consistente e em crescimento ao longo dos anos. 

Endividamento: O indicador mostra o quanto de capital de terceiros é utilizado pela empresa. 
Quanto maior o valor maior a necessidade de capital de giro e possibilidade de inadimplência de 
curto prazo. A Unimed Costa do Descobrimento apresentou em 2019 índice de 47% de 
endividamento, um bom patamar de endividamento. 

Imobilização do PL: indica o quanto de capital próprio está investido no ativo permanente da 
empresa. Em 2019 a Cooperativa apresentou indicador de 12%, mostrando estar em ótimos níveis, 
pois não precisa comprometer o seu ativo de curto prazo. 

Margem Líquida: representa o percentual de lucro em relação às receitas da empresa. O 
parâmetro para o Sistema Unimed é de 2%, sendo que a Unimed Costa do Descobrimento atingiu 
em 2019 uma margem liquida de 2,2%. 
 
RECURSOS HUMANOS 

A Unimed Costa do Descobrimento acredita em pessoas e nos talentos que cada uma tem. 
Reconhecemos e entendemos que uma organização é feita por pessoas e precisa delas. 
Estimulamos em 2019 a colaboração por uma Cooperativa mais forte e sustentável, através do 
contato direto com Colaboradores e Diretoria que buscou uma gestão mais participativa na rotina 
operacional. Acreditamos que estar mais próximo do colaborador é a base para sermos uma 
Cooperativa inovadora e com melhores resultados. Em 2019 contamos com 96 colaboradores, 
sendo 5 Jovens Aprendizes, 33 homens e 63 mulheres. Considerando a escolaridade, continha 01 
colaborador com Ensino Fundamental, 05 Ensino Médio incompleto, 19 Ensino Médio completo, 21 
com Superior incompleto, 40 com Superior completo e 10 com pós graduação. Em 2018 tinha um 
total de 91 colaboradores e 2017  um total de 87 colaboradores. 
 
Relacionamento com colaboradores 

Dia das Mães: O dia das mães foi comemorado com um delicioso café da manhã e um brinde 
para todas as mamães colaboradoras Unimed. 

Confraternização 2019: No dia 14 de dezembro, na Casa Trancoso Eventos, foi realizado o 
Jantar de Confraternização de Fim de Ano da Unimed Costa do Descobrimento. O evento que 



 

 

contou com a participação de cerca de 200 pessoas entre colaboradores e familiares, foi um 
momento de muita interação, diversão e agradecimento pela conclusão de mais um ano. 

Participações em treinamentos buscam o desenvolvimento das habilidades necessárias para 
o crescimento profissional e aprendizagem contínua dos colaboradores. Estão entre os principais 
eventos de 2019: Curso Revendo e repensando contratos de credenciamento, Comitê Jurídico e 
Regulatório, Curso Excelência em OPME, 28º Seminário Juridico, Contábil, Atuarial, Financeiro e 
Regulatório, 2º Congresso Nacional Unimed de Gestão em Saúde, IV Simpósio de Saúde 
Suplementar das Unimed dos Estados da Bahia e Pernambuco, Encontro ANS Nordeste, 2º 
Encontro Nacional de Mercado, Marca e Desenvolvimento do Sistema Unimed. Em dezembro 
aconteceu na sede da Unimed Costa do Descobrimento o I Workshop de Atendimento. O evento foi 
conduzido pela PESSIN GESTÃO DE PESSOAS e buscou a integração e aperfeiçoamento 
profissional dos colaboradores que constituem a linha de frente da cooperativa. 
 
COMUNIDADE E PROJETOS SOCIAIS 
 

O planejamento de Marketing é realizado com base nas peças institucionais fornecidas pela 
Unimed do Brasil, contudo considerando que em 2019 a Unimed Costa do Descobrimento 
comemorou 25 anos de fundação, elaboramos uma campanha que objetivou despertar nos 
cooperados, colaboradores e clientes o sentimento de pertencimento, convidando todos a fazerem 
parte da história da Cooperativa. Utilizamos a máxima “VOCÊ FAZ PARTE DESSA HISTÓRIA” para 
comemorar os 25 anos da Cooperativa, o selo foi utilizado em todas as peças de patrocínio e apoio 
a projetos sociais. Em 2019, além da campanha de aniversário publicamos peças institucionais e 
mantivemos o apoio social e ao esporte em forma de patrocínios e parcerias. 
 
Comunidade 

FEST RIM: Promovido pela Clínica Santa Cruz o evento promoveu a confraternização para 
400 pacientes da região que fazem hemodiálise em Eunápolis. Os pacientes tiveram uma festa 
especial com distribuição de brindes, música, dança e o carinho de toda a equipe e familiares.  
 
Participação em projetos Sociais 

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 renovou a parceria 
em 2019 contribuindo para manutenção do projeto. 

APAE: Com o objetivo de proporcionar as crianças e adolescentes da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE), a Unimed Costa do Descobrimento renovou em 2019 a parceria 
com o projeto e patrocinou Tickets para a campanha organizada pelo Instituto Mac Donald que 
reverte renda para o GAAC – Grupo de Apoio a Criança com Câncer. 

Pastoral da Pessoa Idosa: Por mais um ano mantivemos a participação no evento DE BEM 
COM A VIDA promovido pela Pastoral da Pessoa Idosa da Diocese de Eunápolis. O evento é anual 
e tem objetivo de por um dia realizar oficinas, serviço de saúde, teatro, jogos de diversão, dança, 
serviços de beleza, serviço de massagem, dentre outros, todos dedicados a pessoa idosa. 

Associação Mares de Judô: A Associação Mares de Judô foi criada há 11 anos pelo 
professor Evandro Mares e sua esposa. O projeto contribui com a prática do judô para a formação 
social de crianças e adolescentes carentes que vivem em situação de risco. Alguns desses ex 
alunos, hoje são instrutores e estão terminando a faculdade de Educação Física. A Unimed Costa do 
Descobrimento por mais um ano, através de contribuição mensal participa desse projeto. 

Dia da Alegria – Hospital Neuroccor: O projeto idealizado pelo Hospital Neuroccor 
aconteceu na comunidade do bairro Casas Novas em Porto Seguro e com o apoio dos comerciantes 



 

 

da região proporcionou um dia de brincadeiras e distribuição de brinquedos e lanches para as 
crianças carentes. 

Gincana Iasc: O Evento é promovido pela escola IASC da cidade de Eunápolis, a cada dois 
anos e busca promover a integração e a competição saudável entre os alunos além de incentivar a 
solidariedade por meio de arrecadação de alimentos e roupas que são doados a instituições 
carentes. A Unimed Costa do Descobrimento patrocinou uma equipe de alunos. 
 
Participação em campanhas com foco em esporte 

Team sul baiano de ciclismo: Por mais um ano a Unimed Costa do Descobrimento apoiou a 
equipe de ciclismo Eunapolitana que se tornou em 2019 penta campeã Baiana e referência da elite 
do ciclismo na Bahia. 

Baba dos Operados: Idealizado pelo médico cooperado Dr. Cristiano Manzé, o evento 
incentiva o retorno dos pacientes submetidos a cirurgia do joelho à prática esportiva e promove ação 
social baseada na arrecadação de alimentos para doação à instituições beneficentes. 

Liga de Futebol de Eunápolis: Por mais um ano mantivemos o patrocínio a Liga de Futebol 
de Eunápolis, o time representa a cidade de Eunápolis nas competições regionais e estaduais. A 
equipe se manteve no torneiro municipal até o mês de outubro quando foi eliminada. 

Projeto Mude 1 hábito 
Lançado pela Unimed do Brasil em 2017 para promover a melhoria de qualidade de vida da 
sociedade, a campanha Mude1Hábito ampliou sua dimensão na estratégia de marca da Unimed. Em 
2019 com adesão à campanha, incentivamos a mudança de hábito através de patrocínio aos 
eventos de corrida em nossa região. 
 
RECONHECIMENTO CERTIFICAÇÕES 
 

Selo de Governança e Sustentabilidade do Sistema Unimed 
A Unimed Costa do Descobrimento em 2018 foi certificada como padrão Prata no Selo de 
Governança e Sustentabilidade do Sistema Unimed. O Selo de Governança e Sustentabilidade tem 
periodicidade bienal e seu principal objetivo é estimular o Sistema Unimed à prática da Governança 
Cooperativa e à gestão para a Sustentabilidade como um diferencial. 
 

Ranking de Intercâmbio: Criado para propiciar ao Conselho Confederativo da Unimed do 
Brasil critérios para definição de taxas de custeio administrativo diferenciadas em função da 
qualidade dos serviços prestados, promove também reconhecimento das Unimeds no 
aprimoramento e qualificação dos processos técnicos e operacionais do intercâmbio, além de 
contribuir para o fortalecimento da marca. A Unimed Costa do Descobrimento se manteve com a 
Classificação A nos trimestres avaliados em 2019. Este resultado reflete o todo o esforço da 
Cooperativa no atendimento ao beneficiário de intercâmbio e na profissionalização dos processos 
técnicos e operacionais. 
 
Eunápolis, 18 de março de 2020. 
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