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1. MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 
Honrando o compromisso com a transparência e a prestação de contas aos seus diversos 
públicos, sejam cooperados, colaboradores, clientes ou prestadores, a Unimed Extremo Sul 
publica anualmente seu Relatório de Gestão. 
 

A Unimed Extremo Sul é uma cooperativa médica de médio porte localizada na região do 
extremo sul da Bahia e abrange 13 municípios: Teixeira de Freitas, Mucuri, Nova Viçosa, Vereda, 
Lajedão, Itanhém, Medeiros Neto, Ibirapuã, Prado, Alcobaça, Caravelas, Jucuruçu, Itamaraju. 
 

Fundada em 29 de novembro de 1991 e inicialmente composta por 27 médicos, a cooperativa 
tem sede própria, localizada na cidade de Teixeira de Freitas, com mais de 50 recursos 
credenciados – hospitais, clínicas e laboratórios - atendendo a região. Desde o começo, assumiu 
o compromisso de desenvolver ações de cooperação no exercício da medicina, ajudando pessoas 
a viverem com mais saúde e qualidade de vida. Atualmente conta 193 médicos cooperados. 
 

Nesses anos de atuação, a Unimed Extremo Sul contribuiu diretamente para o crescimento e 
melhoria da saúde na região. Essa responsabilidade é demonstrada na busca constante por 
soluções para o pleno atendimento dos seus clientes. 
 

Em 2021 a Unimed Extremo Sul comemorou 30 anos de muitas conquistas e realizações. Esta 
Gestão é a 15ª da história da Cooperativa. Esta história de sucesso só foi possível porque os 
Médicos Cooperados compreenderam as suas missões e atuaram de forma proativa na 
concretização do sonho inicial. 
 

Por outro lado, a Unimed Extremo Sul, como diversas outras Operadoras de Planos de Saúde do 
País, viveu em 2021 um ano extremamente difícil em termos de aumento de sinistralidade. A 
demanda reprimida no exercício anterior, em função da expansão da Pandemia, apareceu com 
muita força no ano de 2021 e ainda com um agravante, a Pandemia não arrefeceu. As 
internações em UTI’s com taxas de permanência acima da média normal foram constantes ao 
longo do ano. 
 

A junção da demanda de cirurgias eletivas represadas no ano de 2020, com a permanência de 
internações prolongadas causadas pelo Coronavírus, ocasionou altas taxas mensais de 
sinistralidade. Este cenário fez com que o ano de 2021 fechasse com uma taxa de sinistralidade 
de 84%, contra 70% em 2020. 
 

Em que pese o cenário difícil registrado no exercício findo em 31/12/2021, a Diretoria Executiva 
tem exata noção da responsabilidade da Operadora em ser a única operadora de plano de saúde 
com sede na região. A rede credenciada da região depende muito do desempenho da Unimed 
Extremo Sul, este fato fortalece ainda mais o compromisso na busca do equilíbrio econômico e 
financeiro da Cooperativa. 
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Durante o ano as consultorias especializadas nas áreas da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais e Governança Corporativa e Gestão de Riscos, atuaram a todo vapor e foram concluídas 
no último trimestre do exercício.  
 

O Conselho de Administração da Unimed Extremo Sul foi exigido e respondeu com muita 
proatividade, as premissas planejadas foram sendo ajustadas para se concretizarem com 
sucesso. As incertezas foram sendo vencidas com as preciosas contribuições dos Conselheiros.  
 

Em busca da verticalização e da redução dos custos assistenciais, principalmente com as 
demanda s de Oncologia, a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/10/2020 autorizou a 
Diretoria Executiva a comprar um terreno apropriado. O que foi concretizado. Durante o ano de 
2021 foram contratadas as plantas arquitetônicas e complementares para os devidos registros 
junto à Prefeitura Municipal. O objetivo é levar o orçamento para nova Assembleia Geral 
Extraordinária logo após a aprovação junto à Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, o que 
deve acontecer até o mês de maio do ano em curso. 
 

Para o ano em curso prevemos um cenário extremamente desafiador, pois continuamos 
convivendo com a Pandemia e o cenário econômico é uma incógnita - principalmente em função 
da instabilidade política que se gera em ano de eleição para Presidente, Senado, Câmara dos 
Deputados Federal, Governador e Assembleia Legislativa Estadual. Além disso, permanecem em 
alta judicialização, o aumento dos custos na área de saúde, o envelhecimento populacional, e 
pouco crescimento de emprego e renda, são desafios a serem superados.  
 

O mercado concorrente ainda se movimenta com avidez e injeções financeiras de grandezas 
desproporcionais à capacidade das pequenas e médias Operadoras de Planos de Saúde. 
Entretanto, continuamos trabalhando firmes no propósito de superarmos as dificuldades, 
confiantes de que é possível superar os desafios. 
 

Neste relatório apresentamos as ações mais importantes realizadas durante o ano de 2021. 
Também as principais ações estratégicas planejadas para o ano 2022 serão detalhadas ao longo 
deste relatório.  
 

Certamente a nossa missão seria muito mais difícil, se não tivéssemos contato com a parceria e 
contribuição de muitos. Por isso registramos os nossos sinceros agradecimentos. 
 

Agradecemos inicialmente o fundamental papel desempenhado pelos colegas Cooperados, que 
se empenharam no atendimento humanizado e deram a segurança técnica necessária para todos 
os beneficiários da Unimed Extremo Sul, e do Sistema Unimed, que passaram em nossa área de 
atuação.  
 

Nossos agradecimentos também às empresas contratantes e clientes individuais, os que 
permaneceram conosco e os novos que chegaram. Tenham certeza que trabalhamos sempre 
com base no rigor da legislação do Setor e nos contratos assinados.  
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Somos gratos ainda aos serviços Credenciados pela forma dedicada e profissional que tratam os 
nossos clientes.  
 

Finalmente, agradecemos aos nossos Colaboradores pelo empenho e esforço em tratar com 
tanto comprometimento as coisas da nossa cooperativa. 
 
Teixeira de Freitas/BA, 17/03/2022. 
 

 

Jorge Elias de Carvalho 

 

Alex Amarante Costa 

 

Michel Correia Auad 
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2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Composição: 

 

Diretoria Executiva:  
Presidente: Jorge Elias de Carvalho 
Diretor Administrativo: Alex Amarante Costa 
Diretor Financeiro: Michel Correia Auad 

 

Conselheiros Vogais:  
Daniela Pratti Martins, Guilherme de Oliveira Silveira Costa, José Ronaldo da Silva, 
Lissejo Magalhães, Marcel Coelho Soares Machado e Marcos Lomba Villela Bastos.  

 

Conselheiros Suplentes:  
Andréa Silva Koeppe, Gustavo da Silva Lopes e Juliano de Borba e Rocha. 

 

A Cooperativa é administrada por um Conselho de Administração composto de 09 (nove) 
membros cooperados titulares e 03 (três) suplentes. Esta composição citada foi eleita em 
Assembleia Geral Ordinária em março de 2020. Dentre os 09 (nove) membros cooperados 
titulares, 03 (três) formam a Diretoria Executiva (Presidente, Diretor Administrativo e Diretor 
Financeiro), os outros 06 (seis) são os Vogais. Todos são eleitos para um mandato de 02 (dois) 
anos. Que termina em 17/03/2022. Vale registrar que os Conselheiros Efetivos se reuniram todos 
os meses do ano, cumprindo rigorosamente o previsto no estatuto Social. 
 

Este Conselho tem a missão de representar os interesses dos cooperados, contribuindo para a 
elaboração das estratégias e o monitoramento dos resultados. Compete ao Conselho de 
Administração, dentro dos limites das leis e do Estatuto Social, atendidas decisões ou 
recomendações da Assembleia Geral, planejar e traçar normas para operações e serviços e 
controlar os resultados.  
 

No desempenho de suas funções cabem-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições conforme 
previsão estatutária: 

 Programar as operações e serviços da Cooperativa; 

 Fixar as despesas da administração em orçamento anual; 

 Contratar os serviços de auditoria; 

 Estabelecer as normas de controle das operações e serviços, verificando, mensalmente, no 
mínimo, o estado econômico-financeiro da Cooperativa, o desenvolvimento dos negócios e 
atividade em geral, através de balancetes da contabilidade e demonstrativos específicos; 

 Deliberar sobre a admissão, eliminação ou exclusão de cooperados;  

 Deliberar sobre convocação de Assembleia Geral; 
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 Deliberar sobre advertência, suspensão e penalidades outras, de acordo com a infração 
cometida pelo cooperado. 

 Elaborar proposta ou projeto de alteração e reforma de regimento interno, que será 
referendado em Assembleia Geral. 

 
 
 
 

3. CONSELHO FISCAL 
 
Composição: 
 

• Titulares  

Alexandre de Souza Marques; 
Lauro Oscar de Lima Júnior; e  
Rosicarla Dourado de Paula.  

 

• Suplentes  

Quézia Mendes Lima Batista; 

João Luiz Guedes Neto; e  

Sérgio Silva Freitas. 
 

Segundo o Manual de Orientação para o Conselho Fiscal, editado pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), “aos conselheiros fiscais, cabe a importante 
função de zelar pela transparência e austeridade na utilização dos recursos, o que vai impactar 
diretamente no melhor retorno aos cooperados”. Pela definição, já se constata a importância 
deste órgão da Governança. 
 

Tem atuação independente para fiscalizar os resultados. Logo, ele age de maneira autônoma em 
relação à diretoria e ao Conselho de Administração, o que garante confiabilidade quanto às 
informações apresentadas.  
 

Este Conselho reuniu-se ordinariamente, conforme previsto no Estatuto Social, em todos os 
meses do exercício 2021.  
 

Cabe aos Conselheiros Fiscais, dentre outras, as seguintes atribuições:  

 Estudar o balancete e outros demonstrativos mensais, o balanço e o relatório anual do 
Conselho de Administração, emitindo parecer sobre estes para a Assembleia Geral; 

 Conferir, mensalmente, o saldo do numerário existente em caixa, verificando, também, se o 
mesmo está dentro dos limites estabelecidos pela Diretoria; 
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 Verificar se os extratos de conta bancária conferem com a escrituração da Cooperativa; 

 Examinar os montantes das despesas e inversões realizadas, e se estão de acordo com os 
planos e decisões do Conselho de Administração; 

 Verificar se as operações realizadas e os serviços prestados correspondem em volume, 
qualidade e valor às previsões feitas e às conveniências econômico-financeiras da 
Cooperativa; 

 Examinar se a Diretoria e o Conselho de Administração vêm se reunindo regularmente, e se 
existem cargos vagos na composição; 

 Averiguar se existem reclamações de cooperados e beneficiários quanto aos serviços 
prestados; 

 Inteirar-se se o recebimento dos créditos é feito com regularidade e se os compromissos são 
atendidos com pontualidade; 

 Apurar se existem exigências ou deveres a cumprir junto às autoridades fiscais, trabalhistas 
ou administrativas, bem como quanto aos órgãos do cooperativismo; 

 Informar à Diretoria sobre as conclusões dos seus trabalhos, denunciando ao Conselho de 
Administração ou à autoridade competente, as irregularidades constantes e convocar a 
Assembleia Geral, em caso de motivos graves e urgentes. 

 
 
 

4. CONSELHO TÉCNICO E DE ÉTICA 
 

Composição: 
 

• Titulares  

Cláudia Alves Moitinho; 

Henrique Viana Vieira; e 

Hermínio Asevedo Neto. 
 

• Suplentes 

Evan Pereira Barreto; 
Roberto César Paez Farina; e 
Ronald Moura Vale Mota.  

 

Formado por cooperados eleitos em Assembleia Geral, com mandato de dois anos. Compete a 
este Conselho realizar avaliação técnica da conduta dos cooperados, além de ser responsável 
pela análise dos documentos de todos os médicos admitidos na Cooperativa como associados.  
 

Este conselho se reuniu ordinariamente nos meses de julho/2021 e outubro/2021.  
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Cabe ao Conselho Técnico e de Ética, dentre outras, as seguintes atribuições:  

 Avaliar documentos de candidatos à cooperação e apresentar parecer prévio, por escrito, 
sobre a admissão e exclusão.  

 Assessorar o Conselho de Administração nos casos de eliminação de cooperados por 
indisciplina ou desrespeito às normas da Cooperativa, devendo apresentar relatório prévio 
ao processo de eliminação; 

 Apresentar parecer em todos os casos que digam respeito à inobservância do código de 
ética profissional ou à disciplina dos serviços da Cooperativa; 

 Receber cédula de presença, com o valor determinado pela Assembleia Geral Ordinária, pelo 
despendimento de tempo nas atividades executadas pela Cooperativa; 

 Toda apreciação deverá receber a assinatura de, pelo menos, 03 (três) conselheiros. 
 

 

 

5. RELATÓRIO DE GESTÃO – ANO BASE 2021 
 
 
OBJETIVO DO RELATÓRIO 
 

Este Relatório de Gestão foi elaborado de forma que seja possível apresentar os pilares que 
orientam a conduta da Unimed Extremo Sul. O mesmo permite apresentar os resultados 
alcançados ao longo do exercício fiscal findo em 31/12/2021. Objetivamos com este relatório 
demonstrar que tratamos de forma transparente todos os nossos clientes, cooperados, 
colaboradores, fornecedores e a sociedade, sempre de forma aberta e verdadeira. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A sede da Unimed Extremo Sul está localizada em Teixeira de Freitas/BA, foi fundada em 
29/11/1991, portanto no exercício em análise completou 30 anos de fundação.   
 

A Unimed Extremo Sul é uma sociedade cooperativa de pessoas físicas, e tem como objeto 
específico a operacionalização de planos privados de assistência à saúde, através da congregação 
de profissionais médicos. Por ser cooperativa, é regida pela Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 
1971, que regulamenta o sistema cooperativista no País. Também pela Lei nº 9.656, de 03 de 
junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.  
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Atualmente com 193 médicos cooperados, a Unimed Extremo Sul conta também com diversos 
serviços terceirizados - são as principais empresas privadas da área de saúde do extremo sul da 
Bahia.  
 

No final ano de 2021, a carteira de clientes diretos contava com 22.059 beneficiários e estimados 
cerca de 10.000 vinculados ao Sistema Unimed, que demandam atendimentos em saúde na área 
de atuação. 
 

Conforme Estatuto Social, a área de atuação da Cooperativa abrange os municípios de Teixeira 
de Freitas, Mucuri, Nova Viçosa, Caravelas, Alcobaça, Prado, Itamaraju, Jucuruçu, Vereda, 
Medeiros Neto, Itanhém, Vereda e Ibirapuã - todos no extremo sul da Bahia.  
 

INFORMAÇÕES 
 

Conforme orientação do Estatuto Social da Cooperativa, o Conselho de Administração deliberou 
acerca das políticas estratégicas, sendo as mesmas operacionalizadas pela Diretoria Executiva. A 
contribuição dos Cooperados foi fundamental para o êxito das ações adotadas, principalmente 
porque a Pandemia não arrefeceu e os custos assistenciais se mantiveram em alta. 
 

Mesmo com o cenário econômico desfavorável, com aumento de desemprego em todo o País, 
com muita motivação e trabalho, foi possível manter a estabilidade na carteira de clientes – 
houve apenas um pequeno decréscimo de 1,9% na quantidade de clientes, comparando o último 
dia de 2021 com o mesmo período de 2020 (22.506 beneficiários em 31/12/2020, contra 22.059 
em 31/12/2021). Segundo classificação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a 
Unimed Extremo Sul se manteve classificada como Operadora de Plano de Saúde de médio 
porte.  
 
Mesmo com um cenário econômico desfavorável, a Unimed Extremo Sul continuou crescendo 
em relação à quantidade de médicos cooperados, no final de cada ano: 

 Ano de 2015: 164 (cento e sessenta e quatro); 
 Ano de 2016: 175 (cento e setenta e cinco);  
 Ano de 2017: 181 (cento e oitenta e um);  
 Ano de 2018: 183 (cento e oitenta e três); 
 Ano de 2019: 187 (cento e oitenta e sete). 
 Ano de 2020: 190 (cento e noventa). 
 Ano de 2021: 193 (cento e noventa e três). 

 

Não houve alteração significativa em relação à quantidade dos serviços credenciados, todos os 
Hospitais privados da região permanecem credenciados à Unimed Extremo Sul, assim como os 
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mais relevantes Laboratórios de Análises Clínicas. O objetivo é sempre no sentido de oferecer a 
melhor qualidade possível aos beneficiários. 
 

As solicitações médicas são autorizadas de forma rápidas e seguras para os beneficiários. A 
Unimed Extremo Sul disponibiliza um sistema autorizador exclusivo, disponível por 24 horas em 
todos os consultórios médicos, via Web. As intercorrências normais de tecnologia são tratadas 
com plantões administrativos diários, para apoio no agendamento e tratamento das autorizações 
pendentes. 
 

A Operadora disponibiliza uma Ouvidoria, que atua diretamente subordinada à Diretoria 
Executiva e trata as ocorrências procedentes, evitando reincidências. Esta trata da última 
instância do atendimento para resolver incidentes entre a Unimed Extremo Sul e os seus clientes. 
Possui autonomia para falar com todos os setores da organização e busca sempre sanar o 
problema – mesmo que seja necessário alterar rotinas. 
 

A Unimed Extremo Sul continua com o seu Ambulatório exclusivo para atendimentos dos 
beneficiários do Sistema Unimed. São diversas especialidades médicas atuando na estrutura, e 
para apoio, possui também serviços de terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia. A 
exclusividade dada aos beneficiários do Sistema Unimed contribuiu para desafogar agendas de 
cooperados em seus consultórios próprios e permitiu celeridade para as demandas dos 
beneficiários. 
 

As importantes parceiras com as entidades representativas do comércio regional - Câmara de 
Dirigentes Lojistas, Associação Comercial e Sincomércio, foram mantidas e fortalecidas.  
 

Em termos de judicialização, permanece a constatação de que as várias Leis que servem de base 
para decisões judiciais se entrelaçam, de forma que a Lei 9656/98, que dispõe sobre os planos de 
saúde, normalmente fica em segundo plano. No exercício 2021 a judicialização continuou 
influenciando nos custos assistenciais, uma vez que as coberturas são ampliadas por decisão 
judicial e desequilibram os cálculos atuariais, uma vez que não há reciprocidade na 
contraprestação pecuniária. 
 
 
 
DESTINAÇÃO DAS SOBRAS 
 

Tratando-se de uma cooperativa a destinação das sobras é definida pela Assembleia Geral 
Ordinária. Sempre com base nas disposições estatutárias e nas obrigações previstas na Lei do 
Cooperativismo – Lei nº 5764/71, e por prudência, com a devida destinação para os fundos de 
reservas. 
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RELACIONAMENTO COM OS COOPERADOS 
 

Em função da necessidade de estreitamento dos contatos com os Cooperados, sempre com 
ênfase nas regras de higiene que se exige em momentos de Pandemia, realizaram-se durante o 
ano de 2021 os prêmios aniversários dos Cooperados de cada trimestre. 
 

Também se realizou um evento comemorativo dos 30 anos de fundação da Unimed Extremo Sul, 
onde os Cooperados puderam se confraternizar com os seus colegas e com os seus familiares. 
 

Durante o ano, os Diretores Executivos se reuniram sistematicamente às segundas-feiras, 
quartas-feiras e sextas-feiras. Nesses dias, além das pautas estratégicas e operacionais, vários 
cooperados foram recebidos para discussões acerca de ajustes nos atendimentos, sempre com 
foco na satisfação dos Beneficiários. 
 

O apoio financeiro dado aos Cooperados no ano de 2020, em função da Pandemia e da brusca 
alteração nas demandas de consultórios e cirurgias eletivas, foi restituído pelos mesmos no ano 
de 2021. A medida, que visou compensar a redução significativa na produção médica, foi 
recebida com muito entusiasmo pelos Cooperados e serviu para aproxima-los, ainda mais, da 
Direção da Cooperativa. 
 

Com o objetivo de contribuir de forma isonômica com os Cooperados, no início do ano 2021 a 
Unimed Extremo Sul arcou com os custos dos pagamentos individuais ao Conselho Regional de 
Medicina do Estado da Bahia. 
 
 
RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES 
 

A página mantida na Internet (https://unimedextremosul.com.br) continua sendo O principal 
canal de comunicação com os Beneficiários. As interações facilitam informações importantes 
para todos os beneficiários: do Guia Médico eletrônico, passando pela rede credenciada, além de 
informações úteis para utilização do plano de saúde.  
 

Além desse canal de comunicação, mensalmente a Unimed Extremo Sul continuou enviando 
informativos impressos para todos os seus beneficiários - disponibilizados também em arquivos 
digitalizados para os Planos Coletivos e no site da operadora.  
 

Concluímos o processo de informatização sistêmica de encaminhamento de solicitação de 
autorizações para analise de Auditoria Médica, isso possibilitou melhor acessibilidade nos 
processos sem envio do pedido físico. 
 

Adequamos o Portal Unimed do Brasil / Fale com a Unimed. Esta nova ferramenta está no Portal 
e possibilitou melhor gestão de protocolos oriundos da Unimed do Brasil. 
 

https://unimedextremosul.com.br/
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RELACIONAMENTO COM OS COLABORADORES 
 

Para melhor atender aos Colaboradores, trocamos a administradora dos cartões Alimentação e 
Combustível. A opção se deu em razão da melhor aceitação nos locais de atendimento. 
 

Também houve investimento com aquisição de um novo sistema de Gestão de Pessoas. A 
contratação de um novo Sistema que atenda de forma integral as obrigatoriedades legais e com 
suporte adequado. Além de tonar o setor mais digital com as ferramentas do sistema que facilita 
a gestão dos processos e acesso às informações pelas equipes. 
 

Em 2021 houve o retorno da comemoração dos aniversariantes do trimestre. Fato que contribui 
para o aumento da satisfação dos Colaboradores. 
 
 
CARTEIRA DE CLIENTES 
 

Em função da necessidade regional, e em detrimento à tendência do mercado – em que pese o 
risco atuarial, a comercialização dos planos individuais continuou em pleno vigor. Esta ação 
claramente vai de encontro à tendência do mercado, mas que demonstra o compromisso da 
Cooperativa com o sétimo princípio cooperativista: Interesse pela Comunidade. 
 

O produto com foco na Atenção Primária à Saúde, Unimed Vida, foi fortalecido com ampliação 
da estrutura de atendimento. Além do Médico especialista em Saúde da Família e Comunidade, 
de Enfermeira especializada e de Psicóloga, em 2021 foi admitida uma Assistente Social. Esta 
ação foi um sucesso, pois a Pandemia não arrefeceu e os problemas sociais continuaram em alta. 
Pelo exposto, reforçou-se o jeito amplo e novo de cuidar da saúde dos beneficiários. 
 

Os Colaboradores foram capacitados com a participação por videoconferência em todos os 
principais eventos promovidos pela Unimed do Brasil e Federação das Unimeds do Estado da 
Bahia. Além disso, a Cooperativa financiou formação em pós-graduação de uma Enfermeira 
Auditora e de um Farmacêutico Oncológico, sempre objetivando ampliar os conhecimentos que 
permitem atenção especial aos beneficiários. 
 

A carteira de beneficiário está concentrada nos Planos coletivos, no final de dezembro de 2021 
este tipo de contratação representava 74,02% do total de beneficiários, este índice é mais baixo 
do que a média do setor, que na mesma época estava em 82%.  
 
 
AÇÕES EDUCACIONAIS 
 

Atendendo ao 5º Princípio Cooperativista - Educação, formação e informação, a Unimed Extremo 
Sul investiu na formação e reciclagem dos seus Dirigentes e Colaboradores. Durante o ano de 
2021, registramos: 
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 Cooperados: 
o Julho/2021: Curso sobre Conselho Fiscal na Prática (organização SESCOOP e OCEB). 
o Maio/2021: Curso de formação de Conselheiro Fiscal (organização Faculdade Unimed). 
o Junho/2021: Curso de formação de Conselheiro de Administração (organização 

Faculdade Unimed). 
o Setembro/2021 a Novembro/2021: Curso de Atualização de Dirigentes (organização 

Faculdade Unimed). 
o Curso ACLS – Advanced Cardiovascular Life Support (Suporte Avançado de Vida em 

Cardiologia). Organização da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, em parceria com a 
Faculdade Unimed. 

 

 Colaboradores: 
o Gerência Geral: 

 Conselho de Administração da Federação Bahia – reunião de apresentação do 
Planejamento Estratégico. Dezembro/2021. Em Ilhéus/BA. 

 Webinário ANS - Modelos de Remuneração Baseado em Valor. Julho/2021. 
 Encontro das Cooperativas do Ramo Saúde do Estado da Bahia – SESCOOP, 

junho/2021. 
 29º Seminário Jurídico, Contábil, Atuarial, Financeiro e Regulatório – Unimed do 

Brasil, Outubro/2021. 
 Participação no Projeto de elaboração do Planejamento Estratégico da Federação das 

Unimeds da Bahia. Novembro/2021 e dezembro/2021. 
 Contribuição Cooperativista. OCB, fevereiro/2021. 
 6º Workshop RN 452 (Estrutura da Rede Prestadora com base na Atenção primária à 

Saúde - APS). Unimed do Brasil. Abril/2021. 
 Workshop - Os Benefícios e Desafios de estar em Conformidade com a LGPD. Unimed 

do Brasil. Julho/2021. 
o Farmácia: 

 Pós-graduação com Especialização em Farmácia Oncológica e Cuidados 
Farmacêuticos em Oncologia (Farmacêutico). 

 Pós-Graduação Lato Sensu - MBA em Gestão Estratégica de Compras (Assistente de 
Compras). 

o Setor Jurídico: 
 29º Seminário Jurídico, Contábil, Atuarial, Financeiro e Regulatório – Unimed do 

Brasil, Outubro/2021. 
 Curso de Jurimetria. 

o Setor de Relacionamento com os Clientes: 
 Workshop: O valor da marca Unimed, a trajetória do Cliente e a importância do 

atendimento para a permanência do Beneficiário na Operadora. 



 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021 

 

 Workshop: Treinamento em Imagem Profissional para aprimoramento da qualidade 
do atendimento e elevação da satisfação do Cliente para a Equipe da Unimed 
Extremo Sul. 

o Setor de LGPD: 
 Compliance Week – Unimed do Brasil (setembro/2021 e outubro/2021). 
 29º Seminário Jurídico, Contábil, Atuarial, Financeiro e Regulatório – Unimed do 

Brasil, Outubro/2021. 
 Palestra “Proteção, Privacidade e Segurança Cibernética” – outubro/2021. 
 8º Workshop de Intercâmbio – novembro/2021. 

o Contabilidade: 
 DIOPS Financeiro, PPA e outras informações à ANS - outubro/2021 e novembro/2021. 

 
o Setor de Contas Médicas: 

 Gestão de Riscos em Operadoras de Planos de Saúde – janeiro/2021. 
 Compliance Week – Unimed do Brasil (setembro/2021 e outubro/2021). 
 Workshop de Intercâmbio - Unimed BH – novembro/2021. 
 8º Workshop de Intercâmbio - Unimed do Brasil – novembro/2021. 

 

AÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

O Serviço de Atenção Domiciliar continuou oferecendo aos beneficiários crônicos que se 
enquadram nos critérios técnicos, a possibilidade de desospitalização, tratamento humanizando 
e domiciliar, em contrapartida à internação hospitalar.  A Unimed Extremo Sul possui equipe 
especializada na orientação aos cuidadores de beneficiários de qualquer idade, acamados ou 
com limitações físicas que necessitem de cuidados especiais. 
 

As cobranças recebidas dos prestadores credenciados tiveram as suas rotinas melhoradas. O 
processamento da produção por captura dos eventos realizados por cooperados e rede 
credenciada de forma ambulatorial, possibilitou um significativo ganho de tempo que permitiu 
pagar as produções dentro do próprio mês de recebimento – um diferencial em relação às 
Operadoras que atuam na região.  
 

Outro importante fator de valorização dos serviços prestados é a possibilidade de consenso das 
contas hospitalares, com a rede de prestadores diretos – com este processo, o índice de glosas 
ficou em patamar inferior a 1%, índice almejado pelo mercado e já conquistado pela Unimed 
Extremo Sul e os hospitais credenciados. 
 

Também em 2021 tivemos a implantação do Programa de Privacidade da Unimed Extremo Sul, 
sob coordenação da consultoria jurídica Ópice Blum (São Paulo/SP) para a adequação à Lei Geral 
de Proteção de Dados – LGPD (Lei 13.709/2018). No início do projeto foi apurado que todos os 
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pilares fundamentais estavam classificados como baixo ou muito baixo, deixando evidente que 
não havia programa de privacidade de dados para atender aos requisitos legais e, após a 
consultoria esses índices avançaram positivamente e estão entre médio e alto. Os avanços 
alcançados com o trabalho realizado sob orientação da consultoria demonstra uma evolução 
significativa sobre o tema proteção de dados pessoais em nossa Unimed. 
 

A Cooperativa possui uma Farmácia interna, que tem como funções básicas as aquisições de 
medicamentos imunobiológicos, medicamentos orais oncológicos, além de Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais (OPME). 
 

O Sistema de Contabilidade foi consolidado, após integração à base de dados no ano anterior. 
Além de garantir a segurança e integridade dos dados tratados, atualmente os resultados 
contábeis são conhecidos em poucos dias, fato que permite à alta Gestão, adotar medidas 
tempestivamente. 
 

A solidez da Cooperativa foi demonstrada pelas sobras auferidas no exercício de 2021, no valor 
de R$862.352,16 – com as reversões oriundas do FATES, o valor que será levado à Assembleia 
Geral Ordinária para destinação será de R$1.601.535,31. O Conselho de Administração tem 
ciência que o resultado foi afetado negativamente pela enorme retenção de eventos eletivos 
adiados em função da Pandemia, além de internações em UTI decorrentes do Coronavírus. 

 
6. PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL REFERENTE ÀS CONTAS DO EXERCÍCIO FISCAL 2021 DA UNIMED 

EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

 

O Conselho Fiscal da Unimed Extremo Sul, no cumprimento de suas funções, após análise das 

contas apresentadas durante o ano de 2021 e do relatório da Auditoria Externa realizada pela 

BAUER AUDITORES ASSOCIADOS, concorda que as demonstrações contábeis apresentadas 

representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira da UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em 31 de dezembro 

de 2021, bem como o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e o 

fluxo de caixa do exercício findo naquela data, de acordo com as principais práticas contábeis 

adotadas no Brasil e, assim, recomenda a sua aprovação à Assembleia Geral Ordinária. 
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Teixeira de Freitas, 17 de março de 2022. 
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7. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021 A 2023 
 

O Planejamento Estratégico Empresarial Cooperativista da Unimed Extremo Sul se baseou nas 
definições de implantação da teoria da administração e princípios estabelecidos pelo Programa 
de Desenvolvimento da Gestão de Cooperativas (PDGC), das Organizações das Cooperativas do 
Brasil (OCB) com resgate dos princípios cooperativistas. 
 
IDENTIDADE ESTRATÉGICA DA UNIMED EXTREMO SUL 
 

A identidade da Instituição se fundamenta no negócio, missão, visão, princípios e políticas que 
nortearão suas ações no período de 2021 a 2024. 
 

Negócio: Cooperativa de trabalho médico que visa promover saúde com qualidade e segurança 
aos seus aos beneficiários. 
 

Missão: Desenvolver ações de cooperação, ajudando pessoas a viverem com mais saúde e 
qualidade de vida. 
 

Visão: Ser uma cooperativa reconhecida por excelência na região do extremo sul da Bahia  
 

Credo da organização/ Propósito: Uma cooperativa de médicos, feita por pessoas com o mesmo 
ideal e comprometidas com as pessoas e o mundo para que eles possam aproveitar a vida e a 
saúde. (Adaptado do manifesto da Marca Unimed 2020) 
 

Princípios e valores: Prestar serviços de saúde suplementar com qualidade e auto 
sustentabilidade observando os seguintes valores: 
 

● Cooperação: Promover a prática de responsabilidade empresarial na essência 
cooperativista, social e ambiental, de forma clara, visando garantir a sustentabilidade da 
organização. 

● Ética: Atuar sempre em consonância com a ética e a moral nos relacionamentos humanos, 
exigindo dos seus cooperados e colaboradores condutas profissionais convergentes com este 
princípio. 

● Sustentabilidade: Empreender ações observando princípios de responsabilidade social e 
ambiental frente à comunidade assistida, com compromisso no desempenho operacional, 
técnico-funcional em prol do cooperativismo médico, buscando sempre o desenvolvimento 
sustentável da cooperativa. 

● Humanização: Acolher com dignidade o beneficiário do plano de saúde, respeitando sua 
individualidade. Se comprometer com a manutenção e a promoção da vida, atuando de forma 
integral no cuidado ao beneficiário, sem restrições, e promovendo o desenvolvimento da 
medicina e da saúde local. 
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PLANEJAMENTO 2021 a 2023 
 

A abrangência do Planejamento Estratégico contemple todo complexo empresarial 
cooperativista da Unimed Extremo Sul, incluindo serviços e unidades de atendimento ao cliente 
em outras cidades. 
 

O Planejamento Estratégico será válido para o período de janeiro de 2021 à março de 2023, 
devendo passar por revisões anuais, com amplitude de ações estratégicas até Dezembro 2024. 
 

De forma sintética, a definição dos objetivos estratégicos selecionados pela Unimed Extremo Sul, 
segundo a missão e visão está apresentada a seguir: 
 

1. Tornar o Cooperado conscientemente dono do negócio; 
2. Fidelizar o Cooperado (aprimorar o relacionamento); 
3. Cooperativa saneada e autossustentável; 
4. Maximizar receitas com rentabilidade; 
5. Reduzir custos; 
6. Reduzir custos administrativos mantendo a qualidade dos processos; 
7. Reduzir custos assistenciais mantendo a qualidade dos serviços; 
8. Reduzir intercâmbio a pagar; 
9. Manter os serviços próprios autossustentáveis; 
10. Garantir a Capitalização necessária a Unimed; 
11. Proposição de valor para o cliente; 
12. Aumentar a participação no mercado; 
13. Manter imagem e marca forte; 
14. Reter e fidelizar o cliente; 
15. Oferecer o melhor Corpo Clínico e o melhor serviço na região; 
16. Oferecer produtos/serviços diferenciados; 
17. Intensificar Medicina Preventiva; 
18. Gerenciar crônicos; 
19. Gerenciar alto custo; 
20. Gerenciar autogerado; 
21. Adequar e integrar processos e sistemas; 
22. Atuar com programa de Responsabilidade Social e sustentabilidade; 
23. Garantir a integração e integridade das informações;  
24. Atrair e fidelizar colaboradores; 
25. Ter uma comunicação efetiva em todos os níveis; 
26. Desenvolver cultura voltada para resultados; 
27. Capacitar colaborador; 
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28. Melhoria do relacionamento interpessoal; 
29. Motivar para o desenvolvimento técnico - científico. 

 
 
MAPA ESTRATÉGICO DA UNIMED EXTREMO SUL 
 
Para traduzir a estratégia em indicadores deve-se pensar nas relações de causa e efeito.  
Estratégia é um conjunto de hipóteses sobre causas e efeitos. O sistema de medição deve tornar 
explícitas as relações entre os objetivos e as medidas nas várias perspectivas para que elas 
possam ser gerenciadas e validadas. A cadeia de causa e efeito deve permear todas as 
perspectivas do Balanced Scorecard. 
 

Perspectiva Financeira 

 Desenvolver modelo de remuneração baseado em valor; 

 Melhorar resultado financeiro (receita); e 

 Reduzir despesas administrativas. 
 
Perspectiva Cliente e Mercado 

 Intensificar o modelo de atenção primária em saúde; 

 Aprimorar a experiência do cliente e cooperado com a cooperativa; e 

 Desenvolver rede prestadora e parceiros no negócio Unimed. 
 
Perspectiva Processos e inovação 

 Desenvolver plano de monitoramento pós pandemia (Covid-19); 

 Implantar LGPD; 

 Implantar requisitos da RN 443/2019 (ANS); e 

 Fomentar inovação e inteligência de mercado. 
 
Perspectiva Pessoas e aprendizado 

 Promover o desenvolvimento de gestores/ lideranças; 

 Desenvolver colaboradores no negócio Unimed; e 

 Fomentar educação cooperativista para o quadro social. 
 
O planejamento Estratégico completo encontra-se aprovado pelo Conselho de Administração. O 
mesmo está disponível para todos os Cooperados que queiram conhece-lo na íntegra. 
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8. INFORMAÇÕES GRÁFICAS DOS CUSTOS ASSISTENCIAIS 
 
Referem-se aos atendimentos realizados na área de ação da Unimed Extremo Sul. 
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UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
 
PRESIDENTE: Jorge Elias de Carvalho 
DIRETOR ADMINISTRATIVO: Alex Amarante Costa 
DIRETOR FINANCEIRO: Michel Correia Auad 
 
GERENTE GERAL: José Francisco Alves Dourado 
 
 
Teixeira de Freitas/BA, 17/03/2022. 

 


