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Palavra do
Presidente

Fazendo do
Cooperativismo a Força do Sistema

F

inalizamos o ano de 2009 com grande entusiasmo pelo
sucesso que alcançamos ao nos aproximar das 500 mil
vidas atendidas. Afinal, mais uma vez conquistamos
resultados superlativos e continuamos a colher os frutos
do nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e
com nosso futuro comum. Comemoramos ainda a conclusão
do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), responsável por preparar a Fesp no seu desenvolvimento orgânico e
estrutural, suportando cada vez mais o aumento da demanda
e ainda ofertando às Singulares e Intrafederativas do Estado
apoio estratégico e operacional.
Para dar respaldo a esse movimento de expansão, promovemos uma relevante mudança organizacional. Nesse sentido,
foram criadas novas estruturas corporativas e reforçadas as já
existentes, de forma a dar eficiência e velocidade maiores à
ampliação das operações. Também evoluímos nos processos
de governança corporativa e promoção da responsabilidade
socioambiental.
Esse crescimento é importante também na medida em que
consolida a posição da Fesp como uma grande interlocutora das
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questões políticas do Sistema Unimed. Pela força e abrangência,
sua participação nas discussões com os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Regulatório tem tido grande impacto.
Além das nossas lutas com as novas obrigatoriedades da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que a cada
dia nos impõe a ampliação do Rol de Procedimentos, ao mesmo tempo em que engessa os nossos contratos e reposições
financeiras, a judicialização da medicina é um tema que se
coloca como grande preocupação hoje para todo o setor de
Saúde Suplementar.
Por isso, a Fesp estabeleceu um processo de transparência
com o Judiciário, promovendo anualmente o Jusmed, evento
que reúne Sistema Unimed, juízes e desembargadores, para
esclarecimento das questões médicas, no intuito de minimizar a
prática da judicialização da medicina. Essa aproximação acabou
promovendo o conceito de câmara técnica para o auxílio do
entendimento e correta avaliação de cada caso, apoiando os
critérios de julgamento dos processos, por meio da Medicina
Baseada em Evidências, sempre pautados na ética e na prática
da melhor medicina.

“

Permanecemos incansáveis na luta pela consolidação do modelo
cooperativista como nosso grande trunfo e diferencial no mercado

Tantos resultados positivos, conquistados em meio à crise,
nos deixam um desafio ainda maior em 2010, de manter o nível
de crescimento e aprimorar nossos serviços. Não esquecendo,
ainda, da consolidação do mercado, diante da acirrada concorrência, ampliando presença nacional das principais empresas e
nos obrigando a melhorar cada dia mais.
Sabemos que o Sistema Unimed é forte o bastante para
enfrentar os novos desafios, mas a grandiosidade dele não
pode desviar nossa atenção na busca contínua por uma medicina melhor; um atendimento diferenciado ao cliente; um
ambiente de trabalho motivador; uma gestão compartilhada e
democrática, coerente com nossos valores e gerando resultados
positivos e saudáveis.

“

Nossa estratégia está fundamentada na crença de que a
Unimed pode ser uma importante promotora de transformação
social e contribuir para a criação de uma sociedade mais justa e
igualitária, a partir da promoção da saúde e qualidade de vida,
da democracia e da atuação responsável. Permanecemos incansáveis na luta pela consolidação do modelo cooperativista como
nosso grande trunfo e diferencial no mercado. O desafio permanente é alinhar esses princípios às nossas práticas. Sabemos
que outro grande obstáculo será enfrentar as transformações e
os problemas trazidos pelo crescimento acelerado da empresa,
porém os consistentes resultados que apresentamos reforçam
nossa visão otimista do futuro.
Dr. Humberto Jorge Isaac
Diretor-Presidente
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Planejamento estratégico:
ferramenta para crescer

L

ogo ao assumir a gestão, para o período de 2006 a
2010, a diretoria da Federação das Unimeds do Estado
de São Paulo (Fesp) organizou um grande encontro
com o intuito de desenhar, junto com todas as Unimeds
do Estado, um planejamento estratégico que contemplasse
os anseios da maioria.
Foi por meio do seminário Caminhos – Oficina de
Pensamento, realizado em maio de 2006, do qual puderam
participar pelo menos dois dirigentes de cada Singular e
Federação Intrafederativa, que se traçaram as diretrizes de
atuação para as Unimeds do Estado de São Paulo de modo
a prepará-las para enfrentar os desafios da atualidade.

Elaborado, discutido e aprovado coletivamente, o Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) foi construído com
o objetivo de direcionar os esforços da Fesp e das Unimeds
do Estado para um crescimento ordenado. O PDI contemplou cinco aspectos, que foram chamados de dimensões:
governança corporativa; economia corporativa; controle corporativo; mercado corporativo; e educação corporativa.
Hoje é possível afirmar que em torno de 80% do nosso
PDI foi concluído. Ao estabelecer indicadores, pudemos, por
exemplo, implementar na Fesp a avaliação por desempenho
dos funcionários, privilegiando o modelo da meritocracia.
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A evolução do Plano pode ser acompanhada por uma
ferramenta de gestão e controle, o sistema Cockpit, que
eleva o patamar de exigência e aferição das atividades
planejadas.
Com isso, a Fesp registrou um crescimento importante,
amparado principalmente pela regionalização da área comercial, que concentra os contratos fechados pela Fesp em
parceria com as Unimeds do Estado ou com as federações
regionais. Esse era um projeto antigo que se tornou uma realidade, ampliando a área de abrangência e de atendimento
desses contratos e, dessa forma, cumprindo com o principal
objetivo da cooperativa, que é gerar trabalho para o médico
cooperado, que está em todas as cidades do Estado.
Em relação à Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), fez-se um grande esforço para a adequação às
novas regras dando suporte ao atendimento. Assim foi
possível auxiliar as Unimeds na adequação operacional,
nas novas especificações financeiras no campo jurídico,
no atendimento ao cliente e na disponibilização de dados
e informações.
Criamos uma Central de Compras regional, um Serviço
de Atendimento ao Cliente (SAC), que suporta 1 milhão
de clientes, um Portal que presta serviços a todas as Uni-

meds e uma padronização na política social e de recursos
humanos.
Enfim, estruturamos um trabalho no qual a Fesp ampliou
o seu papel de provedora de serviços, diluindo custos e padronizando o que entendemos como a melhor solução para
o bom atendimento ao cliente.
Nesse período, a Fesp teve ainda uma comunicação muito
próxima com o presidente e os diretores da ANS, defendendo
nossos interesses, propondo soluções e levando as dificuldades das Unimeds que representa.
Enfim, durante estes quatro anos, a Fesp foi elevada a
um novo patamar institucional, com crescimento bastante
expressivo em número de vidas atendidas, em pessoas em seu
quadro funcional, na qualidade do atendimento dos diferentes
públicos, interno e externo.
Esta gestão privilegiou a democracia e a intercooperação, fundamentais para reforçar suas crenças. A Fesp ao
manter-se coesa garantiu uma abrangência maior de suas
ações. Em 2010 será o momento de fazer a revisão desse
plano, em relação ao que pretendemos para a Fesp e para
o Cooperativismo Médico no Estado de São Paulo nos
próximos anos.
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Principais Fatos
Resultados positivos
n 
O crescimento da base de clientes, principal objetivo da Fesp, foi recorde em 2009. O aumento foi
de 21% em relação ao ano anterior, chegando ao
total de 469.483 vidas.
n


E sse aumento foi baseado na boa aceitação do
serviço e também na adoção de uma postura mais
pró-ativa do departamento comercial, que conquistou importantes contratos regionais, integrando
diversas Unimeds, como o caso da Nestlé.

n


Registrou-se crescimento de 20% dos recebimentos
apurados em 2009, comparado ao ano anterior,
resultando em R$ 531 milhões, contra os R$ 444
milhões.

n


O número de funcionários aumentou em 29%,
passando para 423, a fim de dar suporte ao forte
crescimento da empresa.

Projetos e Investimentos
n 
Foi criada a área de Relacionamento com Unimeds.
Seus profissionais buscam a integração total entre a
Fesp e suas associadas, por meio do conhecimento
e visitas às Unimeds do Estado e do Brasil. O objetivo é dinamizar todas as questões operacionais,
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n

racionalizando custos e melhorando a qualidade do
atendimento ao cliente em Intercâmbio.
E
ditou-se o Catálogo de Recursos Próprios das
Unimeds do Estado de São Paulo/2009, mapa de
referência sobre os hospitais, pronto atendimentos,
centros de diagnósticos, laboratórios, farmácias
e óticas da Unimeds. Além disso, prosseguem as
ações de incentivo às certificações de qualidade,
por meio do Programa Qualificare, que já avaliou
29 dos 40 hospitais da Unimed no Estado.

n

P
ara apoiar a Medicina Baseada em Evidências,
foi implantado o Sistema Sophia, criando um novo
banco de pesquisa e disseminação de protocolos clínicos, ágil e fácil de pesquisar. Todos os pareceres
e resumos publicados em 2008 foram compilados e
distribuídos para todas as associadas. Essa mesma
ferramenta tecnológica está servindo à Biblioteca
da Fesp, também inaugurada este ano, na Gestão do
Acervo Bibliográfico e Memória Institucional.

n

F
oi elaborada e estruturada a Política de Responsabilidade Social (RSA) da Fesp, ampliando os
principais programas e servindo como modelo a
ser adotado pelas Unimeds, com o intuito de trazer visibilidade para o Sistema como um todo. Os
projetos federativos de RSA são: Indicadores de

Os resultados da Federação das Unimeds do Estado de São Paulo (Fesp),
em 2009, destacam o forte crescimento verificado pelos indicadores de
desempenho econômico, operacional e de atendimento que, como poderá
ser observado neste relatório, são ascendentes.
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Principais Fatos

ponível para atender às Unimeds paulistas nas
questões de informação e orientação, minimizando custos de implantação e telefonia para
Singulares e Federações Intrafederativas. O
projeto já atende mais de 450 mil vidas e tem
capacidade para atender aproximadamente 1
milhão de clientes.

Responsabilidade Socioambiental, Projeto Felix
(inclusão digital), Programa Adoção Compartilhada, Projeto Luz (captação de córneas) e Projeto
Recicla Lâmpada. Também foram realizados ações
internas de consumo consciente, coleta seletiva e
redução de custos e desperdícios.
n

n

n

n

I
mplementou-se o Programa de Inclusão de
Profissionais com Deficiência e o Programa
Acessibilidade e Sensibilização, com objetivo de
desenvolver e preparar a Fesp para adotar uma
cultura inclusiva.
A
Associação Mulher Unimed do Estado de São
Paulo (Amusp), dando continuidade às ações de
prevenção da cegueira, por meio da disseminação
do Teste do Olhinho e de Acuidade Visual, comemorou o centenário de Louis Braille realizando
atividades para o fortalecimento de alternativas
inclusivas como a aquisição de impressora braille
e o projeto audiolivros.
A
criação da Equipe Clientes possibilitou condensar os dados de forma estratégica para análise e
atuação, melhorando o atendimento. Os resultados
beneficiaram o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), que pôde se adaptar mais facilmente
às exigências da ANS e iniciar o Projeto SAC
Estadual.
F
oi criado o Projeto SAC Estadual, que está dis-
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n

Ouvidoria já atendeu mais de 4 mil solicitações
A
e aprovou-se uma ferramenta de CRM (Customer
Relationship Management).

n

Consultório Online cresceu 19% em relação ao
O
ano de 2008, estabelecendo a ferramenta como
uma solução aderente e testada com todos os
softwares de gestão de mercado. Essa ferramenta
foi implementada em mais de 15 Singulares do
Estado de São Paulo, bem como em duas Federações Estaduais.

n

n

om a implantação do e-procurement, 70% das
C
transações passaram a ser efetuadas de forma
eletrônica, melhorando a eficiência operacional
e contribuindo para a redução do uso de papel.
A Central de Compras é a solução para a economia em escala dos itens que fazem parte do core
business.
 Portal Unimeds disponibilizou um pacote de
O
serviços para que as Singulares do Estado pudessem se adequar à Resolução Normativa nº 190,

da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que
tornou obrigatória a criação de portal corporativo
na internet a todas as operadoras.
n

n

n


A área de Tecnologia da Informação (TI) permitiu
o atendimento às novas exigências da ANS. O
conceito de prestação de serviço foi fortemente trabalhado, disponibilizando Hospedagem
de Sites (67 Unimeds), Hospedagem de E-mail
(69 Unimeds), Hospedagem de DNS – Domain
Name System (80 instituições, entre Unimeds e
hospitais do Sistema Unimed), Fesp Messenger
(23 Unimeds), Consultório Online (31 Unimeds),
Avaliação de Desempenho (4 Unimeds paulistas
e todo o Estado do Mato Grosso) e Intercâmbio
Eletrônico para todo o Brasil.

A Educação Corporativa da Fesp realizou diversas
atividades, atendendo um total de 3.861 beneficiários, sendo estes, colaboradores, cooperados e
dirigentes das Unimeds, totalizando 1.351 horas
de cursos.

Foi feito um mapeamento em empresas contratantes
permitindo identificar o perfil de saúde dos participantes, balizando ações de reeducação alimentar, qualidade de vida no trabalho, prevenção de
estresse e doenças crônicas, além da realização de
palestras e atividades em grupo, gerando captação
para outros programas, como o Gerenciamento de
Doenças.

n


A o todo, a Fesp realizou mais de 30 eventos
ao longo do ano direcionados a clientes, técnicos e dirigentes do Sistema Unimed. Dentre
os quais ressaltamos o XXVI Simpósio das
Unimeds do Estado de São Paulo (Suesp), que
reuniu mais de 1.000 pessoas no Hotel Sofitel
Jequitimar, no Guarujá; o VI Painel Jurídico
(Jusmed), evento que contou com cerca de 220
participantes, entre os quais, dirigentes do
Sistema, representantes do Poder Judiciário e
advogados; a V Jornada de Desenvolvimento;
o III Workshop de Marketing; e o I Encontro de
Comunicadores.

n


R ealizou-se um mapeamento da Comunicação
Corporativa nas Unimeds paulistas, para fazer
um diagnóstico da comunicação interna e externa
dentro do Sistema.

a força das unimeds paulistas
n 
79 cooperativas
n


M ais de 21 mil médicos cooperados

n


M ais de 19 mil empregos diretos

n


Em recursos próprios, são 269 unidades, sendo: 40
hospitais, 67 pronto atendimentos, 25 centros de
atendimento médico, 18 laboratórios, 17 centros
de diagnósticos e 87 farmácias.
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Diretoria Executiva

Crescimento e superação

E

m 2009 observamos que houve um crescimento
muito grande da Fesp como organização. Tivemos de nos reestruturar para responder a todas
as demandas geradas pelo rápido crescimento em
número de vidas atendidas, que vem sendo registrado
nos últimos anos. Para isso, uma das medidas foi desenvolver um estudo sobre a nossa estrutura organizacional,
analisando necessidades de adequação de processos,
recursos humanos e tecnológicos, de forma a assegurar
uma gestão sustentável.

(FIA), para melhorar os instrumentos de gestão atuais e
aprimorar os produtos e serviços oferecidos.
O controle da sinistralidade, que é um dos pontos considerados fundamentais da gestão, tem apresentado efetivos
progressos. Este ano, conseguimos reduções significativas
através de ferramentas implementadas e que estão alterando
positivamente nossos resultados.

Nesse contexto, tivemos de aumentar o nosso quadro
de funcionários em 29,25%, chegando hoje ao total de
423 funcionários e 10 estagiários. Ao mesmo tempo,
buscamos melhorar a integração entre todos, pois entendemos ser este o caminho para construirmos uma
empresa diferenciada, que tem entre seus princípios a
intercooperação. A gestão de pessoas continuará sendo
um dos nossos principais focos, de modo a colocar a Fesp
entre as melhores empresas para se trabalhar.

Com referência ao relacionamento e à colaboração
empenhados este ano junto às Singulares e Federações Intrafederativas do Estado, merece destaque o Programa de
Acompanhamento das Unimeds que, criado em 2008, tem
mostrado, na prática, sua eficácia. Esse programa foi instituído
pela Fesp com a finalidade de fazer um acompanhamento da
situação econômica/financeira das Unimeds para ajudá-las em
ações preventivas, para manter o equilíbrio de suas contas.
Portanto, como já foi possível notar, essa iniciativa está longe
de ser uma ação fiscalizadora, de intervenção na dinâmica da
administração das Unimeds paulistas.

Outra questão de relevância, neste ano, ainda na área
de gestão de pessoas, foi a implementação do programa
“Líder Fesp”. Com foco na formação das lideranças,
seu objetivo é manter uma grade de educação continuada
para as equipes de gestores da Fesp, por meio de parceria
estabelecida com a Fundação Instituto de Administração

Neste ano, o Núcleo de Assuntos Estratégicos (NAE) conseguiu forte representação nacional com aprovação de vários
projetos de lei, de interesse do Cooperativismo Médico. Para
melhor orientar os dirigentes das Unimeds nas questões que
envolvem o Judiciário, foi implementado o Comitê Jurídico
Estadual.
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“

A gestão de pessoas continuará
sendo um dos nossos principais
focos, de modo a colocar a
Fesp entre as melhores
empresas para se trabalhar

“

Ao final de mais um ano, e passados os quatro desta gestão, é uma satisfação constatar que alcançamos praticamente
todas as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), discutido e aprovado em junho de
2006. Trabalhamos para manter a governabilidade, a
harmonia e a sustentabilidade no Sistema Unimed
Paulista.
Contudo, resta ainda um trabalho importante
pela frente no que se refere aos três gargalos que
afetam nossas operações – a questão tributária,
a judicialização da medicina e a regulação da
ANS – que aumentaram muito os nossos custos.
O desafio agora é intensificar nosso empenho na
busca por alternativas que possam derrubar ou
minimizar os efeitos desses entraves.
Forte abraço e saudações cooperativistas.
Waldemar D’Ambrósio Filho
Diretor-Superintendente
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Diretoria Executiva

Balanço positivo

“

Atingimos os objetivos estabelecidos
no início desta gestão, criando um ambiente
de trabalho produtivo

E

“

mbora diante de um cenário geral ainda sob os reflexos
da crise econômica mundial – cujo período mais crítico,
sem dúvida, se deu no ano anterior –, nosso balanço,
como poderá ser constatado neste relatório, apresenta
números bastante positivos tanto no resultado financeiro
como contábil e operacional.
Exatamente em razão da conjuntura econômica
nacional, a área financeira da Fesp atuou com cautela,
mantendo as reservas financeiras em bancos sólidos e
seguros, mas, ao mesmo tempo, conseguiu garantir boa
rentabilidade nas aplicações financeiras.
Por outro lado, foi registrado um incremento de
mais de R$ 20 milhões, viabilizado por um expressivo
aumento da carteira de clientes, que somente este ano
cresceu em mais de 20%. Já em relação ao fluxo de
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caixa, apesar de algumas turbulências pontuais, o resultado
deste ano indica um superávit de R$ 3,2 milhões.
Esse quadro favoreceu a Fesp para enfrentar um dos maiores desafios do período que foi o de cumprir, com recursos
próprios, todas as exigências Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) no tocante à constituição dos ativos
garantidores estabelecidos na Resolução Normativa 159.
Condição obtida por meio de negociações com instituições
financeiras, nas quais os ativos foram vinculados à ANS através da Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP), mantendo
uma performance na rentabilidade das operações compatível
com o Certificados de Depósito Interbancário (CDI).
Paralelamente, a Fesp fez todas as provisões de tributos
e entramos no “Refis da Crise” (Programa de Recuperação
Fiscal) para equacionar a situação tributária. E, nesse sentido,
a Federação também desempenhou um importante papel
junto às Unimeds do Estado ao viabilizar linhas de crédito
bancário, com taxas reduzidas, em relação às praticadas no
mercado. Com isso, várias Singulares puderam obter os recursos necessários para cumprir com as garantias exigidas
pela ANS.
Já do ponto de vista organizacional, no nosso ambiente

corporativo, tivemos avanços importantíssimos. Isto porque,
dentro do que foi proposto em nosso Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), podemos afirmar que atingimos,
praticamente, todos os objetivos estabelecidos no início desta
gestão. Entre eles, um a que atribuo maior importância foi o
de criar um ambiente de trabalho com produtividade, focado no envolvimento com pessoalidade. Esse foi um grande
ganho obtido. A empresa se redescobriu, está se conhecendo
melhor, o que é fundamental para sua evolução.
E, considerando que, neste momento em que estamos
prestando contas sobre as atividades desenvolvidas durante
o ano de 2009, também encerramos o período de quatro anos
de mandato desta diretoria, o balanço que fazemos, da nossa
entrada até aqui, é de que o saldo é extremamente positivo. A
empresa foi dimensionada para atender a demanda interna e
externa. Saímos de um patamar de contratos de 160 mil vidas
e chegamos a 450 mil. E estamos investindo em nosso quadro
funcional, passando a ser incentivadores do aprimoramento
profissional, quando, por exemplo, estabelecemos um programa de educação continuada, bastante valorizado, que vem
promovendo cursos de uma maneira como nunca se fez.
José Marcondes Netto
Diretor Financeiro
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Diretoria Executiva

A consolidação do modelo de gestão

E

m 2009 consolidamos as ações iniciadas há quatro
anos, com o começo da nossa gestão. Graças ao
modelo implementado, apoiado no trabalho em
equipe, valorizando o relacionamento entre os
departamentos, conseguimos integrar melhor as diferentes áreas da Fesp, além de estimular e promover maior
qualificação das equipes, tudo isso visando à qualidade
da prestação do serviço.
Institucionalmente nos tornamos mais coesos, estabelecendo um diálogo mais direto e efetivo com os dirigentes do Sistema Unimed do Estado de São Paulo e seus
cooperados, também uma questão fundamental para os
bons resultados que colhemos agora e que compartilhamos com as Federações Intrafederativas e Singulares.

O departamento de Tecnologia da Informação (TI)
continuou, neste ano, desenvolvendo importantes ferramentas para o auxílio das operações, não somente das
Singulares paulistas como para todo o Sistema Unimed, a
exemplo do que já ocorreu com o software de Intercâmbio Eletrônico, o Consultório Online e a identificação/
autorização dos clientes por meio do uso da biometria,
que agiliza o atendimento e evita possibilidade de fraude.
Outro desenvolvimento importante foi o que ofereceu
às Singulares um pacote de serviços para que pudessem
adequar-se à Resolução Normativa RN nº 190, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que tornou
obrigatória a criação, pelas operadoras de planos de
saúde, de portal corporativo na internet.

Na área comercial, voltamos a registrar crescimento,
chegando à marca de 469.483 vidas, contra as 366.058
de 2008, o que representa um aumento de 23%. E, considerando que iniciamos a gestão com 160 mil clientes,
o crescimento no período é bastante expressivo, o que
comprova que a meta estabelecida no PDI, discutido e
aprovado no primeiro ano de atividade desta diretoria,
de tornar a Fesp um polo mercadológico das Unimeds do
Estado de São Paulo, foi amplamente alcançada. Também
a área de Relações Empresariais e Cadastro realizou um
importante trabalho, que nos permitiu contar com um
atendimento no pós-venda muito melhor.

Já o trabalho realizado pelo Núcleo de Negociação
de Órteses, Próteses, Materiais Especiais e Sínteses
(OPMES) foi, de fato, uma quebra de paradigma. O nível
de economia para o sistema Unimed tem sido significativo, sendo que, em 2009, gerou redução de custos para a
Fesp em cerca de R$ 3,5 milhões, nas 1.113 negociações
realizadas. A partir de 2009 o Núcleo passou a contar
com um software específico, que permitiu cadastrar
todas as empresas e materiais, os respectivos registros
na Anvisa etc.
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Nas demais áreas, alcançadas as metas do nosso PDI,

“

Nos tornamos mais coesos
ampliando o diálogo com as
Unimeds paulistas, o que foi
vital para os bons resultados
que colhemos

“

o trabalho tem se desenvolvido no sentido de ampliar as
ações bem-sucedidas e aumentar os resultados positivos.
É o caso, por exemplo, do Núcleo de Atenção à Saúde
(NAS), que tem feito um trabalho maravilhoso
com grupos de idosos, assim como com o de
gerenciamento de pacientes crônicos, hoje
em torno de 1.300; e a farmácia que,
inaugurada no final do ano passado,
vem ampliando o atendimento aos
usuários da Unimed.
Dr. Luiz Roberto
Dib Mathias Duarte
Diretor de
Desenvolvimento e Mercado
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INTERCOOPERAÇÃO

INTERCOOPERAÇÃO

Diretoria Executiva

Integração suporta crescimento

“

O desaﬁo foi enorme e apaixonante, exigindo
um esforço hercúleo no desenvolvimento e
crescimento da empresa

N

“

o ano de 2006, em Campinas, a chapa vencedora
“Integração”, juntamente com as Singulares Paulistas, desenhou o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Tínhamos muitos sonhos, projetos e
trabalho pela frente, que só poderiam ser cumpridos com
o esforço conjunto.
O desafio da diretoria de Gestão Operacional e Marketing foi enorme, o que tornou o processo complexo
mas, ao mesmo tempo apaixonante, exigindo um esforço
hercúleo para acompanhar o desenvolvimento imposto pelo
crescimento da empresa.
A interação com as demais diretorias, principalmente
a de Desenvolvimento e Mercado, foi fundamental para
finalizarmos este mandato próximos de alcançarmos meio
milhão de usuários e com faturamento na casa dos R$ 42
milhões mensais.
Esse crescimento precisou ser acompanhado por um
trabalho estruturado do Departamento de Contas Médicas,
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que teve um aumento nesses quatro anos de 56% na receita. Outra parceria fundamental foi com o Departamento
de Tecnologia da Informação, que ajudou a melhorar os
processos com ferramentas para auxiliar o gerenciamento
eletrônico dos dados e seus fluxos (Ged Workflow).
A Auditoria fez um excelente trabalho implantando
o Rol de Procedimentos Médicos Unimed, baseado na
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM), da Associação Médica Brasileira,
seguindo as normas da Anvisa, ANS e Procon. Com a
adoção do Manual de Intercâmbio Nacional, ocorrido no
início deste ano, o trabalho de autorização do SAC, para
análise de pareceres técnicos, atingiu elevado patamar de
padronização.
O Projeto SAC, com investimento de R$ 1,1 milhão,
disponibilizado para todas as Unimeds, com capacidade
de atender 1 milhão de clientes, conta hoje com 50% de
sua capacidade absorvida, tamanha a adesão e interesse.
Além disso, a Ouvidoria como um canal adicional ao
cliente para registrar suas manifestações, que integrada
ao SAC a partir de 2010, fará parte de uma ferramenta
única de CRM (Customer Relationship Management),
que gerenciará todo o relacionamento com os clientes e
permitirá a total integração dos departamentos.
Para apoiar este crescimento, consolidar nossa estra-

tégia e estreitar o relacionamento com nossos diversos
públicos – médicos cooperados, clientes, funcionários,
comunidade e formadores de opinião –, realizamos mais
de 30 eventos por ano. Assim, divulgamos amplamente o
que estamos fazendo e reforçamos os valores e princípios
cooperativistas.
A Comunicação Corporativa foi outro pilar importante
para o alinhamento das Unimeds e para apoiar projetos das
demais Diretorias da Fesp, como o desenvolvimento do
Relatório de Ações Sociais, tão importante para o Sistema
Unimed.
Também ampliamos a atuação do setor de Relacionamento com Unimeds, a fim de otimizar processos operacionais, custos e ampliar o intercâmbio de ideias no Estado.
O grande mérito da gestão 2006/2010 não foi ter
simplesmente atingido os objetivos do PDI, mas sim ter
conquistado a pacificação no Estado. Hoje, a chapa “Integração” agrega e representa todas as Unimeds do Estado
de São Paulo.
Fico feliz em ter contribuído para a construção desse
caminho de paz e crescimento que a Fesp trilhou.
Dr. Ciro da Silva Monteiro
Diretor de Gestão Operacional e Marketing
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