












 A Unimed Rio Preto foi fundada no ano de 1971 com um desafio: o de 
traçar um novo padrão de relacionamento entre médico e paciente, além de re-
volucionar a assistência médico-hospitalar na região. 

 Passados mais de 40 anos, pela competência e empenho de todos os 
envolvidos diariamente na vida da cooperativa, fica fácil olhar para trás e ver que 
essas metas continuam vivas. Não mais como um sonho, mas como uma realidade 
construída a cada dia. 

 A Unimed Rio Preto inicia 2012 com 173 mil clientes 

que contam com cobertura médico-hospitalar, 
exames complementares e, principalmente, a livre 
escolha dos médicos que hoje já somam mais de 
1,2 mil cooperados.  
 A excelência administrativa, aliada a fatores como o compromisso com a 
saúde e o bem-estar, bem como a necessidade de garantir as melhores condições 
de trabalho e remuneração aos cooperados, fazem da Unimed Rio Preto uma das 
singulares do sistema com maior prestígio, crescimento, estabilidade e credibilida-
de. 

 Atualmente, a Unimed Rio Preto está entre as 41 Unimeds de grande porte 
no país, com mais de 100.000 clientes, de acordo com a Unimed do Brasil. Fator 
que, aliado a outros como a gestão de alta performance e os serviços exclusivos 
oferecidos a todos os clientes fazem com que a Unimed rio-pretense seja exem-
plo e destaque em todo Brasil, como o Pronto-Atendimento Infantil 24h, Unimed 
Lar, Central de Quimioterapia, duas Farmácias, Unidade de Vacinação Adulto e 
Infantil, Medicina Preventiva, SOS 24 horas, Beabá Bebê, Acessórios Ortopédicos, 
Campanhas Preventivas, entre outros.

 Porém, para garantir a liderança nos serviços prestados e obter a satisfação 
plena dos clientes, é preciso investir também em mão de obra. A Unimed Rio Preto 
acredita que são as pessoas, os profissionais que fazem a diferença no dia a dia 
empresarial. 

 Parabéns, colega cooperado, por ser responsável por essa trajetória de 
crescimento e sucesso.





Negócio

Soluções em saúde para oferecer aos clientes a melhor assistência médica com 
foco na prevenção de doenças e promoção da saúde, gerando satisfação e resul-
tados para pessoas e empresas.

Missão
Promover saúde, 
valorizar o 
trabalho médico 
e garantir a
satisfação dos 
clientes.
Visão

Ser reconhecida como referência em saúde, oferecendo uma medicina ética e 
sólida em busca de melhoria na prestação de serviços. 

Crenças e Valores

A Unimed São José do Rio Preto tem o compromisso permanente com os princí-
pios éticos, promoção à saúde, respeito ao ser humano, satisfação dos cooperados, 
clientes e colaboradores, busca da excelência, valorização do trabalho médico, 
transparência na gestão e responsabilidade social.



Da esquerda para direita: João Aris Kouyoumdjian, Marco Aurélio van Erven, 
Luiz Fernando Colturato, Pedro Teixeira Neto, André Luiz Reis, Emerson Gomez, Wilson Monteiro Junior.
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Pedro Teixeira Neto | Vice-presidente
João Aris Kouyoumdjian | 1º Tesoureiro
Wilson Monteiro Junior | 2º Tesoureiro
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Mensagem 
do Presidente
Diretor Presidente
colturato@unimedriopreto.com.br 

 
 
 Desde março de 2006, quando iniciei na presidência, nossa gestão administrativa 
caracterizou-se pela busca da excelência através do planejamento estratégico, da otimização 
dos recursos e da valorização do capital humano, sem esquecer o intercâmbio com todo o 
Sistema Unimed, além de outros órgãos reguladores como a Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, o Judiciário e as entidades de classe.

 Elaboramos o Relatório de Gestão 2009 - 2012, um instrumento fundamental para o 
acompanhamento, controle e avaliação das ações, resultados e serviços prestados pela Uni-
med São José do Rio Preto, com o objetivo de facilitar o acompanhamento da gestão, permitir 
comparabilidade entre os períodos administrativos, estabelecendo padrões de análise e pro-
movendo a disseminação e transparência das informações, subsidiando as instâncias gestoras 
e o controle administrativo. 

  Para que todos os projetos que foram colocados em prática ao longo desses anos pu-
dessem ser concretizados com sucesso, demos o primeiro passo: a partir de diversas análises 
de cenários, planejamentos e decisões pontuais, conseguimos saldar todos os dividendos da 
cooperativa que hoje pode se orgulhar da condição financeira que ostenta - Dívida Zero nas 
esferas municipal, estadual e federal.

 E isso foi feito sem que nenhum serviço fosse prejudicado. Conseguir manter o nú-
mero de clientes, sem que eles migrassem para outros planos de saúde, já seria uma grande 
conquista para a nossa cooperativa. Mas conseguimos ainda mais. Nos últimos três anos, con-
quistamos mais de 20 mil novas vidas, incorporamos a carteira de clientes da Unimed Jales, 
fechamos contrato com a Associação Policial Militar de Assistência à Saúde - APOMAS e hoje 
contamos com mais de 173 mil clientes.

 Outro ponto que nos orgulha muito é a remuneração de cada cooperado. Quando 
assumi, há 6 anos, o valor da consulta era R$ 42,06. Hoje, o novo valor de R$ 70,00 é motivo 
de muito orgulho para todo o Sistema Unimed, pois é uma das melhores remunerações do 
país, dentre quase 400 Singulares, espalhadas no Brasil.
 
 Nesse período em que estivemos à frente da administração, expandimos ainda mais a 
gama de serviços exclusivos. Inauguramos mais uma unidade da Farmácia Unimed, ampliamos 
a Unimed Lar e firmamos parceria comercial com três importantes farmácias de manipulação 
da cidade para garantir descontos em medicamentos para todos os cooperados e clientes. 
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 Aumentamos a atuação da Medicina Preventiva junto aos cooperados e clientes por 
meio da criação e implantação do Gerenciamento de Doenças Crônicas – G.D.C., atuando em 
pacientes portadores de diabetes, hipertensão, obesidade e dislipidemias, além de campanhas 
de prevenção de hepatite C, câncer de mama e próstata. Programas que já surtem efeitos 
perante a ANS, melhorando nosso Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS.
 
 Durante nossa administração, nos preocupamos também em levar saúde e bem-estar 
para toda população. Com isso, fizemos com que a marca Unimed estivesse sempre ligada 
à qualidade de vida. Inauguramos na cidade uma série de Academias Para Todas as Idades - 
ATIs, o Banco de Leite Humano, primeiro da história de Rio Preto, intensificamos o Programa 
Beabá Bebê, referência hoje em todo país, além de promover atividades e campanhas de 
orientação para toda população em diversos momentos do ano com temas como doação de 
órgãos, diabetes, hipertensão, hepatite, obesidade, entre outros.  

 Os resultados de destaque conquistados pela Unimed São José do Rio Preto em diver-
sas áreas obtiveram reconhecimento nacional através de uma série de premiações recebidas 
durante esse período. Figuramos entre as 1.000 maiores empresas do país de acordo com o 
ranking do jornal Valor Econômico em 2009 e 2011 e também entre as 25 “Melhores na Ges-
tão de Pessoas” pela Revista Valor Carreira. As revistas Você S/A e Exame apontam a Unimed 
Rio Preto, por quatro anos, como uma das “150 Melhores Empresas Para Você Trabalhar” no 
país. 
 
 A revista Época em parceria com o Great Place to Work Institute Brasil, apontaram a 
Unimed Rio Preto como uma das 100 Melhores Empresas do País Para se Trabalhar e uma das 
Melhores para as Mulheres Trabalharem.
 
 Em 2010, nossa Unimed foi “case de sucesso” na área de Marketing e novamente, em 
2011, ganhou em primeiro lugar, o XXVIII Simpósio das Unimeds do Estado de São Paulo - 
SUESP 2011.
 
 Nosso Call Center também recebeu nos anos de 2010 e 2011 o Prêmio Nacional Uni-
med de Relacionamento, que posicionou nossa central de atendimento telefônico como um 
dos melhores do país, no Sistema Unimed. 
 
 Além disso, conquistamos diversos selos que revelam nossa preocupação social e am-
biental como o Selo de Responsabilidade Social, conferido pela Unimed do Brasil àqueles que 
fortalecem os princípios do cooperativismo e contribuem para a construção de uma socieda-
de mais justa e sustentável, Selo Empresa Solidária, do Fundo Social de Solidariedade de São 
José do Rio Preto e o Fundação Abrinq - Save The Children pelos compromissos assumidos na 
defesa dos direitos da criança e do adolescente.
 
 Mas o nosso compromisso com a Unimed São José do Rio Preto não termina com o 
encerramento de nossa gestão. Já aprovado em Assembléia Geral Extraordinária, o Plano Dire-
tor de Ampliação da Unimed Serviços terá nos próximos meses o início das obras. Serão mais 
de 7.500 m2² para ampliar os serviços existentes, além de abrigar os novos, como o Pronto 
Atendimento Adulto, a unidade completa de Medicina Física e Reabilitação, além do SOS Uni-
med 24 Horas, com data prevista para entrega no final de 2013. Também estamos finalizando 
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a construção de mais um andar no prédio da sede administrativa da Unimed.  

 Nossas atividades à frente da cooperativa estão terminando, mas com o forte senti-
mento de dever cumprido. Tenho a certeza que nosso trabalho continuará na busca de opor-
tunidades de crescimento e de melhorias contínuas para oferecermos a você, nosso colega 
cooperado, a melhor experiência de realização e satisfação.

 Não poderia deixar de fazer um sincero agradecimento a todos os colegas participan-
tes dos Conselhos, Comitês, Auditores, Plantonistas e Conselho Administrativo pela valiosa e 
inestimável contribuição e, ainda, pelas várias e repetidas demonstrações de conhecimento e 
companheirismo da equipe de colaboradores extremamente qualificados e dedicados. Gos-
taria também de agradecer principalmente à minha família, que soube entender em diversos 
momentos a minha ausência no ambiente familiar.
 
 Dessa forma, encerramos nosso mandato com o orgulho de deixar para a próxima 
administração uma Unimed fortalecida e com olhos em um futuro promissor.

 

 Obrigado.

 Luiz Fernando Colturato
 Diretor Presidente
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Vice-Presidente - Diretor de Produção Médica e Auditoria
falecomadiretoria@unimedriopreto.com.br

Produção Médica e Auditoria
 

 Na Área de Produção Médica,  registramos no ano de 2011 um acréscimo relevante de 
10% na quantidade de guias processadas, apurando uma média de 165 mil guias por mês. No 
ano de 2010 este número foi equivalente a 150 mil guias já com o acréscimo de 3% do ano 
anterior. Abrangemos nesses números  todos os tipos de atendimento, fato que evidencia a 
intensa e crescente utilização de nossos clientes aos serviços oferecidos pela rede credencia-
da e cooperados.

 Apresentamos no gráfico a seguir um comparativo da distribuição destes atendimen-
tos. Apuramos que do valor total pago no ano de 2011 equivalente a R$ 271 milhões, 19% foi 
destinado à remuneração de consultas eletivas. Um acréscimo de 2% em relação ao que as 
mesmas representavam no ano de 2010. Além da crescente quantidade de atendimentos 
realizados,  este destaque das consultas se manifesta pela valorização das mesmas junto aos 
médicos cooperados, chegando ao patamar de R$ 60,00.
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 Detalhando as consultas eletivas citadas, identificamos no ano de 2011 uma quanti-
dade expressiva de atendimentos. Desembolsamos o valor total de R$ 50.665.997,35 com o 
montante de 867 mil consultas, contra 781 mil no ano anterior. Uma variação significativa de 
11% na quantidade de atendimentos realizados por nossos cooperados, como se observa nos 
dados abaixo.      
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 Apresentamos no próximo gráfico o impacto das internações clínicas e cirúrgicas (in-
cluindo os honorários médicos) e observamos que estas continuam em crescimento. Foram 
realizadas 29 mil internações no ano de 2011, sendo 5% a mais do que no ano anterior. Com 
relação aos valores pagos, esta variação é ainda mais expressiva, com acréscimo de 19% em 
relação a 2010, atingimos o patamar de R$ 103 milhões desembolsados com internações. 

 A procura de nossos clientes por atendimentos de urgência/emergência é evidenciada 
no gráfico a seguir. A variação do valor total pago em 2011 foi 14% maior do que no ano de 
2010, embora menor do que a variação do ano passado (26%). É notório o crescimento da 
procura pelo atendimento imediato. 

Atingimos um patamar de aproximadamente 

134 mil atendimentos 
de urgência neste ano, contra 128 mil do ano 
passado, representando o valor desembolsado 
de R$ 6.056.229,33.
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 Na realização de exames e atendimentos ambulatoriais, observamos o reflexo do 
acréscimo na quantidade de consultas eletivas prestadas por nossos cooperados, detalhadas 
anteriormente. No gráfico abaixo demonstramos o comportamento destes atendimentos rea-
lizados na rede credenciada da Unimed São José do Rio Preto, totalizando no ano de 2011 um 
volume de 909 mil contas analisadas, sendo 6% a mais do que no ano anterior, representando 
o valor desembolsado de R$ 97.446.244,77.
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 Na apresentação eletrônica de contas médicas concluímos no início de 2011, em par-
ceria com os prestadores de serviços que possuem sistema próprio, a transição do formato do 
arquivo eletrônico (TXT para XML), estabelecido pela ANS através do padrão TISS.  Assim, nos 
adequamos totalmente às regras preconizadas pela agência reguladora, nesse quesito.

 Em busca de maior informatização na apresentação das contas médicas, expandimos 
em 2011 a ferramenta ‘Complemento de Guias via Web’, utilizada por prestadores da rede 
que não possuem sistema próprio. O projeto iniciado em julho de 2009, foi intensificado 
no ano de 2010 e em 2011 realizamos algumas modificações no processo, aplicando treina-
mentos coletivos e individuais, de acordo com a necessidade identificada pelas auditorias. 
Esta ação, além de contribuir para a qualidade das cobranças dos prestadores, beneficia o 
desenvolvimento das atividades do Departamento de Produção Médica, reduzindo assim o 
processamento manual das contas, conforme explicitado no gráfico abaixo. Para 2012, com a 
implantação do novo sistema operacional, o planejamento é para que 100% das contas sejam 
apresentadas eletronicamente.

 Constantemente implantamos melhorias nos processos e análises que tangem as con-
tas médicas. Em continuidade às melhorias implementadas nos anos anteriores desenvol-
vemos novas regras de controle e auditoria eletrônica, assegurando assim a apresentação 
correta das cobranças dos prestadores de serviços e a qualidade nas informações enviadas ao 
Sistema de Informação de Produtos (SIP) e junto aos arquivos de cobrança a outras singulares/
empresas (XML e PTU). 

 Ampliamos ainda o projeto de auditoria in-loco e online, ou seja, em parceria com as 
nossas auditorias médica e de enfermagem, aumentamos o número de contas analisadas nas 
próprias dependências dos hospitais, com acesso direto ao banco de dados Unimed. 
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Mais de R$ 2,5 milhões econo-

mizados em OPME nos anos de 

2009, 2010 e 2011.
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Diretor Administrativo, Financeiro e Tecnologia da Informação
falecomadiretoria@unimedriopreto.com.br 

Administrativo e Financeiro

 A economia brasileira apresentou oscilações em seus principais indicadores refletindo 
o impacto das crises financeiras nos mercados mundiais e chegou ao final de 2011 com o PIB 
estagnado. O BACEN adotou uma política monetária menos restritiva em relação ao controle 
da inflação, reduzindo a taxa básica de juros da economia (Selic).

 Como o nosso mercado é cíclico e elástico às variações de emprego e renda, tive-
mos reflexos negativos para a economia brasileira. Por outro lado, em 2012 a economia deve 
começar desaquecida, mas aos poucos deve retomar o ritmo de crescimento em razão dos 
recentes incentivos governamentais e da queda dos juros.

 O balanço de 2011 foi bom para a Unimed São José do Rio Preto com 

faturamento de R$ 353 milhões, 
9% maior em relação a 2010. O setor foi beneficiado pelo au-
mento de empregos com carteira assinada. Para 2012, con-
trolar a inflação nos custos de saúde é o maior desafio.

 As contraprestações líquidas da Unimed cresceram 9% ao ano, atingindo R$ 207 mi-
lhões em 2011, não incluindo receitas de serviços prestados na rede própria e credenciada da 
Unimed para clientes do segmento de intercâmbio e empresas de custo operacional.

 O faturamento com os atendimentos dos serviços prestados para o segmento Inter-
câmbio e Custo Operacional cresceram a taxas de 15% (R$ 77 milhões) e 20% (R$ 44 milhões) 
respectivamente, superior ao mercado de saúde suplementar conforme dados divulgados 
pela ANS para operadoras de grande porte.

 O número de beneficiários de planos médicos atingiu 124 mil em dezembro de 2011, 
crescimento de 10% em relação a 2010. Se contarmos com a massa de beneficiários de 
intercâmbio a quem prestamos serviços médicos e hospitalares, atingimos 173 mil clientes 
atendidos em nossa área de ação.
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 O crescimento da base de clientes, a gestão eficiente do fluxo de caixa e do custo 
assistencial, ganhos de escala administrativos, sinergias entre as operações, entre outros fato-
res, garantiram um resultado positivo. A redução do tempo de recebimento do faturamento 
refletiu no aumento de 12% na entrada de recursos financeiros em relação a 2010, chegamos 
a R$ 377 milhões e geração de caixa de R$ 28 milhões. O índice de liquidez geral atingiu 2,56 
no final do ano representando um dos melhores patamares do Sistema Unimed.

 A Unimed São José do Rio Preto atende todas as exigências regulatórias da ANS. Em 
31 de dezembro de 2011, a Cooperativa apresentava R$ 31 milhões referentes às Provisões 
Técnicas exigidas pela ANS. Neste valor estão incluídas as verbas relativas ao ressarcimento ao 
SUS, R$ 525 mil. Embasado em diversos argumentos técnicos e jurídicos tais cobranças estão 
sendo questionadas na esfera administrativa, e apesar de entender como indevido o aludido 
ressarcimento, a Cooperativa efetuou o provisionamento em cumprimento a instrução norma-
tiva editada pela ANS.

 A sinistralidade aumentou 6% em relação a 2010, valor preocupante. O número de 
internações permaneceu estável, porém com aumento daquelas de alto custo e de longa 
permanência. A melhor remuneração médica aplicada a partir fevereiro de 2011 privilegiou o 
nosso cliente nas agendas dos consultórios e prestadores de serviços (fato positivo), porém 
refletiu em aumento de custos assistenciais.

 Em 2011, grande parte da agenda regulatória apresentada pela ANS em 2010 foi im-
plantada em atos normativos diversos após serem objeto de consultas públicas e câmaras 
técnicas. Os nove eixos de regulação estabelecidos pela ANS tiveram sua regulamentação 
iniciada e as operadoras precisaram se preparar para os impactos em seus modelos de ne-
gócios em 2011 cujos efeitos devem permanecer em 2012. Estes eixos são um novo modelo 
de financiamento, assistência ao idoso, interação com o SUS, garantia de acesso e qualidade 
assistencial, modelo de pagamento aos prestadores, assistência farmacêutica, acesso à infor-
mações.

 Em 2011, foi atualizado o rol de procedimentos obrigatórios a serem cobertos pelas 
operadoras. Nesta atualização, foram incluídos 60 novos procedimentos, que vigem a partir 
de janeiro de 2012. Também em 2011 foram ampliadas as regras para portabilidade de carên-
cia, definidos prazos máximos para atendimento e novas regras para a migração/adaptação 
de contratos, e, mais recentemente, regulamentados os artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998, que 
estipulam os direitos de aposentados e demitidos na saúde suplementar.

 O grande desafio nos mercados de saúde suplementar continua sendo a questão 
do financiamento da atividade que possui custos crescentes em todo o mundo em razão 
da incorporação acrítica de tecnologias e o aumento da demanda por serviços de saúde. A 
Cooperativa deve incentivar os beneficiários para a prática de hábitos saudáveis, mediante 
programas de promoção à saúde e prevenção de doenças. O envelhecimento populacional já 
mostra impactos relevantes para o financiamento dos sistemas de saúde. O equacionamento 
desses desafios passa necessariamente pelo maior cuidado do indivíduo com sua saúde.
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Tecnologia da Informação
 O investimento na TI da Unimed Rio Preto é contínuo. Temos programa mensal de 
reposição de hardware, desenvolvemos diversos projetos no autorizador online para propiciar 
autonomia para as clínicas e agilidade nos atendimentos aos beneficiários, fomos pioneiros 
no Brasil na implantação do Guia Médico na forma de aplicativo gratuito para iPhone e iPad 
disponível a toda comunidade, utilização também de forma pioneira de SMS (“torpedos”) para 
comunicar via celular os clientes sobre a análise de procedimentos requisitados.

 Implantamos o atendimento eletrônico do intercâmbio por meio do WSD (Web Ser-
vice Directory), interface única de autorizações pela internet, desenvolvida pela Unimed do 
Brasil, que propiciou agilidade nas autorizações e melhora no ranking das Unimeds do país. 
 

 Hoje a Unimed Rio Preto é uma das pou-
cas com classificação “A” (nota máxima).
 Desenvolvemos o Extrato Trimestral do Cooperado que mostra graficamente a produ-
ção médica, requisições (exames) e os prestadores mais utilizados dos últimos 36 meses. O 
cooperado pode acompanhar seu faturamento assim como o financeiro de seus pedidos. O 
extrato é meramente informativo e tem função didática.

 O Pronto Atendimento Infantil, Central de Quimioterapia, Unimed Lar (Home Care), 
Enfermagem, Compras, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional foram totalmente in-
formatizados como parte do programa de implantação do novo sistema Tasy.

Infra-estrutura

 A atual diretoria estabeleceu programa de investimento mensal contínuo em TI. Nos 
últimos anos substituímos antigos servidores, ampliamos a central de dados com novos equi-
pamentos e atualizamos em média cinco equipamentos/mês utilizados pelos colaboradores.

 Todos os servidores desktop foram virtualizados em seis servidores físicos. Em 2011 foi 
instalado novo storage com a tecnologia mais recente disponível, utilizando discos sólidos e 
armazenamento virtual.

 A sede administrativa na avenida Bady Bassitt foi interligada por fibra óptica com a 
Unimed Serviços, garantindo a segurança e ampliando a velocidade na transmissão de dados 
em 30 vezes.

 O backup dos dados foi ampliado por meio da aquisição de novos equipamentos. O 
link de internet/redundância de comunicação de dados agora permite serviço mais ágil e es-
tável para os beneficiários, cooperados e prestadores de serviço.
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Diretor de Atendimento ao Cliente, Call Center e Ouvidoria
falecomadiretoria@unimedriopreto.com.br

Atendimento ao Cliente

 Atender bem e superar as expectativas dos beneficiários. Essa é o nosso objetivo. 
 
 Uma das características responsáveis pela liderança da Unimed São José do Rio Preto 
em todo o país é o pioneirismo tecnológico, desde 1997 com a implantação do cartão mag-
nético e em seguida, da biometria - o finger print, sistema amplamente utilizado em diversos 
países para conferir segurança em todo o processo de atendimento. Através deles, estamos 
reduzindo a cada dia o número de beneficiários presentes na sede administrativa da Unimed. 

 Dessa forma, as solicitações de consultas, exames e diversos procedimentos são autori-
zados através do Autorizador online, agilizando o processo de atendimento, o processamento 
da conta internamente e o pagamento aos cooperados e rede de prestadores.

 Direto dos consultórios médicos e da rede de prestadores, todas as 

solicitações de autorizações são realizadas e analisadas. Essa faci-
lidade é sinônimo de agilidade para todos, 
pois o paciente já sai do consultório médico 

com os exames e/ou internações solicitados 

e a partir do envio do SMS,  

a Unimed Rio Preto se comunica com o beneficiário.

 A agilidade e facilidade estão em primeiro plano, como se observa no gráfico a seguir, 
com a redução de beneficiários presentes na sede da Unimed.
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 A Unimed São José do Rio Preto vem garantindo a nota máxima no processo de in-
tercâmbio prevista no Manual do Intercâmbio Nacional, onde fortalecemos a marca trazendo 
maior satisfação aos beneficiários. Acompanhe na tabela abaixo a evolução da nossa classifi-
cação com a nota máxima A, descrita como PERFEITA. A partir de junho de 2010 obtivemos 
o nível “A”, nota máxima no ranking, que nos assegura a maior remuneração no intercâmbio.
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Call Center, SAC e CHAT 24 Horas
 
 O atendimento ao cliente é o símbolo máximo de atenção e respeito ao público que 
utiliza nossos produtos e serviços. 

 Um dos desafios de 2011 foi manter o foco na qualidade do atendimento, direcionan-
do atenção na maior ferramenta de comunicação que existe na empresa: os recursos huma-
nos. Foram realizados mais de 300 horas de treinamentos, desde técnica de atendimento a 
processos internos, tudo isso para agilizar e qualificar os serviços.

 Como resposta ao resultado dos treinamentos, o nosso Call Center garantiu o quinto 
lugar na edição 2011 do Prêmio Nacional Unimed de Relacionamento com o Cliente realizado  
anualmente pela Federação das Unimeds do Estado de São Paulo - FESP. Dentre vários itens, 
são avaliados o número de ligações recebidas, tempo de espera do cliente, ações internas 
para a capacitação da equipe, inclusive entrevistas com clientes que utilizam o serviço, entre 
outros.

 O investimento contínuo em tecnologia, possibilitou à rede de prestadores, clínicas e 
consultórios o desenvolvimento de ferramentas necessárias para abertura de protocolos, in-
clusão de serviços ou procedimentos, requisição de internações eletivas ou de urgência, tudo 
de forma online, gerando um atendimento aos beneficiários muito mais moderno, ágil e com  
maior autonomia.

 23% foi a redução que obtivemos no volume de liga-

ções comparado com o ano de 2009, incluindo o movimento do SAC, que vem 

crescendo devido a divulgação da linha exclusiva gratuita aos nossos beneficiários, o 0800 

772 94 67, atendendo as exigências do Decreto Lei 6.523/08.
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Ouvidoria
 
 Desde a posse da atual diretoria, a Ouvidoria vem atuando de forma contínua. Os 
números mostram uma grande redução das reclamações. Esse resultado é fruto do trabalho 
árduo dos Conselheiros, Auditores e Colegas Cooperados, no sentido de garantir a satisfação 
dos nossos 173 mil beneficiários. 

 Com o foco na prevenção, todas as manifestações registradas na Ouvidoria são de 
suma importância, pois possibilitam a mensuração da satisfação dos nossos clientes, bem 
como garantem à Cooperativa a tomada de decisões baseada em evidências.
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Diretor Comercial, Relacionamento com o Cliente e Marketing
falecomadiretoria@unimedriopreto.com.br

Comercial

 Em 2011, a Unimed São Jose do Rio Preto continuou mantendo a liderança no mercado 
de planos de saúde. Além de manter um número excelente de vendas, neste ano, focamos a 
busca de novos clientes nas cidades da região dentro da nossa área de ação. Obtivemos um 
ótimo resultado, como observamos abaixo: 

 As negociações de vendas de plano Pessoa Jurídica possuem uma tendência forte em 
busca de preços baixos. Em 2011, a equipe de vendas conseguiu fazer com que as empresas 
enxergassem o diferencial que a Unimed possui, optando por oferecer aos seus colaboradores 
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o melhor plano de saúde do mercado. Com isso, conquistamos mais 2.000 novos clientes, 
representando 24% do total de vendas da carteira empresarial.

 Em 2012, atuaremos fortemente na venda externa. Nosso objetivo é dobrar o número 
de vendas nesse segmento.

 Além disso, fechamos também contrato com a empresa APOMAS, que agregou à 
nossa carteira mais 4.356 novos clientes, totalizando 12.665 vidas. Essas, somadas à carteira de 
Jales, em 2011, nos possibilitou atingir 14.793 novos clientes para a Unimed Rio Preto.

 Adquirimos a carteira de clientes da Unimed Jales com 2.128 vidas, na época. Divulga-
mos a marca Unimed Rio Preto em Jales, com um escritório de vendas localizado no centro 
da cidade. É importante ressaltar que a equipe de vendas da Unimed Rio Preto, em 6 meses 
de atividade conquistou 610 novos clientes, representando 29% do total de vendas que Jales 
conquistou durante sua permanência no mercado. 
             
      

 

 A Unimed oferece aos clientes o benefício dos Aces-
sórios Ortopédicos, que é muito bem aceito, e as vendas  
pessoa física em 
2011 superaram 90% de adesão 

sobre os contratos vendidos. 
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 O departamento de Retenção de Clientes vem a cada ano mostrando mais sua impor-
tância. Este departamento tem como funções manter os clientes ativos, recuperar os ex-clien-

tes e evitar a sua evasão. Em 2011, conseguimos recuperar mais de R$ 6.000.000,00 
de parcelas em aberto, trabalhando preventivamente com a inadimplência, ou seja, fizemos 
contato com o cliente quanto já identificamos a 1ª parcela em aberto. O departamento recu-

perou ainda 1.572 clientes que voltaram para a Unimed.
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Relacionamento com o Cliente Empresarial

 Focado em fornecer um atendimento diferenciado, proporcionando ao cliente toda 
orientação e esclarecimentos necessários relativos à conscientização da utilização do plano 
de saúde e negociar os reajustes anuais, inclusive com aplicação de correções diferenciadas, 
principalmente nos contratos deficitários, os profissionais atuam em todos os contratos em-
presariais. Além disso, oferecem as unidades de serviço próprio e concentram esforços no 
aumento da massa e no crescimento do rendimento dos atuais clientes.

 Seriedade e comprometimento - tudo isto para garantir ao cliente Unimed Rio Preto a 
segurança e a confiança de fazer parte do maior e melhor plano de saúde do Brasil.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Todos os esforços são para atingir a satisfação dos clientes, fidelizá-los e gerar resulta-
dos positivos.
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 O Relacionamento com o Cliente Empresarial, além de ser um importante canal de 
comunicação, é uma forma de contato constante, acompanhando a evolução de cada cliente 
empresarial inclusive propiciando e incentivando a adesão de novas vidas aos contratos já 
existentes, conforme podemos observar na tabela abaixo. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 Uma das ações iniciadas em 2010 foi a campanha para adesão aos novos serviços 
para os contratos já existentes. Essa campanha resultou em mais de 13.000 beneficiários com 
cobertura de acessórios ortopédicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O controle mensal da sinistralidade é uma grande ferramenta que complementa a 
atividade desta importante área da cooperativa.
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Marketing

 Com o objetivo de divulgar e promover a Unimed Rio Preto, além de fidelizar clientes 
e conquistar novas vidas foram elaboradas uma série de campanhas e ações durante o ano de 

2011. Os resultados foram surpreendentes: mais de 14 mil novas vidas conquistadas. 

 Ao longo do ano foram elaboradas várias campanhas como a que utilizou o tema 
“40 anos da Unimed” como apelo de vendas. 
A campanha teve por objetivo incentivar as 
vendas para o plano individual e familiar com 
grandes descontos durante 40 dias. A divul-
gação foi realizada em diversos meios de co-
municação como TV, jornais, rádios, outdoors, 
sites, entre outros, com resultados que supe-
raram as expectativas. 

 Obtivemos nessa campanha um aumento significativo no 
número de novas vidas passando de 1.220 em abril de 2010 
para 1.550 em abril de 2011, um acréscimo de 

 Com o mesmo tema e para celebrar os 40 anos da cooperativa, foi criado um vídeo 
institucional com duração de um minuto, divulgado na Rede Globo, no intervalo do Jornal 
Nacional, no dia 18 de outubro, e posteriormente divulgado no formato de 30 segundos na 

mesma emissora durante os meses de outu-
bro e novembro.

 Durante 2011 também foram desenvolvi-
das outras campanhas como a do Mês das 
Crianças, focada na comercialização do Pla-
no Infantil. Com a participação da atriz mirim 
Klara Castanho, da Rede Globo, a campanha 
foi divulgada em vários veículos e meios de 
comunicação de Rio Preto e cidades que 

contam com escritórios de vendas, como Mirassol, Olímpia e Jales.

 Outras campanhas também contribuíram para esse crescimento no número de vidas 
em 2011. Uma delas foi focada nos benefícios exclusivos oferecidos na Unimed Serviços. To-
dos os serviços foram utilizados separadamente em anúncios nos jornais locais para 
incentivar a adesão dos planos, inclusive os empresariais. 

 Como é de conhecimento de todos, no último ano a Unimed Rio Preto fez a aquisição 
da carteira de beneficiários da Unimed Jales. Com isso, iniciamos várias ações e uma delas foi 
a campanha de divulgação e incentivo de vendas do Plano Unimed Rio Preto em Jales. E no 
final do ano foi lançada a campanha “Planos 2011”. A ideia foi incentivar o público a pensar 

27%.
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nos planos e metas para o ano novo inserindo o plano de saúde entre eles. 

 Para incentivar a vacinação, foi elaborada uma campanha específica da Unidade de 
Vacinação Adulto e Infantil Unimed Rio Preto com o objetivo de incentivar a imunização das 
principais doenças na infância e vida adulta para clientes e não clientes Unimed. 
 
 Muitas dessas campanhas renderam importantes premiações 

e reconhecimento para a Unimed Rio Preto. Uma delas é a 
“Campanha Volta para Mim”, apresentada e premiada com 

o 1º lugar como case de sucesso durante o 
Suesp XXVIII Simpósio das Unimeds do Esta-
do de São Paulo. Extremamente elogiada, a campanha 
passou a ser utilizada por várias Unimeds de diversos estados 
do Brasil, como: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de 
Janeiro, Sergipe, Santa Catarina, entre outros.

 Outra campanha de destaque foi a “Campanha Pé Direito”, apresentada como case de 
sucesso na 19º Convenção Nacional de Vendas Unimed. O Marketing também conquistou im-
portantes reconhecimentos no 9º Prêmio Diário de Comunicação nas categorias Prata Jornal 
e Bronze Jornal.

 Além das campanhas, o Marketing também foi responsável pelo patrocínio de eventos 
ao longo do ano como o Congresso Médico do Oeste 
Paulista, realização da tradicional Festa das Secretárias, a 
grande Festa dos 40 anos, e, em parceria com a Medi-
cina Preventiva, vários eventos na cidade e campanhas 
de prevenção contra a Hepatite C, Câncer de Mama e 
Câncer de Próstata. 
 
 No esporte, o incentivo aos atletas da cidade 
foi de extrema importância para a divulgação da marca 
Unimed que esteve presente em eventos como o Circui-
to Unimed Seguros de Tênis e em patrocínios esporti-
vos como, por exemplo, do Rio Preto Esporte Clube e o 
atleta de golfe Ronaldo Francisco, considerado o golfista 
número 1 do Brasil na atualidade.

 Com o apoio da Assessoria de Imprensa, o  
Marketing também realizou ações como a veiculação da 
revista bimestral Viva Unimed e das páginas da Unimed Rio Preto nas principais redes sociais 
da internet como Facebook, Twitter e YouTube. Essas mídias têm por objetivo divulgar as 
ações e serviços da Unimed juntamente com informações sobre saúde e bem-estar.
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Diretor da Unimed Serviços, Acessórios Ortopédicos, 
Fraldário e Banco de Leite Humano
falecomadiretoria@unimedriopreto.com.br

Unimed Serviços

 
 O ano de 2011 foi amplamente direcionado para o setor de serviços da Unimed Rio 
Preto, que compreende as Farmácias, o PAI (Pronto Atendimento Infantil 24h), Unidade de 
Vacinação,  Central de Quimioterapia, Beabá Bebê, Medicina Preventiva, Unimed Lar e o G.D.C. 
(Gerenciamento de Doenças Crônicas), iniciado em 2010. 

 Todos estes serviços tem crescido substancialmente tanto em receita financeira quan-
to em número de clientes, como podemos observar nos dados a seguir, porém nossas ins-
talações são as mesmas dos últimos 14 anos. Este fato tem causado muito desconforto e 
problemas no atendimento tanto aos nossos clientes quanto aos nossos médicos plantonistas, 
equipe de enfermagem e funcionários administrativos.

Nova Unimed Serviços

 Devido a esse crescimento, em 2010  foi realizada a Assembléia Geral Extraordinária 
que aprovou a proposta de implantação do Plano Diretor, com a construção de um novo 
edifício para ampliação da Unimed Serviços com mais de 7.500m2, cujas premissas principais 
direcionam o atendimento à busca da eficiência máxima com alta performance.

 O projeto que está em desenvolvimento, representa um aumento do espaço físico 
dos atuais serviços prestados, bem como a instalação dos novos serviços: Pronto Atendimento 
Adulto e Unidade de Medicina Física e Reabilitação, além de sediar o SOS Unimed 24h.  
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Vista do acesso pela Av. Bady Bassitt.
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 Considerando a premissa de sinergia entre atividades afins, o edifício foi elaborado de 
tal forma que a distribuição de setores permitisse a maior eficiência de cada um. O projeto foi 
idealizado visando a ampliação no número de atendimentos conforme as projeções para os 
próximos 5 anos, mas com grande potencial de crescimento, com a construção de 4 pavimen-
tos.

 Concomitante a um aumento da estrutura física, se faz necessário controles gerenciais 
eficazes e devidamente desenvolvidos para cada setor. Para atender a esta necessidade já 
iniciamos a implantação de um moderno programa de informatização, com agendamento 
de consultas, padronizações de procedimentos médicos e medicações, além de controles de 
estoques, entre tantas outras sistemáticas.

 Nossa cooperativa tem como norma zelar pela ética e atendimento de excelência; 
para tanto temos trabalhado com muita dedicação na implantação das novas instalações do 
setor de serviços de nossa Unimed, e com isso mantermos nossa liderança no mercado regio-
nal de saúde.

 

Unidade de Vacinação

 A Unidade de Vacinação da Unimed Serviços acumulou nos últimos 3 anos 
mais de 49 mil doses aplicadas, 35 mil clientes atendidos e ultrapassou a marca dos  
R$ 4 milhões em faturamento.

Vista do acesso pela Rua Presciliano Pinto
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 Obs: No ano de 2010, o Ministério da Saúde passou a disponibilizar na Rede Pública, as vacinas Pneu-
mococo (Pneumo 10) e Meningococo (Meningite C), vacinas importantes no nosso mix de vendas.

Pronto Atendimento Infantil 24h - PAI

 Com 14 anos de funcionamento, o PAI realizou mais de 160 mil atendimentos somente 
nesses últimos 3 anos, cerca de 1/3 da população de São José do Rio Preto. É como se a massa 
total de clientes da Unimed Rio Preto fosse atendida ao menos uma vez por esse serviço.
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Beabá Bebê

 O Programa de orientação às gestantes já acompanhou mais de 2.600 nascimentos 
de bebês nos últimos 3 anos. Uma marca que muito nos orgulha.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A partir de 2010 o atendimento do grupo pós-parto foi prestado somente para bene-
ficiárias da Unimed Rio Preto.
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Central de Quimioterapia

 A unidade própria realizou mais de 13 mil sessões de quimioterapia, proporcionando 
aos pacientes melhoria de qualidade de vida, através da atenção de enfermagem. Também  
realizou aproximadamente 9 mil aplicações de medicações em 8 mil pacientes.
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Unimed Lar

 O programa de atendimento domiciliar é formado por uma equipe técnica especiali-
zada e já beneficiou mais de 4 mil pacientes da Unimed, proporcionando maior qualidade de 
vida ao nossos beneficiários e cuidadores.
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Medicina Preventiva

 A Medicina Preventiva da Unimed Rio Preto oferece não só programas de atenção 
primária à saúde, bem como, transforma em ação os conceitos e comportamentos dos nossos 
pacientes mudando seus hábitos de vida com práticas mais saudáveis. 

 Criado em abril de 2010, o setor de Gerenciamento de Doenças Crônicas - G.D.C., 
monitora sistematicamente seus pacientes a fim de manter sob controle suas patologias. Este 
setor vem crescendo rapidamente desde que passou a ser gerido pela nossa Medicina Pre-
ventiva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A característica desse programa é o acompanhamento do paciente pela equipe multi-
disciplinar e de enfermagem através do telemonitoramento, o que contribue para a melhoria 
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da qualidade de vida dos nossos pacientes.

Equipe Multidisciplinar - Novo Rol

 Esse serviço é uma exigência da ANS e é constituído por profissionais das áreas de 
Psicologia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Nutrição. Desde sua implantação, vem ga-
nhando destaque, garantindo aos nossos beneficiários um apoio de acordo com suas neces-
sidades.
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Farmácias Unimed

 As Farmácias Unimed disponibilizam aos clientes um amplo mix de medicamentos 
e produtos de higiene e beleza. Encerramos o ano de 2011 com mais de 10.000 produtos 
ativos e 188.000 vendas. Em agosto de 2010 foi inaugurada a segunda unidade da Farmácia 
Unimed e já contribuiu para o crescimento de 4% no faturamento do ano de 2011.
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Acessórios Ortopédicos

 Instalado no interior da Farmácia Unimed, este benefício é oferecido a todos os clien-
tes empresariais e pessoa física. São mais de 300 itens à disposição: tênis ortopédicos, palmi-
lhas, tipóias, andadores, coletes, entre outros.

 Em 2011 a massa de 
clientes cresceu cerca de 
50%, ultrapassando a casa 
de 

             clientes beneficiados.
63.000
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Fraldário

 Há mais de onze anos, a Unimed Rio Preto garante praticidade e conforto aos pais, 
mães e bebês que frequentam o Riopreto Shopping Center. A cooperativa mantém no local 
um completo Fraldário, totalmente gratuito, que se tornou referência para muitos outros que 
surgiram na cidade ao longo dos anos.

 Mais do que oferecer um serviço gratuito a todos os frequentadores do centro de 
compras, com o Fraldário em funcionamento a Unimed consegue fortalecer e divulgar a mar-
ca junto ao público alvo e ainda transmitir os valores e a essência da cooperativa, além de 
conquistar novos clientes.

 

Banco de Leite Humano

 A Unimed Rio Preto, em parceria com a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de 
Saúde e o Rotary Cinquentenário, mantém na cidade o Banco de Leite Humano. Primeiro da 
história do município e região, o Banco foi criado em 2008 e, desde então, vem ajudando a 
salvar muitas vidas.

 O Banco de Leite Humano têm por função receber doações de leite de mães que 
produzem quantidade superior às necessidades de seu bebê para destiná-los, principalmente, 
aos recém-nascidos hospitalizados cujas mães não possuem quantidade suficiente de leite 
para alimentá-los. 

 
Com essas ações e 
com o Banco de Leite 
Humano, a Unimed Rio 
Preto e os demais par-
ceiros têm conseguido 
resultados expressivos 
com relação à redução 
da mortalidade infantil 
e a qualidade de vida 
da população em geral.
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Diretor de Relacionamento com o 
Cooperado e SOS Unimed 24 Horas
falecomadiretoria@unimedriopreto.com.br

Relacionamento com 
o Cooperado

 
 Defender os interesses dos cooperados, promover  justa remuneração, confiabilidade 
nas  informações, envolvê-los nas decisões da cooperativa, oferecer produtos e serviços de 
qualidade e atendimento personalizado fazem parte da rotina da Unimed de São José do Rio 
Preto. 

Conheça os benefícios disponíveis aos Cooperados:

1. Seguro Saúde Unimed Plus Médico (os melhores hospitais de alto custo); 
2. Seguro de Vida pago integralmente pela Cooperativa (não é SERIT) SERIT MAIS é opcional, 
é um produto da Unimed Seguros;
3. Plano de Saúde Utilmed (incluindo SOS Unimed 24 Horas e Acessórios Ortopédicos), PCA 
e Unimed Lar;
4. Auxílio por Incapacidade Temporária;
5. Unimed Assist Internacional 30 - Cobertura em Viagens ao exterior;  
6. Telefonia Celular - Plano Corporativo da Claro - tarifas reduzidas;
7. Telefonia Celular - Plano Corporativo da TIM - tarifas reduzidas;
8. Previdência Privada  PGBL/VGBL;
9. Auxílio Funeral;
10. Co-participação em Congressos Científicos;
11. Fundo de Adesão Voluntária para Aquisição de Bens (Veículos);
12. Programa de Medicina Preventiva - POPS  gratuito ao cooperado, incluindo vacinação;
13. Farmácias - desconto na compra de medicamentos aos participantes do Programa da Me-
dicina Preventiva - POPS;
14. E-mail para os cooperados;
15. Despachante;
16. Auxílio Odontológico;
17. Seleção e Treinamento de Secretárias.

Pagamento Integral do CRM

 Pelo segundo ano consecutivo, a Diretoria autorizou o pagamento integral da anuida-
de do CRM para todos os cooperados. Em ação conjunta com o CREMESP, a quitação dessa 
contribuição já foi realizada. Essa é mais uma ação que já faz parte da política de benefícios e 
valorização dos colegas implantada nessa gestão.  
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Ingresso de Novos Cooperados

 Em 2011, ingressaram 33 novos cooperados.

 Observamos que o ingresso de cooperados nas faixas etárias mais jovens é uma ca-
racterística que vem sendo mantida ao longo desta gestão, conforme podemos observar no 
gráfico abaixo:

Utilmed

 Nascido da necessidade de proteger os médicos cooperados e seus dependentes, 
o plano de saúde Utilmed conta hoje, com mais de 4.142 vidas. Com valores subsidiados, as 
mensalidades são na sua grande maioria, em torno de 50% inferiores aos praticados na área 
comercial.

 A manutenção da qualidade dos serviços prestados aos médicos cooperados e seus 
dependentes é uma das preocupações da atual gestão. O uso consciente dos recursos e ser-
viços disponíveis é um dos princípios que fazem com que a sinistralidade mantenha-se nos 
níveis preconizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS e evitem reajustes 
futuros elevados nas mensalidades.
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SOS Unimed 24 Horas

 Com a utilização de UTIs móveis e equipe médica especializada, este serviço atende 
aos clientes no perímetro urbano de São José do Rio Preto e de Mirassol. Conta atualmente 
com 39.131 clientes.

Seguro Plus Médico

 O Seguro Saúde Plus Médico é um novo conceito de Seguro Saúde de abrangência 
nacional, com os melhores serviços e a maior rede de credenciamento do país, como Incor, 
Oswaldo Cruz, Sírio Libanês, Albert Einstein, Copa D’Or, entre outros.

 Vale a pena conferir as coberturas, valores e demais condições exclusivas para adesão.
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Assessoria Jurídica

 O Departamento Jurídico da Unimed é composto por três advogados e dois assisten-
tes, sendo coordenado pelo Dr. Paulo Eduardo de Souza Polotto.

 Combate, com veemência, os abusos praticados contra a Cooperativa, principalmente, 
nos processos com concessão de liminares.

 O trabalho desenvolvido consiste na elaboração de defesa administrativa e judicial, 
existindo, atualmente, 520 ações em andamento, das quais a Unimed Rio Preto figura no pólo 
ativo e passivo.

 Realiza, sempre que necessário, reuniões e workshops com os demais departamentos 
para atualização e orientação das normas editadas pela ANS, bem como esclarecendo as dú-
vidas operacionais, para o bom desempenho dos serviços.

 Consiste ainda em apoiar diretamente os médicos auditores e revisores, auxiliando na 
elaboração de pareceres, ou quando não, solicitar pareceres para instruir as defesas apresen-
tadas, nos processos que são ajuizados contra a Cooperativa, principalmente nas matérias que 
envolvam, especificamente, a parte médica.

 Por fim, o Departamento Jurídico, além de combatente, se apresenta bastante atuante 
em todos os setores da Cooperativa.
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Gestão de Pessoas

 Com a missão de implementar as melhores práticas e garantir a evolução constante 
da Unimed São José do Rio Preto, são desenvolvidas diversas ações na direção de manter um 
bom clima organizacional e equipe capaz de enfrentar os desafios do negócio.

 Os investimentos e ações voltadas às pessoas levaram a Unimed Rio Preto a figurar em 
2009 e 2011 entre as “150 Melhores Empresas para Você Trabalhar” pela Revista Você S|A e 
Exame, em 2009 entre as “100 Melhores Empresas para Trabalhar” pela Revista Época, entre 
as 25 “Melhores na Gestão de Pessoas” pela Revista Valor Carreira e também entre as 1.000 
maiores empresas do país de acordo com o ranking do jornal Valor Econômico em 2009 e 
2011.

 Principais ações desenvolvidas em 2011:

 · Programa de capacitação para líderes;
 · 2.876 participações em cursos e treinamentos presenciais e e-learning;
 · Implantação do Programa de Avaliação de Competências;
 · Realização de Pesquisa de Clima com todos os colaboradores.

 A área de gestão de pessoas acompanha trimestralmente seu desempenho através 
de comparativos realizados pela Unimed do Brasil envolvendo 120 cooperativas, através do 
Sistema de Indicadores Nacionais de Recursos Humanos. 

 Seguem alguns desses indicadores:
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Responsabilidade Social
 

 Responsabilidade Social para a Unimed São José do Rio Preto é o comprometi-
mento permanente em adotar uma postura transparente, ética e responsá-

vel, contribuindo para um desenvolvimento sustentável, 
melhorando simultaneamente a qualidade de vida de 
seus colaboradores e familiares, da comunidade e da 

sociedade como um todo, além de preservar os 
recursos ambientais e respeitar a diversidade. 
 Agindo assim, temos a certeza de que iremos fornecer serviços adequados às necessi-
dades dos nossos clientes e contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade. Por isso, 
conquistamos constantes reconhecimentos que nos trazem muito orgulho e notoriedade. 

   Em 2011, por mais um ano, a Unimed Rio Preto conquistou o 

importante Selo de Responsabilidade Social Unimed, que 
já chega à 9ª Edição. O reconhecimento se deu pelo importante trabalho 
realizado pela cooperativa na implementação da responsabilidade social 
em sua gestão, fortalecendo os princípios do cooperativismo e a constru-
ção de uma sociedade mais justa e sustentável. 
 

   Outro reconhecimento que obtivemos, foi através do Fundo 
Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. Em agradecimen-

to aos relevantes serviços prestados ao município como as participações da cooperativa em 
campanhas sociais como a do agasalho e serviços prestados à comunidade, recebemos o Selo 
Empresa Solidária. A maior condecoração do município com relação ao tema.

 Por mais um ano, garantimos o direito de utilizar o selo 

Fundação Abrinq – Save The 
Children pelos compromissos assumidos na defesa dos 
direitos da criança e do adolescente nas áreas de educação, 
saúde, erradicação do trabalho infantil, direitos civis e investi-
mento na criança e no adolescente. Essa certificação é concedida à Unimed Rio Preto devido 
ao trabalho desenvolvido no Instituto Comboniano São Judas Tadeu, no qual assegura a saúde 
integral de mais de trezentos alunos carentes que participam do projeto por meio de planos 
de saúde. 
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 Ainda em 2011 a Unimed São José do Rio Preto juntamente com a Unimed do Brasil 

firmaram um efetivo esforço que visa a permanente contribuição com o Programa “Uni-
med Abraça os ODM”. Compete a Unimed São José do Rio Preto o alinhamento 
de seus projetos e ações socioambientais  com as metas do milênio. 

 Assinamos também o Pacto Global que apóia os Dez Princípios 
universais, relacionados a Direitos Humanos, Direitos do Traba-
lho, Proteção do Meio Ambiente e Combate a Corrupção em 
todas as suas formas.

 Preocupada em mudar o cenário social e ambiental de São José do Rio Preto, a empre-
sa também participa de eventos como o plantio de mudas de árvores, coleta seletiva, doação 
de equipamentos eletrônicos com defeito para reciclagem, utilização de materiais reciclados, 
entre outros. 

 Dessa forma, acreditamos que podemos fazer nossa 
parte assegurando a qualidade de vida, gerando renda 
e trabalho, reduzindo materiais poluentes na natureza, 
preservando os recursos naturais e desenvolvendo uma 
conscientização ecológica.
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