












 O ano de 2012 foi marcado por diversas mudanças na Unimed São José do 
Rio Preto. A principal foi o início da nova gestão administrativa, comandada pelo 
presidente Emerson Gomez, o vice-presidente Miguel Zerati Filho e os diretores 
João Aris Kouyoumdjian, Fátima Aparecida Noronha Bozelli, Marco Aurélio van Er-
ven, Luiz Homsi e Antônio Soares Souza.
 
 A nova diretoria iniciou sua gestão com o compromisso de fazer com que 
a Unimed São José do Rio Preto assuma, cada vez mais, o posto de uma das me-
lhores e maiores Singulares do Sistema Unimed de todo país. Em apenas um ano, 
muito já foi realizado, e várias melhorias já se encontram em desenvolvimento. 
 
 Com isso, a cooperativa médica rio-pretense inicia 2013 com mais de 190 
mil clientes que contam com cobertura médico-hospitalar, exames complementa-
res e, principalmente, a livre escolha dos médicos que hoje já somam quase 1.400 
profissionais cooperados.
 
 Agora, a Unimed São José do Rio Preto inicia nova fase: a busca pela ex-
celência com a implantação do Programa de Melhoria de Qualidade baseado no 
Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saú-
de da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 
 
 Para obter a acreditação, a Unimed São José do Rio Preto precisará cumprir 
uma série de itens, dispostos em sete dimensões: Programa de Melhoria da Qua-
lidade; Dinâmica da Qualidade e Desempenho da Rede Prestadora, Sistemáticas 
de Gerenciamento das Ações dos Serviços de Saúde, Satisfação dos Beneficiários, 
Programas de Gerenciamento de Doenças e Promoção da Saúde, Estrutura e Ope-
ração, e Gestão.
 
 A acreditação irá contribuir para o aperfeiçoamento de processos, implan-
tação de novas ações e a qualificação da Unimed São José do Rio Preto como um 
todo, seja para os cooperados e clientes, bem como para parceiros e colaborado-
res.
 
 Isso será crucial para mudanças que serão um divisor de águas para a 
Unimed São José do Rio Preto seja, cada vez mais, sinônimo de liderança e credi-
bilidade. 

 Na Unimed São José do Rio Preto você pode muito mais.



Negócio
Soluções de qualidade em promoção e assistência à saúde.

Missão
Garantir aos clientes o acesso aos serviços de saúde, valorizar o trabalho médico e  

desenvolver a rede prestadora.

Visão
Ser referência em soluções de saúde para nossos clientes até 2015.





Da esquerda para direita: Dr. Antônio Soares Souza, Dr. Luiz Homsi, Drª. Fátima Aparecida Noronha Bozelli, 
Dr. Marco Aurélio van Erven, Dr. Emerson Gomez, Dr. Miguel Zerati Filho e Dr. João Aris Kouyoumdjian.



Conselho Fiscal
Titulares:
Kleber Paiva Duarte
Fernando Drimel Molina
Pedro Rosan
Suplentes:
Edson José do Valle
Euder Quintino de Oliveira
Pedro Rafael Condi

Superintendência
Sérgio Maciel da Silva

Gerência
Andréa Nicolau - Gerente de Relacionamento e Marketing 
Luiz Carlos Freitas Malheiros - Gerente de Tecnologia da Informação
Roberto Nascimento Bueno - Gerente de Recursos Próprios
Célia Regina M. Mugayar - Gerente de Provimento de Saúde

Conselho de Administração
Emerson Gomez – Presidente
Miguel Zerati Filho – Vice-Presidente
João Aris Kouyoumdjian – 1º Tesoureiro
Fátima Aparecida Noronha Bozelli – 2ª Tesoureira
Marco Aurélio van Erven – 1º Secretário
Luiz Homsi – 2º Secretário
Antônio Soares Souza – Diretor Educativo

Conselho Técnico
Titulares:
Evaristo Dane de Oliveira
José Dalmo de Araújo Filho
Luiz Carlos da Silveira
Suplentes:
Kassey Henrique de Vasconcelos
Luiz Sergio Ronchi
Lucia Angélica Buffulin
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Mensagem 
do Presidente
Emerson Gomez
Diretor Presidente
velhogomez@unimedriopreto.com.br 

 
 
 ‘‘O verdadeiro cooperado é aquele que nutre 
amor pelo bem comum, e não apenas pelo bem pró-
prio‘‘.

 
 A atual gestão da Unimed São José do Rio Preto busca na excelência administrativa 
resultados positivos que beneficiem não apenas os clientes, mas todos os cooperados e cola-
boradores.

           Ações concretas e planejadas estrategicamente geraram resultados acima da meta 
que despontaram em benefícios para cada um dos quase 1.400 cooperados da Singular  
rio-pretense.

 À frente da Unimed São José do Rio Preto há quase um ano, desenvolvemos diversas 
análises do cenário atual e futuro, promoção de discussões, estruturação de soluções e me-
lhorias, tudo para buscar a excelência nas diversas ópticas.

 Conseguir manter o número de clientes, sem que eles migrem para outros planos de 
saúde concorrentes, já seria uma grande conquista para a nossa cooperativa. Mas, consegui-
mos ainda mais. 

 Além de mantê-los, conquistamos a responsabilidade de cuidar de outras 10.500 no-
vas vidas, somente em 2012. Hoje contamos com mais de 190 mil clientes. Isso significa um 
aumento substancial na receita, que certamente trará benefícios para todos os cooperados. 

 Melhorias que fundamentam a decisão de adesão ao Programa de Acreditação de 
Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde, promovido pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS, cujo objetivo é ser a primeira Unimed em todo o país a obter a 
certificação. 

 De participação voluntária, o programa servirá para revelar a todos o respeito e preocu-
pação que a Unimed São José do Rio Preto possui com todos os clientes, cooperados e colabo-
radores. Um momento histórico de extrema importância, uma vez que revela um avanço para 
toda população e para a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde.
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 Para isso, a cooperativa médica rio-pretense já se prepara realizando análises e progra-
mando mudanças para que todos os itens previstos no Programa sejam cumpridos em sua 
totalidade. 

 Com essa ação, temos a certeza de que será conquistada maior notoriedade junto à 
sociedade, pois uma operadora de plano de saúde que possuir a acreditação da ANS poderá 
garantir aos clientes mais segurança, confiabilidade e melhores serviços.

 É dessa forma que vamos trilhando o caminho certeiro. Com excelência na administra-
ção e no relacionamento com o cliente pretendemos ganhar cada vez mais espaço e garantir 
ações de qualidade superior. 

 Mesmo estando apenas no início da jornada, nosso trabalho é constante e incessante. 
Temos a grande preocupação de traduzir investimento em resultados efetivos para a coope-
rativa e para você, cooperado. 

 Em nome dos integrantes do Conselho de Administração, agradeço seu voto de con-
fiança, que nos elegeu.

 Obrigado.

 Emerson Gomez
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Miguel Zerati Filho
Vice-Presidente
Diretor de Produção Médica, Auditorias 
e Custos Médicos e Hospitalares
falecomadiretoria@unimedriopreto.com.br

‘‘O futuro comprovará o acerto da decisão da 
Unimed Rio Preto em valorizar as empresas que pos-

suem certificações de qualidade‘‘.
 

 Organizar o mercado, estabelecer novos rumos, definir responsabilidades e, dar trans-
parência as relações entre os participantes é fundamental para o crescimento do setor. É 
essencial que se fortaleçam as empresas que possuem solidez para oferecer qualidade e, ao 
mesmo tempo, ter a remuneração necessária. O futuro comprovará o acerto da Unimed Rio 
Preto em valorizar quem possui certificações de qualidade.

 De acordo com as diretrizes estratégicas definidas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, as operadoras de planos de saúde, prestadores de serviços, beneficiários 
e demais agentes dessa cadeia, deverão estar direcionando esforços para, com a participação 
de todos, aprimorar os serviços prestados. O desenvolvimento das diretrizes com foco na se-
gurança e qualidade na prestação de serviços ao cliente, certamente é o ponto fundamental 
dessa equação.

 O grande desafio é aumentar a qualidade dos serviços prestados frente ao panorama 
de aumento de custo assistencial na saúde. No ano de 2012, o impacto nos custos foi gerado 
principalmente devido à ampliação da cobertura contratual estabelecida pela ANS, através do 
Novo Rol de procedimentos publicado em janeiro de 2012, a judicialização do setor da saúde 
e a incorporação de novas tecnologias.

 Apuramos o crescimento de 10,3% nas guias processadas na área de produção mé-
dica, representando uma média de 182 mil guias por mês, sendo que no ano anterior este 
número foi equivalente a 165 mil guias.  Pagamos em 2012 uma média de 26 milhões/mensais, 
correspondente a 16% a mais que 2011. Este dado demonstra a intensa e crescente utilização 
de nossos clientes aos serviços oferecidos por nossa rede credenciada e cooperados, abran-
gendo todos os tipos de atendimento. 
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 No gráfico a seguir apresentamos um comparativo da distribuição destes atendimen-
tos. No ano de 2012 desembolsamos o equivalente a R$ 314 milhões, sendo que 20% deste 
valor foi destinado à remuneração de consultas eletivas e 42% à realização de exames e 
procedimentos ambulatoriais. Além do aumento da quantidade de atendimentos realizados,  
este destaque das consultas se manifesta pela sua valorização junto aos médicos cooperados, 
chegando a R$ 70,00.
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Destacamos a seguir os números relacionados às consultas eletivas. Apuramos o mon-
tante de 948 mil consultas no ano de 2012, um acréscimo de 9% em comparação ao ano 
anterior, com 867 mil atendimentos eletivos. O valor total desembolsado no último ano foi 
de R$ 62.606.591,05, sendo 23% a mais do que o valor pago no ano anterior, evidenciando a 
crescente valorização das consultas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O impacto da realização de internações clínicas e cirúrgicas (incluindo os honorários 
médicos) é apresentado no gráfico a seguir. No ano de 2012 foram realizadas aproximada-
mente 29 mil internações, volume muito semelhante ao ano anterior, porém financeiramente 
estes atendimentos tiveram uma variação expressiva, representando um acréscimo de 9% em 
relação a 2011. Atingimos o patamar de R$ 113 milhões com internações. 



23

 O atendimento via urgência/emergência continua sendo alvo de grande procura por 
nossos clientes. Constatamos um acréscimo de 10% na quantidade destes atendimentos em 
2012. O valor total pago em 2012 foi 24% maior do que no ano de 2011. Assim, atingimos um 
patamar de 147 mil atendimentos de urgência neste ano, contra 134 mil do ano passado, re-
presentando o valor desembolsado de R$ 7.507.919,43. Esta variação é evidenciada no gráfico 
abaixo. 

 Observamos a seguir o reflexo do acréscimo na quantidade de consultas ele-
tivas realizadas por nossos cooperados, o que gerou um crescimento significativo na  
realização de exames e atendimentos ambulatoriais executados pela rede creden-
ciada da Unimed São José do Rio Preto, totalizando em 2012 um volume de 1 milhão 
de contas analisadas, sendo 12% maior que no ano anterior, representando o valor de  
R$ 117.132.605,51, pagamento 20% superior a 2011.
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 Em continuidade à informatização e maior qualidade na apresentação e análise das 
contas médicas, expandimos em 2012 os treinamentos realizados junto às secretárias e res-
ponsáveis pelo faturamento dos prestadores. Foram realizados diversos encontros coletivos e 
individuais com a abordagem no novo Faturamento Eletrônico, ferramenta utilizada por 100% 
dos prestadores da rede que não possuem sistema próprio. Conforme planejamento concluí-
mos 2012 com 0% na apresentação de contas manuais, conforme explicitado no gráfico abai-
xo. Para 2013, o planejamento é investir na digitalização da documentação física, objetivando 
maior segurança nas cobranças e agilidade no processo de auditoria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exclusivamente o custo das internações hospitalares expressos abaixo, excluindo ho-
norários médicos, representou um crescimento de 9% em 2012, em relação ao ano anterior. 
Este impacto decorre principalmente do aumento de gastos com OPMEs, novas tecnologias 
e procedimentos do Rol da ANS, incluídos em janeiro de 2012.
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 Na participação dos itens de despesa hospitalar na composição dos gastos, observa-
mos que em quase todos houve redução ou foi mantido o percentual de gastos em compara-
ção a 2011, exceto o impacto apurado no item ‘‘materiais’’, representado principalmente pelas 
OPMEs.

 
 Analisando o tempo de permanência durante a internação nos contratos de prêmio 
mensal, observamos que em 2012 ocorreu um incremento da quantidade de diárias na pro-
porção de 14% em relação a 2011, porém, redução de 3% no tempo médio de permanência 
nos leitos (Average Day), evidenciando a alta taxa de ocupação da rede hospitalar credencia-
da.
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 Já com relação a internação em UTI, conforme gráfico abaixo, identificamos em 2012 
redução de 11% no tempo de permanência (Average Day) e 4% na utilização de diárias.

 Em 2012, os resultados da gestão da área de custos médicos e hospitalares, juntamente 
com as auditorias médica e de enfermagem, com negociações relacionadas às OPMEs gerou 
uma economia para a cooperativa de 29%, correspondendo ao montante de R$ 1.162.680,00, 
conforme demonstrado.
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João Aris Kouyoumdjian
Diretor Financeiro, Controladoria, Contabilidade e 
Tecnologia da Informação
falecomadiretoria@unimedriopreto.com.br 

‘‘Cada decisão financeira tem como meta o au-

mento da valorização do trabalho médico‘‘.

 Diversas medidas implicaram diretamente na elevação dos custos assistenciais, im-
postas pela ANS. Destacam-se no aumento dos custos administrativos: atuariais, informática, 
auditoria independente, acompanhamento jurídico e administrativo dos controles de ressar-
cimento ao SUS, revisão dos contratos anteriores, multas e autuações, taxas por beneficiários, 
ressarcimento ao SUS pela tabela da Tunep, reservas e provisões de acordo com normas 
estabelecidas pela ANS e provisionamento de recursos para cobertura de assistência médica 
hospitalar de benefícios exclusos nos planos mas amparados por liminares, ainda que tempo-
rárias, entre outros.
 
 Esse mosaico legislativo-operacional, acrescido de tantas outras regras estabelecidas 
pela regulamentação da saúde suplementar tratou de modificar substancialmente as condi-
ções assistenciais, de acesso e garantias de direitos.

 Cada decisão financeira tem como meta o aumento da valorização do trabalho mé-
dico. A redução da despesa administrativa, associada ao aumento de receita faz com que as 
sobras no término do exercício sejam diferenciais para a nossa gestão. 

 Desde 2008, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - exigiu a constituição 
de novas reservas técnicas e garantias financeiras para assegurar o atendimento aos benefici-
ários e o pagamento aos prestadores. A reserva de capital acumulada em 2012 representa um 
aumento de 27% - índice recorde no desempenho financeiro da nossa cooperativa.

 Recentemente iniciamos o processo de implantação da Acreditação. A Unimed São 
José do Rio Preto mantém ações constantes para obter as melhores pontuações no Programa 
de Qualificação das Operadoras através do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, o 
IDSS e o Monitoramento Assistencial. 

 Assim, o Programa avalia o desempenho das operadoras de planos de saúde em qua-
tro dimensões: atenção à saúde, estrutura e operação, econômico-financeira, e satisfação dos 
beneficiários tomando como base o cumprimento às normas estabelecidas pela ANS. O IDSS 
traz pontuações de 0 a 1, em que zero é o pior resultado. 

 A seguir, o IDSS e o Monitoramento da Unimed São José do Rio Preto demonstram alta 
performance nas quatro dimensões exigidas pelo programa:
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 O balanço de 2012 foi excelente para a Unimed São José do Rio Preto com fatura-
mento de R$ 410 milhões, 16,5% maior em relação a 2011. Para 2013, controlar a inflação nos 
custos de saúde é o maior desafio.
  
 



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46

Tecnologia da Informação

 A TI da Unimed Rio Preto continua em evolução. Em 2012 substituímos o autorizador 
online por outra ferramenta tecnologicamente mais moderna, que além de possuir as funcio-
nalidades já existentes permite também novos recursos, como proporcionar aos clientes em-
presariais em custo operacional gestão de seus contratos. Essas empresas utilizam o sistema 
para analisar seus atendimentos, podendo liberá-los e acompanhá-los dentre demais opções 
de gerenciamento.

 Esse novo sistema proporciona a execução de internação, resultando 2.600 interna-
ções/mês realizadas eletronicamente no ano de 2012, dispensando o contato telefônico com 
a Unimed São José do Rio Preto. 

 Estamos nos preparando para disponibilizar mais alternativas de conectividade para 
nossa Rede Prestadora através do autorizador online ou de WEB Services.

 Criamos o Portal do Contratante e nele a empresa que contrata os serviços da Unimed 
Rio Preto realiza todas as atualizações cadastrais de seus colaboradores através da web, per-
mitindo dessa forma otimizar o serviço.

 Iniciamos o projeto de informatização da Medicina Preventiva que proporcionará um 
gerenciamento eficaz sobre os pacientes do programa. 

 Atualizamos a ferramenta do guia médico pelo celular e tablet. Esse aplicativo foi 
totalmente reformulado para garantir mais praticidade e novas funções. Essa versão já está 
disponível para equipamentos com sistema operacional IOS, como iPad, iPhone e Android, 
aplicado em diversos modelos de smartfones e tablets. Essa ferramenta é gratuita aos clientes 
da cooperativa ou não.

 O SMS (“torpedo”) cada vez mais faz parte de nossas rotinas proporcionando comu-
nicação eficaz e otimizando os processos. Utilizamos no módulo de autorização de exames, 
atendimentos de consultas da Equipe Multidisciplinar,  acompanhamentos de clientes do 
Home Care e agendamento para a Unidade de Vacinação. Em 2012 enviamos 265.000 SMS 
aos nossos clientes Unimed.

 A TI participou do recadastramento de todos os Cooperados e Prestadores de Serviços, 
oferecendo ferramentas para cumprir a exigência da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS).

 Reformulamos nossa página da Web, deixando-a mais moderna e mais intuitiva, facili-
tando a navegação dos cooperados, prestadores e clientes.

 Instalamos WI-FI na Unimed Sede e no Pronto Atendimento Infantil 24h, que permite 
aos clientes utilizar os recursos da internet enquanto estiver aguardando atendimento.  Na 
Central de Quimioterapia disponibilizamos iPad para uso dos clientes que estiverem em aten-
dimento/tratamento.
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 Preocupando-se com uma comunicação eficaz e prezando financeiramente a Unimed 
Rio Preto, implantamos o envio de newsletters aos cooperados via e-mail.

 Na área de infraestrutura interligamos na Unimed Sede, a “Unimed Serviços II”, local 
onde são realizados os atendimentos da Equipe Multidisciplinar, Fonoaudiologia, Psicologia, 
Nutrição e Terapia Ocupacional. Para o processo de atendimento eletrônico, implantamos em 
nossa conexão de internet o ASN (Autonomous System Number), que permite a redundância 
de conexão de internet através de múltiplas prestadoras de acesso, agregando mais seguran-
ça ao serviço de autorização do online. A Unimed Rio Preto possui 400 equipamentos e aplica 
o programa de investimento mensal contínuo em equipamentos de TI. Desses equipamentos 
40% estão entre os 2 primeiros anos de uso. Para garantir a segurança 24 x 7, implantamos 
um projeto de monitoramento de todos nossos servidores proporcionando a estabilidade 
necessária para os beneficiários, cooperados e prestadores de serviços. 
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Fátima Aparecida Noronha Bozelli
Diretora Comercial, Relacionamento com o Cliente, 
Marketing, Farmácia e Núcleo de Informações Estratégicas
falecomadiretoria@unimedriopreto.com.br

‘‘É necessário criar diferenciais competitivos, 
novas estratégias de marketing e acima de tudo um 
outro conceito de qualidade de atendimento em 
vendas‘‘.

 O acirramento da concorrência entre as empresas do nosso segmento, associado às 
novas regras que nivelam os planos de saúde exigem competências e esforços mais intensivos 
para a manutenção e a conquista de novos clientes.

 É necessário criar diferenciais competitivos, novas estratégias de marketing e acima 
de tudo um outro conceito de qualidade de atendimento em vendas. Isso implica em novos 
custos, equipes qualificadas, investimento em treinamento, recursos de informática e sistemas 
de informações. Os resultados obtidos na venda de planos para novos clientes comprovam a 
eficácia das estratégias adotadas.

 As premiações de marketing recebidas em 2012 reafirmam a qualificação da House 
Unimed também fora do Sistema Unimed.

 O ano de 2012 representou para a Unimed São José do Rio Preto um marco de cres-
cimento onde a equipe de vendas conquistou para a cooperativa mais de 10.500 novos 
clientes. Isto manteve a Cooperativa no ranking de líderes no mercado de Planos de Saúde - o 
crescimento de 17,48% de novas vidas confirma esse resultado.
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 Foram 8.388 novas vidas no plano particular, que representou um crescimento de 25% 
em relação ao ano anterior.

 As negociações de vendas de plano pessoa jurídica possuem uma tendência forte em 
busca de preços baixos. Em 2012, a equipe de vendas realizou um forte trabalho de conscien-
tização nas empresas com foco na importância de oferecer um excelente benefício na área 
da saúde aos colaboradores. Esta ação trouxe mais de 2.000 novos clientes, representando 
21% do total de vendas em relação ao ano anterior.

 Fechamos uma forte parceria com a empresa Fundação de Seguridade Social - GEAP  
que agora oferece aos seus beneficiários a rede credenciada da Unimed São José do Rio Pre-
to. Este contrato permite um grande fluxo de clientes dentro dos consultórios dos médicos 
cooperados.

 A Unimed São José do Rio Preto possui o beneficio exclusivo dos Acessórios Ortopédi-
cos, que continua sendo um excelente negócio para a cooperativa e um diferencial oferecido 
aos clientes. As vendas em 2012 superaram 91% de adesão sobre o total de contratos vendi-
dos no ano anterior. 

 Em 2012, o departamento de Retenção de Clientes mostrou sua capacidade em evitar 
a evasão de clientes, bem como receber um elevado percentual de inadimplência.

 Além deste trabalho, o departamento ainda tem como funções manter os clientes 
ativos, recuperar os ex-clientes, regulamentar os contratos não regulamentados. Em 2012, 
conseguimos recuperar mais de R$ 9.500.000,00 das parcelas em aberto trabalhando pre-
ventivamente com a inadimplência.
 
 Com o poder de convencimento e técnicas de argumentação, o departamento recu-
perou ainda 1.815 novos clientes, não permitindo que estes saíssem da Unimed São José do 
Rio Preto.
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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. Alem 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 a seguran-
ça e a confiança de fazer parte do maior e melhor plano de saúde do Brasil. 
  
  
  
  
  
  
  
 O Relacionamento com o Cliente, alem 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, con-
forme podemos observar abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 

 Além de novas vidas, a área é responsável pela adequação dos contratos que possuíam 
coberturas limitadas, ou seja, os não regulamentados, que em 2011 totalizavam 3.159 vidas. O 
resultado da ação de regularização, no final de 2012, obteve verdadeiro sucesso, alcançando 
2.182 beneficiários, ou seja, 69% de sucesso.
 
 Em 2011, 9.160 novos clientes empresariais fizeram adesão ao serviço de acessórios 
ortopédicos. Em 2012, 10.271 benefíciários também aderiram ao serviço.
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Marketing

 Para divulgar e promover a Unimed São José do Rio Preto além de fidelizar clientes e 
conquistar novas vidas foi elaborada uma série de ações de marketing durante o ano de 2012. 
Os resultados ultrapassaram as metas. Obtivemos um aumento significativo no número de 
novas vidas no plano particular, passando de 8.388 em 2011 para 10.500 em 2012, um acrés-
cimo de 25%.
 
 Ao longo do ano que foram divulgadas várias ações em diversos meios de comunica-
ção: TV, jornais, rádios, outdoors, sites, entre outros, com excelentes resultados. Algumas cam-
panhas se destacaram em datas comemorativas: Dia dos Pais, Dia das Mães e Dia das Crianças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nesse sentido, uma parceria com o Estúdio Maurício de Sousa resultou em uma cam-
panha realizada em dois diferentes momentos do ano, maio e outubro de 2012. Em ambas, 
miniaturas dos personagens da Turma da Mônica foram oferecidas como brindes para os 
clientes que adquirissem planos naquele período. Os resultados foram tão significativos que 
a campanha foi repetida meses depois e, novamente, obtivemos grande êxito com o cresci-
mento no número de vidas.

 Outras ações relacionadas à vacinação também foram desenvolvidas ao longo do ano. 
Os principais temas foram Gripe, HPV, Varicela, entre outras. Um grande destaque foi a cam-
panha do “Dia do Beijo”.

  Ciente de que muitas doenças contagiosas são transmitidas por meio da saliva, como 
é o caso da gripe, caxumba, rubéola, sarampo, catapora, meningite, hepatite A e B, a Unimed  
São José do Rio Preto preparou um mês especial para comemorar o Dia do Beijo de uma for-
ma inusitada. Todos os clientes que fossem até as recepções da Unimed receberiam um “Vale 
Beijo” que garantia 10% de desconto nas vacinas em questão. O número de vacinas vendidas 
no período teve um aumento extremamente representativo.
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 O departamento de Marketing também foi responsável pela realização de diversos 
eventos ao longo do ano como o seminário promovido para debater a Judicialização da Saú-
de, Outubro Rosa, Semana Mundial de Aleitamento Materno, Dia Mundial do Diabetes, Dia da 
Secretária, Espetáculo com a Turma da Mônica, lançamento da Pedra Fundamental da Unimed 
Serviços, entre outros. 

  No esporte, o incentivo aos atletas da cidade foi de extrema importância para a divul-
gação da marca Unimed que esteve presente em eventos como o Torneio de Duplas de Tênis 
Unimed, 3º Aberto Quinta do Golfe Unimed/Constantini e em patrocínios esportivos como, 
por exemplo, do Rio Preto Esporte Clube, Futsal de Rio Preto e o atleta de golfe Ronaldo Fran-
cisco, considerado o golfista número um 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 iniciativas têm por objetivo 
divulgar as ações e serviços da Unimed juntamente com informações sobre saúde e bem-estar.
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  A House Unimed foi também uma das grandes vencedoras da 10ª edi-
ção do Prêmio Diário de Comunicação. A equipe da Unimed 

Rio Preto conquistou o primeiro lugar em duas categorias: 
melhor campanha em Jornal e melhor campanha em Jor-

nal Varejo. A premiação reconheceu as mais criativas e 
inteligentes peças publicitárias publicadas ou veicula-

das de novembro de 2011 a outubro de 2012 no Di-
ário da Região, na FM Diário e na Revista Vida&Arte. 
Essa não é a primeira vez que a Unimed Rio Preto 

é destaque no Prêmio Diário de Comunicação, uma 
das mais importantes premiações do interior paulista.

 
 O Marketing também foi responsável pela elaboração 

do novo site que foi ao ar no começo do ano. Mais moderno 
e com visual renovado, ele proporciona praticidade aos clien-

tes.

Núcleo de Informações Estratégicas

 O Núcleo de Informações Estratégicas (NIE,) responsável pelo acompanhamento e 
cumprimento das normas do Órgão Regulador Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS, vem realizando um trabalho em conjunto com as áreas, buscando atingir a conformi-
dade exigida pela Agência. Este trabalho se reflete na Nota que a Operadora conquistou 
demonstrada no IDSS - Índice de Desempenho de Saúde Suplementar e Monitoramento 
Assistencial.

 É de responsabilidade no NIE o levantamento de informações dentro do banco de 
dados, buscando atender as solicitações de relatórios da diretoria, gerência, auditoria e demais 
departamentos internos, possibilitando manter atualizados os indicadores de desempenho da 
Cooperativa e a tomadas de decisões estratégicas em tempo real.

 Os indicadores quantitativos monitorados pelo NIE demonstram que, atingindo a 
quantidade de 193.035 clientes obtivemos um crescimento da carteira de 16% com relação 
a 2011, e mesmo com esse aumento, conseguimos manter os índices assistenciais dentro do 
esperado, ficando compatível com o mercado.
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 O ano de 2012 foi marcado pelos intensos treinamentos direcionados ao setor da far-
mácia abordando temas sobre a qualidade do atendimento, assim como estudos das margens 
de lucro, readequações de preços, layout e mix de produtos.

 A análise de novos indicadores e a reavaliação de políticas e práticas de comerciali-
zação contribuíram com o aumento do ticket médio e crescimento constante do número de 
clientes, como podemos verificar abaixo.
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Marco Aurélio van Erven
Diretor de Atendimento ao Cliente, Relacionamento 
com o Cooperado, Call Center e Ouvidoria
falecomadiretoria@unimedriopreto.com.br

‘‘A capacidade de perceber as oportunidades 
e realizar parcerias são indispensáveis à excelência no 

atendimento‘‘.

 
 Cumplicidade dos objetivos, capacidade de perceber as oportunidades e realizar par-
cerias são indispensáveis à excelência no atendimento. É dessa forma que a união entre os 
prestadores e a Unimed São José do Rio Preto tem diminuído o número de clientes presen-
ciais na sede administrativa, apesar do crescimento da carteira de clientes.

 O atendimento ao cliente é o símbolo máximo de atenção e respeito ao público que 
utiliza nossos produtos e serviços.

 É importante elemento de diferenciação, encantamento e fidelização de clientes.

 Nosso objetivo é proporcionar facilidade aos clientes e comodidade. Dessa forma, 
mesmo com o aumento da carteira de beneficiários, nossa intenção é automatizar ao máximo 
as rotinas operacionais e utilizar as tecnologias disponíveis como o SMS, CHAT e SAC para 
trazer além de pioneirismo, redução de custo administrativo.
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Relacionamento com o Cooperado

 A atenção voltada para a valorização dos médicos cooperados é prioridade permanen-
te. No ano de 2012 diversas ações foram estrategicamente planejadas e implantadas, como a 
criação do benefício para o cooperado que solicita afastamento temporário das suas ativida-
des na cooperativa, a economia gerada na contratação dos serviços de telefonia móvel com a 
recente renegociação exclusiva das tarifas e a ampliação do mercado de trabalho nos serviços 
próprios devido ao aumento de demanda por parte dos beneficiários.
 
 Ao longo do ano passado, investimos em um modelo de gestão eficiente para gerar a 
distribuição de sobras e aumento do capital.
 

Conheça os benefícios disponíveis aos Cooperados:

• Seguro de vida pago integralmente pela cooperativa;
• Seguro Serit;
• Pagamento da anuidade do CRM para pessoa física;
• Plano de Saúde Utilmed, incluindo: SOS Unimed 24h, Acessórios Ortopédicos, PCA, Unimed       
  Lar;
• Seguro Saúde Unimed Plus Médico;
• Unimed Assist Internacional 30 - cobertura internacional de assistência em viagem;
• Tefefonia Celular  Plano Corporativo Claro e TIM;
• Previdência Privada - PGBL/VGBL;
• Auxílio Funeral;
• Fundo de Adesão Voluntária para Aquisição de Bens (Veículos);
• E-mail para cooperados;
• Desconto na Farmácia Unimed;
• Programa Medicina Preventiva – POPS;
• Despachante;
• Seleção e Treinamento de Secretárias.

Pagamento Integral do CRM

 Pelo terceiro ano consecutivo, a Diretoria realizou o pagamento integral da anuidade 
do CRM para todos os cooperados (pessoa física). Essa é mais uma ação que já faz parte da 
política de benefícios e valorização dos colegas.  

Ingresso de Novos Cooperados

 Em 2012, ingressaram 50 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 a seguir.

NOVO
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Utilmed

 Criado para proteger os médicos cooperados e seus dependentes, o plano de saúde 
Utilmed conta hoje, com mais de 4.100 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 faz com que a sinistralidade mantenha-se nos níveis 
preconizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e evite reajustes futuros 
elevados nas mensalidades.

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, Nove de Julho, Copa D’Or, entre outros.
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Call Center, SAC e CHAT 24 Horas
 
 O ano de 2012 foi marcado por treinamentos sucessivos com toda a equipe do atendi-
mento. Com o objetivo de minimizar os impactos da substituição do sistema operacional pelo 
novo sistema Tasy. Dessa forma, a meta é que todos os processos fiquem online, tornando o 
atendimento à rede de prestadores, clínicas e consultórios mais ágil, moderno e seguro.

 Em 2012, o Call Center também incorporou os agendamentos de sessões de Fisio-
terapia, Fonoterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional da Unimed Serviços Unidade 2, onde 
agilizou o acesso aos serviços para os beneficiários. Tudo isso sem esquecer, é claro, do in-
vestimento para a capacitação da equipe e treinamentos de 
novos funcionários para atender a demanda crescente de be-
neficiários. São 62 profissionais no Call Center, dedicados ao 
atendimento de mais de 190 mil beneficiários e de toda a rede 
credenciada, 24 horas por dia, todos os dias do ano.

 Todo esse investimento em treinamentos gerou resul-
tado: o SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente ficou em 2º 
lugar entre as Unimeds de Grande Porte, no Prêmio Nacional 
Unimed de Relacionamento com o Cliente - 2012, onde 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.

 E não poderíamos deixar de falar do atendimento on 
line ao cliente e a toda rede credenciada, através de nosso site www.unimedriopreto.com.br, 
chat online, com profissionais exclusivos, em um canal de atendimento que vêm sendo bas-
tante procurado.

 Como podemos perceber no gráfico abaixo o aumento da minutagem do Call Center 
foi de 12,8%. A economia gerada na recente negociação de tarifas já demonstra resultados 
financeiros expressivos.



68



69

Ouvidoria
 
 Desde a posse da atual diretoria, a Ouvidoria vem atuando de forma con-
tínua. Os números mostram um aumento no número de reclamações, devido às 
novas coberturas e regras da ANS, em específico os novos prazos de atendimento. 
Para garantir a satisfação dos nossos 190 mil beneficiários, a Ouvidoria investiu em 
novas formas de controle e acesso aos dados.
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Luiz Homsi
Diretor Administrativo
falecomadiretoria@unimedriopreto.com.br

‘‘É importante salientar que para o devido 
sucesso que vem sendo obtido na redução do custo 
administrativo, diversos serviços contratados foram 

renegociados‘‘.

 A agilidade administrativa obtida com a implantação do Sistema de Informações Ge-
renciais representa na prática, agilidade e precisão nas decisões.

 Na era da tecnologia e do conhecimento, a atual Diretoria possui uma nova proposta, 
com novas visões de futuro, como se observa no primeiro ano de gestão.

 Com o objetivo de dispo-
nibilizar uma sede administrati-
va mais ampla aos beneficiários, 
a Unimed São José do Rio Preto 
promoveu reestruturação admi-
nistrativa e implantou novo con-
ceito de ocupação interna de 
espaços. A partir da construção 
do 3º piso foram acrescentados  
600m2²à atual sede adminis-
trativa. 

 A implantação da Uni-
med Serviços 2 trouxe melhores 
condições de trabalho aos co-
legas cooperados, além de con-
forto aos pacientes.
 
 Baseado nessa visão de 
futuro, será iniciada a ampliação 
da Unimed Serviços 1 e criados 
novos serviços aos clientes – mais uma forma de aumentar a remuneração dos colegas coo-
perados.

 É muito importante salientar que para o devido sucesso que vem sendo obtido na 
redução do custo administrativo, diversos serviços contratados foram renegociados, como 
as contas de telefonia (móvel e fixa), segurança, limpeza/manutenção, entrega domiciliar da 
Farmácia e locação dos imóveis na região, entre outros.
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Antônio Soares Souza
Diretor da Unimed Serviços, SOS Unimed 24h, 
Acessórios Ortopédicos, Fraldário e Banco de Leite Humano
falecomadiretoria@unimedriopreto.com.br

‘‘Nosso grande desafio é encontrar formas de rela-

cionamento que garantam o foco na saúde e não na 
doença‘‘.

 A Unimed São José do Rio Preto investe em uma complexa e diversificada rede de 
serviços próprios:  Pronto-Atendimento Infantil 24 horas, Central de Quimioterapia, Unidade de 
Vacinação, Beabá Bebê, Unimed Lar 24 horas, Medicina Preventiva, Unimed Serviços Unidade 
2, localizados em São José do Rio Preto, que oferecem atendimento e estimulam o cuidado 
ativo com a saúde.

 Nosso grande desafio é encontrar formas de relacionamento que garantam o foco na 
saúde e não na doença, a qualidade da assistência ditada pela prática da boa medicina, com 
custos compatíveis, a satisfação dos beneficiários e a sobra necessária ao desenvolvimento e 
crescimento do setor, além da valorização do colega cooperado.

 
 
 
 
 
 
 

 A Unidade de Vacinação da Unimed Serviços acumulou nos últimos 2 anos a marca de 
mais de 59 mil doses aplicadas e 44 mil clientes atendidos. 
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 Com 15 anos de funcionamento, o Pronto Atendimento Infantil 24 horas realizou mais 
de 120 mil atendimentos somente nesses últimos 2 anos. 
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 O programa de orientação às gestantes já acompanhou mais de 950 nascimentos nos 
últimos 2 anos. Uma marca que muito nos orgulha.

 
 A unidade própria realizou mais de 10 mil sessões de quimioterapia nos últimos 2 
anos, proporcionando aos seus pacientes melhoria da qualidade de vida, através da atenção 
de enfermagem. Também realizou aproximadamente 6 mil aplicações de medicações.
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 O programa de atendimento domiciliar é formado por equipe técnica especializada  
e já atendeu mais de 4 mil beneficiários da Unimed São José do Rio Preto, proporcionando  
qualidade de vida aos nossos beneficiários e cuidadores. 
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 A Medicina Preventiva da Unimed São José do 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 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 deste programa é o acompanhamento do paciente pela equipe multi-
profissional e de enfermagem através do telemonitoramento, o que contribuiu para a melho-
ria da qualidade de vida dos nossos pacientes.
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Unimed Serviços 2

 Este 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 o apoio de acordo com suas necessi-
dades.
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 Com a utilização de UTIs móveis e equipe médica especializada, o serviço atende os 
clientes no perímetro urbano de São José do Rio Preto e de Mirassol. 

 Finalizamos 2012 com mais de 39.000 clientes com o benefício do SOS Unimed agre-
gado ao plano de saúde. Mais de 32% da massa de clientes possui esse serviço.
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 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 2012 tivemos um crescimento de 21,8% nas adesões ao serviço de Acessórios Or-
topédicos na massa de clientes cadastrados. Foram 13.800 novas inclusões do benefício ao 
cliente Unimed São José do Rio Preto, totalizando mais de 77.000 vidas. 
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 A Unimed São José do Rio Preto garante praticidade e conforto às famílias que fre-
quentam o Riopreto Shopping Center há mais de 12 anos. A cooperativa médica 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 a todos os frequentadores do centro de compras, 
com o Fraldário em funcionamento, a Unimed São José do Rio Preto consegue fortalecer e di-
vulgar a marca junto ao público alvo e ainda transmitir os valores e a essência da cooperativa, 
além de conquistar novos clientes.

 No espaço, os pais encontram tudo o que é necessário para os bebês, desde aparatos 
para trocas de roupas e fraldas até carrinhos que são utilizados para passeios no shopping. 
Dessa forma, ao utilizar o serviço gratuito, os pais reconhecem a excelência da Unimed ex-
pressa por meio da organização e colaboradores prestativos e qualificados. 
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 Fundado em 2008, o Banco de Leite Humano de São José do Rio Preto é mantido 
desde então pela Unimed São José do Rio Preto, em parceria com a Prefeitura Municipal, Se-
cretaria Municipal de Saúde e o Rotary Cinquentenário. Primeiro da história do município e 
região, o Banco vem, ao logo dos anos, ajudando a salvar muitas vidas.

 O Banco de Leite Humano tem 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. 
 
 O trabalho é realizado por uma equipe multiprofissional e especializada que ainda é 
responsável por divulgar e incentivar o ato da doação por meio de campanhas e trabalhos 
sociais. A partir dessas ações associadas ao Banco de leite Humano, a Unimed Rio Preto e os 
demais parceiros têm conseguido resultados expressivos com relação à redução da mortali-
dade infantil e a qualidade de vida da população em geral.
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Assessoria Jurídica

 A Advocacia Fleury Netto está à frente do departamento jurídico da Unimed São José 
do Rio Preto. Comandada pelos sócios José Theophilo Fleury Netto, José Theophilo Fleury e 
Frederico Jurado Fleury, tem como principal objetivo combater, com veemência, os abusos 
praticados contra a Cooperativa, por meio da chamada “judicialização da saúde”, que se carac-
teriza pelo intenso uso da via judicial para fornecimento de materiais (órteses e próteses de 
procedência estrangeira), medicamentos e/ou procedimentos cirúrgicos que não estão cober-
tos pelos contratos firmados pela Unimed São José do Rio Preto, nem, tampouco, preconizados 
no rol de cobertura esti-
pulado pela ANS.

 O Departamento 
Jurídico também se res-
ponsabiliza pela elabora-
ção de contratos, defesas 
administrativas e recursos 
em face de demandas ins-
tauradas na ANS e PRO-
CON, manter a regulariza-
ção da operadora junto à 
ANS, além de orientar to-
dos os departamentos da 
Cooperativa sobre as normativas editadas pela agência reguladora.

 Enfim, o setor se apresenta bastante atuante em todos os setores da cooperativa, po-
dendo ser contatado tanto na sede da Unimed São José do Rio Preto, como na da Advocacia 
Fleury Netto - www.fleurynetto.com.br

 Atualmente, tramitam em face da Unimed Rio Preto 652 ações ajuizadas, principalmen-
te por beneficiários do plano de saúde.
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 A Unimed São José do Rio Preto reconhece que suas pessoas são sua maior e melhor 
fonte de valor e sabe que mais do que qualquer outro fator, a experiência, as habilidades e 
competências de nossos colaboradores decidirão o sucesso da cooperativa no mercado.

 Por isso, Gestão de Pessoas conta hoje com as melhores práticas em recursos humanos 
do mercado, como:
• Programas de capacitação profissional para todos os níveis da cooperativa • Seleção de 
pessoas por competência • Programa de cargos e salários •  Avaliação de competências  
• Pesquisa de Clima.

Serviços de apoio ao médico cooperado:
• Banco de currículos de profissionais de atendimento para clínicas e hospitais • Orientação 
quanto aos recolhimentos de INSS • Consultoria para acesso aos benefícios previdenciários 
como auxílio doença, licença maternidade e aposentadoria.

 Comprovando nossa preocupação com o clima interno e a utilização de boas práticas, 
marcamos nossa presença pela quinta vez no ranking das 150 melhores empresas para se 
trabalhar pela Revista Você S/A Exame elaborada em parceria com o Instituto FIA/USP.

 A qualidade da força de trabalho é decisiva para o bom desempenho de uma organi-
zação e com colaboradores competentes naquilo que fazem e motivados, a Unimed São José 
do Rio Preto apresenta boa performance em seus indicadores de eficiência. Em 2012 cada co-
laborador Unimed Rio Preto atendeu 610 clientes contra 500 atendidos em média no Sistema 
Unimed, demonstrando nossa eficácia no atendimento.



98



99



100



101

 A responsabilidade social nas atividades relacionadas à saúde é um princípio que faz 
parte da missão da Unimed São José do Rio Preto. Dessa forma, a cooperativa médica rio-
-pretense tem a certeza de que está sempre fornecendo serviços adequados às necessidades 
de todos os clientes além de contribuir para o desenvolvimento da comunidade como um 
todo. E isso rende à cooperativa reconhecimentos que trazem muito orgulho e notoriedade.

 A Unimed Rio Preto possui o importante Selo de Responsabilidade Social Unimed. O 
reconhecimento foi conquistado graças ao importante trabalho realizado pela cooperativa 
na implementação da responsabilidade social em sua gestão, fortalecendo os princípios do 
cooperativismo e a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. 

 Outro mérito veio por meio do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Pre-
to. Em agradecimento aos relevantes serviços prestados ao município devido as participações 
da cooperativa em campanhas sociais como a do agasalho e serviços prestados à comunida-
de, a cooperativa recebeu o Selo Empresa Solidária - maior condecoração do município com 
relação ao tema. 

 A Unimed São José do Rio Preto tem o direito e o privilégio 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 investimento na criança e no adolescente. Essa certificação é concedida à Unimed São José 
do 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 proje-
to por meio de planos de saúde. 

 A Unimed São José do Rio Preto juntamente com a Unimed do Brasil firmaram um efe-
tivo esforço que visa a permanente contribuição com o Programa “Unimed Abraça os ODM”. 
Compete à Unimed São José do Rio Preto o alinhamento de seus projetos e ações socioam-
bientais com as metas do milênio. 

 Assinamos também o Pacto Global que apoia os Dez Princípios Universais, relaciona-
dos aos Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, Proteção do Meio Ambiente e Combate à 
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, a Unimed acredita que pode contribuir com a qualidade de vida, gerando 
renda e trabalho, reduzindo materiais poluentes na natureza, preservando os recursos naturais 
e desenvolvendo conscientização ecológica. 
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