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Este Relatório de Gestão e Sustentabilidade tem por 
objetivo garantir a transparência e apresentar a prestação 
de contas da Unimed S. J. do Rio Preto, cooperativa 
médica.  Nesta edição, estão reunidas as ações e 
resultados da cooperativa durante o ano de 2021. 

Para isso, foi utilizada a metodologia da Global Reporting 
Initiative (GRI), versão GRI Standards – Essencial. Os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), das 
Organizações das Nações Unidas (ONU), também estão 
referenciados nesta publicação.  

O relatório compreende o período de 1º de janeiro de 
2021 a 31 de dezembro de 2021. A edição anterior, 
referente ao ano de 2020, foi publicada em março 
de 2021. A responsabilidade da aprovação final dos 
dados expressos neste material é do atual presidente 
do Conselho de Administração da Unimed S. J. do Rio 
Preto, Dr. José Luis Crivellin.

Este relatório permanecerá à disposição para consultas 
no site www.unimedriopreto.com.br. 
Dúvidas ou sugestões podem ser enviadas para o 
e-mail governanca@unimedriopreto.com.br.

Neste relatório
(GRI 102-5, 102-32, 102-50, 102-51, 

102-52, 102-53, 102-54)
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A pesquisa contou com a participação de nove diferentes stake-
holders da Unimed S. J. do Rio Preto que foram convidados, via 

e-mail, para responder a um questionário on-line, de 04 a 14 de ja-
neiro de 2022. Para a coleta das respostas foi utilizada a plataforma 
Survey Monkey.

Beneficiários;
Membros dos Conselhos (Administrativo, Técnico e Fiscal);
Médicos cooperados;
Comunidade;
Colaboradores;
Fornecedores;
Governo;
Prestadores de Serviços (Clínica, Hospital, Laboratório, Centro de Diagnóstico);
Sistema Unimed.

Relevante
Indiferente
Pouco relevante

Ao todo, 1.677 pessoas responderam ao questionário que continha 
16 perguntas de múltipla escolha sobre a Unimed S. J. do Rio Preto, 
sendo que pelo menos duas questões estavam relacionadas direta-
mente a cada um dos nove públicos. As respostas poderiam ser:

Este processo resultou em 16 temas fundamentais para a 
Unimed S. J. do Rio Preto:

Atendimento ao Cliente;

Programas Sociais;

Valorização do Cooperado;

Desenvolvimento da Rede Prestadora;

Colaboradores;

Pandemia/Covid-19;

Estrutura e Serviços Próprios;

Inovação;

Indicadores Financeiros;

Programa de Integridade;

LGPD;

Comunicação e Tecnologia;

Sustentabilidade ;

Recursos hídricos (água);

Reciclagem e Compromisso Social;

Revitalização e Reflorestamento.
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Processo

Públicos participantes:

Matriz de Materialidade
(GRI 102-44, 102-46, 102-47, 103-1)
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Na coluna vertical está a quantidade de respostas assinaladas como “Relevante” pelo 
Público Interno (Colaboradores, Membros dos Conselhos, Médicos Cooperados), e na 
coluna horizontal Público Externo (Beneficiários, Comunidade, Fornecedores, Presta-
dores, Sistema Unimed e Governo). Foi feito o cruzamento da quantidade de respostas 
"Relevante" do Público Interno com o do Público Externo. Com base nisso, foi possível 
construir a seguinte Matriz de Materialidade:

Para a confecção do presente relatório foram priorizados os seis 
aspectos equivalentes aos itens que aparecem no quadrante su-
perior direito da Matriz que são (por ordem de relevância):

Diante do interesse dos públicos, estes temas foram priorizados 
neste relatório que apresenta os dados e ações da Unimed S. J. 
do Rio Preto durante o ano de 2021. Vale ressaltar que os demais 
temas também estão presentes no material.

Os temas foram validados pelo Conselho de Admi-
nistração e Diretores da Unimed S. J. do Rio Preto.

As informações aqui relatadas pertencem 
exclusivamente à Unimed S. J. do Rio Preto.

1. Atendimento ao Cliente (1)
2. Pandemia/Covid-19 (6)
3. Estrutura e Serviços Próprios (7)
4. Desenvolvimento da Rede Prestadora (4)
5. Programas Sociais (2)
6. Valorização do Cooperado (3)

Priorização

Validação Dados
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Mensagem 
do Conselho 
de Administração

(GRI 102-14)
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DR. JOSÉ LUIZ CRIVELLIN
Presidente do Conselho de Administração

da Unimed São José do Rio Preto

O Relatório de Sustentabilidade da Unimed S. J. do Rio Preto faz parte do compromisso da cooperativa médica com a 
transparência administrativa junto aos mais de 1.500 médicos cooperados, quase 300 mil clientes, além de colaboradores e 
toda sociedade. Acessível a todos por meio do site www.unimedriopreto.com.br, ele é um dos mais completos e importantes 
documentos da cooperativa médica.

Nesta edição, que tem como base o ano de 2021, ano em que a Unimed S. J. do Rio Preto completou 50 anos, no dia 18 de 
outubro, estão reunidas as principais informações relacionadas à nossa administração no período, bem como as ligadas à 
sustentabilidade, ao social e à governança corporativa.

Tivemos novamente um ano incomum. Continuamos em pandemia e muitas mudanças precisaram ser feitas para nos adaptarmos 
a esta nova realidade. Todas positivas e que contribuíram muito para valorizarmos ainda mais os médicos cooperados e 
garantirmos a excelência dos serviços prestados e a e qualidade da experiência e da jornada dos nossos beneficiários.

Um ano de transformações no qual a Inovação passou a fazer parte definitivamente do dia a dia da cooperativa médica. 
Implantamos o programa “Inovação é Vida” cujo objetivo é transformar nosso negócio e o modelo de negócio. Vamos inovar não 
apenas com olhos no futuro, mas no presente.

Um exemplo foi a implantação da nossa plataforma de vendas on-line, por meio da qual é possível adquirir um plano Unimed S. 
J. do Rio Preto pela internet com total comodidade, sem precisar sair de casa. Menos burocracia e mais praticidade para todos. 
Outra, foi a renovação da Clara, nossa Assistente Virtual Inteligente, que ganhou novo visual e efetividade nos atendimentos aos 
clientes via chat.

Paralelo a isso, o uso da telemedicina se consolidou ainda mais na nossa cooperativa médica. Fator que foi fundamental não 
apenas para garantir atendimento de qualidade aos nossos clientes, mas também para melhorar a maioria dos nossos serviços. 
Trabalhamos na melhoria dos sistemas para garantir a efetividade do trabalho. 

Com apoio da telemedicina, principalmente no atendimento de casos de síndromes respiratórias, conseguimos ajustar o fluxo de 
pacientes no Complexo de Saúde Unimed e outros prontos atendimentos da cidade, por exemplo. Isso foi importante também 
para a proteção de todos, uma vez que a maioria não precisou se deslocar até esses locais para receber atendimento de 
qualidade e resolutivo.

Disponibilizamos também aos cooperados a Plataforma Consultório Médico 4.0 que, além de ser um completo sistema 
de gerenciamento para clínicas, ainda conta com recursos como a telemedicina e assinatura digital, o que permite, além de 
consultas, emitir receitas e laudos. Tudo de forma prática, dinâmica e segura.

Mas a nossa inovação foi além. Iniciamos uma parceria com outras empresas da cidade para fomentar o Health Me Up, programa 
de aceleração de startups de Saúde que pretende fazer com que São José do Rio Preto se torne referência em tecnologia nessa 
área assim como já é em medicina. E conquistamos um espaço no Parque Tecnológico que, em 2022, se tornará o endereço da 
inovação da Unimed S. J. do Rio Preto.

Nessa jornada, caminhamos constantemente com olhos na Sustentabilidade - ambiental, social e financeira. Renovamos nosso 
Ecoponto, aberto a toda população, que agora recebe a maioria dos materiais recicláveis, incluindo cápsulas de café. Realizamos 
ações como o plantio de árvores nativas e continuamos a cuidar da Praça do Vivendas, um dos cartões postais da cidade.

Nosso Instituto Unimed São José do Rio Preto completou um ano de atividades com projetos importantes e contribuindo 
para a qualidade de vida, bem-estar e inclusão de pessoas com necessidades especiais, principalmente por meio do esporte. 
Realizamos campanhas sociais e atuamos sempre junto à sociedade.

Continuamos em pandemia e os desafios ainda não terminaram. Mas, assim como em 2021, continuaremos trabalhando sempre 
para garantir a satisfação de todos os clientes e valorizar os cooperados e os colaboradores, tudo com responsabilidade e 
seguindo as melhores práticas em ESG.
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O ano de 2021 marcou o início de um amplo processo de inovação na Unimed 
S. J. do Rio Preto. Dentro dos pilares estratégicos assumidos pela atual gestão, 
estão o desafio de tornar a empresa 100% digital e também promover ações 
para inovar tanto o negócio, quanto o modelo de negócio da cooperativa. 
Entre os projetos iniciados em 2021 está a criação do programa “Inovação 
é Vida”. 

Durante o ano, foram realizados vários workshops envolvendo os mais 
diferentes stakeholders da Unimed S. J. do Rio Preto como cooperados, 
colaboradores, clientes e toda comunidade, para promover o programa. A 
cooperativa, em parceria com quatro grandes empresas da cidade, também 
iniciou um projeto de aceleração de startups da área da saúde, o Health Me 
Up e ainda conquistou um espaço no Parque Tecnológico de São José do Rio 
Preto que será o endereço da inovação da Unimed a partir de 2022.

Com relação a tecnologias, foi implantada a Plataforma Consultório Médico 
4.0, que já está sendo utilizada por centenas de cooperados. A Clara, 
Assistente Virtual Inteligente, que realiza os atendimento aos clientes via 
chat, foi totalmente reformulada para se tornar mais moderna e receptiva. 
A utilização da telemedicina passou a fazer ainda mais parte do dia a dia da 
cooperativa e dos beneficiários, inclusive por meio do aplicativo da Unimed 
S. J. do Rio Preto, que ganhou a função “Não me sinto bem”, que permite ao 
cliente solicitar o serviço de forma simples e prática, o que contribuiu para 
melhorar o fluxo no Complexo de Saúde Unimed. Outra novidade foi a criação 
do Canal de Vendas on-line, que, em pouco tempo, já se tornou um importante 
meio para conquista de novas vidas.

Cada vez mais a sustentabilidade (ambiental, social e cultural), faz parte 
do dia a dia da Unimed S. J. do Rio Preto, e em 2021 não foi diferente. Com a 
retomada gradual das atividades em sociedade, conseguimos atuar de forma 
mais presencial e, com isso, incentivar ainda mais a sustentabilidade não apenas 
dentro da cooperativa, mas junto a toda comunidade. Uma dessas ações, foi a 
reforma do nosso Ecoponto que, além de latas, vidro, papelão, pilhas e baterias, 
passou a receber também cápsulas de café Nespresso. Materiais que são 
recolhidos e recebem a destinação correta. O local, que funciona na rua ao lado 
da Sede da Unimed S. J. do Rio Preto, fica aberto 24 horas por dia e pode ser 
usado por toda a população.  

Realizamos mais uma edição do nosso já tradicional plantio de árvores em São 
José do Rio Preto . Em 2021, o evento contou com a participação da população 
e foram plantadas 800 mudas de árvores nativas em um espaço na zona sul 
da cidade que será transformado no “Jardim da Saudade”, em homenagem 
às vítimas da Covid-19. Também pensando na comunidade, para incentivar a 
prática esportiva e a mobilidade urbana, em parceria com a Prefeitura, passamos 
a patrocinar o Projeto Ciclolazer que consiste no empréstimo de bicicletas 
gratuitamente à população para utilização em um circuito no entorno da 
represa aos domingos. Internamente, realizamos um trabalho intenso focado 
na ampliação da diversidade e inclusão junto aos colaboradores com projetos e 
atividades, inclusive nos processos seletivos. 

Por meio da Diretoria de Governança Corporativa e Relações 
Institucionais, a Unimed S. J. do Rio Preto adota as melhores práticas de 
Governança Corporativa desde 2018. Em 2021, a cooperativa médica 
obteve êxito em várias ações ligadas à área. Uma delas foi a adequação 
total dos processos de aderência à Lei Geral de Proteção de Dados - 
LGPD. Para isso, foi elaborado um robusto projeto para implantação de 
todos os requisitos exigidos pela Lei, dividido em dez etapas que foram 
desde a adequação dos sistemas até o desenvolvimento de treinamentos 
específicos para os cooperados. 

Simultaneamente, foi implantado o Portal da Governança, cujo principal 
objetivo consiste em garantir a comunicação e a transparência com 
os médicos cooperados, cumprindo as boas práticas de Governança 
Corporativa, conforme os Princípios e os Pilares do Programa de 
Integridade, em especial, o pilar de Treinamentos e Comunicações. Nosso 
Canal de Denúncias externo e independente também obteve resultados 
efetivos.  Em 2021, o Canal recebeu 145 registros (média de 12 casos 
por mês), o que mostra a efetividade e a importância desse canal para a 
cooperativa. Lançamos a campanha “Somos todos Compliance”, com o 
objetivo de fomentar ainda mais o engajamento de todos neste caminho 
sem volta. Na frente de Riscos e Controles Internos, nosso trabalho de 
Risk Assessment, manteve o monitoramento dos 48 riscos estratégicos 
aprovados pelo Conselho de Administração. 

Como referência de melhores práticas de Governança Corporativa no 
Sistema Unimed, nossa cooperativa recepcionou diversas singulares 
para benchmarking sobre a adoção destes pilares, além da participação 
efetiva como palestrantes em eventos da Unimed do Brasil e da FESP. Esta 
atuação é de muito orgulho para nossa cooperativa e cooperados, por 
ajudarmos a fortalecer cada vez mais o Sistema Unimed. O ano de 2022 
será ainda mais importante para todos com relação à área de Governança 
Corporativa e Relações Institucionais que continuará desenvolvendo 
ações para garantir a transparência e para melhorar ainda mais o 
relacionamento institucional com todos os médicos cooperados.

DR. HENRIQUE GANDOLFI DR. LUIZ SERGIO RONCHI

DR. ATÍLIO MAXIMINO FERNANDES
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Fortalecemos ainda mais nosso maior compromisso, que 
é valorizar sempre, e da melhor forma, os nossos médicos 
cooperados. Para isso, trabalhamos com muito planejamento e 
medidas estratégicas que colaboraram para isso. Nossa área de 
Relacionamento com o Cooperado esteve sempre pronta para 
garantir a satisfação, atendimento de qualidade e respeito aos 
sócios. Além disso, todos puderam contar com o rol de benefícios 
oferecidos que trazem facilidade e praticidade ao dia a dia de 
cada cooperado.

Colocamos em prática um modelo de bonificação financeira 
para cooperados com base no Incentivo à Qualidade Assistencial 
– IQA. Por meio desse sistema, todos os médicos que atingirem 
metas, estabelecidas de acordo com a sustentabilidade e 
estratégia da nossa Unimed S. J. do Rio Preto, podem ter até 
8% de bonificação no valor das consultas eletivas daquele mês. 
Iniciativa que já beneficiou financeiramente muitos cooperados. 
Criamos novos canais de comunicação, trabalhamos com 
transparência, disponibilizamos cursos por meio da Unicorp 
(Universidade Corporativa da Unimed Rio Preto), garantimos 
ferramentas de gestão como a Consultório Médico 4.0, que 
facilita e moderniza o trabalho dos médicos e secretárias, entre 
outros. Ações que terão continuidade em 2022 em prol de todos 
os cooperados.

Com a continuidade da pandemia, nossos serviços próprios se mostraram 
ainda mais essenciais para garantir a qualidade da experiência do 
paciente e a excelência. Ampliamos ainda mais nossos atendimentos 
via telemedicina, o que foi fundamental para melhorar os fluxos, evitar 
que os clientes fossem sem necessidade aos prontos atendimentos não 
só da Unimed, mas dos hospitais da cidade, entre outros. Ao mesmo 
tempo, o trabalho no nosso Cecuidar, setor especialmente criado para 
atendimento de casos de síndromes respiratórias em SSão José do Rio 
Preto e Olímpia, foi fundamental, garantindo altíssima resolutividade e 
resultados muito positivos. 

Ampliamos o Laboratório Unimed S. J. do Rio Preto, cuja capacidade 
de realização de exames passou de 50 mil para 80 mil por mês, com 
diferentes pontos de coleta em São José do Rio Preto         e Olímpia 
e também serviço em domicílio. Realizamos diversas campanhas de 
vacinação, com destaque para a vacina contra a gripe que contou também 
com aplicações em sistema drive-thru. Nosso Pronto Atendimento no 
Complexo de Saúde Unimed foi reacreditado com Excelência ONA nível 
III, que atesta a qualidade dos serviços prestados.

DR. JOSÉ LUIS ESTEVES FRANCISCO

DR. GEOVANNE FURTADO SOUZA

Nossa sustentabilidade financeira é fundamental para garantir 
a longevidade da cooperativa e a valorização dos médicos 
cooperados. Por isso, atuamos de forma estratégica durante 
2021, ano marcado pelo início da retomada após o período 
mais crítico da pandemia. Com o retorno dos atendimentos 
presenciais, e dos procedimentos que ficaram represados 
devido às ações relacionadas à Covid-19, nos deparamos com 
o aumento da sinistralidade ao longo do ano. Diante disso, foi 
preciso agir e, em conjunto com outras áreas, realizamos ações 
com objetivo de reduzir a sinistralidade e prevenir situações que 
pudessem ameaçar nossa sustentabilidade. 

Diante desse retorno das atividades, conseguimos encerrar 
nosso Plano de Benefícios Temporários, criado em 2020 para 
fortalecer nossos cooperados durante o período mais crítico 
da pandemia. Benefício que ajudou muitos sócios de forma 
providencial. Com mercado aquecido e a chegada de novos 
players de abrangência nacional no setor de saúde suplementar, 
continuamos a trabalhar com olhos no presente e no futuro 
para valorizar nossos serviços, atrair novas vidas e fidelizar os 
clientes. Ações efetivas que terão continuidade este ano.

DR. GILMAR VALDIR GREQUE
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Primeira reunião do 
Conselho Societário 

de 2021

Lançamento da 
Plataforma 4.0 para 

cooperados

Unimed S. J. do Rio 
Preto finaliza as mu-
danças para cumpri-
mento da Lei Geral 

de Proteção de Dados 
- LGPD

Realizada a 
campanha Janeiro 

Branco para 
alertar sobre a 
saúde mental.

Início do projeto 
GRC Day, da 
Diretoria de
 Governança

 Corporativa e 
Relações 

Institucionais

Novos cooperados 
passam a fazer parte 
da Unimed Rio Preto 

Realização da Assem-
bleia Geral Ordinária 

(AGO)

Eleição por 
aclamação do novo 

Conselho de 
Administração da 

Unimed S. J. 
do Rio Preto

Início do Programa 
Inovação É Vida

Adoção do 
Incentivo à 
Qualidade 

Assistencial – IQA, 
para cooperados

É implantado um 
Plano de Contingência 

para pacientes com 
dengue no Complexo 

de Saúde Unimed

Instituto Unimed S. J. 
do Rio Preto 

inaugura mais uma 
sala do Projeto Coala

Unimed S. J. do Rio 
Preto realiza Drive-

-Thru para vacinação 
contra a gripe

 

Novo Conselho de 
Administração inicia 

as atividades

Realização da 1º 
Semana da Inovação 

Unimed 
S. J. do Rio Preto

Ecoponto é 
reformado e passa 
a aceitar também 
cápsulas de café

Nova plataforma de 
vendas on-line 

começa a funcionar

Drive-Thru Solidário 
arrecada 9 ton. de 

alimentos para insti-
tuições da cidade

Instituto Unimed S. J. 
do Rio Preto completa 

1 ano

Unimed S. J. do Rio 
Preto lança livro 

comemorativo pelos 
50 anos

Realização do 
Workshop de 

Inovação Think 
Forward

Unimed S. J. do Rio 
Preto é classificada 
como uma das mil 

maiores do Brasil no 
ranking Valor 1.000

Atendente Virtual 
Clara é totalmente 

remodelada

Unimed S. J. do Rio 
Preto recebe Certifi-
cação FIA Employee 
Experience – Clima 

Organizacional

Unimed S. J. do Rio 
Preto promove a cam-
panha Agosto Doura-
do para incentivar o 

aleitamento

Plantio de 800 
mudas de árvores em 

Rio Preto

Início do programa 
Health Me Up em 

parceria com 
grandes empresas da 

cidade

Realização da Live 
dos Médicos em co-

memoração 
pelos 50 anos

Unimed S. J. do Rio 
Preto completou 

50 anos

Unimed S. J. do Rio 
Preto promove a 

Campanha Setembro 
Amarelo, prevenção 

ao suicídio

Unimed S. J. do Rio 
Preto realiza campa-

nha Outubro Rosa so-
bre câncer de mama

É realizada a Semana 
Mundial de Com-

pliance e Ética

Início da utilização do 
aplicativo Techbalan-
ce para prevenção de 

quedas de idosos

Realização do VI 
Simpósio de 

Assistência à Saúde

Início do Projeto 
Ciclolazer em parceria com 

a Prefeitura 
de  São José do 

Rio Preto

Integração dos novos coo-
perados

Instituto Unimed 
promove 1º Treino de Inclu-

são em São José 
do Rio Preto

Unimed S. J. do Rio Preto 
recebe acreditação da RN 

452, da ANS

Unimed S. J. do Rio Preto 
promove a Campanha No-
vembro Azul, sobre câncer 

de próstata

Projeto Eu Ajudo na Lata 
ganha novos pontos

 de coleta em São
 José do Rio Preto
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A Unimed São 
José do Rio Preto

(GRI 102-1, 102-3)
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Identidade Organizacional

Propósito

Visão

Slogan

Missão

Valores

(GRI 102-16)

Cuidar da saúde com 
sustentabilidade

Valorizar a profissão 
por meio da união e 
organização de médicos 
de alta qualidade, na 
prestação de serviços na 
área da saúde.

Nossa causa sempre foi 
você!

Promover aos cooperados trabalho 
e remuneração adequada, além de 
qualidade dos serviços médicos 
prestados aos beneficiários, norteando-se 
pelos princípios do cooperativismo e de 
Governança e pela Inovação

Transparência; Excelência no 
atendimento; Inclusão; Cooperação; 
Equidade; Atitude Sustentável e 
Inovadora.
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Este relatório apresenta informações e indicadores referentes às unidades de negócio 
da Unimed S. J. do Rio Preto em São José do Rio Preto e demais cidades da área de atu-
ação da cooperativa médica.

Sede
Av. Bady Bassitt, 3877 - Vila Imperial - CEP: 15015-700, São José do Rio Preto

Vendas
Av. Bady Bassitt, 3877 - Vila Imperial - CEP: 15015-700, São José do Rio Preto

Pronto Atendimento Adulto e Infantil
Av. Bady Bassitt, 4870 - Alto Rio Preto, São José do Rio Preto
Rua Síria, 139 - Centro, Olímpia

Medicina Preventiva - Consulta Médica
Plaza Avenida Shopping - Av. José Munia, 4775 - 1º Piso, São José do Rio Preto
Av. Clovis Oger, 900 – Distrito Industrial, São José do Rio Preto

Unidade de Vacinação
Plaza Avenida Shopping - Av. José Munia, 4775 - 1º Piso, São José do Rio Preto

Unimed Lar e Beabá Bebê
Av. Clovis Oger, 900 – Distrito Industrial, São José do Rio Preto

Laboratório e Exames de Imagem
Av. Bady Bassitt, 4870 - Alto Rio Preto, São José do Rio Preto

Central de Quimioterapia
Av. Bady Bassitt, 4870 - Alto Rio Preto, São José do Rio Preto

Núcleo de Atendimento Multidisciplinar
Av. Clovis Oger, 900 – Distrito Industrial, São José do Rio Preto

Clínica Lar
R. Cândido Carneiro, 663, Piso Térreo, Bom Jesus, São José do Rio Preto
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Área de Atuação
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Unimed OuroUnimed Life

Unimed Ouro Unimed Partner Unimed Company

Números Unimed S. J. Rio Preto Marca e Mercado

Produtos Pessoa Física

Produtos Pessoa Jurídica

Produtos Complementares

310.217

1.556 1.219

(GRI 102-7) (GRI 102-2, ODS 9)

Clientes
(total)

Cooperados Colaboradores
Acessórios

Ortopédicos

SOS
Unimed

Garantia
Funeral

Unimed
Air

Saúde na
Linha

Benefício
Família
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Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Acessórios 
OrtopédicosUnimed

Life

Unimed
Ouro

Unimed
Company

Unimed
Ouro

69.217 vidas
11.801 vidas 

1.450 vidas 

9.057 vidas 

4.400 vidas 

15.572 vidas

21.461 vidas

34.193 vidas

20.614 vidas

1.059 vidas

Garantia
Funeral

Saúde
na linha

SOS
Unimed

Unimed
AIR

Benefício
Família

PRODUTOS 
COMPLEMENTARES

VENDAS EM 2O21 
(PRÉ-PAGAMENTO)
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Ações de Divulgação

Por mais um ano, as ações de Marketing foram fundamentais para a Unimed S. J. do Rio 
Preto. Com a continuidade da pandemia, a área precisou trabalhar ainda mais os meios 
digitais em campanhas focadas, principalmente na plataforma de vendas on-line e 
também em ações promocionais de vendas realizadas na área de atuação da cooperativa.

Isso foi feito tanto de forma on-line como off-line com objetivo de atingir os mais variados 
públicos, faixas etárias e classes sociais. Campanhas específicas foram realizadas em 
datas especiais como Dia das Mães e Dia dos Pais, além delas, outros temas como a 
inovação, mudanças da Assistente Virtual Clara, ampliação do Laboratório Unimed S. J. do 
Rio Preto, campanhas de vacinação, sustentabilidade, entre outros, ganharam destaque.

Os 50 anos da Unimed S. J. do Rio Preto também foram tema em campanhas para celebrar 
a data, a credibilidade e a confiança dos beneficiários junto à cooperativa médica ao 
longo do tempo. Tudo de forma humanizada, criativa e mostrando sempre os diferenciais 
como o Jeito de Cuidar Unimed, a excelência dos serviços prestados, a resolutividade e 
confiança. Ações que foram estrategicamente divulgadas por meio de jornais, TV, rádios, 
revistas, internet, redes sociais, outdoors, entre outros, inclusive com a criação de um 
jingle e gravação de um vídeo especial veiculado na TV e internet, contribuíram para a 
prospecção de novas vidas e divulgação da marca.

(ODS 3, 12)
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Redes Sociais

Imprensa

As Redes Sociais da Unimed S. J. do Rio Preto 
continuaram sendo importantes veículos 
de comunicação junto aos beneficiários, 
cooperados e público em geral. No fim de 
2021, nas principais plataformas, a cooperativa 
contava com:

Facebook - 35.507 curtidas na página
Instagram - 16.354 seguidores
Linkedin - 33.426 seguidores
Twitter - 1.915 seguidores

A Unimed S. J. do Rio Preto atuou 
constantemente e de forma transparente junto 
à Imprensa em 2021. Com relacionamento 
consolidado e positivo, manteve contato com 
os mais variados veículos de comunicação. 
Isso foi fundamental para reforçar a marca 
junto à comunidade, divulgar produtos, ações 
sociais e de sustentabilidade, campanhas e 
informações relevantes a respeito de saúde, 
qualidade de vida, bem-estar e prevenção.

Total de matérias veiculadas 
na Imprensa: 528
Positivas: 381
Neutras: 139
Negativas: 8
Veículos que publicaram: 75
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No dia 18 de outubro de 2021, a Unimed S. J. do Rio Preto 
completou 50 anos de fundação - Jubileu de Ouro. Data 
importante que revela o profissionalismo, credibilidade e 
sustentabilidade da cooperativa médica. Para celebrar a data 
foi realizada uma campanha especial veiculada em diversos 
meios de comunicação, criado o Selo de 50 anos, lançado o 
livro - “Unimed São José do Rio Preto - 50 Anos de Excelência 
e Profissionalismo” (resgate histórico da cooperativa), além de 
outras iniciativas voltadas aos cooperados e colaboradores como 
a realização de lives, distribuição de uniformes comemorativos 
aos colaboradores, entre outros. As comemorações continuam 
até 18 de outubro de 2022.

Escaneie o QR Code para acessar a versão digital do livro - 
“Unimed São José do Rio Preto - 50 Anos de Excelência e 
Profissionalismo”

50 anos Unimed S. J. do Rio Preto
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Pesquisa NPS

Desde 2019, a Unimed S. J. do Rio Preto realiza pesquisa 
permanente com cooperados e beneficiários para mensurar a 
percepção com relação à cooperativa e aos serviços prestados. 
Para isso, é utilizada a metodologia NPS (Net Promoter Score). 
Os questionários são enviados via e-mail e SMS.

Atualmente, temos colaboradores responsáveis 
por garantir, junto às áreas, as tratativas das 
opiniões e a estruturação do analytics e dashboard.

• Ouvir os clientes
• Agir na causas
• Melhoria contínua
• Encantar os clientes

Na avaliação geral, o NPS Global de 2021 foi de 
75 pontos, sete pontos a mais do que em 2020 
quando o acumulado foi de 68.

Jornada do Cliente Ações principais

Total Acumulado 86



Unimed S. J. do Rio PretoRELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2021 | 22

* Coleta das opiniões 
(Notas de 0 a 10 e comentários)

* 100% das opiniões são lidas

*A partir da opinião é realizada 
a classificação para descrever o 
motivador da nota

*100% das opiniões são 
classificadas

*É a tratativa ao cliente após 
o feedback. É a oportunidade 
de reverter um cliente detrator 
neutro em promotor, corrigindo 
eventuais problemas

*Conversar com o cliente para 
entender a causa do problema. 
Isso permite agir com maior 
eficiência em planos de ações e 
estratégias de negócio

Mapa da Jornada do Cliente

Retornos/Looping

Opiniões Classificação Retornos (Looping) Drivers de Influência
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Governança 
Corporativa

(GRI 102-17, 102-18, 102-19, 102-20, 102-21,102-22, 102-23, 102-24, 
102-25, 102-26, 102-27, 102-28, 102-29, 102-30, 102-31, 102-33, 
102-34, 102-36, 102-37, 102-17, 205-1, 205-2, 205-3, ODS 16)
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Princípios da Governança Corporativa:

A Unimed S. J. do Rio Preto adota as melhores práticas de Governança 
Corporativa seguindo as recomendações do Código das Melhores 
Práticas de Governança Corporativa do IBGC – Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa.

Modelo que contribui para identificação, análise, avaliação, tratamento, 
monitoramento e comunicação dos riscos inerentes ao negócio, por 
meio de um plano de gestão de riscos estratégicos.

O Conselho de Administração da Unimed S. J. do Rio Preto, atendendo 
o seu compromisso social com a comunidade, com o meio ambiente 
e com as boas práticas de governança, adota as melhores práticas 
de ESG (Environmental, Social and Governance), desenvolvendo o 
conceito de sustentabilidade através de ações que contribuem para o 
desenvolvimento social e cultural da comunidade, cujas ações estão 
detalhadas na página 59, no capítulo destinado à Sustentabilidade/
ESG.

Transparência:
Consiste em disponibilizar para as partes interessadas as informações 
que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por 
disposições de leis ou regulamentos. 

Equidade:
Tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais 
stakeholders, levando em consideração seus direitos, deveres, 
necessidades, interesses e expectativas.

Prestação de Contas:
Os agentes de Governança devem prestar contas de sua atuação de 
modo claro, conciso, compreensível e tempestivo.

Responsabilidade Corporativa:
Os agentes de Governança devem zelar pela viabilidade econômico-
financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas de 
seus negócios e suas operações, bem como aumentar as positivas, 
possibilitando o crescimento e a longevidade.
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Conselho de Administração
O Conselho de Administração é um órgão colegiado, que tem 
por competência (dentro dos limites da Lei e do Estatuto Social, 
conforme as decisões ou recomendações da Assembleia Geral), 
planejar e definir as normas para as operações e serviços da 
cooperativa, controlar os resultados, entre outras atribuições. 
As reuniões ordinárias entre os membros são realizadas 
mensalmente, conforme calendário divulgado previamente.

Ele é composto por sete cooperados que, cumulativamente, 
exercem os seguintes cargos da Diretoria: Presidente; Vice-
Presidente; 1º Tesoureiro; 2º Tesoureiro; 1º Secretário; 2º 
Secretário e Diretor Educativo; todos cooperados operantes 
e eleitos por meio da Assembleia Geral. Os membros do 
Conselho de Administração possuem os títulos de Presidente, 
Vice-Presidente e cinco Conselheiros Vogais, todos acumulando 
funções diretivas, com mandato de três anos. Ao término de 
cada período, é obrigatória a renovação de no mínimo um 
terço dos componentes. Para isso, são protocoladas as chapas 
concorrentes ao Conselho de Administração, já com os cargos 
previamente definidos.

O atual mandato compreende o período de 2021 a 2024.

Membros
Dr. Jose Luis Crivellin - Presidente
Dr. Jose Luis Esteves Francisco - Vice-presidente
Dr. Geovanne Furtado Souza - 1º Tesoureiro
Dr. Atílio Maximino Fernandes - 2º Tesoureiro
Dr. Gilmar Valdir Greque - 1º Secretário
Dr. Luiz Sérgio Ronchi - 2º Secretário
Dr. Henrique Gandolfi - Diretor Educativo

Conselho Fiscal
É composto por três cooperados titulares e três suplentes. 
O mandato tem duração de um ano (2021 – 2022).

Membros
Dr. João Aris Kouyoumdjian – Conselheiro Titular
Dr. Rogério Yukio Morioka – Conselheiro Titular
Dr. Rui Nogueira Barbosa – Conselheiro Titular
Dr. Fabio Guirado Dias – Conselheiro Suplente
Dr. Marcial Barrionuevo da Silva – Conselheiro Suplente
Dr. Oreste Lemos Carrazzone – Conselheiro Suplente

Conselho Técnico
O Conselho Técnico é um órgão consultivo composto por 
cinco membros titulares com mandato de três anos (2021 
– 2024).

Membros
Drª Amália Fernanda Pissolatti Molina – Conselheira Titular
Dr. Daniel Gustavo Miquelin – Conselheiro Titular
Dr. Emiliano de Carvalho Almodova – Conselheiro Titular
Dr. João Antonio Albieri Baptista – Conselheiro Titular
Dr. Jorge Luiz Dias – Conselheiro Titular

Conselho Societário
O Conselho Societário é um órgão consultivo que tem 
como objetivo discutir a macropolítica da Unimed S. J. 
do Rio Preto, colaborar na elaboração de estratégias 
para a sustentabilidade e perenidade da cooperativa e 
opinar sobre propostas encaminhadas pelo Conselho de 
Administração.

Este órgão é composto pelos membros dos Conselhos 
Administrativo, Técnico e Fiscal, bem como pelos cinco 
últimos presidentes da cooperativa e por cooperados 
eleitos durante a Assembleia Geral Ordinária. O mandato 
tem a mesma duração do Conselho de Administração 
(2021 - 2024).

Conselhos

Dados disponíveis no site unimedriopreto.com.br
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Membros
Dr. Aguinaldo Ovidio Mazer 
Dr. Alexandre Maiera Anacleto
Dr. Alexandre Mansur Biscaro 
Dra. Ana Patricia Moreira de Lima 
Dr. Clodoaldo Sardilli
Dr. Daniel Jarreta Coelho 
Dr. Eduardo Palmegiani 
Dra. Fernanda Salomao Gorayeb Polacchini 
Dr. Flavio Augusto Naoum 
Dr. Gil Vicente Gallinari de Stefano
Dr. Gildasio Castello de Almeida Junior 
Dr. Giovanni Baptista da Silva Julio 
Dr. Helio Bergantini Filho 
Dr. Jose Antonio Zanovello Affonso 
Dr. Jose Newton Olivieri Franco
Dr. Leandro Freitas Colturato 
Dr. Luiz Gustavo de Quadros 
Dr. Luiz Homsi 
Dr. Marcelo Lucio de Lima 
Dr. Marcio Gomes Figueiredo
Dr. Marcus Vinicius Baptista 
Dr. Mikaell Alexandre Gouvea Faria 
Dra. Paula Fialho Saraiva Salgado 
Dr. Paulo Eduardo Zerati Monteiro 
Dr. Paulo Henrique Alves Togni
Dr. Paulo Roberto Nogueira 
Dr. Rafael Antonio Barbosa Delsin 
Dr. Ronald Quadros Broner 
Dra. Vanessa Heleno Mollaco Navarro da Cruz 
Dr. Walter Benfatti Junior

Diretoria Executiva
A administração operacional da Unimed S. J. do Rio 
Preto é executada pelas Diretorias de Governança 
Corporativa e Relações Institucionais e Diretoria 
Geral de Operações. Ambas devem prestar contas ao 
Conselho de Administração.

Cabe a essas Diretorias exercer a gestão dos negócios 
da cooperativa, de acordo com a Missão, Objetivos, 
Estratégias e Diretrizes fixadas pelo Conselho de 
Administração.

Diretoria Executiva de Governança Corporativa e 
Relações Institucionais
Responsável pelas áreas de Governança Corporativa 
e Compliance; Regulação em Saúde Suplementar; 
Riscos e Controles Internos; Ouvidoria; Assessoria 
Jurídica; Apoio ao Cooperado e Privacidade de Dados.

Diretoria Executiva Geral de Operações
Responsável pelas diretorias: Comercial e Marketing; 
Administrativo Financeiro; Operações Assistenciais; 
Tecnologia do Negócio e Inovação; Saúde.

Estrutura Organizacional
Sérgio Maciel da Silva - Diretor Executivo Geral de 
Operações
Thiago Luiz Vincoletto - Diretor Executivo de 
Governança Corporativa e Relações Institucionais

As Diretorias abaixo se reportam ao Diretor Geral de 
Operações:
Élber dos Reis - Diretor de Tecnologia do Negócio e 
Inovação
Fúlvio Rogério Garcia - Diretor de Saúde
João Caron - Diretor de Operações Assistenciais
Sandro Augusto Góes - Diretor Administrativo 
Financeiro
Ana Paula Kuba Ide - Diretora Comercial e de 
Marketing



Unimed S. J. do Rio PretoRELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2021 | 29

GRC - Governança, Riscos e Compliance

“Liderando com integridade”

“A integridade nos inspira a fazer o que é certo, pelos motivos certos”

Desde que começou a ser implantado no fim de 2018, o GRC - Governança, Riscos, Compliance, tem contribuído para 
que a Unimed S. J do Rio Preto siga em frente de forma sustentável, segura e íntegra. Pilar estratégico que norteia os 
trabalhos do Conselho de Administração com os lemas:

Uma das ações do GRC foi a implantação do Programa de Integridade que consiste em um conjunto de medidas e ações 
institucionais voltadas para prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e de corrupção, com observância 
à Lei Anticorrupção (Lei nº. 12.846/2013) e ao Decreto nº. 8.420/2015, que dispõe sobre a responsabilização objetiva 
administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 

Adicionalmente, também são observadas e cumpridas, quando aplicáveis, as legislações anticorrupção internacionais: 
FCPA (Foreign Corrupt Pratices Act), U.K. Bribery Act 2010 e demais legislações dos países Sede dos Fornecedores, 
Terceiros e Parceiros de negócios da Unimed S. J. do Rio Preto.

A condução dos negócios baseados em iniciativas que possam garantir o atendimento a estes pilares, cria valor para 
todas as partes interessadas.

Compromissos assumidos Benefícios do Programa de Integridade

A Unimed S. J. do Rio Preto, atenta à atuação ética, 
lícita e responsável, possui diversos compromissos 
assumidos perante seus cooperados e à sociedade 
em geral. Dentre esses compromissos, a cooperativa 
está comprometida em:

• Informar colaboradores e stakeholders sobre a Lei 
Anticorrupção brasileira;
• Divulgar e orientar sobre princípios legais aplicáveis 
às suas atividades;
• Atuar junto aos terceiros no desenvolvimento de 
práticas de integridade e cumprimento de leis;
• Vedar atividades que possam ser caracterizadas 
como suborno;
• Manter o robusto Programa de Compliance, 
avançando no seu aprimoramento constantemente;
• Disponibilizar um Canal Interno de Denúncias;
• Divulgar, de forma transparente, as estruturas 
societárias da cooperativa;
• Cuidar para que os registros contábeis sejam 
corretos e transparentes.

• Proteção aos cooperados, membros do Conselho de 
Administração, do Conselho Fiscal e colaboradores;
• Percepção do valor e da cultura de Compliance para 
o ambiente interno e externo;
• Proteção à marca, à imagem e à reputação;
• Proteção a perdas, fraudes e abusos;
• Prevenção e detecção dos riscos de Compliance e 
Regulatório (ANS);
• Maior Competitividade, valorização da Marca e 
atratividade do negócio (fidelidade e confiança do 
cliente);
• Atrair talentos e criar um ambiente positivo na 
cooperativa;
• Identificação tempestiva das fragilidades e resposta 
imediata aos riscos identificados;
• Boas Práticas de Governança Corporativa;
• Inspirar parceiros a se sentirem confiantes em 
trabalhar e investir na Unimed S. J. do Rio Preto.



Unimed S. J. do Rio PretoRELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2021 | 30

Treinamento e Comunicação

Instituto Ethos

ICC

O processo de Comunicação e Treinamento da Unimed S. J. do Rio Preto alcança todos 
os colaboradores, cooperados e outras partes interessadas. É elaborado com linguagem 
adequada aos diversos públicos para que tenha o alcance e a eficácia esperados, assim como 
são estabelecidos mecanismos para garantir que a cultura de Compliance permeie toda a 
cooperativa com os conceitos de fato internalizados em cada uma dessas partes. O programa 
de treinamento é obrigatório e contempla a emissão de certificado.

Com objetivo de assumir um compromisso público pela integridade no ambiente corporativo, 
a Unimed S. J. do Rio Preto associou-se ao Instituto Ethos, do qual também fazem parte mais 
de 500 importantes empresas do País.

A Unimed S. J. do Rio Preto filiou-se ao ICC Brasil, que reúne os membros brasileiros da 
International Chamber of Commerce (ICC), maior organização empresarial do mundo. O 
principal objetivo com a filiação é fomentar as relações institucionais e a Agenda de Integridade 
(Programa Anticorrupção), via Diretoria de Governança Corporativa e Relações Institucionais.

O foco da ICC é auxiliar empresas de todos os setores a enfrentar os desafios e aproveitar 
as oportunidades que surgem com a globalização; questões de extrema relevância para a 
atuação da Unimed S. J. do Rio Preto
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Dr. Ângelo
Integrante da equipe 
de GRC e Relações 
Institucionais da Unimed 
S. J. do Rio Preto. É o 
mensageiro dos temas 
relacionados à área da 
cooperativa!

Somos todos Compliance

O Compliance é responsabilidade de todos os colaboradores, 
cooperados, membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva, prestadores de serviço e fornecedores da Unimed S. J. Rio 
Preto, sem distinção da função exercida. Afinal, esses agentes são os 
responsáveis primários pela condução dos processos e controles, 
trabalhando para minimizar a exposição aos riscos.

Por isso, em 2021, foi lançada a nova identidade visual e o novo 
mote, “Somos todos Compliance”, por meio do qual é lembrada, 
constantemente, a importância de ser e estar em Compliance. 

Estar em Compliance significa que a organização e os colaboradores 
devem estar aderentes às políticas, normas, regulamentos, legislação, 
procedimentos e controles internos. É agir em conformidade com 
as leis, regulamentos internos e externos, à vista dos olhos dos 
stakeholders e do Poder Público.

Ser Compliance é conhecer as normas da organização, seus protocolos 
e procedimentos, que asseguram o cumprimento das normas e leis. 
Dentro desse contexto, os programas de Compliance têm obtido 
muita relevância, pois aumentam a confiança dos sócios, fornecedores, 
clientes, sobretudo como expectativa para mitigação de riscos.

O objetivo é fazer a coisa certa mesmo que ninguém esteja olhando. 
Esse pensamento deve ser sempre a regra, devendo guiar as atitudes de 
gestores e colaboradores. Os benefícios aparecerão com o tempo, como 
melhora na imagem da marca e na conscientização dos colaboradores 
quanto ao ambiente íntegro em que se encontram inseridos.
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GRC Day

Em Janeiro de 2021, teve início o GRC Day, encontro realizado mensalmente com o objetivo de compartilhar conhecimentos, treinar, orientar e demonstrar 
o quanto a área está disponível para esclarecer as dúvidas sobre os temas relacionados.

Em 2021 foram mais de 400 participantes, em encontros que tiveram 12 temas abordados:

 Janeiro:  “As funções de um Compliance Officer”

 Fevereiro: “Pilares de um Programa de Compliance”

 Março: “Somos todos Compliance!”

 Abril: “Canal de Denúncias”

 Maio: “O custo da má imagem – Due Diligence e Background Check”

 Junho: “Governança Corporativa, entenda! Relação Governança x Compliance – Particularidades Cooperativa”

 Julho: “Cultura justa, diversidade e inclusão”

 Agosto: “Foco no Risco!”

 Setembro: “Privacidade – Vamos falar sobre a LGPD”

 Outubro: “Brindes, Presentes e Entretenimento – Quais os limites legais?”

 Novembro: “Corrupção – O assunto ainda rende!”

 Dezembro: “Ética profissional e situações do nosso dia a dia”
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Trilha Programa de Integridade

Portal de Governança Unimed S. J. do Rio Preto

Por meio da Universidade Corporativa da Unimed S. J. do Rio Preto (Unicorp), 1.186 colaboradores realizaram treinamentos obrigatórios da Trilha Programa de 
Integridade em 2021 com os temas:

O principal objetivo do Portal de Governança é 
garantir a comunicação e a transparência com 
os médicos cooperados, cumprindo as boas 
práticas de Governança Corporativa, conforme 
os Princípios e os Pilares do Programa de 
Integridade, em especial, o pilar de Treinamentos 
e Comunicações. 

O Portal de Governança é uma ferramenta que 
aproxima as partes interessadas nos negócios 
da cooperativa, pois garante o acesso às 
informações de forma clara e objetiva. Também 
são garantidos os requisitos de Sigilo e 
Segurança das informações por meio de acesso 
específico em área logada.  

Código
de Ética e
Conduta 

e Lei 
Anticorrupção

Lei 
Anticorrupção 

e Decreto 
Anticorrupção 
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Due Diligence

Background Check

Canal de Denúncias Independente

Toda nova contratação ou renovação de fornecedores passa por 
processo de Due Diligence. Todos os contratos da cooperativa 
possuem cláusulas anticorrupção. 

Em 2021: total de 448 análises (média de 34 casos por mês)

Em 2021: total de 599 análises 

A Unimed S. J. do Rio Preto disponibiliza um Canal de Denúncias 
externo e independente que pode ser utilizado por qualquer 
pessoa. Também é garantido anonimato ao denunciante que 
não deseja se identificar, permitindo-se o registro do relato com 
total garantia de sigilo, anonimato e proteção aos denunciantes 
de boa-fé. Destacam-se as principais características do Canal de 
Denúncias:

-Independente (administrado pela Contato Seguro)
-Sigiloso (hospedado fora do Sistema ou ambiente Unimed S. J. 
do Rio Preto)
-Imparcial (sem a participação do CAD)
-Acesso pelo site: 
https://www.contatoseguro.com.br/unimedriopreto
-Pode ser acessado também por meio do telefone 0800-512-7701

Em 2021, o Canal recebeu 145 registros (média de 12 casos por mês)
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Código de Ética e Conduta 

O Código de Ética e Conduta serve como 
orientação para as interações diárias da 
cooperativa. Aplica-se a todos que possuem 
qualquer relação com a cooperativa, inclusive 
Conselho de Administração, diretoria, 
executivos, colaboradores, fornecedores, 
parceiros comerciais. Ele está disponível no 
seguinte endereço:

https://www.unimedriopreto.com.br/conheca/governanca/codigoconduta
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Documentos Normativos
Documentos Normativos disponíveis no Sistema GRC Premium:

Código  Políticas

PL.0024 Política de Anticorrupção

PL.0034 Política de Brindes, Presentes e Hospitalidade

PL.0039 Política de Compliance

PL.0025 Política de Conflito de Interesses

PL.0028 Política de Doações e Patrocínios

PL.0030 Política de Due Diligence e Background Check

PL.0038 Política de Eventos (Internos e Externos) - Realização e Participação

PL.0023 Política de Medidas Disciplinares

PL.0022 Política de Recebimento e Tratamento de Denúncias

PL.0029 Política de Relacionamento com o Setor Público

PL.0035 Política de Transações com Partes Relacionadas

PL.0037 Política de Viagens do Conselho de Administração

PL.0027 Política do Comitê de Ética e Compliance

PR.0142 Procedimento de Due Diligence de Fornecedores e Terceiros

Código  Código de ética, termos e declaraçõesPL.0024 Política de 

FR.0827 Código de Ética e Conduta

FR.0964 Declaração de Conflito de Interesses e Partes Relacionadas Cooperado

FR.0851 Termo de Compromisso, Confidencialidade e Sigilo - Colaborador

FR.0903 Termo de Conhecimento e Recebimento de Documentos

FR.1063 Termo de Sigilo, Confidencialidade e Privacidade de dados - Cooperado

Código  Formulário

FR.0582 Formulário de Cadastro de Fornecedores

FR.0854 Formulário de Declaração de Conflito de Interesses e  

  Partes Relacionadas

FR.0859 Formulário de Oferecimento de Brindes a Agentes   

  Públicos

FR.0860 Formulário de Registro da Interação com Setor Público

FR.0855 Formulário de Solicitação de Doação e ou Patrocínio  

  Para Entidades Sem Fins Lucrativos

FR.0857 Formulário Referente a Eventos com a Participação   

  de Agente Público

FR.0856 Formulário Referente a Eventos Internos e Externos
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PRIVACIDADE
Em setembro de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/2018 entrou em 
vigor. Com antecedência, em janeiro do mesmo ano, a Unimed S. J. do Rio Preto iniciou 
o processo de adequação e aderência à LGPD. 

Foi elaborado um robusto projeto para implantação de todos os requisitos exigidos 
pela Lei, dividido em dez etapas que foram desde a adequação dos sistemas até o 
desenvolvimento de treinamentos específicos para os cooperados. 

Realizações:
• Constituição do Comitê de Proteção de Dados;
• Treinamento aos embaixadores e liderança para mapeamento dos processos da 
Unimed S. J. do Rio Preto;
• Mapeamento dos Fluxos dos Dados Pessoais e Sensíveis na Cooperativa (907 sub 
processos registrados);
• Baseado no resultado do mapeamento e rotinas da organização são executados Planos 
de Ação monitorados com as áreas. Com este trabalho, a Unimed S. J. do Rio Preto visa 
garantir constantemente as adequações necessárias aos processos já implementados, 
a transparência e a segurança no tratamento dos dados.
• Objetivando fomentar a cultura da Proteção aos Dados, foram realizadas comunicações 
e divulgações sobre a LGPD;
• Migração do Sistema Tasy  HTML5, a versão homologada à LGPD;
• Realizado o treinamento e a nomeação da Data Protection Officer (DPO);
• Revisão de contratos e documentos, assim como das políticas internas e externas 
relacionadas à LGPD.
• Oferecidos treinamentos overview sobre a LGPD aos conselheiros, médicos e 
colaboradores;
• Os fornecedores e parceiros da Unimed S. J. do Rio Preto passaram a ser submetidos 
à uma análise prévia, através de um formulário automatizado, para emissão de 
recomendações em novas contratações e renovações;
• Foi desenvolvida a Área de Privacidade no Portal da Unimed S. J. do Rio Preto (inserir 
imagem e link) onde estão a Política de Privacidade, o contato e indicação da DPO e os 
canais de Comunicação disponíveis aos titulares de dados e Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados;
 
Assim, a Unimed S. J. do Rio Preto caminha para a fase de testes e auditorias, sem 
deixar de observar a melhoria contínua de processos já identificados e contribuindo 
para novos fluxos, processos e parcerias em atenção ao conceito de Privacy by Design 
(incorporar a privacidade e a proteção de dados pessoais em todos os projetos) e 
accountability (demonstração da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar 
a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, 
da eficácia dessas medidas).
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Filiações e Reconhecimentos

Acreditação nível I - Programa de Acreditação 
de Operadoras RN nº 452

Selo Ouro Unimed de Governança e 
Sustentabilidade

ONA nível III

A Unimed S. J. Rio Preto é a 1ª Operadora 
de Plano de Saúde do Brasil acreditada 
com as melhores práticas em serviços 
que aperfeiçoam a experiência do cliente, 
conforme a Resolução Normativa (RN) 452. 
Certificada pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, a ANS.

A Unimed S. J. do Rio Preto atendeu aos pré-
requisitos de manutenção do Selo Unimed de 
Governança e Sustentabilidade 2021, portanto, 
manteve o Selo Ouro concedido pela Unimed 
do Brasil, na edição 2020, reflexo do trabalho 
de uma equipe talentosa, comprometida e 
profissional.

A Unimed S. J. do Rio Preto foi a primeira Unimed 
do Brasil a conquistar o selo Acreditado 
Pleno em 2017 e, em 2019, no processo de 
reacreditação, também foi pioneira ao receber 
o nível 3 de Acreditado com Excelência.

102-12, 102-13
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Rankings e premiações

Lugares Incríveis para Trabalhar 2021

Prêmio Líderes Regionais Noroeste Paulista 2021

Valor 1000: As Mil Maiores Empresas 
Brasileiras

Participação em Associações

Por mais um ano, a Unimed S. J. do Rio Preto 
foi classificada como um dos Lugares Incríveis 
para Trabalhar, premiação do UOL em parceria 
com a FIA. A Unimed S. J. do Rio Preto foi a empresa 

mais votada pelo público, conquistando 
a categoria Voto Popular do Prêmio 
Líderes Regionais Noroeste Paulista 
2021, organizado pelo LIDE Noroeste 
Paulista.

A Unimed S. J. do Rio Preto foi destaque 
novamente em uma das mais importantes 
publicações financeiras do País, a "Valor 1.000 
– as Mil Maiores Empresas", que aponta e 
reconhece as campeãs em 25 setores da 
economia nacional.

• Unimed Brasil
• FESP
• CNU
• FIOP
• Instituto Ethos
• ICC Brasil



Unimed S. J. do Rio PretoRELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2021 | 40

Social
Recursos Humanos

(102-8, 102-38, 102-39, 102-41, 102-40, 102-42, 102-43, 
202-1, 202-2, 401-1, 401-3, 403-1, 403-4, 404-1, 404-2, 
404-3 - ODS 3, 4, 5, 8 e 10)
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Colaboradores

Diversidade

Inclusão

Remuneração

Benefícios contratuais 

Sexo Faixa Etária

A Unimed S. J. do Rio Preto conta com 1.219 colaboradores 
que atuam diariamente para garantir a excelência dos 
serviços prestados e a satisfação dos cooperados e 
beneficiários. Os serviços de limpeza e portaria são 
terceirizados e, em períodos de sazonalidade podem ser 
realizadas contratações de apoio.

Vale Alimentação e Refeição

Seguro de Vida

Plano Odontológico

Plano de saúde (extensivo a dependentes)

Programa de Participação de Resultados

13° Salário e férias remuneradas

Trabalho híbrido para área Administrativa

Day Off – Dia de folga na semana do aniversário

100% dos colaboradores são cobertos por 
acordos de negociação coletiva. 

Diretor   7
Gerente  19
Colaborador  1.179
Aprendiz  14
Estagiário  0
Total Geral  1.219

Deficiência  Total Geral
Auditiva   3
Física    21
Intelectual   1
Múltipla   2
Visual    4

Média Salarial
Homem  R$ 4.694,00
Mulher  R$ 3.282,00

Mulher MulherHomem Homem
834 36,9385 37,11

Média 
de idade
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Qualidade de Vida e Bem-Estar

Atividades e comemorações

Unicorp

Trabalho Híbrido

• Viva Bem – Acompanhamento de assessoria esportiva 
com aulas ao vivo em locais estipulados pela mesma e 
aulas on-line duas vezes na semana;
• Viva Zen – Acompanhamento com Yoga e meditação 
on-line e presencial nas unidades assistenciais com 
aromaterapia.
• Questionário de Saúde para detalhamento do perfil 
epidemiológico e monitoramento por meio da AIS 
(Atenção Integral à Saúde);
• Oficina da Coluna, Saúde do Homem, Saúde da Mulher e 
Tabagismo.

Por conta da pandemia, as comemorações foram realizadas 
por meio de lives ou internamente para evitar qualquer 
tipo de aglomeração.

A Universidade Corporativa da Unimed S. J. do Rio Preto 
está disponível a todos os colaboradores e cooperados. 
Na plataforma, 100% on-line, estão disponíveis uma série 
de cursos com diversos temas. Em 2021, ao todo, 1.177 
colaboradores realizaram ao menos um curso na Unicorp.

Em virtude da pandemia, a Unimed S. J. do Rio Preto 
implantou o sistema de Trabalho Híbrido. Nele, os 
colaboradores da área administrativa atuam três dias 
da semana de forma remota e dois no escritório. Para 
isso, as salas ganharam novo layout (open space), e os 
colaboradores novas regras.

• Dia das Mães;
• Dia dos Pais;
• Dia dos Médicos;
• Dia do Enfermeiro;
• Festa Junina;
• Comemorações por conquistas de prêmios para 
cooperativa;
• Festa de fim de ano.
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Guardiões da Felicidade

CIPA

Benefícios do Projeto

Desde 2021, teve início o projeto Guardiões da Felicidade, 
grupo de colaboradores responsáveis por serem os 
Guardiões do Clima Organizacional e, desta forma, 
proporcionar um ambiente de trabalho mais saudável, 
produtivo e favorável à diversidade. O papel dos Guardiões 
é elaborar, aplicar e mensurar os resultados de Pesquisas 
de Clima Contínuas, com o apoio do DHO, e, a partir dos 
resultados, propor ações de melhoria para a cooperativa. A Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes – CIPA da Unimed S. J. do 
Rio Preto é formada por colaboradores 
da Sede Administrativa, Complexo 
de Saúde Unimed, Espaço Viver Bem, 
Espaço Unimed #Cuidardevc e Olímpia. 
É regulamentada por meio da CLT e pela 
NR 5 –  Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes.
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Cooperados
(ODS 3, 5, 9)
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Valorização do cooperado Especialidades

Um dos principais pilares da Unimed S. J. do Rio Preto 
é a valorização do médico cooperado. Trabalho que é 
realizado diariamente por todas as áreas da cooperativa.

Total de
cooperados

em 
31/12/2021

Especialidades Novos
cooperados

ingressos
em 2021

1.556 54 56

Mulher Homem
553 1.003

  

ACUPUNTURA
ALERGIA E IMUNOLOGIA
ANESTESIOLOGIA
CANCEROLOGIA
CARDIOLOGIA
CIRURGIA CARDIOVASCULAR
CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO
CIRURGIA GERAL
CIRURGIA ONCOLÓGICA
CIRURGIA PEDIÁTRICA
CIRURGIA PLÁSTICA
CIRURGIA TORÁCICA
CIRURGIA VASCULAR
CLÍNICA MÉDICA
COLOPROCTOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA
ENDOSCOPIA
GASTROENTEROLOGIA
GERIATRIA
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
HEBIATRIA MEDICINA DO ADOLESCENTE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
HEPATOLOGIA
HOMEOPATIA
INFECTOLOGIA
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
MEDICINA DO TRABALHO
MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
MEDICINA INTENSIVA
MEDICINA NUCLEAR
NEFROLOGIA
NEUROCIRURGIA
NEUROLOGIA
NEUROLOGIA INFANTIL

15
4

88
3

122
10

1
33
75

5
13
59

2
45
52
11
76
36

1
18

8
7

167
1

15
2

10
   4

1
2
6
3
2

23
26
26

2

NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL
NUTROLOGIA
OFTALMOLOGIA
ONCOLOGIA CLÍNICA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PATOLOGIA
PATOLOGIA CLÍNICA/ MEDICINA
PEDIATRIA
PNEUMOLOGIA
PROCTOLOGIA
PSIQUIATRIA
PUERICULTURA
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
RADIOTERAPIA
REUMATOLOGIA
UROLOGIA

1
4

113
8

82
46
11
8

137
15

1
24

1
63

5
19
44
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Benefícios para cooperados

Pagamento
anuidade
CRM

SERIT 
(Seguro 
de Vida e 
Garantia 
Funeral)

Descontos 
em farmácias 
credenciadas

Banco de 
Currículos de 
Secretárias

Educação
Continuada

Plano 
Corporativo de
Telefonia Celular

Plano de
Saúde Utilmed

Plus Médico

Assessoria 
de Assuntos 
Previdenciários

Auxílio 
Funeral

 
Despachante

Exames
POPs

Treinamento
Secretárias

Seguro de
Vida

Benefícios opcionais
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Canais de Comunicação com o Cooperado

A cooperativa disponibiliza diferentes canais de 
comunicação para garantir aos sócios transparência, 
acesso às informações e auxílio constantes. 

Área de Relacionamento com o Cooperado

E-mail: derco@unimedriopreto.com.br

Canal do Cooperado: (17) 3202-1221

WhatsApp do Conselho de Administração (17) 99137-9817

WhatsApp do Relacionamento com o Cooperado (17) 
99132-1617

Newsletter semanal

Jornal do Cooperado

Aplicativo do Cooperado

Transparência na Gestão

Revista Viva Unimed

Manual do cooperado

Eventos de 2021 para cooperados (AGO, AGE, Lives, etc).
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Consultório Médico 4.0 (Amplimed) IQA - Incentivo à Qualidade Assistencial

A Unimed S. J. do Rio Preto disponibiliza aos cooperados, 
totalmente gratuita, a plataforma Consultório Médico 4.0 
(Amplimed). Ferramenta que oferece vários benefícios aos 
cooperados para a gestão dos pacientes e clínica e ainda 
vem ao encontro do objetivo da cooperativa em se tornar 
100% digital.

Em 2021, a Unimed S. J. do Rio Preto adotou um modelo 
de bonificação financeira para cooperados com base 
no Incentivo à Qualidade Assistencial – IQA. Por meio 
desse sistema, todos os médicos que atingirem metas, 
estabelecidas de acordo com a sustentabilidade e 
estratégia da nossa Unimed S. J. do Rio Preto, poderão 
ter até 8% de bonificação no valor das consultas eletivas 
daquele mês.

Durante o ano, 1.127 cooperados foram bonificados em 
pelo menos um mês de 2021. Ao todo, foram pagos R$ 
758.499,00 em bonificação. 59% das consultas eletivas 
pagas desde a vigência do IQA foram bonificadas.

Ao final de Dezembro de 2021, 394 cooperados já 
implantaram a plataforma com 97% de aprovação.

Cooperados
394 97%

Aprovação
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Relacionamento com o Cliente

Departamentos:

Núcleo de Autorização

A Unimed S. J. do Rio Preto trabalha para garantir a melhor 
Experiência do Cliente com objetivo de melhorar o 
acesso dos beneficiários aos serviços por meio dos canais 
de comunicação digital e simplificação de processos 
operacionais, visando a padronização e excelência. Tudo 
alinhado ao Jeito de Cuidar Unimed.

Responsável pela gestão da auditoria de autorização das 
requisições médicas de consulta, exames e internações, 
tanto em rede credenciada direta ou indireta.

+ 17 mil auditorias mês Pré-pagamento rede direta
+ 6 mil auditorias mês Pré-pagamento rede indireta 
Intercâmbio
+ 4 mil auditorias mês Custo Operacional
+ 9 mil auditorias mês Intercâmbio rede credenciada

Revisão dos parâmetros de critérios e regras de auditoria: 
Redução em mais de 76% no número de requisições 
aguardando análise, incorrendo em 89% das transações 
analisadas automaticamente.

(203-1 - ODS 3)
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Canais Digitais Backoffice

N.A.P – Núcleo de Atendimento Personalizado

Relacionamento Custo Operacional e Intercâmbio

Central de Atendimento

• Aplicativo
• Site
• URA
• Assistente Virtual Inteligente (AVI)
• Totem de autoatendimento
• Espaço Secretária

+106 mil acessos por mês no site
+126 mil acessos por mês no app cliente
+18 mil acessos por mês na URA
+ 12 mil acessos por mês no AVI (Clara do site)
+ 11 mil acessos por mês no Whatsapp (Clara)

Mais de 20 novos serviços nos canais digitais, dobrando volume 
de downloads do app nas lojas e ampliando significativamente o 
volume de acessos aos canais digitais. Ura inteligente e 4 novas 
funções de autosserviços para secretárias.

Atividades de suporte e atendimento formais, além de operações administrativas 
de Backoffice ligadas ao Relacionamento com o Cliente. 

+ 600 atendimentos mês Presencial (Sede)
+ 500 atendimentos mês Fale Conosco
+ 300 atendimentos mês Fale Unimed Brasil
+ 2.4 mil atendimentos mês Transcrição Guia

Serviços 100% automatizados com CRM e Follow-up com escalonamento e 
KPIs desenvolvidos. Transcrição de guia com solicitação 100% digital. Novo 
portal, mais informativo e assertivo, proporcionando 50% menos Fale Conosco.

Suporte nível acima da Central de Atendimento e Backoffice, para garantir a 
melhor experiência do cliente e regulação enquanto operadora. 

• Reclame Aqui
• Busca Rede
• Negativa Escrito
• Reanálises
• Junta Médica
• Workflow de Suporte N1
• Satisfação do cliente - NPS

Evolução em 2021 do NPS Global de 68 para 75, do Transacional de 70 para 78 e 
Relacional de 58 para 64. Nota máxima do site Reclame Aqui (ótimo) pela 1ª vez.

Suporte e gestão dos contratos em Custo Operacional além do Relacionamento 
entre Unimeds do Sistema.

+ 300 atendimentos mês de apoio CO e Intercâmbio
+ 120 follow-up mês de suporte
+ 100 atendimentos prioridades autorização

Novas vidas em CO ampliando as Carteiras neste segmento, reduzindo o risco e 
aumentando a receita.

+/- 5 atendimentos mês Reclame Aqui
+ 300 atendimentos mês Busca de Rede
+ 80 negativas Escrito e 35 Reanálises mês
+/- 15 NIP e 20 Liminares mês
+ 40 Intermediações Alta Complexidade mês
+ 600 retornos mês - NPS

Atendimento e suporte a Clientes, Prestadores, Parceiros e Prospect em 
todos os canais da cooperativa, sete dias por semana e 24 horas por dia.

*Digital: Site e Whatsapp
*Telefônico: SAC; Prestador; Vendas; Complexo de Saúde Unimed, 
Espaço Viver Bem e Espaço Unimed #Cuidardevc

+ 15 mil atendimento mês WhatsApp
+ 8 mil atendimentos mês Chat
+ 30 mil atendimentos mês SAC + Prestador
+ 3 mil atendimentos mês Vendas
+ 10 mil atendimentos mês Serviços Próprios

Redução de cerca de 38% no volume de ligações nos canais 
telefônicos no comparativo de 2018 com 2021 nos mesmos canais, 
mesmo com o crescimento em mais de 15% no número de vidas
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Atendimentos presenciais:

Interações:

Canais digitais

Com o aumento do uso dos meios digitais, os atendimentos 
presenciais caíram muito. Com a oferta de novos serviços e opções 

de atendimentos digitais, ao contrário 
dos atendimentos presenciais, os Canais 
Digitais tiveram aumento significativo no 
número de atendimentos e interações, o 
que vai ao encontro do objetivo da Unimed 
S. J. do Rio Preto em ser uma empresa 
100% digital.
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Serviços Digitais 
e Inovação

(203-1 ODS 9)
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Serviços Digitais e Inovação

Entregas em 2021

APP Cooperado
A Tecnologia da Informação é um componente estratégico para os 
resultados e sustentabilidade da Unimed S. J. do Rio Preto. Organizada 
pela Diretoria de Tecnologia do Negócio e Inovação, sua missão é 
oferecer um portfólio de serviços e ativos de tecnologia para a busca da 
eficiência operacional, segurança da informação, inovação no negócio e 
oportunidades para desenvolver novas receitas.

A Unimed S. J do Rio Preto conta com um parque tecnológico complexo 
e organizado com infraestrutura própria, colaboradores e prestadores de 
serviços. A arquitetura de sistemas e ferramentas digitais são, em parte, 
desenvolvidas internamente, ou seja, com toda a propriedade intelectual 
sobre o produto, e soluções de terceiros, adquiridas e geridas por meio de 
contratos de prestação de serviço ou licenciamento perpétuo.

Implantação do Sistema Planium: ferramenta web que possibilita a 
venda de planos on-line por meio do site e app, além de automatizar 
vários processos da área Comercial.

Transcrição de Exames: ferramenta operada pela área de Atendimento 
que possibilita a entrega de requisições médicas pelo app, site e 
Whatsapp sem a necessidade de atendimento presencial.

Não me Sinto Bem: chat disponível no site e app que possibilita ao 
paciente entrar em contato com a Central Clínica. A partir desse contato, 
profissionais orientam o paciente para agendar uma consulta eletiva ou 
o direcionam para a telemedicina.

Tempo de Atendimento da Unidade Respiratória: foi incluído no app e 
site o tempo previsto para atendimento aos pacientes com sintomas 
respiratórios no Complexo de Saúde Unimed. 

Aplicativos: novidades, melhorias, funções e atividade em 2021

Unicorp: foi incluído no app cooperado um acesso simplificado para a Unicorp 
(Universidade Corporativa da Unimed S. J. do Rio Preto). 

Fale com o presidente: agora, o cooperado pode acessar o canal “Fale com o 
Presidente” através do app cooperado. 

Continuidade do Cuidado: a Continuidade do Cuidado é uma maneira prática e rápida 
de encaminhar um paciente para ser acompanhado pela equipe de Medicina Preventiva.

Governança Cooperativista: além do site, agora o cooperado consegue pelo app a 
área dedicada à Governança Cooperativista. 

Techbalance: foi implantada a plataforma com foco na prevenção e diagnóstico 
completo para diminuir o risco de quedas e lesões em idosos por meio de um 
aplicativo de coleta de dados clínicos totalmente virtual. 

Agendamento On-line: por meio do app do cliente ou site, o beneficiário pode 
realizar agendamento on-line com os médicos que implantaram o Sistema 
Amplimed em seus consultórios.

Avalie seu atendimento (NPS): após cada consulta eletiva que o cliente faz, o app 
pergunta como foi o atendimento. Essa resposta compõe o NPS do cooperado.

No app cooperado temos apenas as funcionalidades Unicorp, Fale com o presidente, 
Continuidade do cuidado e Governança Cooperativista.

O Techbalance é um sistema utilizado pela área assistencial (não é app cooperado).

O Agendamento Online e Avalie seu atendimento (NPS) é do app cliente (não é 
app cooperado).

Além das entregas já relacionadas, temos também as entregas abaixo:

Nova Carteirinha Digital: com um novo visual, padronizado pela Unimed do Brasil, 
a nova carteirinha digital do app cliente ganhou novas informações, como as 
carências e área de atuação do plano.
Resultado de Exames: através do app cliente e site, os beneficiários conseguem 
acessar o resultado dos seus exames realizados nos laboratórios integrados ao 
RES (Registro Eletrônico de Saúde).
Novo Fale Conosco: além de um visual mais intuitivo, o novo fale conosco agora 
direciona o cliente para os canais digitais corretos, orienta e, somente quando é 
necessário, encaminha para um atendimento humano.
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Notas dos Aplicativos Unimed 
S. J. do Rio Preto

Programa Inovação é Vida

Em janeiro de 2021 a nota do aplicativo 
do cliente na Google Play era 3,5. Em 
dezembro de 2021 alcançamos a nota 
4,8 (crescimento de 37%). 

Essas avaliações colocam o app do 
cliente da Unimed S. J. do Rio Preto 
entre as maiores notas de aplicativos 
entre as operadoras de planos de 
saúde, uma vez que a nota máxima da 
Google Play é 5,0.

Um ambiente 100% digital e inovador que permita desenvolver soluções por meio da tecnologia 
para evolução da saúde e que melhore a experiência do cliente. Esse é o foco da Unimed S. J. do 
Rio Preto com a implantação do programa "Inovação é vida". Trata-se do programa oficial de 
inovação da cooperativa cujo objetivo é inovar o negócio de saúde suplementar e incorporar 
novos modelos de negócios dentro do universo da saúde. 

O programa foi dividido em duas etapas. A primeira, “Preparar”, foi destinada ao engajamento, 
cultura e iniciativas. A segunda, “Transformar”, será para conectar e experimentar as iniciativas 
em um ambiente alinhado com a cultura da inovação.  Uma diretoria de Tecnologia e Inovação 
foi criada especificamente para trabalhar esta reestruturação, proporcionando acesso às novas 
tecnologias e ambientes eficientes e ágeis. A fase “Preparar” foi executada durante todo o ano 
de 2021, e os resultados alcançados até o momento foram:

Busca por 14 startups 
com soluções 
inovadoras em 

medicina preventiva, 
experiência do 

paciente, precisão 
clínica e informação 
estratégica. Dessas, 
duas startups foram 

incorporadas na 
Unimed S. J. do Rio 

Preto – a aTechbalance 
(Diagnóstico de 

prevenção a quedas de 
idosos) e a Brain4Care 

(aferição da pressão 
intracraniana não 

invasiva). Outras já 
foram validadas ou 

estão em processo de 
validação.

Criado o Centro de 
Ciência em Dados, 

tecnologia que permite, 
de forma antecipada 
e preditiva, detectar 

evolução de patologias 
ou eventos que possam 
trazer prejuízos à saúde 
dos pacientes. Durante 
2021, foram entregues 

três algoritmos para 
o diagnóstico precoce 

de complicações 
cirúrgicas em 
patologias da 

coluna, prevenção a 
cirurgias bariátricas, e 
predições de possíveis 

cancelamentos 
de clientes pré-

pagamento pessoa 
física. 

Jornada Evolução 
Cultural, uma jornada 

de nove meses 
de workshops, 
treinamentos e 
a prática real da 

construção da inovação 
corporativa pelos 

colaboradores. Como 
resultado prático, 

foram desenvolvidas 
três oportunidades 

de inovação de 
propriedade da Unimed 

S. J. do Rio Preto

Engajamento, mais 
de 50 horas de 

divulgação e ações de 
posicionamento da 

marca Unimed S. J. do 
Rio Preto como uma 

empresa que abraça a 
inovação, distribuídas 

em dois workshops 
com cooperados, 

Semana da Inovação 
com transmissão 

aberta, palestra sobre 
a temática “Eu, Médico 
empreendedor”, para 

corpo docente da 
Famerp e membros da 
Associação Paulista de 
Medicina e divulgação 

em mídias digitais e 
convencionais

Janeiro 2021

Dezembro 2021

Nota

Nota

3,5

4,8
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Elaboração e divulgação do Manifesto da Inovação: Carta aberta 
à população sobre a visão da Inovação da Unimed 

S. J. do Rio Preto:

Manifesto da Inovação Unimed S. J. do Rio Preto

Na Unimed S. J. do Rio Preto, encaramos a Inovação como o 
agente protagonista para a oferta de valor para nossos Clientes, 
Pacientes, Colaboradores e Cooperados. Temos dentro de nós 

a consciência e a obrigação de ouvir, entender e nos posicionar 
no lugar dos consumidores de nosso valor, e estamos seguros 
que a construção da inovação nasce do simples, abrangente e 

conveniente, e tem o objetivo de transformar a vida das pessoas. 
Temos claro em nossas ações, que a criatividade e a tecnologia 

são os meios certos para a entrega da inovação, e ocupam 
espaços de protagonismo em nossa estratégia, cultura e pilares 
da governança corporativa (Governança, Riscos e Compliance).

Queremos que a inovação seja exercitada em um ambiente 
sem barreiras departamentais e institucionais, e para isso, 
acreditamos no poder da comunidade e a liberdade para o 

novo que ela oferece. Estimulamos que todo o ecossistema 
no qual nos relacionamos, participe da inovação da Unimed 

S. J. do Rio Preto sem um vetor de direção estabelecido. Para 
nossos colaboradores, queremos que a inovação faça com que 

todos acordem pela manhã motivados para o novo, estejam 
em seus postos de trabalho protegidos para a criação de 

ideias e retornem para seus lares realizados pela contribuição. 
Para os participantes além de nossos limites organizacionais, 
incentivamos o relacionamento construtivo baseado na troca 

equilibrada de objetivos, resultados e ideias. Para nossos clientes, 
pacientes e cooperados temos a obsessão de sempre buscar sua 

voz através da experiência do seu relacionamento conosco.

Para nós, o “jogo” da inovação não termina quando conquistamos 
destaque mercadológico, e sim quando de fato, transformamos 

para melhor a vida das pessoas, fazendo assim com que o “jogo” 
nunca termine.

Estamos certos que a inovação nos levará a sermos melhores 
e, portanto, estamos diante de um convite para empregarmos 

talentos e energia para construirmos nossa jornada de 
transformação e colaboração para a saúde de todos.

Criação do Espaço Inovação é Vida:  Espaço da Unimed S. J. do 
Rio Preto dentro do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto 
com o propósito de ser o endereço da inovação da cooperativa. O 
objetivo é que este espaço seja usado para construir a inovação 
e realizar eventos abertos à população, cooperados, clientes e 

colaboradores.

Inovação do negócio: com o objetivo de identificar oportunidades 
de novos negócios dentro do segmento da saúde, foi realizado, 
em parceria com uma consultoria especializada, um estudo de 

novos negócios baseado em tendências comportamentais, novas 
tecnologias e a exploração de legado dentro do ecossistema.

Programa Health Me Up: a Unimed S. J. do Rio Preto fez parte de 
um consórcio de cinco empresas de saúde da cidade de São José 

do Rio Preto – que irá recrutar, acelerar e investir em startups 
voltadas à inovação na saúde. Até o momento 7 startups foram 

selecionadas para o primeiro ciclo de aceleração.
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Rede Credenciada Unimed S. J. do Rio Preto

Internações - Cecuidar

Serviços Próprios Unimed S. J. do Rio Preto

Serviço Próprio

Serviço Próprio Internações

Número de 
Atendimentos

Número de Clínicas

Número de Hospitais

Número de Pronto Atendimento

Número de Laboratórios

Númer de Centro de Diagnósticos (Imagem)

Cecuidar Adulto

Cecuidar Infantil

Cecuidar Olímpia

Pronto Atendimento Adulto

Cecuidar Adulto

Pronto Atendimento Infantil

Cecuidar infantil

Pronto Atendimento Olímpia

Cecuidar Olímpia

Ortopedia

Laboratório Unimed S. J. do Rio Preto

Ultrassom

Raio-X

Tomografia

Quimioterapia Endovenosa

Quimioterapia Via Oral

Centro de infusão

Centro de Procedimentos

Centro Oncológico

AIS Rio Preto

AIS Olímpia

Posto de Coleta de Olímpia

NAM (Fonoaudiologia, Nutrição, Terapia 

Ocupacional e Psicologia)

Unimed Lar

Fisioterapia

Unidade de Vacinação 

244

28

1

44

31

671

42

139

83.672

49.626

22.607

16.262

13.101

7.266

14.893

604.713

13.982

35.250

11.538

7.778

3.515

11.852

5.444

2.294

50.749

571

65.864

32.380

12.650

14.550

23.780

(102-10)
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Casos confirmados de Covid-19 

Central Clínica - Ligações e Telemedicina 

Pacientes

Atendimentos

23.953 

17.578 

PDRP

PAB

Fornecedores

O Programa de Desenvolvimento da Rede Prestadora - PDRP, tem como 
objetivo avaliar de forma qualitativa a rede prestadora da Unimed S. J. 
do Rio Preto, incentivar e desenvolver a adoção de boas práticas e assim 
assegurar um atendimento seguro ao beneficiário.         
                                                                                                                                                                         
A primeira fase do Programa de Desenvolvimento da Rede Prestadora 
- PDRP, foi finalizada em 2020, iniciando sua segunda fase em abril de 
2021, com o escopo de abarcar 100% dos Prestadores Pessoa Jurídica 
credenciados à cooperativa.

O Programa de Acolhimento ao Beneficiário Internado - PAB tem como 
objetivo elevar a experiência do beneficiário e a qualidade assistencial 
através da rede prestadora credenciada.

Em 2021, a Unimed S. J. do Rio Preto contou com 2.048 diferentes 
fornecedores, responsáveis por 18.562 fornecimentos. Deles, 30,7% são 
de São José do Rio Preto, 2,6% da região e 66,7% de outras localidades.

Prestadores Visitados
Laboratórios

34
Hospitais

21 9
Serviços de Imagem

Oportunidades de Melhorias
Encontradas Implantadas Andamento

1.133 225 908

Prestadores Participantes do PAB Beneficiários visitados
Hospitais Gerais Internados (eleg) Acolhidos (visit) Satisfação

06 22.539 18.802 98%



Unimed S. J. do Rio PretoRELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2021 | 58

Sustentabilidade
(102-12, 102-15, 302-1, 302-3, 302-4, 303-1, 303-2, 303-3, 305-1, 305-2, 305-4, 
305-5, 306-1, 306-2, 308-1, 308-2, 413-1 - ODS 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17)
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Em inglês, ESG significa Environmental, Social e Governance, mas a sigla 
pode ser traduzida para o português como Ambiental, Social e Governança 
(ASG). Ela serve de base para ações e boas práticas cujo objetivo é definir 
se a operação de uma empresa é socialmente consciente, sustentável e 
corretamente gerenciada. 

Na área da saúde, os ESG são fundamentos estratégicos importantes para 
o desenvolvimento sustentável por meio do uso consciente de recursos, 
igualdade, transparência, ampliação de acesso aos serviços e otimização 
de custos com melhor qualidade em atendimento. Na Unimed S. J. do Rio 
Preto, esse tipo de prática já faz parte do dia a dia das ações.

Cálculo = m3 de água/horas trabalhadas. Esta água é utilizada nos 
banheiros, lavagem de mãos, limpeza e distribuição de água para a 
população (Fontanário da Sede). A meta estabelecida no início do ano foi 
de 0,009 m3/HHT.

Redução da compra de uma média de 59.333 folhas de papel por mês. 
Redução de 23% na utilização de papéis do 1º para o 2º semestre de 2021.

Compromisso com a Sustentabilidade

Indicador de Água

Indicadores Ambientais

Campanha Unimed Mais Digital
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A elaboração de inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE) é o primeiro 
passo para o combate à mudança do clima, pois determina a quantidade e a origem 
(fontes) das emissões a serem reduzidas.

As fontes de emissões contempladas no relatório foram: 
Escopo 1 – Utilização de Combustível de veículos próprios e geradores 
Escopo 2 – Consumo de energia elétrica.

Campanha de Consumo de Energia Emissão de gases efeito estufa

Principais fontes:

Escopo 1

Escopo 2

Neutralização:

Energia Elétrica

Gerador

Veículos Corporativos

Plantio de Mudas
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O plantio de árvores em 2021 foi realizado em parceria com o “Projeto 
Muda que a Cidade Muda”. O primeiro foi uma homenagem às vítimas 
de Covid-19. Os eventos realizados contaram com a participação de 
cooperados, colaboradores, beneficiários e população em geral. Este ato 
faz parte das ações de Sustentabilidade da cooperativa e compromisso 
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU. 

Plantio de árvores

Total de plantios 
em 2021: 1.726 árvores
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Por meio do “Projeto Viva Praça”, da Prefeitura de São José do Rio Preto, 
a cooperativa mantém a praça José Gerosa (Praça do Vivendas). Este 
espaço é utilizado para prática de esportes e lazer da comunidade da 
cidade e região.

Coleta de cartões magnéticos 
e destinação correta deste 
material. Uma máquina de 
triturar cartões está disponível 
à população no Espaço 
Unimed #Cuidardevc, no Plaza 
Avenida Shopping. No ano de 
2021, foram reciclados 16.508 
cartões magnéticos.

A Unimed S. J. do Rio Preto 
recebeu, da Comerc Energia, 
o certificado de redução de 
emissão de gases efeito estufa 
pela compra desse tipo de 
energia de fontes renováveis. 
Com isso, a cooperativa reduziu 
135,92 tCO2 equivalente.

Adoção da Praça do Vivendas Papa Cartão

Certificado de Energia Renovável
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Por meio da arrecadação 
de lacres de latinha de 
alumínio, a Unimed S. J. do 
Rio Preto beneficia pessoas 
que necessitam de itens de 
acessibilidade. No ano de 
2021, foram arrecadados 
196 kg de lacres que foram 
convertidos em duas 
cadeiras de rodas e dois 
andadores. 

A Unimed S. J. do Rio Preto disponibiliza para população um Ecoponto onde são 
recolhidos materiais recicláveis, pilhas, baterias e cápsulas de café Nespresso. Em 2021, 
foi recolhida, aproximadamente, 1,3 tonelada de resíduos recicláveis de toda população. 
O Ecoponto está localizado na lateral da Sede da cooperativa na Rua Penita (entre a 
Avenida Bady Bassitt e Rua Imperial).

A Unimed S. J. do Rio Preto faz parte do 
Conselho dos Objetivos do Município de 
São José do Rio Preto. Os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), ou 
Objetivos Globais para o Desenvolvimento 
Sustentável, são uma coleção de 17 metas 
globais estabelecidas pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas. Além delas, em 2019, a 
cooperativa assinou também o Pacto Global, 
juntamente com a Prefeitura de São José do 
Rio Preto.

Indicadores Sociais

Eu Ajudo na Lata

Ecoponto

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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O projeto, realizado por meio da 
Secretária de Esporte e Lazer da 
Prefeitura, conta com patrocínio 
da Unimed S. J. do Rio Preto e é 
realizado todos os domingos, das 
7h às 12h, na represa de São José 
do Rio Preto. Qualquer pessoa 
pode ir até o estande do projeto, 
que fica no Ginásio Natalone, ao 
lado do Júpiter Olímpico, e pegar 
uma bicicleta emprestada para 
ser usada por até uma hora.

No mês de dezembro, foi 
realizada a Campanha de 
Doação de Brinquedos, 
que contou com o 
apoio de colaboradores 
e cooperados. Foram 
arrecadados mais de 200 
brinquedos para crianças 
de duas instituições da 
cidade.

Em abril de 2021, foi realizada a Campanha de Doação de Alimentos 
que arrecadou 4,5 toneladas. Além das arrecadações externas, a 
cooperativa também fez sua própria doação na mesma quantidade, 
totalizando nove toneladas de alimentos que foram revertidos para 
instituições filantrópicas.

Em junho, foi realizada a Campanha do Agasalho, que contou com o apoio de cooperados, 
colaboradores e sociedade. Foram arrecadadas duas mil peças de roupas e cobertores 
que foram distribuídas para sete instituições, dentre elas, albergues e asilos.

Ciclo Lazer

Campanhas



Unimed S. J. do Rio PretoRELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2021 | 65

A Unimed S. J. do Rio Preto mantém parceria com 
o Banco de Leite Humano de São José do Rio 
Preto, onde apoia e incentiva a doação de leite 
humano.

Em 2021, foi implementada na Unimed S. J. do Rio Preto a Política de Diversidade e 
Inclusão e formado o Grupo de Diversidade e Inclusão, cujo objetivo é apoiar as iniciativas 
de diversidade e inclusão, gerar insights sobre o tema, mapear gaps, propor e implementar, 
em conjunto com demais stakeholders, iniciativas orientadas à valorização de toda 
diversidade, auxiliando na disseminação, evolução e fortalecimento da cultura inclusiva 
na cooperativa.

Para incentivar e proporcionar cultura de 
qualidade e gratuita a toda população, a Unimed 
S. J. do Rio Preto mantém o Coral Uniencanta. Ele 
existe desde 2010 e é formado por 42 integrantes 
voluntários da comunidade. 

Parceria com o Banco de Leite Humano Diversidade e Inclusão

Coral Uniencanta
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O Instituto Unimed S. J. do Rio Preto nasceu em 2020 
com objetivo de centralizar as ações sociais realizadas 
pela cooperativa e, principalmente, promover a inclusão 
social de pessoas com deficiência por meio do esporte.

Conselho de administração:
Gilmar Valdir Greque (Presidente)
Rui Nogueira Barbosa (Vice Presidente)
José Luis Crivellin
José Luis Esteves Francisco
Henrique Gandolfi
Geovanne Furtado Souza
Regina Helena Morganti Fornari Chueire
Mariane Ribeiro Spotti
Maria Helena Mani Dias Sardilli
Eneida Maria Vieira

Conselho fiscal:
Antônio Soares e Abrão
Emiliano de Carvalho Almodova
Célia Regina Rodrigues Frias dos Santos
Fabio Coimbra Dória
Marcelo Lucio de Lima
Gil Vicente Gallinari de Stefano

Diretoria Executiva:
Sérgio Maciel da Silva (Diretor Adm. / Financeiro)
Thiago Luiz Vincoletto (Diretor de Relações Governamentais)
Katlyn Simpson Hepal (Diretora de Parcerias)
José Antônio Trindade Donegar (Diretor de Desenvolvimento)

O Instituto Unimed S. J. do Rio Preto é uma associação sem fins lucrativos 
com atividades voltadas para inclusão social do deficiente, buscando 
desenvolver e exercitar as habilidades motoras, capacidade de percepção, 
expressão e sensibilidade, além de fortalecer laços e vínculos sociais e 
familiares.

Programa que estimula práticas 
esportivas que contribuem para 
o desenvolvimento de pessoas 
com deficiência (incluindo 
crianças e adolescentes).

Em 2021, foi realizado o 1º 
treino de inclusão - Uma manhã 
de muito esporte, cidadania e 
emoção. Aproximadamente 450 
atletas amadores, profissionais 
e pessoas com diferentes 
deficiências - motora, visual 
e intelectual, participaram do 
treino que também teve apoio da 
Prefeitura Municipal de São José 
do Rio Preto. 

Composição Objetivo

Projetos

Pernas Solidárias
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Projeto para incentivo de destinação solidária do Imposto de Renda. 
Em 2021 foram arrecadados R$ 153.440,00 destinados para o Projeto 
Equoterapia da APAE São José do Rio Preto. O Instituto Unimed S. J. do Rio Preto entregou um equipamento especial 

para a Sala de Pedia Suit da APAE de São José do Rio Preto, que é utilizado 
no tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos e outras 
condições que afetam as funções motoras e funções cognitivas de uma 
criança.  

São disponibilizados 
equipamentos de 
acessibilidade para pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
com deficiência física ou 
dificuldade de locomoção 
temporária (PNE). Em 2021, 
foram 433 equipamentos 
doados e 13 empréstimos.

Projeto UnIR Ações para comunidade

Sala PediaSuit - APAE 

Projeto CirAnda
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Indicadores
(ODS 8, 9)
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FAIXAS DE
AVALIAÇÃO 0,20 - 0,39 0,60-0,790,40-0,59 0,80-1,00

Índice de Desempenho da Saúde 
Suplementar - IDSS

IDSS 2021 (ano base 2020)

Ouvidoria

Mais uma vez, a Unimed S. J. do Rio Preto recebeu 
nota máxima (1) no Índice de Desempenho da 
Saúde Suplementar – IDSS, que faz parte do 
Programa de Qualificação das Operadoras 2021 
(ano-base 2020), da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). 

A função da Ouvidoria na Unimed S. J. do Rio Preto é identificar 
oportunidades de melhorias nos processos internos a partir de 
manifestações apresentadas pelos clientes por meio do e-mail 
ouvidoria@unimedriopreto.com.br ou pelo formulário eletrônico 
disponibilizado no site da cooperativa (www.unimedriopreto.com.br).

(102-17)

Números Manifestações:

NIP (Notificação de 
Investigação Preliminar):

Processos 
Administrativos:

Sugestão

Elogio

Consulta

Reclamação

Reanálises

Total 

 

Arquivadas

Em análise na ANS

Abertura de processo

Total 

 

Arquivados

Defesa/Recurso

Pagamento de multa

Total 

 

 4

9

52

495

445 

1005

265

28

04

297

04

03

04

11
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Desempenho 
Econômico

(102-15, 102-11, 102-7, 102-45, 102-46, 201-1, 201-2, 201-3
ODS 8, 9, 17)
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Despesas Assistenciais

Consultas

SADTs

Internações

Total

Sinistralidade 2021

Resultado Líquido em 2021

 R$ 618.378.807

 R$ 74.443.740

 R$ 332.790.715

 R$ 211.144.353

 R$ 926.037.508

91,4%

 R$ 2.249.601

Pré
Pagamento

R$ 822,2
milhões

Custo
Operacional

R$ 340,2
milhões

Intercâmbio
R$ 45,1
milhões

Outras
Receitas
R$ 22,2
milhões

R$ 1.229,6
bilhão

Custos
Assistenciais

Impostos e
Deduções

Provisões e
DepreciaçõesDespesas

Administração

12%
Consulta

34%
Internação

54%
SADT

91,4%

9,35%
1,60%

1,98%
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Demonstrativo
Financeiro
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A Unimed S. J. do Rio Preto aderiu aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), agenda global da ONU com 
17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030 nas áreas 
econômica, social, ambiental e institucional. Objetivos presentes 
neste relatório indicados com a seguinte legenda:

Relatório da Administração


