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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

I - POLÍTICA DE DESTINAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS: 

Conforme o disposto no artigo 71° do Estatuto Social de 05 de dezembro de 2016, que versa sobre 

Sobras e Perdas serão feitas as seguintes destinações: 

Artigo 71º: - Das Sobras verificadas, serão deduzidas as seguintes taxas: 

 

I) 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva; 

II)   5% (cinco por cento) para o Fundo Assist. Técnica Educacional e Social - FATES; 

III) Montante igual a taxa de até 12% (doze por cento) ao ano, calculada sobre o capital integralizado, 

em forma de juros; 

§ 1º As sobras líquidas, apuradas na forma deste artigo, serão distribuídas aos cooperados, na 

proporção das operações que houverem realizado com a Cooperativa, após a aprovação o Balanço 

Geral pela Assembleia Geral, salvo decisão diversa desta; 

§ 2° As perdas verificadas, que não tenham cobertura no Fundo de Reserva, serão rateadas entre os 

Cooperados, após aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária, na proporção das 

operações que houverem realizado com a Cooperativa, descontadas as perdas apuradas e pagas 

durante o exercido social objeto da Assembleia. 

De acordo com as normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a 

operadora que se encontra em Regime de Direção Fiscal não pode efetuar distribuição de sobras a 

seus cooperados, devendo o mesmo ser incorporado ao Patrimônio da Unimed de Manaus. 

 

II - NEGÓCIOS SOCIAIS E PRINCIPAIS FATOS INTERNOS E/OU EXTERNOS QUE TIVERAM 

INFLUÊNCIA NO DESEMPENHO DA COOPERATIVA NO RESULTADO DO EXERCÍCIO: 

Relação com o Sistema Nacional Unimed 

Ao longo de 2018, a administração da Unimed de Manaus objetivou estreitar suas relações com o 

Sistema Nacional Unimed, seja para afastar uma imagem prejudicial de nossa singular perante o 

referido sistema, seja para compor acordos que viabilizassem nossa continuidade. 

A mencionada “imagem prejudicial” estava especialmente relacionada aos problemas financeiros com 

o intercâmbio, bem como a parcerias firmadas pela administração anterior, a exemplo da IBBCA, pela 

qual a Unimed de Manaus não respeitou a sua circunscrição, passando a atuar em áreas geográficas 

de atuação de outros singulares. Já a citada viabilidade da cooperativa local consistiu na construção 

de um plano com a Unimed do Brasil, a CNU e a FAMA, com total acompanhamento pela ANS, que 
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objetivou a atuação da Unimed de Manaus como uma prestadora de serviços, atendendo ao sistema 

nacional em nossa cidade (CNU, FAMA, Unimed Seguros e intercâmbio), transferindo, em 

contrapartida, nossos beneficiários à rede da Unimed, como forma de concentrar nesta nosso 

significativo número de beneficiários à época. 

Receberíamos uma participação por essa transferência, atualizaríamos nossa tabela de preços ao 

sistema, teríamos receita para o cumprimento de nossas obrigações, inclusive com as produções de 

nossos Cooperados. Essas medidas seriam temporárias, até que estivéssemos estruturados para 

seguir como um plano de saúde, recuperando nossos beneficiários. Essa construção andava bem até 

a inoportuna decretação pela ANS quanto à liquidação de nossa carteira, em julho de 2018, 

contrariando todo acompanhamento que a própria agência realizou quanto às negociações acima 

mencionadas, bem como pela Direção Fiscal que, à época, encontrava-se instalada em nossa 

singular. 

Contra a destacada decretação, ajuizamos ação perante a Justiça Federal, na qual foi concedida 

tutela de urgência para a continuidade de nossa operação, bem como para a suspensão da medida 

adotada pela ANS. Contudo, esse cenário nos trouxe uma pior surpresa, constatada a partir da 

reação do Sistema Unimed, que viu na oportunidade a chance de assumir nossos beneficiários sem 

qualquer contrapartida a nós, isto é, passando a atuar indiscriminadamente em nossa circunscrição, a 

despeito do que veda o documento denominado Constituição do Sistema Unimed. 

Especialmente em 2019, a CNU e a FAMA retiraram significativos números de beneficiários da nossa 

base de dados, utilizando o nome Unimed, praticando valores abaixo do suportável por nossa 

operação, fazendo campanha contra a nossa singular, apenas para citar algumas das atitudes 

daquelas, que deveriam ter agido como coirmãs pelo Sistema Nacional Unimed.       

Dado ao desinteresse do Sistema na parceria da recuperação da cooperativa e pela constatação dos 

ganhos que estão auferindo em nossa área de ação, a Administração não teve outra saída a não ser 

procurar o Ministério Público Estadual e a Justiça Estadual, ajuizando uma ação contra a CNU, a 

FAMA e a Unimed do Brasil, na qual obteve uma tutela de urgência para obrigar a CNU a assumir 

nossas despesas assistenciais, diante do que pode chamar de “golpe” aplicado. 

Tais despesas assistenciais dos clientes remanescentes da Operadora abrangem nossos custos 

entre julho de 2018 até os dias atuais, objetivando, ao final, um encontro de contas entre o que a 

CNU arrecadou com aqueles beneficiários que retirou de nossa singular e os nossos prejuízos a partir 

de sua atuação indiscriminada em nossa região. Pela tutela concedida, foram bloqueados da CNU, 

pelo sistema BACENJUD, um total de R$ 19.536.052,65, os quais têm sido utilizados, efetiva e 

exclusivamente, para a cobertura de nossas despesas com os principais fornecedores. 

Na referida ação, há pedido semelhante para bloqueio de valores e assunção de despesas contra a 

FAMA e a Unimed Brasil, os quais ainda não foram apreciados pelo Juízo que conduz a causa. De 

toda forma, ainda é possível que consigamos novos bloqueios contra os demais integrantes do 

Sistema Unimed, construindo um caminho de recuperação de nossas atividades, até que possamos 

seguir na captação/ recuperação de novos/ de nossos beneficiários. Sabe-se da radicalidade da 

medida judicial, contudo não tivemos escolha, diante do próprio comportamento irregular, antiético e 

amoral das empresas parceiras do sistema em comento, alcançando, até aqui, uma disponibilidade 

financeira que vem mantendo nossa operação. 
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Continuação com aporte de cooperados para manutenção da Operação 

Em 2019 o corpo de cooperados disponibilizou para a cooperativa R$ 24.584.304,49 em pagamento 

de perdas e antecipação de IN 20. A operação de contribuição continua em 2020 com o cooperado 

recebendo apenas 60% da sua produção com o valor arrecadado revertido ao PL por tempo 

indeterminado. 

Neste ponto, contudo, precisamos destacar o comportamento lesivo à nossa Cooperativa por parte de 

alguns Cooperados, que buscaram a Justiça Estadual para evitar o pagamento de perdas relativas ao 

exercício de 2017, que representou o maior prejuízo, ultrapassando os R$ 130 milhões. A 

administração anterior, mesmo ciente desse prejuízo, antecipava aos nossos Cooperados que não 

existiam, em detrimento ao pagamento de fornecedores e tributos. Essa prática, acompanhada de 

contratos desastrosos também celebrados pela administração anterior (IBBCA, Medclass, Plural, 

Prontocord, apenas para citar alguns), promoveu um prejuízo nunca antes alcançado, na elevada 

monta acima indicada. 

A partir da conclusão de nosso balanço/2017, por meio de empresas terceirizadas, passamos a 

cobrar de nossos Cooperados os valores antecipados como resultados, mas que na realidade nunca 

existiram. Esta foi outra medida necessária à Administração atual, especialmente em um momento 

onde o Sistema Unimed usurpou nossos beneficiários, reduzindo, drasticamente, nossas receitas 

mensais. 

Com base nas cobranças indicadas acima, os Cooperados foram à Justiça Estadual, solicitar que a 

Unimed o fosse impedida de seguir com a recuperação dos valores em comento. Alegaram, dentre 

outros, o fato de terem sido ludibriados pela administração anterior e a suposta falta de clareza 

quanto ao cálculo dos valores a devolver. Incluíram, também, nesses litígios as cobranças relativas 

aos valores da IN 20, alegando para tanto prescrição, apesar da regulamentação da ANS sobre o 

tema. 

Infelizmente, o Judiciário Estadual concedeu, de forma sistêmica, tutelas de urgência, a fim de evitar 

a continuidade das cobranças, sob a alegação da necessidade de esclarecimentos quanto aos 

valores cobrados de cada Cooperado. A tendência, neste cenário, será a realização de perícias 

contábeis, nos autos de cada um dos processos, que irá apreciar o nosso modo de cálculo. Isso vai 

representar mais despesas à Cooperativa, contudo estamos tranquilos em relação aos valores 

demandados, tendo certeza de que os mesmos serão confirmados por perícia. Em suma, aqueles 

que preferiram recorrer à Justiça ganharam um tempo para poder acertar contas com nossa 

Cooperativa.    

 

Passivo Judicial 

Além dos fatores abordados acima, a Unimed de Manaus, ao longo de 2019, sofreu inúmeros 

bloqueios judiciais, de natureza trabalhista e civil. Processos trabalhistas, em geral, são mais rápidos, 

alcançando a fase executória (isto é, que compele a parte a pagar o que foi apurado como devido) 

em curtíssimo tempo. Como relatado aqui, tivemos que diminuir, drasticamente, nossa mão de obra, 

adequando o total de nossos colaboradores ao real tamanho de nossa operação. Tivemos que fazer 

isso sem caixa para suportar todas as despesas relacionadas às rescisões. 

Seguindo o mesmo caminho da ação ajuizada contra a CNU e outras empresas do Sistema Unimed, 

em tais processos trabalhistas, também, tivemos a iniciativa de chamar tais empresas à 

responsabilidade, diante dos prejuízos que causaram ao nosso faturamento. Isso, contudo, não evita 

o bloqueio simultâneo entre nossa singular e tais empresas, pois à Justiça do Trabalho interessa a 

satisfação dos créditos de nossos antigos colaboradores. 
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Não temos, contudo, as medidas demissionárias foram necessárias. A Unimed de Manaus estava 

inchada, com um grande número de colaboradores desnecessários à operação, os quais não tinham 

mais como ser mantidos com a significativa perda de faturamento já relatada. Apesar dos 

inconvenientes bloqueios, conseguimos readequar nossa estrutura, ajustando nossa capacidade 

financeira aos limites de nosso faturamento mensal.  

Sob o aspecto dos processos de natureza cível, a Unimed, de forma recorrente, é demandada pelo 

que os beneficiários denominam de falhas no atendimento, ou negativas indevidas no atendimento, 

que se traduzem, na verdade, pela flexibilização pelo Poder Judiciário das normas editadas pela 

ANS. 

A Agência divulga um rol de serviços que temos a garantir na relação com nossos beneficiários, 

indicando-nos que tal rol é taxativo. O Judiciário, contudo, não entende assim, e flexibiliza toda e 

qualquer prescrição ao tratamento como de responsabilidade da operadora. Enfrentamos, assim, uma 

dicotomia, para não dizer uma esquizofrenia, entre aqui que deveríamos seguir e o que estamos 

obrigados a seguir. Algumas causas, nesta seara, são de valores relevantes, impondo tratamento em 

home care, despesas em hospitais e clínicas não credenciados, tratamentos caríssimos de ponta, 

muitas vezes desnecessários, mas prescritos pelos profissionais que conduzem o caso de cada 

paciente. 

Além das ações dessa natureza, sofremos com execuções multimilionárias de fornecedores e 

credores ainda da época da administração anterior, valendo especificar o fornecimento de OPME`s, 

aluguéis de prédios, apenas para citar alguns. Em média, um processo cível, dura entre 03 e 08 anos, 

alcançando também a fase executória, onde somos compelidos a pagar por aquilo que não foi pago 

no passado ou por essas prescrições que fogem do rol da ANS. Daí os bloqueios que estamos 

sofrendo, desde que recebemos a administração da singular, em janeiro de 2018.  

 

Principais indicadores 

Com a leitura e interpretação do balanço encerrado no exercício anterior, a Administração trabalhou e 

tomou medidas necessárias para manter os indicadores operacionais obtidos no exercício anterior. 

A Administração regrediu pouco no Capital Circulante Líquido, de R$ 0,71 para R$ 0,64, mesmo com 

a redução na carteira de clientes e perda de parcelamentos tributários; 

A Administração, mesmo com prejuízo de R$ 22.279.402,65, baixou o valor do Patrimônio Líquido 

Negativo em R$ 2.304.901,84, fruto de contratos de compensação de dívidas com empresas 

pertencentes a cooperados e cobrança efetiva de perdas de cooperados ativos e demissionários no 

valor anual de R$ 24.584.304,49;  

A margem bruta, receita de mensalidades deduzidas do custo assistencial manteve-se em 

equilíbrio de 18,7% em 2018 para 17,47% no exercício para fazer frente ao custo fixo; 

Economia nos custos administrativos 

A Operadora reduziu de, em média mês, R$ 4.514.916 em 2018 para R$ 2.025.977 em dezembro de 

2019 o volume financeiro com custos administrativos gerando uma economia na ordem de mais de 

50% nessa rubrica, ainda comprometida com gastos com advogados na negociação de dívidas 

tributárias e com a rede credenciada. 
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 Recursos humanos: 

A Administração vem reduzindo gradualmente o número de colaboradores da Operadora adequando 

a mesma a nova realidade. 

 

 

Ajustes na Unimed Empreendimentos S/A 

A Administração, dando continuidade aos ajustes econômicos e financeiros, optou pela redução do 

tamanho do seu recurso próprio representado pela Unimed Empreendimentos S/A, da qual a 

Operadora detém 78% das ações, efetuando, em abril/19, o rompimento de contratos de locação com 

duas unidades hospitalares locadas, reduzindo o custo assistencial em R$ 7.5 milhões ao mês, 

permanecendo com a atividade apenas no seu recurso em instalações próprias. 

O principal motivo para essas medidas foi à constatação que o Sistema Nacional Unimed, com a rede 

credenciada diretamente pelo mesmo em Manaus, incluindo aí credenciamento de médicos, também 

estava atendendo os clientes do intercâmbio nacional utilizando-se de outros hospitais credenciados, 

baixando violentamente a taxa de ocupação dos recursos próprios da Operadora. Com isso, a 

Operadora teve que adequar o tamanho do seu recurso para atendimento dos seus clientes restantes 

(54.289 em 2018 – 28.335 em 2019).  

 

III - PERSPECTIVAS E PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: 

Unimed Empreendimentos S/A 

A administração decidiu a partir de janeiro de 2020 manter essa sociedade sem movimento. Todas as 

despesas serão custeadas pela Operadora. Está previsto a realização da incorporação dessa 

sociedade, transformando-a em um departamento da operadora, visando economia com despesas 

administrativas e contratos de prestação de serviços. 

Direcionamento da operação 

A cooperativa está no aguardo de nova audiência de conciliação a ser convocada pela Justiça 

Estadual para rever a hipótese de se chegar a um consenso entre a cooperativa transformar-se em 

prestadora de serviços aos clientes do Sistema Nacional Unimed em Manaus ou continuar como 

Operadora de planos de saúde. 

Consultoria de gestão financeira 

A cooperativa contratou empresa renomada para elaboração de planejamento estratégico visando 

fonte de financiamento para alavancagem de seus negócios. 
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IV) POLÍTICA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE: 

Como política voltada à preservação e conservação do meio ambiente, a entidade atende às 

disposições legais da Resolução nº 2. 358 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama que 

dispõe sobre o tratamento e as disposições finais dos resíduos dos serviços de saúde incluindo-se a 

destinação dos resíduos gerados pelas unidades hospitalares, conforme rege o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos da Unimed, em parceria com os municípios e executa 

projetos de proteção ao meio ambiente. 

  

 

A Administração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


