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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:

Ação de Recuperação Judicial

No dia 18/12/2020 através do Processo nº 0762451-34.2020.8.04.0001 foi ajuizado pela Unimed de Manaus 
Empreendimentos S.A e a Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho Médico Ltda o pedido de recuperação 
judicial em litisconsórcio, ocorre em razão de que as empresas constituem um grupo econômico e com 
administração centralizada, bem como sobre a possibilidade jurídica da cooperativa se submeter ao 
microssistema de insolvência (Lei nº 11.101/2005).

A crise econômico-financeira que estão sofrendo ocorreram pelos seguintes motivos: I) crise econômica em 
2014 que reverbera efeitos negativos até a presente data; II) canibalismo concorrencial por quem deveria 
fomenta a mutualidade dos integrantes do sistema, em especial a situação narrada na ação que subsidiou o 
pedido de prevenção para este r. juízo; III) contínuos prejuízos há mais de cinco anos; IV) insuficiência nos 
seus ativos garantidores perante à Agencia Nacional de Saúde ANS; V) cenário de incerteza econômica 
que se projeta para os próximos anos em razão dos efeitos negativos advindos da pandemia do COVID-19; 
VI) alto índice de inadimplência, também ocasionada pelos efeitos da pandemia; VII) decisões equivocadas 
tomadas por gestões anteriores.
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Registraram que em razão da horizontalidade da saúde pública no Brasil, existem acordos e parcerias 
firmadas com o Sistema Único de Saúde (SUS) e, por conta da Emenda Constitucional nº 95/2016 acabou 
por provocar maiores dificuldades para a efetiva prestação de serviços, uma vez que foi imposta uma política 
restritiva de custeio.

Asseveram que devido as enormes dificuldades pelas quais atravessam, têm como extremamente necessária 
a concessão da recuperação judicial, no sentido de que, em ambiente cercado por segurança jurídica, poderá 
equacionalizar suas dívidas a fim de garantir o seu soerguimento de maneira sustentável.

Assim foram tomadas medidas urgentes para que permitam a manutenção da fonte produtora, do emprego 
dos trabalhadores que são cerca de 600 (seiscentos), bem como dos interesses dos credores, principalmente, 
em virtude de garantir a prestação de serviços para os usuários. Neste sentido a liminar determinou o 
seguinte:1) que seja determinada a liberação das tr
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
recursos advindos de tais travas seriam essenciais para garantir o seu soerguimento; 2) Vedação de eventuais 
vendas / alienações de qualquer parte da carteira da UNIMED Manaus, ou ainda, qualquer medida correlata 
de efeito prático similar, como liquidação ou portabilidade extraordinária a beneficiários sem prévia 
autorização do juízo universal da recuperação judicial; 3) CNU (Central Nacional da Unimed, Unimed FAMA 
e Unimed do Brasil), por quaisquer singulares não dificultem o atendimento por intercâmbio de todas as vidas 
vinculadas a Unimed Manaus, devendo a CNU / Unimed FAMA e Unimed do Brasil demonstrar ao juízo 
universal o efetivo cumprimento liminar, destacando de forma analítica cada um dos atendimentos e o valor 
total dos serviços prestados em intercâmbio para fins de pagamento, sob pena de multa e / ou qualquer outra 
medida coercitiva cabível; 4) Suspensão de todas as execuções movidas por cooperados em desfavor das 
requerentes, bem como de eventuais medidas de contrição patrimonial já tomadas em seu desfavor, 
pugnando, inclusive, para que fossem disponibilizados / desbloqueados os recursos eventualmente 
depositados nos respectivos processos executivos, sob pena de infração ao princípio do par conditio 
creditorum

Por fim, defiro a suspensão de todas as execuções movidas por cooperados em desfavor das requerentes.

A liminar concedida na presente decisão deve ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de multa 
por descumprimento, que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, no limite de 30 (trinta dias). 

Reitero ainda que o prosseguimento da atividade empresarial das requerentes é essencial para a continuidade 
de serviços de saúde necessários à população do Estado do Amazonas, especialmente, neste momento 
delicado que vivemos, a pandemia.

Assim, interrupção de tal serviço inviabilizaria que a parte recuperanda cumprisse com a sua função social e 
geraria inquestionável prejuízo, principalmente, por causa dos leitos de UTI e o enfrentamento da COVID19 
aonde a atuação da empresa foi fundamental.

Preenchido os requisitos da Lei nº 11.101/2005, defiro o processamento do pedido de Recuperação Judicial 
formulado por Unimed de Manaus Empreendimentos S.A e Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho 
Médico Ltda, e nomeio como Administradora Judicial a empresa Real Recuperação Judiciais Ltda, na pessoa 
de sua representante legal Amanda Pimenta Leão, CRC/AM 011126/0-8, CPF/ME 417.203.422-53, que 
observando o disposto no art. 21 da lei nº 11.101/2005, que deverá ser intimada pessoalmente e prestar o 
compromisso de no prazo de 48 horas, conforme dispõe o art. 52, inciso I, c. c. art. 33 da Lei nº 11.101/2005, 
assim como proceder a sua estimativa de honorários profissionais no prazo de 05 dias.
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Continuação com aporte de cooperados para manutenção da Operação

Em 2020 o corpo de cooperados disponibilizou para a cooperativa R$ 2.778.778,21 em pagamento de perdas 
e antecipação de IN 20. A operação de contribuição continua em 2021 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 recursos de 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 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 em que o Sistema Unimed 
usurpou nossos beneficiários, reduzindo, drasticamente, nossas receitas mensais.

Contudo para o exercício de 2020 a Unimed de Manaus entrou recuperação judicial deferida através do 
Processo nº 0762451-34.2020.8.04.0001 de 18/12/2020.

Passivo Judicial

Ao longo de 2020 a Unimed Manaus 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.

Contudo, as medidas demissionárias foram necessárias, a Unimed de Manaus estava inchada, com muitos 
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.
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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 o 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 no Capital Circulante Líquido, de R$ 0,71 para R$ 0,65, mesmo com a redução na 
carteira de clientes e perda de parcelamentos tributários, manteve-se em equilíbrio.

A Administração, obteve adição de lucro de R$1.750.487,13, porém aumentou o valor do Patrimônio Líquido 
Negativo em R$ 20.053.014,00, fruto do resultado entre a constituição de reserva de lucro pela decisão da 
AGO de 30/09/2020 de R$ 19.030.774,00 e ajuste de exercícios anteriores discriminados no quadro de DMPL 
no valor de R$ 40.834.275,00, inclusive o mais relevante se refere a Risk Med, conforme Nota Explicativa
23.

A margem bruta, receita de mensalidades deduzidas do custo assistencial evoluiu de 17,47% em 2019 
para 31,73% no exercício para fazer frente ao custo fixo;

Economia nos custos administrativos

A Operadora reduziu de, em média mês, R$ 2.967.249,08 em 2019 para R$ 2.414.093,91 em dezembro de 
2020 o volume financeiro com custos administrativos gerando uma economia na ordem de mais de 22,91% 
nessa rubrica.

Recursos humanos:

A Administração vem reduzindo gradualmente o número de colaboradores da Operadora adequando a 
mesma a nova realidade.
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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, por determinação da Portaria nº 002/2020 toda e qualquer despesa efetuada por esta empresa 
deve ser repassada para a Unimed Operadora, para necessidade de adequação de custos fixos globais e 
geração de economia para o grupo.

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 (28.335 em 2019 25.031 
em 2020). 

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.

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.


