CNU - RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO 2016
Cooperativas Associadas,
De acordo com as disposições legais, submetemos à sua apreciação as
demonstrações financeiras da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central,
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
A operadora do Sistema Unimed é uma cooperativa de segundo grau, sendo o
quadro associativo composto por 327 Unimeds, ao final de dezembro de 2016.
Atenta aos princípios cooperativistas, sua gestão é pautada pelos
compromissos do Pacto Global.
De acordo com informações divulgadas pela ANS, relativas ao número de
beneficiários por operadora – base dezembro de 2016 – a Central Nacional
Unimed (CNU) ocupa a sexta posição entre as operadoras brasileiras de
planos de assistência médica, somando 1.517.833 beneficiários em dezembro
de 2016, distribuídos por todo o país e atendidos através das cooperativas do
Sistema Unimed, da rede direta de prestadores credenciados e das filiais
localizadas em Salvador, São Luís, Brasília e São Paulo (onde se encontram
alocados os beneficiários originados da portabilidade dos contratos da Unimed
Paulistana, como também a Matriz da operadora). Significativa parcela desses
clientes – 78,6% - estão alocados em contratos na modalidade pré-pagamento.
Pelo atendimento aos clientes da CNU, as cooperativas do Sistema Unimed
receberam, através de repasse de recursos, o valor de R$ 2,5 bilhões no
decorrer de 2016, montante 9,9% maior que o verificado no ano anterior (R$
2,3 bilhões).

Cenário Econômico Mundial e seu reflexo no Setor de Saúde Suplementar
Brasileiro
A economia global, em 2016, foi surpreendida por efeitos de natureza política,
sobretudo pelo “Brexit” na Zona do Euro (saída do Reino Unido do grupo de
países que formam a União Europeia) e pela vitória de Donald Trump nas
eleições presidenciais nos Estados Unidos. Além disso, os problemas
geopolíticos – como refugiados, terrorismo, tensões locais – e as expectativas
sobre o ritmo de desaceleração da economia da China, também impactaram os
rumos da economia mundial. As economias emergentes continuaram se
recuperando lentamente, beneficiadas pela melhora dos dados de crescimento
global e pelos melhores preços das commodities (especialmente petróleo e
metais).
No Brasil, o ano de 2016 foi marcado pelo segundo processo de impeachment
de um presidente após a redemocratização – Dilma Rousseff foi
definitivamente afastada em 31 de agosto, quando o vice-presidente Michel
Temer assumiu o comando do país em caráter irrevogável. A Operação Lava1

Jato deflagrou 17 operações, nas quais muitos nomes de peso da política
brasileira acabaram presos. E o Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu, em
dezembro, 77 delações de executivos da Odebrecht.
O governo federal, no decorrer do segundo semestre, apresentou duas
propostas relativas a reformas fiscais, importantes para a contenção futura dos
gastos governamentais: a primeira – a Emenda Constitucional (PEC nº
241/55 – PEC do Teto dos Gastos) - já aprovada no Senado e sancionada
pelo Presidente da República em dezembro; a segunda – a Reforma da
Previdência – proposta no dia 05 de dezembro, visando tornar mais rígidas as
regras de aposentadoria no país, devendo ser apreciada pelo Congresso
nacional ao longo do primeiro semestre de 2017.
Pelo lado econômico, o Brasil se viu às voltas com uma grande retração do
consumo e da entrada de investimento estrangeiro, redução da inflação e das
taxas de juros, além da continuação do aumento do desemprego e da queda
do PIB, que após seis anos seguidos de crescimento encerrou 2016 com o
segundo ano consecutivo de retração – menos 3,6%, após queda de 3,8% em
2015 – a pior recessão da história do país, puxada pelas quedas na
agropecuária (-6,6%), na indústria (-3,8%) e nos serviços (-2,7%).
A inflação terminou o ano em níveis abaixo do esperado – 6,29% (contra
10,67% em 2015), apresentando, desde março, sucessiva tendência de queda,
o que abriu espaço para o Banco Central antecipar o ciclo de corte da taxa de
juros – a Selic encerrou 2016 em 13,75% a.a. (14,25% a.a. em 2015). Mesmo
assim, com a atividade econômica praticamente paralisada (produção e
vendas), o emprego formal foi duramente atingido (-3,9% sobre 2015); de
acordo com o IBGE (PNAD Contínua), a taxa média de desemprego
aumentou significativamente, encerrando o ano em 11,5%, significando uma
população desocupada ao redor de 12,3 milhões de pessoas – um
contingente maior equivalente a 3,3 milhões, ou mais 36% em relação ao ano
anterior.
Tudo isso influenciou sobremaneira o desempenho do setor de saúde
suplementar como um todo e, em especial, a contratação de planos coletivos
empresariais (a maior fatia dos planos de saúde comercializados), que
apresenta correlação direta com a situação do emprego formal observada no
país. Em dezembro/16, os planos médico-hospitalares contavam com
47.898.787 beneficiários, número 2,8% menor que o observado em
dezembro/15 (49.265.921) e 5,0% inferior ao verificado no final de 2014
(50.398.992). Do total dos beneficiários, mais de 61% (29.447.657) se
encontravam na região Sudeste (e destes 60% em São Paulo) – onde se
observou redução de 1.092.023 vínculos, ou seja, menos 3,6%
beneficiários em relação a dezembro/15. Os planos coletivos empresariais
contemplavam 66,4% do total dos beneficiários (31.790.546) ao final de 2016
– mesma proporção de dezembro/15 (com 32.711.168 beneficiários).
Note-se que, entre 2015 e 2016, a redução verificada no número de
beneficiários se deu, principalmente, na faixa etária compreendida entre 0 e
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59 anos – em média, menos 1.474.568 pessoas, ou menos 3,4%. No
entanto, entre os beneficiários com idade acima de 60 anos, o crescimento
médio foi de 108.171 pessoas, ou mais 1,8%, representando 12,9% do total
de beneficiários de dezembro/16 (12,3% em dezembro/15).
O fato acima é uma das características estruturais que resultam no aumento
dos custos médico-hospitalares. A ele, somam-se a incorporação tecnológica
(muitas vezes sem uma análise de custo efetividade) e a inflação médica
(ao redor de 19,0% em 2016 – segundo o índice Variação do Custo MédicoHospitalar (VCMH), do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar - IESS) que
tem se mostrado bem superior à inflação oficial do país (medida pelo
IPCA, de 6,29% em 2016, de acordo com o IBGE).
Com tudo isso, a sinistralidade das operadoras de planos médico-hospitalares
atingiu 86,2% entre janeiro e setembro de 2016 (última informação
disponibilizada pela ANS) em relação à receita de contraprestações, contra
84,7% e 84,0% no mesmo período de 2015 e 2014. Somadas as demais
receitas/despesas operacionais, as operadoras encerraram os nove meses de
2016 com prejuízo operacional ao redor de R$ 890 milhões (dados
consolidados divulgados pela ANS, atualizados em 08/02/2017).

CNU - Desempenho Econômico-Financeiro
Em 2016, a carteira de clientes da Central Nacional Unimed sofreu redução
aproximada de 15,2% em relação à situação observada ao final de 2015,
fechando o ano com 1.517.833 beneficiários, ou seja, uma perda líquida
(considerando-se, também, a inclusão de novos clientes) de 272.562
beneficiários. Ressalte-se, porém, que uma parte dessa redução (cerca de
50%) se originou do saneamento da carteira, através do cancelamento de
contratos com sinistralidade elevada, visando a melhora do desempenho
operacional.
Dessa forma, em 2016 os ingressos totais totalizaram R$ 4.764,5 milhões –
compostos pelas contraprestações de planos de saúde e das receitas de
intercâmbio e prestação de serviços. Do total, cerca de 92% se originaram das
contraprestações de contratos em pré-pagamento da Matriz/SP (59,5%), dos
contratos em Custo Operacional (18,8%) e das receitas de intercâmbio
(13,5%). Em relação ao valor auferido em 2015, a CNU ampliou seu
faturamento em 14,4%, apesar da redução do número de seus clientes
(15,2%), o que propiciou à cooperativa incremento do valor do ticket médio
geral - de R$ 175,95 para R$ 206,54, mais 17,4%, parte disso resultante do
índice de reajuste aplicado aos contratos renegociados no decorrer do ano
(mais 2,4 p.p. sobre o aplicado em 2015).
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O desempenho dos contratos oriundos das portabilidades, prejudicou
sobremaneira a operação global da CNU em 2016 – os custos operacionais
aumentaram 20,8%, fazendo com que a sinistralidade consolidada da
cooperativa apresentasse aumento de 4,7 pontos percentuais, passando de
91,9% em 2015 para 96,6% em 2016, sendo que quase 3 pontos percentuais
se referiam à sinistralidade dos contratos relativos à Portabilidade Unimed
Paulistana. Dessa forma, este item se revelou como um dos principais fatos
geradores do prejuízo operacional observado em 2016. Ressalte-se, porém,
que o mesmo foi amenizado pela reversão de contingências tributárias, no
montante de R$ 47,7 milhões.
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Por outro lado, a correta e adequada gestão dos recursos financeiros à
disposição da cooperativa, possibilitou a obtenção de significativo resultado
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financeiro - R$ 124,4 milhões - equivalente a 2,6% do faturamento e um
montante 52,4% maior que o obtido em 2015 (R$ 81,7 milhões). Cabe
ressaltar que, do total da receita financeira auferida (de R$ 127,2 milhões),
16,2%, ou R$ 20,6 milhões, se refere à reversão da atualização de
contingências tributárias anteriormente comentadas.
Apesar da conturbada situação política e econômica que se arrastou durante
todo o ano de 2016 - que praticamente paralisou as atividades do país, como
também da elevada sinistralidade registrada na cooperativa, esta conseguiu
auferir resultado final positivo no valor de R$ 100,3 milhões - equivalente a
2,1% do faturamento, montante 219,8% maior que o registrado no ano
anterior (R$ 31,4 milhões, equivalente a 0,8% do faturamento).
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Em função desse resultado, observou-se fortalecimento do Patrimônio Líquido,
que alcançou a cifra de R$ 446,2 milhões ao final de 2016 (R$ 345,9 milhões
no ano anterior), equivalentes a 33,1% do total recursos investidos - próprios e
de terceiros. Tais valores deram sustentação ao incremento dos Ativos da
cooperativa, que totalizaram R$ 1.347,2 milhões, dos quais 52,5% equivaliam
às aplicações financeiras de curto e longo prazo e 25,4% a créditos de
operações com planos de assistência à saúde. Ressalte-se que a maior parte
das exigibilidades se refere às provisões técnicas, as quais têm sua
contrapartida nas aplicações financeiras, adequadamente geridas pelos
administradores da cooperativa.
Quanto à Margem de Solvência, com base no percentual de 33% da média
dos últimos 36 meses de eventos incorridos, o montante necessário para dar
sustentação ao incremento das atividades operacionais da CNU equivalia a R$
810,2 milhões ao final de 2016 – 14,9% acima do montante observado até
dezembro/2015. Deste total, R$ 445,5 milhões já está constituído (55,0%),
resultando na suficiência de capital no valor de R$ 18,6 milhões.
De acordo com o preconizado na RN nº 209/2009, em seu Artigo 6º, Parágrafo
1º, as operadoras poderão substituir o percentual ponderador de 50% dos
5

eventos em modalidade de preço pós-estabelecido pelo percentual de
inadimplência médio verificado pela operadora nos 12 (doze) meses anteriores
à data de sua apuração, limitados a 10%, no mínimo, desde que demonstrado
e autorizado pela DIOPE. A CNU solicitou à ANS autorização para alterar a
forma de cálculo de sua Margem de Solvência, conforme o estabelecido no
Parágrafo 1º acima comentado, obtendo seu deferimento através do Ofício
ANS nº 39/2017.
Além disso, em função da portabilidade da Unimed Paulistana e baseada no
disposto na RN nº 384/2015, Capítulo II, Seção I, Artigo 4º, Item II, a CNU
assinou Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta em 25 de
setembro de 2015, que em seu Artigo 2º, Parágrafo 2.4, Item II, estabelece
“recalcular a necessidade de Margem de Solvência da operadora e
estender seu diferimento em cinco anos, além do previsto na RN nº
209/2009”.
As Garantias Financeiras, relativas às Provisões Técnicas, foram integralmente
constituídas conforme o disposto na RN nº 209/2009, estando os Ativos
Garantidores devidamente registrados nas Centrais de Custódia CETIP e
SELIC, em conformidade com a RN 392/2015 e demais normas legais.

Sustentabilidade e Responsabilidade Social
A Central Nacional Unimed publica o Relatório de Gestão e Sustentabilidade
pelo sétimo ano consecutivo. Nele é utilizada a metodologia GRI (Global
Reporting Initiative), modelo de transparência que garante a prestação de
contas para a sociedade, de forma clara e consistente, sobre sua governança
corporativa e desempenho social, ambiental e econômico.
O material está disponível em www.centralnacionalunimed.com.br/gri2016

Governança Corporativa
A estrutura de governança corporativa da Central Nacional Unimed é composta
pela Assembleia Geral; Conselho Fiscal; Conselho Administrativo, Técnico e
Operacional; Diretoria Executiva; Ouvidoria; Gestão de Riscos e demais
comitês estratégicos.
· A Assembleia Geral constitui o mais alto grau de governança da
organização;
· O Conselho Fiscal avalia e fiscaliza as contas da operadora;
· O Conselho Administrativo, Técnico e Operacional orienta e delibera as
ações da organização;
· A Ouvidoria atua como segunda instância para acolhimento das
manifestações dos beneficiários;
· A área de Riscos e Controles Internos realiza o gerenciamento dos riscos
corporativos e da operação;
· Os comitês estratégicos auxiliam a organização na tomada de decisão.
6

Por ser uma cooperativa, a Central Nacional Unimed segue as boas práticas de
mercado estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa –
IBGC, tendo suas Demonstrações Financeiras e o Balanço Social avaliados por
auditores externos independentes, bem como assegurando os direitos
provenientes da Lei nº 5.764 - Política Nacional de Cooperativismo.

Considerações Finais

Ao longo da existência da Central Nacional Unimed, a Diretoria Executiva pautou
sua administração baseada nos princípios cooperativistas, sem, contudo, deixar de
convergir para a obtenção de resultados, visando fortalecer e perenizar o
patrimônio da cooperativa e de suas associadas.
O segmento de planos de assistência médico-hospitalar como um todo, e esta
cooperativa em especial, foram mercadologicamente bastante afetados nos dois
últimos anos, por conta do ambiente conturbado que se instalou no país. Ainda
assim, a Diretoria Executiva agiu de forma enérgica, no sentido de superar os
obstáculos, conseguindo, ao final, atingir resultado suficiente para cumprir os
compromissos assumidos perante seus clientes e prestadores de serviços, assim
como realizar todas as exigências emanadas do órgão regulador de sua atividade
– a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Agradecimentos
Agradecemos o empenho e o reconhecimento dos membros do Conselho
Fiscal e do Conselho Administrativo, Técnico e Operacional, das cooperativas
associadas, a dedicação dos nossos colaboradores, o apoio recebido do órgão
regulador e a confiança de nossos clientes e fornecedores em geral.

São Paulo, 15 de março de 2017.
A Diretoria Executiva
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