
Como parte do nosso compromisso com a transparência  
e a prestação de contas, a Unimed-BH publica anualmente  
o Relatório de Sustentabilidade. Pelo segundo ano, este documento 
é apresentado em formato digital, após consulta aos médicos 
cooperados, e aplica as diretrizes G4 da Global Reporting Initiative (GRI).

Essa organização internacional, sem fins lucrativos, dedica-se  
a disseminar padrões para o relato do desempenho econômico, 
ambiental e social das empresas, considerados boa prática de 
governança. Entre os benefícios da metodologia, está o engajamento 
das partes interessadas na definição dos temas relevantes.

Trata-se de identificar desafios e oportunidades e reconhecer os 
impactos da organização na perspectiva dos públicos. Dessa forma,  
é possível direcionar nossa estratégia de sustentabilidade e promover 
melhorias contínuas, em sintonia com a diretriz de gestão participativa: 
“nossa cooperativa, nossas escolhas”.

Para dúvidas, sugestões  
e críticas a este relatório: 
 
Fale conosco: unimedbh.com.br
E-mail: gri@unimedbh.com.br

Sobre este relatório [G4-28, G4-29, G4-30, G4-31]
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O Relatório de Sustentabilidade cobre as ações realizadas no ano de 2015, observando as diretrizes GRI-G4, 
na opção “de acordo – essencial”. Para sua elaboração, em 2014, as equipes internas da Unimed-BH foram 
capacitadas pela Área de Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade da Unimed do Brasil e por consultoria 
especializada.  A mesma empresa respondeu pela auditoria interna deste relatório, verificando a aplicação dos 
protocolos técnicos. A seguir, as etapas do projeto:

Engajamento dos públicos [G4-18, G4-23, G4-24, G4-25, G4-26, G4-28, G4-32, G4-33]

S o b r e  e S t e  r e l ató r i o

Para engajar as equipes, foram 
feitas duas reuniões com 

lideranças internas em 2014.  
Os gestores indicaram os tópicos 

da GRI de mais impacto na 
Cooperativa e acrescentaram 
temas com base no cenário,  
nos objetivos estratégicos  

e nos debates em curso com 
os cooperados. Foram pré-

selecionados 24 temas relevantes. 

Médicos cooperados,  
clientes, colaboradores, serviços 

de saúde, o Sistema Unimed 
e a comunidade são públicos 
prioritários da Unimed-BH, 

que possui áreas dedicadas a 
esse relacionamento. Nos dois 

primeiros ciclos de aplicação da 
metodologia GRI, optou-se pelo 

engajamento de cooperados, 
colaboradores e clientes.

Pela internet, os públicos  
foram convidados a avaliar a lista 
inicial de 24 temas e indicar os 
mais relevantes. A consulta foi 
aberta de 12 a 18 de dezembro 

de 2014 e obteve 1.175 respostas. 
Definiu-se uma matriz com 

nove temas de alta relevância 
para os públicos e outros seis 

considerados estratégicos, 
totalizando 15 temas materiais. 

O conjunto dos aspectos  
materiais, validado pela Diretoria 

Executiva, foi reaplicado neste 
segundo ciclo para balizar a análise 

do desempenho da Unimed-BH 
em 2015. Todos os leitores são 
convidados a opinar sobre esta 

peça, contribuindo para a melhoria 
contínua do processo de relato  

e da gestão da Cooperativa.

Identificação Priorização Validação Análise
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Temas relevantes [G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-26, G4-27, G4-DMa]

S o b r e  e S t e  r e l ató r i o

Matriz de materialidade

Nos dois primeiros ciclos de aplicação, optou-se pelo engajamento de 
cooperados, colaboradores e clientes entre os públicos considerados 
prioritários. O resultado foi analisado sob dois eixos: a importância 
dos temas para a Cooperativa, assumindo-se como tal a avaliação 
dos cooperados, e a importância para os públicos de relacionamento, 
considerando a totalidade das respostas. 

A matriz gerada identificou nove temas relevantes em ambas as 
perspectivas, definidos como aspectos materiais pela metodologia.  
Outros seis temas foram incorporados à seleção devido à importância 
atribuída pelos cooperados e ao seu caráter estratégico.

Aspectos materiais e limites

A página seguinte apresenta a matriz de materialidade e a lista  
dos temas avaliados, com os 15 aspectos materiais em destaque.  
Para cada um, indica-se o limite dentro ou fora da organização,  
conforme o tema seja material para cooperados e colaboradores  
ou para clientes, respectivamente.

Prioridades dos públicos

Para os cooperados, os temas críticos são remuneração médica  
e benefícios, saúde financeira e sustentabilidade do negócio.  
Para os colaboradores e os clientes, têm prioridade as ações  
para as comunidades e a não discriminação.

Forma de gestão e indicadores

Os capítulos a seguir abordam os temas relevantes, descrevendo  
a estratégia da Cooperativa, a forma como tais aspectos são geridos  
e seus indicadores. Este relatório cobre 35 indicadores gerais e 
25 específicos segundo as diretrizes GRI-G4, além de métricas 
historicamente publicadas. 

Somam-se os principais resultados das pesquisas anuais feitas pelo 
Instituto Datafolha. Os conteúdos estão organizados sob a perspectiva  
do relacionamento com os públicos: clientes, cooperados, prestadores  
de serviços de saúde, colaboradores e comunidades.
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Temas identificados Material Limite
 Sim Interno Externo

Institucional
1 Participação, comunicação e relacionamento com o cooperado
2 Remuneração médica e benefícios para o cooperado
3 Inovação em saúde (ensino, pesquisa e tecnologia em saúde)
4 Gestão da marca e da reputação
5 Cooperativismo como modelo de negócio

Econômico
6 Presença de mercado
7 Desempenho econômico
8 Saúde financeira e sustentabilidade do negócio
9 Sinistralidade (relação entre custos da assistência e receita da operadora)

Ambiental
10 Gestão de resíduos de serviços de saúde
11 Racionalização do consumo de insumos, como água e energia

Social
Práticas trabalhistas e trabalho decente

12 Geração de emprego e renda
13 Desenvolvimento profissional por meio de treinamentos e outras iniciativas
14 Saúde e segurança dos colaboradores
15 Respeito às relações trabalhistas
16 Pacote de benefícios e participação nos resultados

Direitos humanos
17 Não discriminação, respeito à diversidade e a minorias

Sociedade
18 Ações voltadas para as comunidades

Responsabilidade pelo produto
19 Programas para promoção da saúde e prevenção de doenças
20 Qualidade e segurança dos serviços para assistência aos clientes
21 Qualificação dos prestadores de serviços da rede assistencial
22 Atuação da rede de serviços de saúde próprios
23 Práticas e canais para comunicação e relacionamento com o cliente
24 Comunicação e informações sobre serviços oferecidos
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Matriz de materialidade [G4-18, G4-19, G4-20, G4-21]

S o b r e  e S t e  r e l ató r i o

Matriz de materialidade definida a partir do engajamento de públicos realizado em 2014. Válida para ciclos de relato referentes aos anos de 2014 e 2015.
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