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Resumo: Inserida no complexo ambiente da Saúde Suplementar, a Unimed-BH é uma
Cooperativa de Trabalho Médico que se destaca pela liderança no mercado da região
metropolitana de Belo Horizonte. Ao longo dos anos, a Unimed-BH buscou várias
certificações/acreditações para garantir a eficiência do seu sistema, porém com modelos
de gestão diferentes para atingir o mesmo objetivo, resultando em uma desintegração do
sistema de gestão da empresa e dificultando a visão sistêmica dos processos. Com o
aumento na adoção de diferentes sistemas de gestão pela cooperativa, surgem dificuldades
relacionadas ao gerenciamento paralelo destes sistemas. Durante o ano de 2015,
percebeu-se a necessidade de rever esses processos e a forma de organização do sistema
Integrado de Gestão da Unimed-BH. Este trabalho tem como objetivo apresentar o
levantamento realizado em relação aos diferentes modelos de gestão da qualidade nas
unidades da Unimed-BH, bem como a proposta de reestruturação e novas diretrizes para
o fortalecimento do Sistema Integrado de Gestão (SIG).
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1.

Introdução

A Unimed-BH é uma Cooperativa médica que se destaca no segmento de operadoras de
saúde, tendo ao longo dos anos alcançado números bastante expressivos. Entre estes números,
podemos destacar os cerca de 1,2 milhões de clientes provenientes de 34 municípios da região
metropolitana de Belo Horizonte.
Em termos estruturais, em 2015, a Unimed-BH encerrou o ano contando com um total de
5.684 médicos cooperados, gerando diretamente 4.003 empregos. Compondo sua rede
assistencial, um total de 366 serviços de saúde. Destacam-se, entre estes algumas estruturas
próprias: o Hospital Unimed unidade Contorno, o Hospital Unimed unidade Betim, a
Maternidade Unimed unidade Grajaú, a unidade mista da Unimed-BH em Contagem, os
Centros de Promoção da Saúde, as Clínicas Unimed Pleno e o Centro Médico da Unimed; os
consultórios dos médicos cooperados; e os serviços credenciados.
Outra evidência é o crescimento do Índice de desempenho da Saúde Suplementar – IDSS da
Unimed-BH- tendo alcançado, em 2015, seu melhor resultado histórico. A Unimed-BH tem o
melhor IDSS entre as 40 maiores operadoras do Brasil. O melhor Índice de Desempenho é
resultado de muito esforço e, claro, a adequação dos procedimentos da Cooperativa às normas
nacionais e internacionais de qualidade possibilita o crescimento. Além disso, a Cooperativa
manteve o mais alto nível de certificação no Programa de Acreditação de Operadoras (RN
277:2011).
A busca pelas certificações/acreditações iniciou-se em 2005, com os processos de acreditação
na Maternidade da Unimed-BH, utilizando metodologia de projetos baseada no guia
PMBOK®. Um modelo de gestão da qualidade foi traçado para atingir as certificações ISO
9001:2008, ISO 14001:200 e NIAHO, além de implantar a ISO 3100:2009.
Ao longo dos anos, as demais unidades (hospital, operadora e pronto atendimento) também
foram certificadas, porém com modelos de gestão diferentes para atingir o mesmo objetivo,
resultando em uma desintegração do sistema de gestão da empresa e dificultando a visão
sistêmica dos processos.

Com o aumento na adoção de diferentes sistemas de gestão pela cooperativa, surgem
dificuldades relacionadas ao gerenciamento paralelo destes sistemas. Durante o ano de 2015,
percebeu-se a necessidade de rever esses processos e a forma de organização do sistema
Integrado de Gestão da Unimed-BH.
Dessa forma, a Unimed-BH optou por repensar estratégias do seu sistema da qualidade ao
perceber diferentes modelos de gestão nas unidades da cooperativa, por exemplo: (a) Sistema
Integrado de Gestão da Unimed-BH implantado de forma fragmentada e em diferentes níveis
de adequação; (b) Ausência de política corporativa da qualidade única; (c) Hierarquia de
documentação com distintas nomenclaturas para as mesmas características de documento; (d)
Gestão da documentação e mapeamento de processos é realizada de maneira diferente.

2.

Objetivo

Apresentar o levantamento realizado em relação aos diferentes modelos de gestão da
qualidade nas unidades da Unimed-BH, bem como a proposta de reestruturação e novas
diretrizes para o fortalecimento do Sistema Integrado de Gestão (SIG).

3.

Método

O estudo foi realizado de forma a entender o assunto envolvido, levantar as características dos
diferentes modelos de sistemas de gestão e propor melhorias para restruturação do SIG da
empresa.
O estudo foi realizado por meio de um estudo de caso, que compreende em um estudo de
caráter empírico que investiga um fenômeno atual do contexto da vida real (MIGUEL, 2010,
p. 130). O método de estudo de caso foi escolhido devido a alguns benefícios percebidos,
como a possibilidade de desenvolvimento de novas teorias e o aumento de entendimento dos
eventos.
Para realização dos diagnósticos foram realizadas as seguintes análises: cenário atual e as
diferenças dos modelos de gestão existentes, análise das políticas da qualidade, hierarquização
de documentação e análise das diversidades de repositórios dos documentos.
Na análise do cenário atual, foi realizado um levantamento dos modelos de gestão, como
certificações e acreditações das normas da qualidade, tanto da Operadora quanto dos Serviços

Próprios. Na análise das políticas da qualidade, foi realizado um diagnóstico com o intuído de
integrar as diretrizes e metodologia do sistema de gestão. Em seguida, foi realizada uma
verificação dos tipos de documento de cada unidade com o objetivo de obter o real cenário
existente na operadora e nos serviços próprios. Por último, foi realizada uma análise crítica
dos repositórios de documentos existentes na empresa para escolha de um único sistema de
Gestão Eletrônica de Documentos (GED).

4.

Resultado

4.1

Análise do Cenário

A partir de 2005 a empresa iniciou os processos de acreditação na Maternidade da UnimedBH utilizando metodologia de projetos baseada no guia PMBOK®. Um modelo de gestão da
qualidade foi traçado para atingir as certificações ISO 9001:2008, ISO 14001:200 e NIAHO,
além de implantar a ISO 3100:2009. Uma das metodologias utilizadas foi o mapeamento de
processo de forma setorial (mapeamento por gestão).
Em 2009 a Operadora da Unimed-BH também desenvolveu o modelo de gestão da qualidade
para alcançar a certificação ISO 9001:2008, porém foi necessário utilizar metodologias
diferentes em relação ao modelo de gestão da qualidade da Maternidade da Unimed-BH para
atender algumas particularidades, como, por exemplo, o mapeamento por processo utilizando
a cadeia de valor.

Com isso, ao longo dos anos, as demais unidades também foram certificadas, porém com
modelos de gestão diferentes para atingir o mesmo objetivo, resultando em uma desintegração
do sistema de gestão da empresa e dificultando a visão sistêmica dos processos. Outro ponto
que contribuiu com a desintegração foi a implantação de auditorias por unidade, que
aconteciam em momentos distintos e não resultavam em não conformidades devido aos
diferentes escopos.
Na Unimed-BH foi identificada utilização de 6 certificações / acreditações / declaração de
conformidade de acordo com os objetivos abaixo:

Figura 1: Tipos de normas por objetivo

A partir deste cenário, e para melhor entendimento sobre o objetivo de cada certificação /
acreditação nas unidades, foi realizado um levantamento sobre os modelos de gestão das
unidades e suas diferenças.

4.2

Certificações / Acreditações / Declaração de conformidade das unidades

Foi desenvolvido um mapa de Certificações / Acreditações / Declaração de conformidade que
foi possível identificar as diferenças. Foi identificado que 55% das unidades possuem algum
tipo de certificação/acreditação. No total a Unimed-BH a possui 10 certificações /
acreditações pelas unidades, conforme demonstrado na figura abaixo.

Figura 2: Mapa de certificações/acreditações existentes

Diante do exposto, é possível identificar que praticamente durante todo o ano são realizadas
auditorias nas unidades. Sendo assim, o custo para obtenção/manutenção das certificações /
acreditações é consideravelmente relevante, envolvendo não apenas o pagamento das
instituições certificadoras / acreditadoras, mas ainda o pagamento de consultorias e custo
gerado pelo envolvimento dos colaboradores no processo que antecede as auditorias e nas
próprias auditorias. Este último, em geral, bastante significativo.
Não existe uma resposta de quantas acreditações são necessárias para toda a cooperativa e
tendo a necessidade de avaliar a estratégia em relação ao tema. Para isso, foi criado o Comitê
de Acreditação da Unimed-BH que tem como objetivo discutir as melhores práticas de gestão
da qualidade para a cooperativa.

4.3
Diversas Políticas da Qualidade
Outro levantamento realizado foi em relação às políticas da qualidade na Unimed-BH. Foi
identificado que três unidades possuíam política da qualidade implantada, porém com
características diferentes, mesmo possuindo objetivos em comum.

Figura 3: Mapa de políticas implantadas ou não implantadas nas unidades

Ao analisar o conteúdo, foi identificado que nas unidades 1 e 2 havia quatro objetivos da
qualidade e na unidade 4 somente dois objetivos, demonstrando mais uma diferença.
A política da qualidade foi revisada com o objetivo de ter um único direcionador na
cooperativa. As especificidades relacionadas aos tipos de negócio da Unimed-BH (operadora
e serviços próprios) foram levadas em consideração para que todos os serviços fossem
contemplados.
4.4
Hierarquização das documentações
Durante o estudo, foram identificados diversos tipos de documentos com nomenclaturas e
templates (modelos) distintos. A Figura 4 demonstra o agrupamento por cores destes tipos de
documentos.

Figura 4: Diferentes tipos de documentos existentes nas unidades.

Foi realizado também um levantamento da quantidade de documentos por unidade utilizando
as listas mestras (uma tabela que contém o código, nome do documento, número de revisões e
data de publicação). A Unimed-BH possui 6754 documentos, sendo que 60% estão
publicados nos Serviços Próprios.

Figura 5: Lista de quantidade de documentos.

Após este levantamento, foi realizada uma reunião de padronização de hierarquia definindo
qual tipo de procedimento será utilizado na cooperativa, que foi aprovado pelo Comitê
Executivo.

Figura 6: Nova hierarquia de documento da Unimed-BH

4.5
Gestão Documental: Repositório de documentos.
Três tipos de gestão documental foram identificados no estudo. As duas unidades que utilizam
a cadeia de valor como metodologia de gestão trabalham com o OnBase

(sistema de

gerenciamento eletrônico de documentos), pois é um sistema todo parametrizado com a
metodologia de gestão por processo. As demais unidades, que possuem mapeamento por
gestão, utilizam o Diretório e/ou um Software de gestão da Qualidade para armazenar os
documentos.
Foi realizado um estudo para identificar os benefícios, fragilidades e custo de cada gestão
documental. Após o estudo, o GED OnBase destacou-se em relação ao melhor custo benefício
e à acessibilidade. Com isso, foi aprovado no Comitê Executivo o OnBase como o repositório
de documentos do sistema integrado de gestão.

Figura: 7 Relação de benefícios, fragilidades e custo dos sistema de gestão documental

5.

Conclusões;

A Unimed-BH tem um importante caminho a percorrer no sentido de fortalecer a nova
proposta de restruturação do Sistema Integrado de Gestão. Algumas ações já foram tomadas,
por exemplo, a unificação da política da qualidade e definições relacionadas à gestão
documental. Há ainda imensa possibilidade de otimização das auditorias realizadas e dos
recursos gastos com estes processos na medida em que esta visão integrada prosperar,
incluindo redução de custos com as instituições acreditadoras e consultorias.
A integração dos sistemas promove a melhoria do desempenho da organização, a redução de
custos, de duplicidades e de burocracia, de conflitos entre os sistemas, pois é estabelecida uma
única estrutura para a gestão, ligada às estratégias e aos objetivos corporativos. Além disso, a
integração dos sistemas permite também a realização de uma única análise crítica e a melhoria
da comunicação, já que é utilizado um conjunto uniforme de objetivos e uma abordagem
integrada de equipe.
A partir desse diagnóstico foi desenvolvido o projeto “Fortalecimento e Integração do Sistema
Integrado de Gestão” baseado na metodologia PMBOK®, com o intuito de disponibilizar
informações estratégicas em tempo hábil de maneira integrada, melhorar a qualidade e
agilidade na geração da informação estratégica, gerencial e operacional e Integrar
metodologias e sistema de gestão, promovendo transversalidade e ganho de eficiência em
processos na Unimed-BH até 2017.
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