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História da cooperativa

Localizada no interior do 
Estado de São Paulo, a Unimed 

Presidente Prudente foi 
fundada em novembro de 1971 
por 30 cooperados, atualmente 

conta com 527 cooperados e 
517 colaboradores e possui 
quase 100 mil vidas em pré-

pagamento.
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Área de abrangência
99.886 beneficiários distribuídos
em uma área de 33 municípios.
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Política de Qualidade

A cultura Lean é ampla mas para os projetos em questão estaremos
focando na eliminação sistêmica dos desperdícios.

Espera

Demora para executar um procedimento, 

trabalhar uma informação ou até pessoas.

Defeito

Entrega de produto ou informação 

fora das especificações. 

Transporte

Transporte de materiais ou informações 

sem agregar valor para o cliente.

Movimentação

Movimento de pessoas ou 

informações desnecessariamente. 

Excesso de 

estoque

Armazenar materiais ou informações 

sem serem trabalhados.

Superprodução

Produzir serviço ou ação antes do necessário 

ou por mais tempo do que o necessário.

Mau 

processamento

Etapas do fluxo de valor que não 

agregam valor nem são necessárias.

Talento

Não aproveitar o potencial 

máximo dos colaboradores.



Assinatura Eletrônica Contrato Beneficiário
Case Unimed Prudente



Projeto de Solução Futura - Escopo

Eliminação do processo físico da contratação do
plano de saúde.

➢Desenvolver tecnologias inovadoras e sustentáveis
Entregar produtos com qualidade, através de processos que atendam as
necessidades e expectativas dos clientes e que sejam sustentáveis a longo prazo.
Melhorar a segurança dos dados dos beneficiários.

➢Racionalizar o tempo total de processo
Disponibilização dos dados em tempo real para a Cooperativa e Prestadores.

➢Reduzir os custos envolvidos no processo de contratualização
Redução dos custos gerados pela documentação física (energia, impressão, papel,    
transporte, digitalização e guarda do documento)



Cliente

Situação Atual

Cliente realiza a compra 
do Plano de Saúde

Setor de Cadastro imprime 
o contrato, o cartão e 
demais documentos da 

contratação.

Beneficiário recebe as 
instruções sobre o plano 

contratado e assina o 
contrato.

Beneficiário

é liberado com cópia 

física do contrato

Setor de Cadastro insere 

dados do contrato em uma 

planilha de controle.

Todos os documentos 

assinados são levados para 

o setor de cadastro.

Os Documentos físicos são 

recolhidos semanalmente.
Os Documentos físicos são 

transportados para a sede 

do “Guardião” onde são 

digitalizados e 

armazenados.

Necessidade de 
muitos recursos

Altos custos 
digitalização 

e guarda Excesso de 
impressões de 
documentos

Processo 
demorado

Muita interação 
entre vendas e 

cadastro

Identificando Oportunidades Excessiva 
movimentação 

de 
documentos

Risco de extravio 
de documentos

Identificando Desperdícios

Medindo a Situação 
Atual:

Tempo Médio: 15 dias
Qtde Folhas: 120/un

Custo Médio: R$ 25,00/un



Projeto Solução Futura

Cliente realiza a compra 
do Plano de Saúde

Setor de Cadastro imprime 
o cartão e envia o contrato 

e os demais documentos 
para o Portal de 

Assinaturas Eletrônicas

Beneficiário recebe as 

instruções sobre como acessar 

a sua área restrita no Portal 

Unimed Prudente

Beneficiário

é liberado
Os Documentos ficam a 

disposição do beneficiário 
em sua área restrita no 
Portal Unimed Prudente

Todos os documentos 

assinados são enviados 

para o contratante por

e-mail

Beneficiário acessa o Portal de 

Assinaturas Eletrônicas, recebe 

as instruções sobre o plano 

contratado e assina o contrato 

eletronicamente

Disponibilização do 
contrato 

eletronicamente

Comunicação digital entre todos os 
setores com racionalização de recursos

Sem armazenamento 
de documentos físicos

Fluxo contínuo da 
informação (em tempo real)



Legalidade



Parecer da ANS e Jurídico

Fonte: parecer interno ANS, emitido em 03/03/18

Fonte: parecer interno Jurídico, emitido em 11/05/18



➢Contratualização de parceiros;

➢Adequação do contrato e proposta de adesão;

➢Adequações dos sistemas de informação;

➢Definição dos equipamentos de TI;

➢Reduzir assinaturas;

➢Adequações da rede de computadores;

➢Implantação em um raio de 200 km.

Principais Desafios



Implantação do Projeto - 1º Ciclo

P

DC

A

Valor para 
o cliente

$Migração Não Reg



1º Ciclo - Piloto

➢Análise e definição dos processos;

➢Adequação do contrato Unimed para proposta comercial;

➢Contratualização com a fornecedora do software;

➢Definição e compra de Tablets;

➢Parametrização da ferramenta;

➢Homologação da ferramenta;

➢Treinamento da Equipe;

➢Acompanhamento. 



Tempo Implantação: julho/18 até janeiro/19 = 7 meses

Indicadores Antes Depois

➢Tempo Médio 15 dias 45 minutos

➢Qtde Folhas 120/un 1/un

➢Custo Médio R$ 25,00/un R$ 3,57

➢Contratos 0% 14% (75 contratos/mês)

➢Economia R$ 0,00 R$ 1.607,25/mês

1º Ciclo – Piloto - Indicadores



2º Ciclo do projeto

P

DC

A P

DC

A

Valor para 
o cliente

$Migração Não 
Reg

Comercial



2º Ciclo - Ampliação

➢Analise dos processos e adequações necessárias;

➢Adequação no processo de coleta de documentos;

➢Compra de tablets;

➢Adequação da infra de TI da área;

➢ Treinamento da equipe;

➢Acompanhamento.



Tempo Implantação: fevereiro/19 até abril/19 = 3 meses

Indicadores Antes Depois

➢Tempo Médio 45 minutos 45 minutos

➢Qtde Folhas 1/un 1/un

➢Custo Médio R$ 3,57/un. R$ 2,02/un.

➢Contratos 14% 76% (403 contratos/mês)

➢Economia R$ 1,607,25/mês R$ 9.260,94/mês

2º Ciclo – Ampliação - Indicadores



3º Ciclo do projeto

P

DC

A P

DC

A

P

DC

A

Valor para 
o cliente

$
Migração Não Reg

Comercial

Representantes Região



3º Ciclo do projeto - Universalização

➢Compra de maior número de tablets;

➢Treinamento da equipe;

➢Acompanhamento.



Tempo Implantação: outubro/19 até dezembro/19 = 2 meses

Indicadores Antes Depois

➢Tempo Médio 45 minutos 45 minutos

➢Qtde Folhas 1/un 1/un

➢Custo Médio R$ 2,02/un R$ 2,02

➢Contratos 76% 100% (530 contrat./mês)

➢Economia R$ 9.260,94/mês R$ 12.179,40/mês

3º Ciclo – Ampliação - Indicadores



Melhoria Continua

➢ Vendas On-Line;

➢ Software de Controle de Vendas;

➢ Assinatura Eletrônica de Contratos PJ;

➢ ?????.

Vamos implantar:



Resultados do Projeto - Econômico

R$ 12mil/mês

R$ 146mil/ano

63mil/mês

756mil/ano



Resultados do Projeto – Socio Ambiental

75 un/ano 2.041.200 l/ano



Vídeo Promocional Assinatura de Contratos



Ciclo de Melhoria Lean



Banco de Exames
Case Unimed Presidente Prudente



Situação Atual - Escopo do Projeto:

“O controle dos Custos Assistenciais pela redução na
solicitação de exames complementares.”

➢Armazenamento dos laudos on-line;

➢Disponibilização cumulativa (histórica) desses laudos;

➢Facilitar o processo diagnóstico;

➢Gerar satisfação no beneficiário;

➢Gerar satisfação no médico cooperado;

➢Agregar valor a marca Unimed.



Situação Atual – Premissas do Projeto

LEGALIDADE:

✓ Assinatura do termo de consentimento;

✓ Exames sigilosos não poderão estar disponíveis;

✓Os acessos deverão ter rastreabilidade;

✓ Ter sido consultado pelo médico em até 30 d.;

✓ Acesso irrestrito ao médico solicitante.



Situação Atual – Premissas do Projeto

ABRANGÊNCIA:

✓ Integração dos sistemas com os prestadores;

✓ Todos os laudos deverão estar disponíveis;

✓Não restringir a prática médica.



Situação Atual

Médico A

Consulta

Paciente
Solicitação de exames Realização dos exames

Laudo Exame

1

1

Paciente
Retorna em consulta

Médico A

Prescrição
Médica

Deslocamentos 
desnecessários

Tempo de 
Espera pelo 
Resultado

Excesso de 
Retornos

Demora no 
Diagnóstico

Exposição 
Radiológica

Desperdício de 
Recursos Físicos 

e Humanos

Identificando OportunidadesIdentificando Desperdícios

Medindo a Situação Atual:

Estimamos de 5% a 20% de desperdício no 
exames



Projeto de Solução Futura

Médico A

Consulta

Paciente
Banco de Exames

Solicita novo 
exames

Diminuição no 
deslocamento

Laudo em tela

Redução na 
quantidade de 

impressão

Facilitação do 
diagnóstico

Histórico de 
Exames 

Centralizado

Redução de custos 
com exames 

repetidos

Agilidade na 
integração

Compartilhamento 
dos exames

Prescrição
Médica



Parecer Jurídico



1º Ciclo do projeto

P

DC

A

Valor para 
o cliente

$Banco de exames



1º Ciclo

➢Sensibilização de Beneficiários;

➢Sensibilização dos cooperados;

➢Contratualização de serviço de hospedagem do banco;

➢Criação de interface para visualização dos laudos;

➢Campanha para assinatura dos termos de consentimento;

➢Seleção de grupo de prestadores iniciais;

➢Integração Prestador x Banco de Exames.



Vídeo Banco de Exames



Tempo Implantação: a partir de novembro 2018

Indicadores Quantidade Percentual

➢Termos coletados 31.000 termos 31%

➢Exames integrados 43.000/mês 80%

1º Ciclo - Indicadores



Melhoria Continua

Vamos implantar...

➢ PEP – Prontuário Eletrônico do Paciente



Obrigado!

Dr. Edison Iwao Kuramoto

edison.kuramoto@unimedprudente.com.br

Unimed Presidente Prudente


