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Nossa História

Em 2018, a Seguros Unimed completou 29 
anos de atuação e iniciou seu 30º ano de ex-
istência com um propósito renovado e uma 
clara orientação para o futuro (leia mais sobre 
Propósito, Visão e Posicionamento de Marca 
no subcapítulo Estratégia 2019/21) 

Essas definições estratégicas, renovadas ao se 
fechar a terceira década da Companhia, con-
solidam nosso posicionamento como a segu-
radora de referência para o Sistema Unimed, as 
cooperativas e toda a área da Saúde. 

Para avançar nessa jornada, a Seguros Unimed 
amplia seus negócios e investe em modelos 
inovadores de cuidado, ferramentas de melho-
ria de gestão, novas tecnologias e inovação em 
geral, com a ambição de tornar-se uma segu-
radora plenamente ambientada no mundo da 
economia digital que se desenha para as próx-
imas décadas. 

A seguir, imagens e fatos que marcaram os 
principais momentos da trajetória da compan-
hia em 2018 e em toda a sua história .

Linha do tempo
[fazer links nas imagens para a linha do tempo]

Perfil da Empresa
A Seguros Unimed é uma empresa do Sistema 
Unimed, criada com a missão de ser a segura-
dora de referência para o Sistema e seus co-
operados. Com sede na capital paulista, atua 
nacionalmente com o apoio de 22 escritórios 
regionais espalhados pelo Brasil. Está pre-
sente nos segmentos de:

– Saúde
– Odontologia
– Vida
– Previdência Privada
– Ramos Elementares
 
[aqui seria melhor, visualmente, que, em lugar 
de apenas um link, aparecesse uma tela com o 
frame de abertura do vídeo e o botão vermelho 
para rodá-lo]
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Princípios Norteadores

Esses princípios passaram por uma discussão 
e redefinição ao longo de 2018, de forma que 
a Companhia chegou a 2019 (e entrou em seu 
30º ano de existência) com novas formulações 
de negócio, propósito, visão e posicionamento 
de marca. 

As novas formulações vão sintetizadas a se-
guir. Saiba mais sobre o processo que levou 
à sua redefinição no subcapítulo Estratégia 
2019/21) 

PROPÓSITO 
Colaborar para transformar e viabilizar um fu-
turo saudável para as pessoas, as instituições 
e o Brasil.

MISSÃO
Cuidar das pessoas e das instituições, prote-
gendo a vida, o patrimônio e o futuro. 

VISÃO
Estar entre as dez maiores seguradores do 
país até 2021, crescendo de forma sustentável 
e acima do mercado.

POSICIONAMENTO
Ser a marca especialista em saúde física e fi-
nanceira, referência em proteção e inovação 
para o Sistema Unimed, as cooperativas e o 
Sistema de Saúde, que atua de forma colab-
orativa, com impacto positivo para além do 
negócio.

ASSINATURA 
Cuidar para Transformar

Governança Corporativa

A Seguros Unimed atua de forma equilibrada 
e coerente em seus negócios, de acordo com 
as melhores práticas da governança corpora-
tiva. Tem como prioridade a qualidade de seus 
serviços e o respeito aos seus públicos de rel-
acionamento — sejam acionistas, clientes, co-
laboradores ou fornecedores. Age de maneira 
ética, responsável e transparente, principal-
mente na prestação de contas, garantindo a 
sustentabilidade da empresa.

Canal de Orientações e Denúncias
Em 2018, a Companhia reestruturou por com-
pleto seu Canal de Orientações e Denúncias, 
com o objetivo de oferecer aos públicos in-
terno e externo a garantia do anonimato dos 
denunciantes e da independência na apuração 
dos problemas relatados.

O Canal foi terceirizado, com sua operação en-
tregue a um prestador de serviços especializa-
do. Além disso, passou a funcionar em regime 
24 horas/ 7 dias da semana, uma vez que cerca 
de 60% das denúncias e reclamações nesse 
tipo de canal são feitas fora dos horários de 
expediente ou nos finais de semana.

Os denunciantes podem escolher o meio para 
apresentar seu relato: por telefone 0800 com 
atendimento presencial, por mensagem gra-
vada ou via internet. Os casos são apreciados 
por um Comitê de Conduta Ética formado por 
representantes das áreas de Gestão de Riscos, 
RH, Compliance e Ouvidoria. 

Denúncias externas e internas são apuradas 
separadamente, e o Canal tem mecanismos 
para manter em sigilo, durante sua apuração, 
mesmo as denúncias que sejam eventual-
mente feitas contra alguèm da área de Com-
pliance ou um de seus próprios integrantes.
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Programa de Integridade

Até o final de 2019, a Seguros Unimed pre-
tende ter um Programa de Integridade ativo, 
tratando das questões relacionadas ao tema  
que se apresentam no dia a dia da Companhia. 

Um primeiro passo nessa direção foi dado em 
dezembro de 2018, com a realização de um 
diagnóstico sobre questões de ética e compli-
ance. A criação do Programa de Integridade foi 
aprovada pela direção da Seguradora e foi in-
cluída na torre de projetos para 2019, como ini-
ciativa vinculada ao Planejamento Estratégico 

Remuneração Variável
Outro avanço concretizado em 2018 foi a 
vinculação de uma parcela da remuneração 
variável (participação nos resultados) dos co-
laboradores da Seguros Unimed à exigência 
de que esses colaboradores tenham feito com 
sucesso uma trilha de treinamentos por EAD 
(Educação à Distância) sobre temas de ética e 
compliance. 

Os treinamentos vinculados dizem respeito à 
prevenção de fraudes; prevenção da lavagem 
de dinheiro; lei anticorrupção; o código de 
conduta ética da Companhia; e à segurança da 
informação. O colaborador só poderá receber 
uma parcela da remuneração variável a que te-
ria direito se os resultados atingirem a meta, 
depois de completar todos esses treinamen-
tos EAD obrigatórios.  

A Seguros Unimed treinou em 2018, 31
colaboradores para a função de agentes de 
conformidade

Os agentes de conformidade têm um duplo 
papel: testar, na ponta, a efetividade do ambi-
ente de controle (compliance officers) e fazer 
auditoria de qualidade.

Estrutura e Órgãos de Governança       
  
Acionistas
A Unimed Seguradora S.A. é uma sociedade 
anônima de capital fechado, cuja controladora 
majoritária, com 82,86% das ações, é a Unimed 
Participações Ltda. A estrutura societária é 
composta ainda por pessoas físicas e jurídicas, 
integrantes do Sistema Unimed. Os acionistas 
reúnem-se em Assembleia Geral uma vez ao 
ano.

Conselho de Administração
O Conselho de Administração é responsável 
pela orientação geral dos negócios da empre-
sa, pela aprovação orçamentária, pela eleição 
e pela fiscalização dos membros da Diretoria 
Executiva. 

Formado por nove membros – dois deles con-
selheiros independentes –, o Conselho tem 
mandato de dois anos, com possibilidade de 
reeleição. As reuniões ocorrem a cada dois 
meses. 
O presidente e o vice-presidente do Conselho 
são eleitos pelos membros para mandatos de 
um ano, podendo ser reeleitos.

Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva é responsável pela gestão 
e pela estratégia dos negócios, sendo eleita 
pelo Conselho de Administração para mandato 
de três anos, com possibilidade de reeleição. A 
Diretoria Executiva é formada por presidente e 
quatro diretores.

Superintendências
Executivos assessoram a Diretoria Executiva 
na gestão dos negócios e no cumprimento das 
metas acordadas. A companhia encerrou 2018 
com 11  superintendências. 

– Pessoas, Processos e Qualidade
- Jurídica, Governança e Relações 
Institucionais
- Tecnologia
- Informação, Inovação e Novos Negócios
- Estratégias e Projetos
- Produtos e Marketing
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- Gestão do Cliente
- Provimento – Saúde, Vida, Previdência e RE
- Vendas e Relacionamento
- Técnica e Atuarial
- Financeira e Administrativa

ESTRUTURAS DE APOIO

Apoio à governança
As estruturas de apoio para a boa prática da 
governança da Seguros Unimed se manti-
veram as mesmas do ano anterior: Auditoria 
Independente, Auditoria Interna, Ouvidoria, 
Compliance e Gestão de Riscos e Relaciona-
mento com Acionistas. 

AUDITORIA INDEPENDENTE
Monitora a eficiência do ambiente de con-
troles internos da Companhia e analisa as 
demonstrações financeiras. Compete ao Con-
selho de Administração escolher os auditores 
independentes.

OUVIDORIA
Tem por objetivo atender os clientes que não 
obtiveram sucesso junto a outros canais de 
relacionamento da Companhia. É uma via de 
acesso diferenciada por sua autonomia, inde-
pendência e imparcialidade.

AUDITORIA INTERNA
Órgão responsável por monitorar e avaliar a 
adequação do ambiente de controles internos 
e das normas estabelecidas pela gestão. Revisa 
os principais riscos empresariais, respondendo 
diretamente ao Conselho de Administração e 
Comitê de Auditoria.

ÁREAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 
COMPLIANCE, GESTÃO DE RISCOS E CON-
TROLES INTERNOS

De forma integrada, essas áreas asseguram a 
confiabilidade do ambiente de controles da 
Companhia e seu fortalecimento diante dos 
stakeholders. Três pilares fundamentam o tra-
balho: honestidade, confiança e integridade; 
transparência, orientação para o desempenho 
e responsabilidade; respeito mútuo e compro-

misso com a organização.
Compete às equipes articular os agentes de 
governança, integrando as instâncias delib-
erativa e executiva; antecipar e capturar mu-
danças na legislação que impactem as oper-
ações; assegurar a efetividade dos controles 
internos e garantir que os riscos assumidos 
estejam dentro dos parâmetros definidos pela 
Administração.
A estrutura da área de Compliance e Gestão 
de Risco também foi fortalecida, o que per-
mitiu um acompanhamento mais eficiente 
das mudanças na legislação que impactam os 
negócios da Seguros Unimed.
Área de Relações com Acionistas
Equipe responsável por atender e disseminar 
as informações da Companhia a acionistas, po-
tenciais acionistas e outros stakeholders. Para 
mais informações, acesse aqui o portal de rel-
acionamento.

COMITÊS E COMISSÕES

Comitês
Como boa prática de governança, a Seguros 
Unimed conta com os comitês de assesso-
ramento à Diretoria Executiva e Conselho de 
Administração. São constituídos pelos mem-
bros da Diretoria Executiva, Superintendentes, 
Presidente e Vice-Presidente do Conselho de 
Administração, além de convidados de áreas 
específicas. 

Os comitês são: Produtos e Clientes, Investi-
mento, Governança, Riscos e Compliance, Con-
duta Ética e Auditoria.

Comissões
São grupos multidisciplinares para estudos de 
cunho operacional, possibilitando ampla dis-
cussão do tema abordado. 

Duas novas Comissões foram criadas em 2018: 
a Comissão de Gerenciamento de Crises e a 
Comissão de Prevenção a Fraudes. A área de 
controles internos, que dá suporte à Comissão 
de Gerenciamento de Crises, está reestru-
turando a estratégia de continuidade da Com-
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panhia, um trabalho iniciado em 2018. Para 
tanto, está em marcha uma revisão do Plano 
de Continuidade dos Negócios (PCN). 

Para 2019, está prevista a criação de mais duas 
Comissões: a Comissão de Gerenciamento de 
Riscos e a Comissão do Índice de Desenvolvi-
mento da Saúde Suplementar — o IDSS, princi-
pal indicador utilizado pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS).

Segurança da Informação
O tema da Segurança da Informação permeia 
cada vez mais todas as áreas da Companhia, à 
medida em que ela se transforma para se tor-
nar sempre mais digital. Além de palestras e 
treinamentos pontuais sobre o assunto feitos 
em 2018, a Seguros Unimed está embarcan-
do, em 2019, num grande projeto de reestru-
turação da Segurança da Informação na Com-
panhia. 

Faz parte desse projeto, já aprovado, a ade-
quação de todos os processos e normas da 
Companhia à Lei Geral de Proteção de Da-
dos, que, por lei, tem de ser implementada até 
agosto de 2020. Trata-se de uma mudança 
abrangente que afetará profundamente a ma-
neira como a Seguradora se relaciona com 
seus clientes e demais parceiros comerciais. 

Dispositivos de transparência e garantia do 
direito à privacidade, incorporados à Lei Geral 
de Proteção de Dados, vão transformar o ar-
cabouço de operação das empresas e deman-
dar novos modelos de contratos com presta-
dores e clientes. 

Com essa perspectiva, desde já todos os proje-
tos da Seguros Unimed no mundo digital – se-
jam eles plataformas, portais ou programas de 
reforço da infraestrutura de informática –, le-
vam em conta a mudança à vista e embarcam, 
a partir de sua concepção, os preceitos da Lei 
Geral de Proteção de Dados.    

Cadeia de valor

Para operar com qualidade e eficiência, a Se-
guros Unimed se relaciona com diversos pú-
blicos:

– Colaboradores
– Acionistas
– Sistema Unimed
– Clientes
– Corretores
– Rede de atendimento
– Órgãos reguladores e entidades setoriais

Na presente seção e nos demais capítulos 
deste Relatório, detalhamos nosso relaciona-
mento e parcerias com os elos dessa cadeia de 
valor, fundamental para o sucesso da Compan-
hia.
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Estratégia 2019/21 

A Seguros Unimed revisou seu Planejamen-
to Estratégico em 2018 de maneira a voltá-lo 
para uma nova visão de futuro e para as me-
tas desafiadoras que se propõe a atingir. O 
novo modelo de planejamento reflete a visão 
estratégica arrojada projetada para o futuro 
próximo, à luz da renovada trajetória de cresci-
mento da Companhia, consolidada em 2018.

A Seguros Unimed tem, como centro de sua 
nova visão, tornar-se uma das dez maiores se-
guradoras do país até 2021 – um alvo que ex-
ige crescer, de forma continuada e sustentável. 

Cabe ao novo modelo de Planejamento Es-
tratégico dar clareza à  jornada, mostrando 
os melhores caminhos e disseminando a in-
formação necessária, de forma a assegurar a 
execução dos planos e estratégias setoriais, 
decorrentes do desdobramento dessa grande 
visão, pelas diversas áreas da Seguradora.

Maratona de alinhamento
Na primeira etapa desse trabalho, a área de 
Planejamento Estratégico da Seguradora pro-
moveu, em 2018, mais de 150 reuniões de alin-
hamento da estratégia com dirigentes e colab-
oradores em posições de responsabilidade. 

Todos os níveis relevantes da hierarquia foram 
convidados para esses encontros – desde o 
Conselho, o presidente, diretores e superinten-
dentes até os gestores e coordenadores, que 
se encarregaram de disseminar por suas equi-
pes o novo mapa estratégico.

Mais de 150 reuniões de alinhamento com 
dirigentes e colaboradores foram feitas em 
2018 para disseminar a Estratégia 19/21 pela 
Companhia

O Plano Estratégico 19/21 foi também publi-
cado em formato eletrônico, em um site web 
ao qual todos os colaboradores tiveram aces-

so. No site, puderam conferir não só a visão 
estratégica mais ampla, mas também detalhes 
das estratégias setoriais das diversas áreas, 
cada uma delas com um responsável, um indi-
cador e uma meta.

O Grupo de Execução da Estratégia
Para assegurar a concretização do Plano, foi 
criado no começo de 2019 um Grupo de Ex-
ecução da Estratégia, composto por cerca de 
70 colaboradores da Seguradora até o nível 
gerencial. Uma vez por mês, o Grupo faz uma 
reunião de um dia inteiro, no auditório da Com-
panhia, na qual é avaliado o cumprimento das 
metas de todas as áreas no período anterior. 

A metodologia Balanced Score Card (BSC) foi 
a escolhida para desenvolver e continuar aval-
iando o andamento do Plano Estratégico. Esse 
acompanhamento muito próximo da execução 
é fundamental para que as metas estipuladas 
até 2021 sejam realmente alcançadas.

Ao lado do Plano Estratégico, a Seguros Un-
imed decidiu em 2018 reforçar também sua 
estrutura de gestão de projetos, de forma a 
poder acompanhar com instrumentos mais 
robustos algumas estratégias setoriais com-
plexas, que envolvem mais de uma área e tem 
caráter estruturante.

Evolução da marca
A reorientação estratégica da Seguros Unimed 
nos últimos anos foi respaldada pelo desen-
volvimento, em 2018, de um novo posiciona-
mento de marca, uma evolução na identidade 
da Companhia e uma linguagem visual renova-
da. 

As mudanças abrangeram novas formulações 
do negócio, do propósito e da visão da Segu-
radora, que ressaltam sua dupla vocação para 
ajudar a cuidar da saúde física e da proteção 
financeira de seus clientes finais, bem como 
uma afirmação inequívoca dos objetivos de 
crescimento e da orientação para o futuro da 
Companhia. 
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O reposicionamento da marca destaca ainda 
a importância da inovação e a centralidade do 
Sistema Unimed, das cooperativas e do siste-
ma de saúde nas atividades da Seguradora. 
Da mesma forma, manifesta a disposição de 
perseguir impactos positivos que vão além do 
negócio. 

Os atributos atualizados reafirmam a essência 
da versão anterior — resumida em cuidar, co-
operar, inovar e fortalecer o modelo de gestão 
—, numa linguagem que expressa melhor a 
nova estratégia. A seguir, os pilares em sua 
nova versão:

Especialistas 
O que diferencia a Seguros Unimed no merca-
do: ser uma especialista no cuidado de longo 
prazo com a saúde e a proteção financeira, o 
que se manifesta em seu pertencimento ao 
Sistema Unimed e na busca de soluções para 
o setor de Saúde.  

Confiança 
O ativo mais importante de uma seguradora 
é sua capacidade de transmitir confiança, an-
corada na solidez de uma marca que cuida da 
saúde e protege o patrimônio dos que recor-
rem a seus produtos e serviços.   

Inovação 
 A Seguros Unimed entende que precisa trans-
formar-se e inovar em todos os campos, para 
tornar-se referência em suas áreas de atuação 
e liderar mudanças que tenham impacto posi-
tivo além do negócio.  

DNA Cooperativista 
A Seguros Unimed valoriza sua origem no 
sistema cooperativista, reafirmada na visão 
de mercado que prioriza o Sistema Unimed e 
as cooperativas, e ainda na forma colaborativa 
de atuar, compartilhando aprendizados de um 
jeito sempre plural e coletivo.  

Certificações e Programa Qualifica 

A Seguros Unimed alcançou em 2018 dois 
marcos importantíssimos para a consolidação 
sistêmica da Companhia: a certificação ISO 
9001:2015 —  uma norma reconhecida inter-
nacionalmente, utilizada para comprovar a ca-
pacidade de fornecer produtos e serviços que 
atendem às necessidades dos clientes e aos 
requisitos legais e regulatórios aplicáveis e 
acreditação RN 277 pelo Programa de Acred-
itação de Operadoras da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), que incentiva a 
melhoria continua na qualidade assistencial de 
saúde suplementar e avaliação da adequação e 
da eficiência dos serviços.

No caso da ANS, a Seguros Unimed foi acred-
itada no nível Ouro, o mais alto, tendo atingido 
a pontuação geral de 96,92 num máximo de 
100. 

Os certificados representam o duplo reconhe-
cimento — nacional e internacional — do mod-
elo de gestão da Seguradora e da eficiência de 
seus modelos operacionais. 

Os processos de certificação da Seguros Un-
imed finalizados em 2018 exigiram: 

-360 horas de treinamentos presenciais 
-40 horas de capacitação e formação de audi-
tores internos 
-25 workshops e palestras

As novas certificações também são resulta-
do do Programa Qualifica, que busca capac-
itar colaboradores nas melhores práticas de 
gestão, liderança e melhoria de processos, 
alinhando a Companhia e demais integrantes 
do Sistema Unimed.

Nesse período, foi feita uma intensa mobili-
zação para o treinamento e capacitação de 
colaboradores e gestores, por meio de work-
shops e auditorias internas de preparação e 
capacitação — por exemplo, 120 colabora-
dores foram capacitados como facilitadores 
do sistema de gestão.
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Para certificar a Seguros Unimed  junto à ISO 
e à ANS, centenas de colaboradores foram 
chamados a participar: 

30 foram capacitados como auditores 
internos de Qualidade e Riscos 420
participaram das auditorias de certificação  
690 participaram de palestras e workshops de 
preparação  

Ao fim dessa jornada, os auditores da entidade 
certificadora DNV-GL destacaram como pon-
tos positivos a transparência e o comprometi-
mento das áreas auditadas. Reforçaram ainda a 
percepção de melhoria contínua nos apontam-
entos do ciclo diagnóstico e na visão sistêmica 
da Companhia.

Em 2019, a Seguros Unimed está amplian-
do a abrangência de suas certificações com 
a inclusão da norma ISO 31000 — Gestão de 
Riscos e Compliance, o que exigirá um novo ci-
clo de auditorias internas e externas. 

Programa Qualifica 
Os produtos diretos gerados pelo programa 
incluem:

16 macro processos corporativos produzidos
400 subprocessos mapeados
1.420 documentos publicados e validados
444 indicadores desenvolvidos e validados

[aqui podem entrar as imagens dos dois doc-
umentos de certificação; também pode ser 
incluída, se houver as fotos, uma galeria com 
imagens dos eventos do longo dos dois anos 
e sete meses do processo, como workshops, 
palestras, treinamentos, etc...]

Programa de Informação de Negócios
Os processos de transformação digital abrem 
novas possibilidades de tratamento e uso 
de dados e informações para dar respaldo às 
equipes de negócios. 

A Seguros Unimed buscou explorar essas pos-
sibilidades em 2018, a partir de uma visão es-
tratégica: capacitar áreas autônomas e colabo-
rativas de inteligência da informação, capazes 
de atender às demandas de negócios da Segu-
radora.

O Programa de Informação de Negócios (PIN) 
que resultou desse esforço dedicou-se a 
desenvolver painéis de gestão totalmente dig-
itais para projetos e áreas diversas da Compan-
hia, e a capacitar as equipes de ponta a desen-
volver por si mesmas as ferramentas digitais 
de que venham a necessitar. Equipes foram 
formadas nas duas vertentes do programa:
 
+ Análise de Negócios, com especialistas alo-
cados em projetos e ações desdobrados do 
Planejamento Estratégico;
 
+ Informações para o Negócio, na qual se pro-
move a autonomia das áreas para extrair e tra-
tar dados, capacitando-as a criar seus próprios 
painéis 

Em 2018, foram desenvolvidos no Programa 
de Informação de Negócios (PIN) 
112 painéis de gestão digitais. Foi feito ainda 
um diagnóstico preliminar para o Programa de 
Governança de Dados da Seguradora (saiba 
mais em Inovação de impacto --> Modern-
ização da base tecnológica). 
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Modelo de Negócios

Parceria para atenuar perdas

O seguro envolve a gestão e a mitigação de 
riscos, baseando-se em um princípio de re-
sponsabilidade compartilhada entre a segu-
radora e o segurado. A apólice é um contrato 
entre as partes que define os termos dessa 
parceria. O segurado opta por pagar determi-
nado valor à seguradora, recebendo a garantia 
de proteção contra uma perda incerta, cujas 
consequências financeiras poderiam ser muito 
mais elevadas sem essa cobertura.

Modelo de negócio
O modelo de negócios do seguro envolve in-
divíduos ou entidades (segurados) que pag-
am um montante fixo, em intervalos regulares 
(prêmio), a um fundo comum (plano de seguro). 
Esses recursos são utilizados para indenizar 
um ou mais segurados, vítimas de um even-
to inesperado (pagamento de sinistro). Para 
tanto, o evento deve atender a condições pre-
definidas em contrato (escopo de cobertura).

Tanto a seguradora como o segurado são afe-
tados, à sua maneira, pela possibilidade de o 
evento ocorrer e pelas suas consequências. 
Além disso, os riscos inerentes a um evento 
envolvem múltiplos fatores. Por exemplo, o 
seguro de acidentes considera a idade, o am-
biente, o estilo de vida e comportamentos do 
proponente. Esses aspectos afetam não só a 
probabilidade de um acidente ocorrer, mas 
também a extensão da perda, caso ocorra.

Para que o acordo seja justo com as partes, os 
prêmios pagos à seguradora devem refletir ad-
equadamente o risco. Assim, todos os aspec-
tos devem ser avaliados por meio de cálculos 
atuariais.

Estão disponíveis diversos tipos de seguros. 
O seguro-saúde destina-se a cobrir riscos 
relacionados a doenças ou lesões, reemb-
olso de medicamentos, consultas médicas, 
internações hospitalares e outras despesas 

assistenciais. O seguro de vida compensa os 
beneficiários designados em caso de morte 
do segurado, ou pode constituir um fundo de 
aposentadoria. O seguro de propriedades co-
bre danos materiais ou corporais e incidentes 
que afetem o negócio, resultantes de fatores 
externos ou do comportamento não intencio-
nal do segurado. São exemplos acidentes, in-
cêndios, inundações ou catástrofes naturais e 
ações legais.

Para uma visão aprofundada do tema, veja aqui 
o documento “O valor econômico e social do 
seguro”, da Associação Internacional para o 
Estudo da Economia de Seguros (Associação 
de Genebra).

Fonte: Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg).

Atuação Seguros Unimed
Veja como a Seguros Unimed transforma os 
capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, 
humano, social ou de relacionamento e natu-
ral) em proteção e garantia financeira para os 
seus clientes.

[entra infográfico do modelo de negócios da 
Seguros Unimed, com números atualizados 
para 2018]
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Desempenho Econômico-Financeiro

O ano de 2018 foi marcado pelas incertezas 
de um período eleitoral de alta imprevisibi-
lidade e um cenário econômico ambíguo, em 
que sinais de recuperação incipiente não foram 
acompanhados por uma melhora consistente 
de índices importantes para os negócios, como 
os de emprego e renda.

Já no começo do ano, a Diretoria Executiva da 
Seguros Unimed lançou um desafio interno: a 
Companhia não deveria ficar esperando a res-
olução das incertezas políticas e econômicas, 
mas sim tomar iniciativas para reforçar sua 
posição competitiva.

Essa postura combinou-se com os primeiros 
frutos das diretrizes estratégicas adotadas a 
partir de 2016/2017 – em particular, a eleição 
do Sistema Unimed e do mercado cooperativ-
ista como público-alvo prioritário da Segura-
dora e uma reestruturação profunda da gestão 
dos negócios – para produzir os resultados al-
cançados no ano, muito bons por qualquer ân-
gulo de análise.

Em 2018, a Companhia tomou decisões de in-
vestimento importantes, que deram a partida 
em projetos estruturantes de renovação de 
sistemas de tecnologia e na criação de uma 
empresa de asset management – a InvestCoop 
- para atender as demandas do Sistema Un-
imed na gestão de ativos financeiros. 

De fato, os dispêndios de investimento quase 
dobraram em relação ao que vinha sendo feito, 
numa demonstração de que as incertezas não 
foram obstáculos para que a Seguradora in-
vestisse na sua transformação organizacional 
e tecnológica, olhando para as demandas do 
futuro próximo e de médio prazo.

Os números de 2018 são a evidência da con-
solidação de um novo ciclo de crescimento da 
Companhia, com incremento dos prêmios em 
todos os negócios. É importante ressaltar que 
todos os ramos de negócio da Seguradora ti-

veram resultado positivo pelo segundo ano 
consecutivo – com destaque para os segmen-
tos de Saúde, Odontológico e Previdência – o 
que resultou em um crescimento de quase 
18% do lucro líquido consolidado (para todos 
os segmentos). 

Resultado operacional
Cresceu 49,1% no ano graças, em boa parte, 
ao controle da sinistralidade e das despesas 
administrativas, atingindo resultado operacio-
nal consolidado de R$ 170,7 milhões. Em dois 
anos, esse indicador recuperou-se em 241,4%.

Sinistralidade 
Em queda pelo terceiro ano consecutivo, com 
uma redução acumulada de 7,34 % no período 
para o índice consolidado. Se considerado ape-
nas o ramo Saúde, a redução acumulada em 
três anos (desde 2015) é de 9,1%. 

Lucro líquido
No valor de R$146,3 milhões, com crescimento 
de 17,9% no exercício e de 202,3% desde 2015. 
O contexto mais importante é de que o cresci-
mento do lucro líquido se deu num cenário de 
queda substancial das taxas de juros em 2018, 
o que reduziu o peso do componente finan-
ceiro e ressaltou na importância do resultado 
operacional positivo para a composição final 
do lucro.   

Retorno ao acionista (ROAE)
Retorno ao acionista (ROAE) de 13,61%, um re-
sultado que superou em 212,7% a taxa Selic 
média do ano, de 6,4%. Este resultado também 
está ancorado na melhora sustentável do re-
sultado operacional da Companhia.

Valorização das ações
De 114,39% no ano, número superior a indica-
dores do mercado como CDI, dólar, poupança e 
Ibovespa. O lote de mil ações da Seguros Un-
imed atingiu o valor de 
R$ 221,96 no fechamento de 2018.  
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 Indicadores de desempenho
A seguir, é apresentada a evolução dos prin-
cipais indicadores do desempenho econômi-
co-financeiro da Seguros Unimed no período 
de 2013 a 2018 

[GRÁFICOS- EVOLUÇÃO DO FATU-
RAMENTO CONSOLIDADO] 
 
[GRÁFICOS- EVOLUÇÃO SINISTRALIDADE 
CONSOLIDADA]

[GRÁFICOS- EVOLUÇÃO DESPESAS ADMIN-
ISTRATIVAS CONSOLIDADA]

[GRÁFICOS- EVOLUÇÃO OPERACIONAL CON-
SOLIDADA]

Demonstrações Financeiras
Consulte aqui   (https://ra.segurosunimed.com.
br/InformacoesFinanceiras/Demonstracoes-
Financeiras) a íntegra das demonstrações fi-
nanceiras do exercício de 2017 e de períodos 
anteriores, bem como o relatório dos auditores 
independentes.
As demonstrações também são publicadas no 
Diário Oficial de SP e Jornal Valor Econômico.

Prêmios e Reconhecimentos

A Seguradora manteve em 2018 um ótimo 
desempenho nas principais avaliações e pre-
miações das revistas de negócios e jornais do 
Brasil, um reconhecimento que a posiciona en-
tre as maiores seguradoras do país. 

As Melhores da Dinheiro 
(Isto É Dinheiro)
A Seguros Unimed é a seguradora com a mel-
hor Governança Corporativa do Brasil, segun-
do o ranking 2018 da revista Isto É Dinheiro. 
Na classificação geral, a Seguros Unimed foi 
reconhecida como a segunda melhor empresa 
do país na categoria Seguros e Previdência e a 
terceira entre os Planos de Saúde.

Época Negócios 360°
A Seguros Unimed está entre as cinco melhores 
seguradoras do país e é a melhor seguradora 
independente – não ligada a grandes bancos –, 
de acordo com a edição 2018 do anuário Épo-
ca Negócios 360º. A Seguros Unimed posicio-
na-se ainda entre as 100 melhores empresas 
brasileiras em desempenho e gestão, quando 
considerados os 27 setores da economia aval-
iados pelo anuário.
  
Valor 1000
A Seguros Unimed é uma das três maiores se-
guradoras do Brasil no ramo Saúde segundo o 
ranking Valor 1000 de 2018 – pela quinta vez 
consecutiva, a Seguradora ocupa essa posição 
no anuário publicado pelo jornal de economia 
e negócios Valor Econômico, em parceria com 
a Fundação Getúlio Vargas e a Serasa Experian. 
O relatório avalia empresas de 25 setores da 
economia. 

Estadão Finanças Mais
(O Estado de S. Paulo)
A Seguros Unimed foi a terceira colocada en-
tre as seguradoras especializadas em Saúde 
no estudo Finanças Mais 2018, realizado pelo 
jornal O Estado de S.Paulo e pela consultoria 
Austin Rating. A Seguradora manteve a posição 



Seguros Unimed | Relatório de Sustentabilidade 2018 01

A seguradora Nossa História

alcançada em 2017. No segmento Vida e Prev-
idência, a Seguros Unimed ficou em 9º lugar. O 
Finanças Mais é um ranking das empresas do 
setor financeiro no Brasil.

Estadão Melhores Serviços
(O Estado de S. Paulo)
A Seguros Unimed foi considerada a segunda 
melhor seguradora de Saúde do país no rank-
ing Melhores Serviços do jornal O Estado de S. 
Paulo, em parceria com a Blend New Research 
- HSR. Mais de seis mil pessoas foram entrev-
istadas para o estudo, que avalia empresas de 
serviços em 32 categorias e premia as 3 mel-
hores.
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CUIDAR
Relacionamento com o Cliente
     
Cuidar de pessoas é a especialidade da Se-
guros Unimed: o cuidado de longo prazo com 
a saúde e a proteção financeira é afirmado na 
definição do negócio. Trata-se de uma orien-
tação abrangente que se traduz em uma práti-
ca ancorada na coordenação do cuidado. 
     
Isso significa modelar os serviços e preparar 
os colaboradores para que orientem o percur-
so assistencial do cliente, garantindo que ele 
tenha acesso oportuno ao tipo de cuidado que 
necessita, de acordo com seu estágio da vida 
ou condição clínica. 
     
O ano de 2018 trouxe novidades marcantes 
nos canais e ferramentas que a Seguros Un-
imed lança mão para ouvir os clientes e re-
sponder às suas dúvidas e reclamações. Nesse 
ano, foi dada a largada no projeto da criação da 
Nina, a assistente virtual da Companhia, que 
fez seus primeiros atendimentos a clientes – 
no caso, dentistas da rede de prestadores de 
serviços da Unimed Odonto.

Um forte investimento em recursos e esforços 
também foi feito para melhorar a qualidade do 
atendimento nos canais tradicionais da Central 
de Relacionamento 24 horas da Seguros Un-
imed. Foi montado um time para monitorar os 
processos, os prazos e a qualidade da resposta. 
Os bons resultados surgiram já nos números 
do fechamento de 2018, entre eles um cresci-
mento de 40% nos elogios feitos por clientes à 
equipe da Central, em relação a 2017.

Nina, a assistente virtual
Uma das metas buscadas com a criação da as-
sistente virtual da Seguros Unimed é a melho-
ra do indicador de atendimento conhecido por 
first-call resolution – a resolução da demanda 
do cliente na primeira ligação, ou FCR, na sigla 
em inglês. Os resultados monitorados desde a 
entrada em ação da Nina mostram um aumen-
to do índice de FCR de 86% para 88%, suger-
indo um efeito positivo da assistente virtual já 

no início de sua atuação (em  períodos anteri-
ores, esse índice chegou a ser de 65%).
     
Por que Nina atende inicialmente apenas aos 
dentistas que trabalham para a Unimed Odon-
to? Por se tratar de uma rede própria de par-
ceiros – com acesso fácil aos participantes 
para a divulgação do projeto-piloto –, cujas de-
mandas mais comuns costumam ter respostas 
semelhantes. Em uma segunda etapa, o aten-
dimento da Nina será expandido para a rede de 
corretores da Unimed Seguros. 
     
Assim, o desempenho da assistente virtual 
poderá ser amadurecido no atendimento às re-
des de parceiros, antes de passar a responder 
às questões mais heterogêneas, que são feit-
as pelos consumidores finais dos serviços da 
seguradora. De todo modo, o cliente sempre 
poderá escolher entre falar com um atendente 
humano ou lançar mão da tecnologia de Nina, 
a assistente virtual.

Central de Relacionamento
Em 2018, a Central de Relacionamento 24 
horas da Seguros Unimed recebeu cerca de 
912 mil ligações – 5,6% a menos do que no ano 
anterior. De um lado, tal redução pode ser ex-
plicada parcialmente por uma facilidade maior 
de solução de dúvidas em canais de autoaten-
dimento, no portal e por meio de aplicativos.
 
De outra parte, o resultado é retrato de um es-
forço sustentado para melhorar a qualidade 
das respostas prestadas pela Central, anteci-
pando novas questões e evitando a necessi-
dade de rechamadas.
     
Seja por meio de tecnologias, de enxugamento 
de processos ou de aprimoramento da quali-
dade das respostas, o objetivo das mudanças 
é sempre tornar o contato do cliente, com o 
atendimento da Seguros Unimed, mais sim-
ples, rápido e eficiente.
     

Foi feita uma simplificação em profundidade 
da árvore de respostas da URA (o canal de res-
postas gravadas), reduzindo em 53% as opções 
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de navegação apresentadas aos clientes que 
buscam informações e solução de dúvidas. 
     
Os resultados da pesquisa de satisfação do cli-
ente de 2018 mostram a evolução nos proces-
sos de atendimento da seguradora. 

[entra aqui tabela/infografia com resultados 
da pesquisa de satisfação do cliente]

Para 2019, uma prioridade nesta área será a 
consolidação da Célula de Concierge – a uni-
dade da Central que presta um atendimento 
diferenciado a clientes com dúvidas sobre o 
entendimento das informações ou que espe-
ram, por alguma razão, respostas em prazos 
muito curtos. O propósito da célula é combinar 
um acolhimento especial com maior agilidade 
e rapidez na prestação do serviço.
     
Da mesma forma, está na torre de projetos 
para 2019 uma reformulação e simplificação 
dos processos do atendimento por telefone. 
A meta é conseguir que 80% das principais 
demandas sejam respondidas até a terceira 
ou quarta tela do sistema usado pelos aten-
dentes. Hoje, pode ser necessário, em alguns 
casos, navegar por 15 telas para chegar à res-
posta adequada.
     
Projeto Digital +
Iniciado em 2018, o Projeto Digital + alcançou 
resultados significativos em seus propósitos 
de reduzir acelerar a transformação digital da 
Companhia, tornando os processos mais rápi-
dos, eficientes e seguros. 
     
Um exemplo de grande impacto no dia-a-dia 
das operações é a tramitação de contratos as-
sinados com prestadores de serviços de todo 
o Brasil. No sistema tradicional, em que docu-
mentos circulavam em papel, a tramitação de 
um contrato entre o fechamento do negócio e 
a assinatura final para sua efetivação podia de-
morar de 30 a 90 dias. 
A tramitação sem papel – implantada em par-
ceria com a prestadora de serviços DocuSign –, 
reduziu esse prazo para até um dia, em alguns 
casos. Além da circulação mais rápida de doc-

umentos em formato digital, a simplificação 
envolveu o mapeamento dos principais pro-
cessos da companhia e a eliminação de etapas 
desnecessárias ou redundantes. 

Na ilustração abaixo, um resumo dos principais 
resultados alcançados em 2018 pelo Digital+, 
que se estende ainda por 2019.
     
1 - Em 8 meses, 59 processos mapeados e 26 
implantados
2 - 5 etapas enxugadas, em média, nos proces-
sos de 11 áreas
3 - Mais de 782 mil páginas deixaram de ser 
impressas
4 - Economias em torno de R$ 2,1 milhões em 
8 meses
5 - Mais 26 processos sendo implantados em 
2019    
        
Comitês de clientes
Os Comitês de Clientes e Produtos (antes, 
Comitês de Sinistralidade) tiveram uma signif-
icativa expansão em 2018. Esse instrumento 
de relacionamento empresarial, que era con-
centrado na área de Saúde, passou a ser em-
pregado também no segmento Odonto. 
     
Da mesma forma, os Comitês passaram a ter 
maior presença geográfica em 2018, expand-
indo-se para as regiões Nordeste, Centro-Oes-
te e Sul do país, além da região Sudeste.
     
Em 2019, os Comitês ganham um novo esco-
po, ampliado para abranger o relacionamen-
to comercial com os clientes. Dessa forma, 
além de questões operacionais do pós-ven-
da, eles passarão a abordar também temas de 
negócios. Para refletir esta mudança, a vincu-
lação organizacional dos Comitês está sendo 
transferida da Supetintendência de Gestão do 
Cliente para a área comercial da Seguros Un-
imed.
     
Escritórios Regionais
Os 22 Escritórios Regionais da Unimed Se-
guros começaram em 2018 a realizar uma mu-
dança significativa de suas atribuições, pas-
sando a concentrar-se na atividade de venda 
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dos produtos da Seguros Unimed. 
     
Todas as etapas do processo burocrático de 
implantação dos contratos, em parte feitas pe-
los escritórios, passaram a ser centralizadas na 
área de Emissão e Faturamento, liberando os 
escritórios para trabalhar com total dedicação 
à conquista de novos clientes.

Da mesma forma, as funções de minicentrais de 
atendimento e Fale Conosco que os escritóri-
os regionais desempenhavam foram também 
transferidas para a Central de Atendimento 24 
Horas, sediada em São Paulo.      
     
Ouvidoria
A Ouvidoria da Companhia é um canal direto 
para aprofundar o debate das dúvidas dos cli-
entes, além de esclarecer questões mais com-
plexas. Ao procurar o setor, o cliente acessa 
uma resposta mais rápida. 

Em 2018, a Ouvidoria registrou um acréscimo 
de 30% nos atendimentos feitos e uma di-
minuição de 10% em casos registrados junto a 
órgãos do setor da saúde.
     
A Ouvidoria tem papel estratégico no ganho 
de efetividade da Seguros Unimed e na iden-
tificação de oportunidades de aprimoramento 
dos produtos e serviços da Companhia.
     

Um dos destaques obtidos pela Ouvidoria da 
Seguros Unimed, em novembro de 2018, foi 
a conquista do certificado do Programa Ou-
vidoria de Excelência da Unimed do Brasil, 
reconhecida com o Nível de Excelência. Para 
chegar ao nível de excelência, foram avaliados 
39 indicadores relacionados às atividades e 
estrutura da Ouvidoria da Seguros Unimed.

     
     

Análise2 018

Improcedente 3.632

Procedente 1.850

Arquivada 113

Total Geral 5.595

Todos os Segmentos
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Promoção da Saúde e Prevenção
     
No ano de 2018, foi possível começar a col-
her frutos do redirecionamento estratégico no 
qual a Seguros Unimed tem se empenhado. Na 
área de Saúde, isso significou oferecer ao se-
gurado um valor diferenciado pela atenção e 
pelo cuidado na assistência à carteira de cli-
entes, mantendo a oferta do maior catálogo de 
prestadores de serviços do mercado – incluin-
do todos os grandes hospitais e outros presta-
dores de benefícios –, mas indo além dele.     
     
Duas linhas de ação se destacam nessa nova 
abordagem: ajudar o cliente a traçar a melhor 
forma de usar os amplos recursos ofertados 
por esse catálogo, de acordo com suas necessi-
dades e momento de vida; e orientá-lo quanto 
ao custo e à necessidade de encontrar o mel-
hor equilíbrio econômico entre a busca de bons 
prestadores e sua viabilidade financeira. 
     
Com essa orientação, foram propostos diversos 
modelos de atendimento e de remuneração da 
rede de prestadores, cujo desenvolvimento 
demandou novas ferramentas de mensuração 
e avaliação da qualidade e dos custos dos 
serviços e processos, com maior sofisticação 
técnica e expertise acadêmica.      
     
A seguir, em mais detalhes, algumas das prin-
cipais iniciativas e programas desenvolvidos 
em 2018. São exemplos de como a companhia 
evoluiu dentro de princípios  para organização 
de sistemas de saúde e modelagem assisten-
cial da Seguros Unimed focados na gestão do 
percurso e na coordenação do cuidado.
     
Cuidando de Perto - Parto Adequado     
O parto normal é o melhor para o bebê e para a 
mãe, indicam inúmeros estudos. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) recomenda que no 
máximo 15% dos partos sejam cesáreos. Mas 
no Brasil, chega a 57%, sendo que nos partos 
feitos na rede de Saúde Suplementar esse 
índice atinge quase 85%, os números mais al-
tos do mundo. 
A Seguros Unimed aderiu em novembro de 
2018 ao programa Parto Adequado, desen-

volvido pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), pelo Hospital Albert Einstein e 
o Institute for Healthcare Improvement (IHI), e 
apoiado pelo Ministério da Saúde. O programa 
está dentro do Cuidando de Perto, que prevê 
uma atenção especial aos clientes da Segura-
dora.
     
O projeto incentiva hospitais e operadoras a 
desenvolverem modelos de atenção que valo-
rizem o parto normal e reduzam o número de 
cesáreas eletivas desnecessárias. Com esse 
propósito, a seguradora oferece às gestantes 
cuidados e ferramentas para ajudá-las a en-
contrar a atenção apropriada, na hora certa.

App Seguros Unimed + Canguru
Parceria com o aplicativo Canguru Gravidez, 
uma rede social para gestantes que oferece 
mediação on-line de médico e enfermeiro e 
permite detectar antecipadamente situações 
de risco para a mãe e a criança. O benefício é 
oferecido às gestantes seguradas sem custo 
adicional, bastando baixar o aplicativo no tele-
fone celular. 

Pré-natal + Parto Normal Incentivado
Acordo com a rede de hospitais Santa Joana/ 
Pro-Matre/ Santa Maria, de São Paulo, dentro 
do programa Parto Adequado, e que permite 
às gestantes seguradas fazer o pré-natal na 
própria maternidade. Se o desfecho da gravidez 
for um parto normal, o hospital terá um ganho 
na remuneração – um incentivo direto, por ini-
ciativa da operadora, ao prestador do serviço, 
para que ele privilegie o parto normal, deixan-
do de encaminhar gestantes para cesáreas sem 
razões médicas relevantes.
     
A adesão ao programa Parto Adequado em 
2018 aponta um rumo animador. Entre as ges-
tantes seguradas que aderiram à rede social 
Canguru, o número das que tiveram parto nor-
mal cresceu 63%. A meta agora deve ser a de 
aumentar a adesão de futuras mães, uma vez 
que o próprio interesse pelo aplicativo já sinal-
iza uma curiosidade maior em relação ao parto 
normal. 
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Cuidando de Perto - Crônicos
A linha de gerenciamento de casos complexos, 
que está na origem do Cuidando de Perto, alca-
nçou 2.750 segurados ativos em 2018, atingin-
do a meta estipulada pela ANS. Uma pesquisa 
por amostragem revelou um grau de satis-
fação de excelência : 92% dos pesquisados se 
disseram satisfeitos com o programa.
     
O Cuidando de Perto - Crônicos é oferecido 
gratuitamente aos beneficiados da Seguros 
Unimed portadores de doenças crônicas, com 
complicações. Uma equipe multidisciplinar de 
médicos, enfermeiros, técnicos e assistente 
social atende os participantes e faz seu mon-
itoramento por telefone e chatbot, no sentido 
de controlar melhor a doença e prover edu-
cação, saúde e qualidade de vida. 
     
As doenças abrangidas são: asma, diabetes, 
cálculo renal, insuficiência cardíaca e doença 
pulmonar obstrutiva, além da Linha de Cuida-
do Oncológico, detalhada no item a seguir.      

Cuidando de Perto - Oncológico
O programa, em parceria com o Centro de Com-
bate ao Câncer - CCC, hospitais e prestadores 
de serviços de saúde, oferece aos segurados 
um conceito inovador de cuidado centrado no 
paciente.
     
Uma equipe, que inclui nutiricionista, psicólogo 
e farmacêutico, é destacada para acompanhar 
o paciente em todas as etapas do tratamento, 
de forma personalizada e contínua. A presença 
de um mesmo médico do início ao fim do trat-
amento contribui para a segurança e tranqui-
lidade do paciente, afastando a percepção de 
um cuidado fragmentado e impessoal. 
     
Oferecida inicialmente a pacientes de São 
Paulo, a seguradora espera expandir esta linha 
de cuidados a todo o Brasil até 2020. Na fase 
piloto do projeto, o grau de satisfação dos pa-
cientes atingiu 97%.  
     
Assista ao vídeo e conheça mais sobre a Linha 
de Cuidado Oncológico da Seguros Unimed.

Player do vídeo da linha de oncologia
(((link: https://www.youtube.com/watch?re-
load=9&v=-egS64VSzJ8&feature=youtu.be)))

Atenção Primária à Saúde
A Seguros Unimed passou a oferecer, em 2018, 
um serviço de Atenção Primária à Saúde (APS) 
in company a clientes, com o perfil de demanda 
adequado. Nesse modelo, profissionais espe-
cializados – médicos de família e enfermeiros 
–, passam a atender dentro da própria empre-
sa cliente, promovendo um cuidado continuo 
próximo aos beneficiários, e encaminhando os 
mesmos, quando necessário, para exames ou 
outros especialistas.
     
Essa modalidade de atendimento trás 
benefícios a todos os envolvidos . Os benefi-
ciários passam a receber um olhar integral 
por parte de um médico de família que con-
hece seu histórico e acompanha sua evolução 
tratando seus agravos de forma oportuna e 
prevenindo complicações evitáveis. A empre-
sa cliente com seus colaboradores atentos na 
manutenção da saúde e prevenção do adoec-
imento tem um quadro de funcionários mais 
saudáveis e a si, e a seguradora, que oferecen-
do um cuidado diferenciado aos beneficiários 
finais com equilíbrio econômico financeiro, 
reúne condições para sustentabilidade do 
negócio.
     
No final de 2018, três empresas tinham ade-
rido à APS in company e passaram a dispor 
de médicos de família e enfermeiros dentro 
de suas instalações, cuidando da carteira de 
clientes. O mesmo modelo de atendimento 
foi implantado para os colaboradores, de São 
Paulo, da Seguradora, porém neste caso, os 
funcionários são atendidos por equipes espe-
cializadas em atenção primária e medicina de 
família no Hospital Sírio-Libanês. 

.     
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Reembolso Digital
A Companhia deu início em 2018, com algumas 
empresas, a um projeto piloto da utilização 
de um aplicativo para o Reembolso Digital de 
despesas médicas. O projeto do aplicativo foi 
planejado em parceria entre a célula de in-
ovação digital Stormia e as áreas de negócio 
e desenvolvido pelas áreas de Regulação de 
Sinistros e de Tecnologia da Informação. 
     
O aplicativo é mais avançado, mais rápido e 
tem funcionalidades melhores do que simi-
lares oferecidos por concorrentes no merca-
do. Foi muito bem recebido pelas participantes 
do projeto piloto e tem despertado grande in-
teresse entre as empresas clientes. 
     
Desde janeiro de 2019, o aplicativo deixou de 
ser apenas um piloto e está plenamente dis-
ponível para todos os clientes da Seguros Un-
imed.

Redução de sinistralidade
Lançado em 2017, o Programa de Eficiência 
Assistencial pode ser considerado um dos de-
staques de 2018 por sua atuação na melhoria 
de processos, ajustes nos sistemas de infor-
mação e por promover ganhos assistenciais, 
tais como diminuição do tempo de internação 
e maior segurança na indicação de procedi-
mentos.
     
O programa resultou em R$ 48,5 milhões de 
economias, por meio da ampliação da equi-
pe propria de auditoria in loco, da redução do 
tempo médio de permanência hospitalar de 
4,1 para 4 dias. Além do aumento de 207% na 
realização de juntas médicas, e maior eficiên-
cia no controle de órteses, próteses e materi-
ais especiais (OPME).

A ação foi alavanca importante para conseguir 
a redução da sinistralidade da Companhia em 
2018. Os números alcançados no ano foram 
a sinistralidade consolidada de 74,83%  (no 
segmento Saúde, o número foi 80,10%) – uma 
queda significativa diante dos percentuais reg-
istrados três anos antes.
[entra infográfico com as curvas de sinistral-

idade consolidada e no segmento Saúde de 
2015 a a 2018 (ou desde 2013, como mostrado 
no Relatório de Gestão 2018)]

Para assegurar uma curva constante de re-
dução da sinistralidade, foi criada uma cul-
tura de acompanhamento sistêmico de um 
conjunto de indicadores, que desencadeiam a 
implantação imediata de planos de ação rápi-
da, com envolvimento e responsabilização das 
lideranças equipes de operação. Mais de 100 
indicadores são seguidos sistematicamente e 
debatidos numa reunião mensal da qual par-
ticipam coordenadores, gerentes, o superin-
tendente e o diretor de operações. 
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Produtos
     
Em 2018, a Seguros Unimed avançou na re-
vitalização de seu portfólio de produtos, in-
troduzindo inovações em todos os ramos de 
atuação, bem como ferramentas digitais desti-
nadas a facilitar a comunicação com o público 
e a operação dos produtos por beneficiários e 
credenciados.

A seguir, os principais destaques de 2018 na 
área de produtos, tanto em novos lançamen-
tos como na revitalização de produtos. Além 
dos citados abaixo, continuam a ser ofereci-
dos aos clientes todos os demais produtos já 
existentes anteriormente e que não sofreram 
modificações relevantes em 2018. 

Saúde 
Na contramão do observado no mercado bra-
sileiro de Saúde, a carteira da Companhia no 
ramo Saúde teve um grande crescimento em 
2018. Ao mesmo tempo, sofreu perdas de con-
tratos bem menores do que seria de esperar 
diante da debilidade da economia no período

O bom desempenho do ramo Saúde (veja mais 
detalhes em A Seguradora – Desempenho 
Econômico-Financeiro) é resultado de dois fa-
tores: a confiança na solidez da Companhia e 
o sucesso das ações iniciadas ao longo do ano 
para incrementar a eficiência com que a com-
panhia atende às demandas do mercado. 
     
Um exemplo dessas ações é a segmentação 
das equipes comerciais da Companhia, que 
começou a ser planejada em 2017 e foi im-
plementada em 2018, como reconhecimento 
da necessidade de maior especialização dos 
profissionais.
     
A especialização permite que cada executivo 
conheça melhor sua área de atuação e possa 
ter uma visão mais estratégica das oportuni-
dades de negócios que ela oferece. Da mesma 
forma, a área comercial passou a contar em 
2018 com um profissional especializado em 
licitações e RFP (request for proposal), capaz 
de tratar com melhor expertise esses formatos 

competitivos – em geral, contratos mais com-
plexos e com cláusulas diferenciadas –, uti-
lizados por órgãos estatais ou grandes players 
privados para selecionar fornecedores de bens 
e serviços.

Além dessas iniciativas internas e de estraté-
gia, merece destaque a reestruturação de al-
guns produtos, a seguir.   

Seguro PME
Em 2018, foi finalizado o trabalho de reestru-
turação do Seguro PME (Pequenas e Médias 
Empresas) iniciado no final de 2017. Voltado 
para empresas até o teto de 99 vidas. Este pro-
duto foi reposicionado no mercado e passou 
a ter um preço mais competitivo. Tornou-se 
desde então um dos focos prioritários do ramo 
Saúde, uma prioridade que vem sendo mantida 
para 2019. Na oferta do produto, uma atenção 
particular vem sendo dada a regiões de bom 
potencial para esse público, como São Paulo e 
Brasília. 

Linha Empresarial
A Linha Empresarial é um seguro de saúde que 
havia sido criado em 2000 e foi substituído em 
2015 por outra linha chamada Corporativa. No 
ano passado, essa linha voltou ao portfolio da 
Seguros Unimed, oferecendo serviços diferen-
ciados.
     
Odonto
A Unimed Odonto continuou a crescer, em 
2018, a um ritmo acima dos níveis do mercado 
brasileiro de planos odontológicos. Enquanto 
o mercado nacional expandiu-se em torno de 
6% a 7%, o ramo Odonto da Companhia conse-
guiu crescer 22,5% no ano. Graças a esse de-
sempenho, a carteira da Unimed Odonto che-
gou ao final de 2018 com 402 mil clientes. 
     
O balanço financeiro também foi extrema-
mente positivo: Odonto fechou 2018 com um 
resultado líquido de R$ 7,5 milhões — quase 4 
vezes mais do que os R$ 1,9 milhão registrados 
em 2017.
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Esse cenário reflete o sucesso da estratégia 
adotada a partir de 2017, que inclui a criação de 
algumas famílias de produtos novos. Da mes-
ma forma, foi tomada a decisão estratégica 
de concentrar todos os esforços da equipe de 
Odonto na conquista de clientes pertencentes 
ao Sistema Unimed, reforçando a identidade 
cooperativista da Seguros Unimed.
     
Em paralelo à ampliação da carteira, continu-
ou a ser desenvolvido um trabalho contínuo de 
controle da sinistralidade, estabilizada em tor-
no de 42%. Como ferramenta de auxílio à tom-
ada de decisões, foi criada ainda uma célula de 
inteligência para trabalhar com indicadores. 

App Dentista
A Unimed Odonto lançou em 2018 o app Den-
tista, voltado a facilitar a rotina de atendimen-
to do profissional odontólogo, de maneira a 
desburocratizar seu trabalho e dar a ele agil-
idade na submissão de tratamentos. 
     
Por meio do aplicativo, o dentista pode coletar 
imagens da boca do paciente ou de radiogra-
fias e enviá-las para que sejam indexadas na 
guia de tratamento do dentista e fiquem dis-
poníveis para avaliação da auditoria. 
     
Para 2019, em parceria com a célula de in-
ovação digital Stormia, a equipe de Odonto 
está trabalhando para tornar esse aplicativo 
mais do que uma ferramenta operacional. A 
ideia é fazer dele um meio de relacionamento 
e de interação com o prestador do serviço.

Guia Odonto
Lançado em 2018, o Guia foi desenvolvido 
em parceria com a célula de inovação digital 
Stormia. Sua lógica de funcionamento procura 
acolher a visão do beneficiário final, permitin-
do, por exemplo, a busca de serviços por ter-
mos populares, e não só na linguagem técnica 
da odontologia.
     
O Guia Odonto incorpora atualizações con-
tínuas de suas funcionalidades a partir do feed-
back dos usuários e do mercado. O propósito é 
trabalhar com ondas incrementais de melhoria 

para aprimorar a comunicação com o benefi-
ciário final.
     
Para 2019, por exemplo, está previsto o lança-
mento do serviço de agendamento 
on-line para as clínicas odontológicas parcei-
ras Asisa, de alto padrão, que estão sendo in-
auguradas em São Paulo. 

Nina: chatbot para dentistas 
O portal dos dentistas da Unimed Odonto pas-
sou a contar, desde o final de 2018, com um 
serviço de orientação aos profissionais por 
chatbot (atendente virtual robotizado que 
conversa com os usuários do serviço) . Ofereci-
do inicialmente como piloto a um grupo restri-
to, o chatbot, cuja atendente virtual chama-se 
Nina, estará disponível para todos os dentistas 
credenciados em 2019.  
     
Vida
O ramo Vida cresceu 7,5% em 2018, com um 
resultado destacado no Seguro de Renda por 
Incapacidade Temporária (Serit), que foram o 
foco de uma ação de revisita da carteira já ex-
istente.
     
O objetivo da revisita é atualizar os valores do 
capital contratado anteriormente, que muitas 
vezes ficou defasado em relação às necessi-
dades do contratante. Além do capital, tam-
bém foram ajustados os valores de assistên-
cias que fazem parte no produto ou incluídas 
novas assistências. A iniciativa teve um bom 
resultado comercial.

O Seguro de Renda por Incapacidade Tem-
porária (Serit) tem uma importância particular 
para a Seguros Unimed. Criado no começo dos 
anos 90 – para oferecer aos médicos cooper-
ados uma renda garantida em caso de afasta-
mento do trabalho por doença, acidente ou 
outras razões temporárias – o produto foi um 
dos primeiros da Companhia e tem desde en-
tão grande aceitação no mercado.
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Cerca de 80% dos médicos cooperados do 
Sistema Unimed são clientes Serit, e a Com-
panhia é líder reconhecida e benchmark dessa 
classe de produto no país. Ao mesmo tempo, a 
Companhia trabalhou em 2018 na mudança da 
estratégia de vendas do Serit para novos cli-
entes, um esforço que continua a ser feito em 
2019. 

Calcule Mobile
Os corretores que trabalham com produtos 
Vida começaram a usar em 2018 o Calcule 
Mobile, um aplicativo que permite fazer co-
tações e transmitir propostas de contratos por 
via digital. O aplicativo foi desenvolvido pela 
Stormia, a célula de inovação digital da Se-
guros Unimed, e está disponível em versões 
iOS e Android. 
     
Para 2019, está prevista a implantação de uma 
solução digital completa de vendas, que per-
mitirá não só cotar e simular preços e valores, 
como também fechar a compra e emitir uma 
apólice usando apenas o canal eletrônico. O 
ramo deverá também passar a trabalhar com 
um novo sistema operacional único, mais ágil 
e flexível.
     
Previdência Privada
Dois importantes resultados marcaram o de-
sempenho do ramo da Previdência Privada em 
2018. As reservas totais nos planos de prev-
idência complementar da Seguros Unimed 
ultapassaram os R$ 2 bilhões, abrangendo a 
previdência aberta e o Multicoop - Fundo de 
Pensão Multipatrocinado, sob gestão da Com-
panhia. E o Fundo de Pensão Multicoop, por 
sua vez , constituído por empresas do Sistema 
Unimed e entidades cooperativas parceiras, al-
cançou a marca de R$ 1 bilhão.

Os números do ano são expressivos também 
em termos percentuais: o ramo Previdência 
cresceu 109% em relação a 2017 e superou 
em 477% o orçamento previsto para 2018. Na 
Previdência aberta, o crescimento foi de 41% 
sobre os números de 2017.

Para alcançar esses resultados, foi fundamen-
tal a consolidação, em 2018, de uma estratégia 
iniciada no final de 2017. Nela, foi priorizada 
uma aproximação com corretores especializa-
dos em Previdência, capazes de incrementar 
vendas em maiores volumes.   
     
Ramos Elementares
O segmento de Ramos Elementares da Se-
guros Unimed cresceu 36,9% em 2018, con-
firmando seu avanço consistente nos últimos 
anos dentro do portfólio da Seguradora. Os 
Ramos Elementares abrangem produtos de 
Responsabilidade Civil Profissional, D&O e 
seguros patrimoniais como o Residencial e o 
Empresarial.

Intercorrência Segura
Lançado em 2018, este é um produto inova-
dor no mercado. O Intercorrência Segura gar-
ante a hospitais, clínicas e outros prestadores 
de serviços de saúde a cobertura de despesas 
médico-hospitalares decorrentes de intecor-
rências em procedimentos eletivos e particu-
lares.
     
O seguro abrange intercorrências durante um 
procedimento ou até 72 horas depois da alta, 
dentro de um limite estipulado no contrato. Ao 
cobrir despesas imprevistas, beneficia tanto 
os pacientes, que não ficam expostos a gastos 
fora de seu orçamento, quanto os hospitais e 
clínicas, que asseguram a garantia do paga-
mento por seus serviços. 

O Intercorrência Segura é contratado por clíni-
cas e hospitais, que podem passar a oferecer o 
benefício aos clientes dentro de seus pacotes 
de serviços. Em 2019, o produto passará por 
ajustes para adequá-lo mais de perto às ne-
cessidades dos clientes.

Responsabilidade Civil Profissional
Os seguros de Responsabilidade Civil Profis-
sional (RCP) são de um segmento que cresceu 
cerca de  38% de 2017 para 2018, enquanto o 
mercado crescia em torno de 25% . 
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A Seguros Unimed é referência no merca-
do brasileiro da Responsabilidade Civil para 
profissionais da área de Saúde. A posição úni-
ca da Companhia nesse segmento lhe permite 
demonstrar claramente seu pilar de Segurado-
ra especialista. 
     
Embora outros players do mercado também 
tenham hoje ofertas semelhantes para diver-
sas categorias profissionais, a Seguros Unimed 
é a única a trabalhar, no segmento, apenas com 
produtos para profissionais da Saúde: médicos, 
dentistas, psicólogos e veterinários
     
Contratação sem papel
Desde 2018, todo o processo da contratação 
de um seguro de Responsabilidade Civil na 
Seguros Unimed é digital, sem quaquer tra-
mitação em papel. A conversão fez parte do 
programa Digital + (leia mais sobre o Digital + 
no subcapítulo Relacionamento com o cliente 
[fazer link]) e está sendo estendida em 2019 
aos produtos do segmento Residencial.
     
     

Rede Credenciada

A Rede Credenciada de Saúde da Seguros Un-
imed é formada por médicos, clínicas especial-
izadas, laboratórios e hospitais. As Unimeds 
de todo o Brasil – chamadas de Singulares –, 
compõem a parte principal dessa Rede, com-
plementada por outros profissionais e institu-
ições de saúde. 
     
Muitos desses prestadores de serviços são ao 
mesmo tempo clientes da companhia, da qual 
adquirem produtos de seguros e previdência 
privada. Essa proximidade entre a Seguros Un-
imed e sua Rede Credenciada reflete os laços 
de cooperativismo e o espírito de parceria que 
estão na própria origem do Sistema Unimed.
     
O ano de 2018 foi marcado por um grande es-
forço de aproximação com médicos, hospitais 
e prestadores de serviços em geral. Médicos 
de diversas especialidades foram convidados 
para conversas e eventos nos quais puderam 
discutir suas experiências na linha de frente 
do cuidado assistencial, bem como conhecer a 
visão, as políticas e os projetos da Companhia.
     
Esse esforço tem sido muito importante para 
a modelagem das iniciativas que dão corpo 
ao princípio de coordenação do cuidado, tais 
como o programa Parto Adequado e outros 
programas abrigados no guarda-chuva da es-
tratégia de assistência Cuidando de Perto. Da 
mesma forma, tem sido um canal para propor o 
debate de novos modelos de remuneração de 
serviços.
          
Com hospitais e outros prestadores de 
serviços, a Seguros Unimed tem buscado 
oferecer uma nova lógica de cuidado, na qual 
ganham importância indicadores de desfecho 
e maneiras mais precisas de avaliar o desem-
penho e a eficiência das escolhas assistenciais 
adotadas. Trata-se de um caminho alinhado ao 
que vem sendo balizado pela ANS, a Agência 
Reguladora da Saúde Suplementar. 
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Esse esforço passa por estabelecer uma rotina 
de visitas aos prestadores, prática que não era 
comum no setor, de maneira a conhecer e aval-
iar in loco o que eles têm de melhor a oferecer. 
E, ao mesmo tempo, de entender de que forma 
a seguradora pode apoiar seu desenvolvimen-
to, num processo constante de qualificação da 
rede prestadora.
     
Passa ainda por grandes avanços nos proces-
sos de regulação médica, o monitoramento e 
a avaliação das próprias operações dos hospi-
tais e outras organizações. Em 2018, a Seguros 
Unimed desenvolveu um trabalho intenso de 
acompanhamento dos indicadores de grandes 
prestadores da Rede Credenciada.
     
Nesse esforço, são coletados dados não ape-
nas de custo e tempo, como os de permanência 
em internação, e ainda levantadas informações 
sobre o desempenho assistencial. Tal aproxi-
mação resultou numa mudança qualitativa nas 
relações com esses prestadores em São Pau-
lo. Hoje, a Seguros Unimed mantém equipe 
própria em vários hospitais da cidade,  o que é 
um diferencial no relacionamento com a Rede 
Prestadora.       
Gestão da Rede
Em 2018, algumas iniciativas de gestão da 
rede de prestadores geraram mais 
de R$ 2 milhões de economia:

- Higienização da base de prestadores em São 
Paulo.
- Otimização da rede ambulatorial em Brasília.
- Constituição de comitês de prestadores para 
maior agilidade, transparência e segurança na 
operação
 
Remuneração Renegociada   
Novos modelos de remuneração foram nego-
ciados com 54 prestadores. A iniciativa resul-
tou em redução de sinistros, com uma econo-
mia estimada em R$ 2,96 milhões por ano, 
frente a um aumento previsto de R$ 5,33 mil-
hões, com base no IPCA.
     

Remuneração por Performance

Foi implantado modelo de remuneração por 
performance para prestadores de Assistência 
Domiciliar, com melhoria da qualidade assis-
tencial e controle de gastos. 
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INOVAR
Abertura

A Seguros Unimed é uma companhia orienta-
da para o futuro e abraça a inovação como o 
caminho para promover impactos relevantes 
em um ambiente de negócios cada vez mais 
digital. O mercado de seguros, como tantos 
outros, evolui em direção a um mundo inte-
grado e interconectado em redes, e a Seguros 
Unimed tem planos traçados para participar 
desse movimento, desempenhando um papel 
de vanguarda. 

A Companhia encerrou 2018 oferecendo a seus 
beneficiários e clientes uma série de tecnolo-
gias que já incorporam os frutos dos esforços 
de transformação digital dos últimos dois 
anos. Ao mesmo tempo, sinalizam como quer 
estar num cenário de futuro próximo: uma em-
presa capaz de embutir tecnologias digitais 
em toda a jornada e experiência do cliente. 

Inovação na assistência
As iniciativas listadas a seguir são alguns dos 
exemplos da modernização da base tecnológi-
ca da Companhia. Representam a virada de 
uma cultura manual e analógica para uma lógi-
ca digital, aplicada tanto aos processos inter-
nos da organização quanto às interfaces com 
os clientes.
      
• Início da automação robotizada de processos 
de regulação de sinistros,  preenchimento au-
tomático de formulários, com ganhos de efi-
ciência e segurança.
      
• Piloto de ferramenta de reconhecimento fa-
cial no Núcleo de Atendimento Unimed (NAU), 
em São Paulo, que poderá ser estendida para a 
rede direta.
      
• Implantação do Guia Médico Inteligente para 
os colaboradores da Seguros Unimed, com 
agendamento on-line para consultas com 
médicos de família.
      
• Lançamento do aplicativo Reembolso Digital 

e de ferramentas de autoatendimento para os 
beneficiários finais. 

• Aviso digital de sinistros para Ramos Elemen-
tares, integrado ao sistema legado.

Outro projeto de destaque é o Digital +, ação 
que prevê a transformação digital da compan-
hia, garantindo também melhorias nos proces-
sos e eliminação dos documentos em papel. A 
troca desses processos por operações digitais 
resultou, em 2018, numa redução média de 
70% (ou 22 dias) nos tempos de processamen-
to em geral. 

Estratégia 2020 e inovação
Ao mesmo tempo em que promove a atual-
ização de suas ferramentas tecnológicas do 
dia-a-dia, por meio de inovação de processos, 
a Companhia avança nos passos necessários 
para concretizar sua Estratégia 2020. 

Consolidada em 2018, essa estratégia mira na 
conversão da Seguros Unimed em uma empre-
sa pioneira, capaz de fazer inovação disruptiva 
em três vertentes da transformação tecnológi-
ca: a da healthtech, a da insurtech e a da fin-
tech, que contemplam as três dimensões do 
negócio da Seguros Unimed — o cuidado com 
saúde, a indústria dos seguros e a proteção fi-
nanceira.

Essa segunda camada da transformação, de 
alcance mais longo, exige a construção de 
uma infraestrutura informacional pronta para 
manejar grandes volumes de dados – o Big 
Data –, lançando mão de ferramentas de In-
teligência Artificial. 

Em 2018, nesse sentido, a Companhia realizou 
um diagnóstico da maturidade de dados na or-
ganização, para avaliar sua aderência às disci-
plinas que compõem a governança de dados. 
Esse trabalho levará a um amplo programa de 
governança de dados, que tratará da qualidade, 
da arquitetura, da segurança e da disponibili-
dade dos dados na Seguros Unimed.
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Inovação institucional
Garantir a maturidade e promover a boa gover-
nança dos dados são iniciativas de infraestru-
tura informacional que não resultam necessar-
iamente em novidades operacionais imediatas 
para clientes ou parceiros. Mas são etapas in-
contornáveis para tornar realidade a meta cen-
tral da Estratégia 2020: a construção de uma 
plataforma on-line b2c (do negócio para os 
clientes), de bem-estar, convivência, cuidado, 
prevenção, educação e proteção financeira.

Essa plataforma única, integrada ao Sistema 
Unimed e voltada inteiramente para telas mo-
bile (telefones celulares e tablets), oferecerá 
conteúdos atraentes e variados sobre temas 
de qualidade de vida, fitness, bem-estar, al-
imentação saudável, autocuidado e planeja-
mento financeiro, entre outros. 

A Stormia e seus parceiros
Como a Seguros Unimed se organiza para gerir 
e promover a inovação? Aqui, é importante ter 
em mente que programas de inovação podem 
ser empreendidos tanto pelas áreas de Tecno-
logia da Informação mantidas na própria estru-
tura da Companhia, com seus diferentes ramos 
de atuação, quanto pela Stormia – a célula de 
inovação digital dedicada, que desenvolve pro-
jetos específicos, instalada em um espaço de 
coworking, apartado do ambiente da segura-
dora.

Esse desenho institucional permite que a 
Stormia trabalhe com maior liberdade e ve-
locidade, voltada inteiramente para a pesquisa 
e experimentação de soluções digitais. Pri-
oritário, no portfolio da Stormia, é o desenho 
da plataforma, com seu conteúdo de bem-es-
tar e proteção financeira. 

Em casos que assim demandam, profissionais 
de TI da Seguros Unimed e o time da Stormia 
trabalham juntos para acelerar projetos em 
andamento nos segmentos de negócios da se-
guradora, bem como na exploração de novos 
negócios. Em 2018, a equipe da Stormia – com 
seus parceiros da equipe da seguradora – con-
tinuou a trabalhar em três frentes.

Redesenho da experiência digital 
Identificação de pontos críticos na jornada de 
stakeholders da Companhia, a partir do ma-
peamento de sua experiência digital no cuida-
do com o bem estar das pessoas e na proteção 
financeira.

Novos negócios e parcerias 
A partir de um olhar para fora da Companhia, 
foi possível mapear no mercado, para possíveis 
parcerias, startups que desenvolvem soluções 
inovadoras para questões levantadas pela es-
tratégia de transformação digital da Seguros 
Unimed. Um exemplo são ferramentas de en-
gajamento e gamificação que estão sendo ex-
perimentadas com com vistas à incorporação 
na plataforma de bem-estar e proteção.

Aceleração de projetos 
Iniciativas de modernização tecnológica de 
processos e ferramentas da Seguros Unimed 
se encaixam nesta modalidade de ação, na 
qual a célula de inovação Stormia e as equipes 
da Companhia tomam conta de etapas dis-
tintas de um mesmo projeto, trabalhando em 
parceria. 

São exemplos, lançados em 2018, os Guias 
Médico e Odontológico Inteligentes, os apli-
cativos de Reembolso Digital e ferramentas 
de autoatendimento, que se beneficiaram da 
metodologia de sprints adotada pela Stormia. 

Nela, a célula de inovação dá a largada na con-
ceituação e design de um projeto, até a fase de 
criação de protótipos. Daí em diante, equipes 
da Seguros Unimed, com apoio da Stormia, se 
encarregam do desenvolvimento, dos pilotos e 
do lançamento no mercado.         

Parcerias Institucionais
Outra dimensão importante é a da inovação por 
meio de parcerias científico-tecnológicas com 
universidades, fundações, centros de pesqui-
sas, empresas e outros atores institucionais. A 
Companhia mantém uma Célula de Inovação 
Institucional que busca parcerias para colabo-
ração técnica no Brasil e em outros países.
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Um exemplo é a parceria entre a Companhia 
e a Fundação Shunji Nishimura, em São Pau-
lo, para o desenvolvimento de um curso de 
big data na Saúde. A Fundação é mantida pela 
família fundadora da Jacto — empresa que fab-
rica implementos agrícolas — e há alguns anos 
pesquisa a aplicação de big data ao agroneg-
ócio.

Abaixo, os parceiros institucionais nacionais 
e internacionais da Seguros Unimed em pro-
gramas de inovação:             

Plataforma Stormia 2020
Essa plataforma irá oferecer também produtos 
de seguros ao público, atraído em um primeiro 
momento pelo conteúdo interessante (e ofer-
tado sem custos). Em outras palavras, trata-se 
de uma plataforma de soluções e relaciona-
mento digital que traz embarcado um market-
place para a comercialização de seguros.

Para conceituar, desenhar e encontrar os 
melhores parceiros no desenvolvimento da 
Plataforma Stormia, entra em cena a Stormia 
– a célula de inovação digital da Seguros Un-
imed.  A Stormia e a consultoria Ernst & Young 
começarão a trabalhar nesse projeto em 2019, 
desenhando o modelo de negócios para a 
plataforma de bem-estar e negócios. 

Corretora digital
Uma nova ferramenta digital, em particular, 
terá papel importante na oferta de serviços e 
produtos incorporada à plataforma. Trata-se 
de uma Corretora Digital embarcada na própria 
plataforma, que se encarregará da venda dos 
produtos de seguros oferecidos ao público fre-
quentador do espaço on-line. 

Com esse propósito, a Unimed Participações, 
controladora da Seguros Unimed, decidiu em 
2018 reativar sua própria corretora, que já ex-
istia mas não estava operando. Em parceria 
com a Stormia, a corretora da Unimed Partic-
ipações foi convertida numa operação em for-
mato digital será testada, em 2019, por Uni-
meds Singulares. 

Unio Soluções Tecnológicas
Para fechar o circuito da inovação de base tec-
nológica, faltava uma empresa de tecnologia 
que fizesse o desenvolvimento dos produtos e 
soluções criados pela Stormia (uma célula dig-
ital autônoma que cria inovação e faz design, 
mas não desenvolvimento). A pesquisa de par-
ceiros potenciais revelou que a candidata mais 
qualificada era também a mais próxima: a Unio 
Soluções Tecnológicas, uma empresa de tec-
nologia já integrante do Sistema Unimed, cria-
da em joint-venture pela Unimed Vitória e pela 
Unimed Belo Horizonte. 

Escolhida a parceira, ficou claro que o melhor 
modelo para a parceria seria uma ampliação 
da sociedade. Desta forma, a Seguros Unimed 
adquiriu uma cota de 20% do capital da Unio, 
no que foi acompanhada por dois outros novos 
sócios: a Unimed Porto Alegre e a Central Na-
cional Unimed (CNU).      

Prêmio Inova+Saúde      
O Prêmio Inova+Saúde é uma iniciativa da 
Seguros Unimed que visa fomentar e recon-
hecer projetos bem-sucedidos de inovação em 
gestão ou práticas assistenciais criados dentro 
do Sistema Unimed. 

Um requisito para a premiação é que os proje-
tos concorrentes tenham resultados compro-
vados e mensuráveis. O propósito do prêmio 
é estimular e reconhecer a inovação feita no 
Sistema Unimed e disseminar o conhecimen-
to gerado pelas cooperativas que o integram, 
contribuindo para o desenvolvimento suste-
ntável dos sistemas de saúde. 

Dessa forma, a Unimed atua como agente 
catalisador da evolução do setor, por meio de 
um prêmio que fortalece a Cultura de Inovação 
e amplia a cooperação da Seguradora com o 
Sistema Unimed.
 
Mais de 600 projetos foram inscritos no Inova 
+ Saúde desde sua criação em 2015, e estão 
disponíveis no Banco de Inovação para consul-
ta pelas Unimeds Singulares
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Destaques Inova + Saúde 2018
O Programa Inova + Saúde recebeu em 2018 o 
Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de In-
ovação em Seguros da CNseg — a Confederação 
Nacional de Seguros, concorrendo com projetos 
de inovação em seguros de todo o Brasil. 

O prêmio da CNseg reconheceu não só a inicia-
tiva em si, mas também a criação do Banco de 
Inovação — a memória do Prêmio, que põe à dis-
posição de todo o Sistema Unimed os projetos 
premiados pelo Inova + Saúde.

Foi uma premiação marcante: na primeira vez 
em que a Seguros Unimed disputava o prêmio 
da CNseg, já estreou uma vitória em nível na-
cional na categoria Comunicação, uma das três 
categorias da premiação. 

O Inova + Saúde foi realizado em 2018 pelo 
quarto ano consecutivo, em uma parceria entre 
a Seguros Unimed e a Unimed do Brasil. Os prê-
mios foram repartidos por categorias denomi-
nadas trilhas, a saber:

– Trilha de Marketing
– Trilha de Sustentabilidade
– Trilha de Epidemiologia
– Trilha de Gestão de Pessoas

Para o Inova + Saúde 2019 foi criada uma quinta 
categoria, a de Inovação Digital.

Para selecionar os finalistas, a Companhia reúne 
um time de jurados externos e especializados 
nos temas das trilhas. Em 2018, eles foram: 
Cirylle Maxime Bellier (Sustentabilidade); Eu-
genia Sofal (Gestão de Pessoas); Dra. Monica 
Silvia Monteiro de Castro (Epidemiologia); e 
Dr. Luiz Peres Neto (Marketing). Ao todo, 213 
trabalhos foram inscritos, 11,5% a mais do que 
no ano anterior. Todos estão disponíveis pela 
Internet, para o Sistema Unimed, no Banco de 
Inovação –  um espaço virtual de conhecimen-
to que reúne os trabalhos inscritos nas quatro 
edições do Prêmio Inova+Saúde.
     
A Unimed-BH foi escolhida com o melhor proje-
to do ano, com o case “Como a capacitação dos 

cooperados pode trazer resultados para a co-
operativa”, que também foi premiado na trilha 
de Gestão de Pessoas. A Federação do Estado 
do Rio de Janeiro venceu o Voto Popular e como 
melhor trabalho na categoria Epidemiologia, 
com o case “UTI Web – Monitoramento de De-
sempenho da Medicina Intensivo: Adulto, Pe-
driátrica e Neonatal”.

As outras vencedoras anunciadas foram a Un-
imed Nordeste Paulista, na trilha de Market-
ing, com o projeto “Apoio Empresa Unimed” e 
a Singular de Fortaleza, na trilha de Sustentab-
ilidade, com o case “Saúde Ambiental: um olhar 
sustentável pela vida”.

Seis vencedores foram escolhidos em 2018: 
um para cada trilha, mais os prêmios de Melhor 
Case e do Voto Popular. Os vencedores ganha-
ram uma viagem à França para visitar cooper-
ativas, empresas de saúde e startups com foco 
em inovação. Puderam conhecer modelos de 
consultórios digitais, inovações em tecnologia 
para hospitais e processos inovadores, além de 
cooperativas e seguradoras ligadas a cooper-
ativas que atuam em seus mercados de forma 
diferenciada.

Ideias de Valor
O Programa Ideias de Valor foi lançado em 2017 
para estimular e reconhecer o pensamento cri-
ativo e o trabalho em equipe que trazem bons 
resultados para a Seguros Unimed. 
     
Nele, os colaboradores são convidados a enviar 
ideias de processos ou ferramentas que pode-
riam tornar mais eficiente o trabalho na Com-
panhia, a partir de um ou mais temas. Em 2018, 
o tema escolhido foi Cultura de Cooperação e 
Inovação. 

As iniciativas aprovadas recebem apoio para 
implementação, e as melhores ideias ganham 
prêmios e outros reconhecimentos.

Ideias de Valor em 2018
32 ideias recebidas
10 aprovadas
4 projetos premiados: 
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Cenário
da saúde

Evolução
da sociedade

O aumento dos eventos climáticos extremos ocasionados 
pelas mudanças climáticas, como tempestades afetam a 
infraestrutura nas cidades; o consumo de energia repre-
senta um grande custo para as empresas; o uso de água é 
crítico em um contexto de crise hídrica; a poluição 
atmosférica nas cidades acarreta em problemas de saúde 
crônicos na população; entre outros. Neste sentido, a 
Seguros Unimed busca continuamente reduzir seu 
impacto e incentivar boas ações junto a seus colaborado-
res e parceiros.

A expectativa de vida do brasileiro saltou 
22 anos desde a década de 60. Com isso, a 
pirâmide etária mostra que a proporção de 
jovens e idosos tem um padrão diferente 
desde então. Este cenário de aumento da 
população idosa brasileira tem um 
impacto no sistema de previdência, além 
de ser cada vez mais necessário adequar o 
sistema de saúde para atender as deman-
das deste público.

Uma das linhas de atuação é avançar 
nas práticas de prevenção e atenção 
primária à saúde, garantindo uma boa 
gestão da saúde pessoal. 

O sistema de saúde brasileiro 
apresenta, no geral, baixa satisfação 
dos usuários mesmo com os altos 
custos associados.   Assim, existe uma 
necessidade urgente de mudança no 
modelo de cuidado.

Como exemplo de resultado alcançado 
pela sensibilização dos clientes sobre 
esse tema, uma das singulares do 
Sistema Unimed direciona parte da 
distribuição de lucros para a previdência 
da Seguros Unimed, garantindo que seus 
cooperados tenham ativos investidos 
para o futuro. 

Inovação e
digitalização
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Geração de valor
     
A essência da Seguros Unimed foi construída com base no cooperativismo e hoje se desdobra no 
propósito de “Colaborar para transformar e viabilizar um futuro saudável para as pessoas, as in-
stituições e o Brasil”. Com seus produtos e serviços, a Seguros Unimed busca garantir o cuidado 
aos seus clientes, tanto de sua saúde, quanto de seu patrimônio. Veja abaixo alguns números de 
destaque de 2018.

Ainda seguindo o seu propósito, a Seguros Unimed busca expandir ainda mais sua geração de val-
or na sociedade. Dessa forma, investe em ações focadas em qualidade de vida, proteção do meio 
ambiente e incentivo à cultura. Para saber mais, veja os subcapítulos de Meio Ambiente, Comuni-
dade, Esporte e Cultura que apresentam em detalhes as ações sociais que a Seguros Unimed vem 
trabalhando, lideradas pela área de Sustentabilidade.

Com a finalização do ciclo 2014-2017, a Se-
guros Unimed revisou seus temas materiais 
para direcionar o foco de atuação até 2021. O 
planejamento para esse ciclo foi apoiado pela 
ABNT NBR ISO 26000, compilação de dire-
trizes sobre Responsabilidade Social, que tem 
como objetivo guiar as empresas que desejam 
incorporar considerações socioambientais em 
suas decisões e a responsabilizar-se pelos 
seus impactos na sociedade e no meio ambi-
ente. Além da ISO 26000, também foi consid-
erado tendências da sociedade, novas econo-
mias e inovação, 

       
       
                       

relevância para o sucesso do negócio e a sig-
nificância para as partes interessadas, incluin-
do órgãos reguladores, clientes, parceiros de 
negócio, colaboradores, entre outros.
Neste novo período, o motor do desenvolvi-
mento da companhia permanece baseado no 
cliente, que está se tornando mais diverso. 
Para garantir a sua resiliência, a companhia 
deve focar na inovação positiva, que agrega 
valor e inclusão social, zelando pela qualidade 
e serviço de atendimento, a qual é fomenta-
da por colaboradores alinhados à cultura do 
cooperativismo e pela confiança nos modelos 
de saúde, na marca e no Sistema Unimed.

R$ 2.208,2
bilhões

R$ 13.954.407
milhões

R$ 2.222
bilhões

R$ 24.999.982
milhões

Em pagamentos
de sinistros

de Consultas,
exames e internações

hospitalares 

em fundos de
previdência privada

Em valor distribuído
aos acionistas
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Confiança no modelo de saúde e cadeia Ga-
rantir aos clientes, parceiros e sociedade um 
modelo de saúde e operações íntegros, trans-
parentes e perenes, gerando relações dura-
douras de confiança.

Desenvolvimento de colaboradores Promover 
práticas trabalhistas e de desenvolvimento dos 
colaboradores que antecipam as evoluções da 
sociedade, mudanças nos modelos de trabalho 
e negócio e garantem o bem estar, a motivação 
e a satisfação dos colaboradores.

Qualidade do serviço e atendimento Ter ex-
celência na oferta de serviços e atendimento 
por meio de um relacionamento transparente 
e ágil, que antecipe e responda às necessi-
dades dos clientes e parceiros de negócio. 
Inovação positiva Fortalecer e direcionar o 
processo de inovação da companhia para que 
os produtos e serviços gerem soluções consis-
tentes aos desafios sociais ligados aos cuida-
dos com a saúde e proteção financeira.
A transição para este novo ciclo busca cada 
vez mais a integração da sustentabilidade 
no planejamento estratégico da companhia. 
Como exemplo dessa transição, o novo mapa 
estratégico já inclui alguns objetivos direta-
mente relacionados aos temas materiais da 
Seguros Unimed. Veja no capítulo Estratégia 
2018-2021 mais detalhes sobre o planeja-
mento estratégico da companhia.
     
Investimento social integrado à estratégia 
O ano de 2018 foi marcado por um processo de 
redefinição do Investimento Social da Seguros 
Unimed com o objetivo de estabelecer uma 
relação direta com o novo momento e alinha-
do com o propósito de “Colaborar para trans-
formar e viabilizar um futuro saudável para as 
pessoas, as instituições e o Brasil. 

Nesse sentido, a Seguros Unimed acredita que 
vivemos um momento de transformação so-
cial e econômica sem precedente. Os valores 
do Sistema Unimed, junto com nossa força de 
mercado e presença nacional, traz uma opor-
tunidade única de diferenciação, inovando nas 
ofertas e trazendo de volta o significado social 

dos seguros.  

Por isso, o novo investimento social da Se-
guros Unimed tem como objetivo “Compartil-
har para educar”: Acreditamos que a educação 
é a principal ferramenta de transformação so-
cial. Queremos compartilhar nossos conheci-
mentos e expertise para mudar a forma como 
as pessoas e instituições cuidam da sua saúde 
e finanças.
 
O “compartilhar para educar” foi desenhado 
em dois  pilares:

Qualidade de vida e bem-estar – Transformar 
o cuidado individual com a saúde, o bem-es-
tar físico, psicológico e emocional, por meio 
da oferta de conhecimento e ferramentas para 
mudança de comportamento, criando opor-
tunidades de experiência e vivência comple-
mentares às plataformas digitais

Planejamento financeiro – Promover maior se-
gurança e planejamento financeiro às pessoas 
e instituições, por meio da oferta de conhec-
imento e ferramentas para mudança de com-
portamento. 

Já em 2018, a Seguros Unimed complementou 
suas iniciativas de qualidade de vida e bem-es-
tar com ações de educação alimentar voltadas 
à comunidade e aos colaboradores da segura-
dora. Veja mais detalhes sobre no capítulo Co-
munidade e Colaboradores.  
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Programa Recicle
sua Atitude

Energia

Cuidado no dia a dia

Água

A companhia assumiu o compromisso de cuidar da 
preservação do meio ambiente na condição de 
integrante de uma sociedade na qual a mitigação e o 
controle dos danos ao ambiente são demandas cada 
vez mais urgentes e responsabilidade de todos, seja 
qual for o impacto de cada um. Nesse sentido, adotou 
práticas sustentáveis no dia a dia, por meio de 
programas que incentivam a otimização dos recursos 
naturais utilizados.

Para incentivar o uso consciente e melhorar 
o aproveitamento dos recursos pelos 
colaboradores, a lançou o Programa Recicle 
sua Atitude. Por meio dele, incentiva a 
redução do consumo de água, energia, papel 
e impressões. As atitudes positivas 
disseminadas no espaço de trabalho são 
compartilhadas também com as famílias 
dos colaboradores, ampliando seu efeito 
multiplicador.

• Cisterna para captação de água da chuva na 
Matriz, usada em limpeza e irrigação dos jardins.

• Calçada com piso ecológico, que permite até 
90% de permeabilidade à água.

• Máquina para soprar folhas, substituindo o 
gasto de água na limpeza da calçada.

• Torneiras ecológicas com acionamento 
automático e avisos sobre o consumo consciente.

Consumo de Energia

20182017

966.848.000 kWh

825 kWh

890.108.000 kWh

705 kWh

Consumo anual

Por colaborador
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Resíduos ambulatoriais

Emissões de gases de
efeito estufa

Escopos Fontes
2

Emissões em 
2017 (em tCO  ) 2

Emissões em 
2018 (em tCO  )

Escopo 1:
Emissões diretas 

Escopo 2:
Emissões indiretas

de energia 

Escopo 3:
Outras Emissões

indiretas

Escopo 3:
Outras Emissões

indiretas

Combustíveis
(veículos da frota)

Energia elétrica

Produção
de resíduos

Transporte Aéreo

108

77

0,001

630

105

69

0,001

611

Resíduos sólidos

Projeto Reciclo

Nos ambulatórios, os resíduos 
biológicos e os materiais perfurocor-

tantes descartados são encaminhados 
para empresa licenciada pelo 

Departamento Municipal de Limpeza 
Urbana (Limpurb). A destinação 

adequada segue as diretrizes da 
Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) e do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama).

A Seguros Unimed emitiu em 2018 aproximadamente 
785 toneladas de CO2 . A maior parte das emissões é 
proveniente de viagens áreas e combustível da frota. 
Para minimizar esse impacto, foram promovidas 
campanhas e medidas internas.

•  Redução de viagens aéreas, 
substituídas por teleconferências.

•  Inspeção anual da frota, controlando 
a emissão de poluentes.

A Seguros Unimed também engaja seus clientes em atitudes 
sustentáveis. Uma das iniciativas de sucesso é o Projeto Reciclo, 
que promove o descarte adequado dos cartões de seguro-saúde, 
produzidos com material 100% reciclável. Coletores batizados 
de “Papa-Cartão” permitem ao usuário cortar e inutilizar seus 
cartões vencidos. Duas máquinas estão instaladas na Matriz e na 

Estação Consolação do Metrô de São Paulo, 
além de ter uma máquina na Unidade Sete de 
Abril da Seguros Unimed. Uma quarta urrna 
itinerante percorre eventos e outros pontos da 
cidade. O resíduo coletado é reciclado como 
insumo para a fabricação de brindes.

Impressões geradas

20182017

2,0 mi

1,4 mi

Fonte: 2A Reciclagem

Papel

Papelão

Plástico

Alumínio

Jornal

Não Reciclável

20182017

20.716

1.443
1.333

950 941

63

1.307

846

679
867

72

19.109

Coleta de Cartões

20182017

973 mil

1012 mil

Evolução das Emissões

Reduzir, reutilizar e reciclar são os pilares para sensibilização do 
público interno. A Companhia incentiva a redução das impressões 
e adota a coleta seletiva dos materiais descartados, destinados à 
reciclagem. Essa ação também contribui para a geração de renda 
para a comunidade.

Materiais coletados para reciclagem (Kg)
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Mobilização solidária

A Seguros Unimed é uma empresa de vocação 
e valores cooperativistas e, como tal, mantém 
um compromisso com o desenvolvimento das 
pessoas e das comunidades baseado na co-
laboração. Queremos que nosso compromisso 
tenha um alcance além da organização e tra-
balhamos para concretizá-lo em ações de en-
gajamento e voluntariado.  

Investimento social
As iniciativas sociais da Companhia têm por 
foco nosso propósito: Colaborar para trans-
formar e viabilizar um futuro saudável para as 
pessoas, as instituições e o Brasil. As principais 
iniciativas de investimento social, coordena-
das pela área de Sustentabilidade, são ações 
de educação alimentar que contam com o 
apoio e a participação voluntária dos colabora-
dores de diversos setores da Seguradora. Seu 
objetivo é levar a comunidades com carências 
um programa de saúde, alimentação saudável 
e qualidade de vida, além de promover inicia-
tivas pontuais de assistência que beneficiam 
idosos, moradores de rua, crianças, jovens e 
seus familiares em situação de vulnerabilidade 
social. 
     
Programa Viver Bem
A Seguros Unimed aderiu a um programa ide-
alizado pelo Instituto Nacional Unimed que 
promove iniciativas de reforço dos cuidados 
com a saúde para beneficiários atendidos pela 
União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social 
(Unibes), em São Paulo. Uma horta comunitária 
urbana instalada na instituição foi a base para 
oficinas que reuniram professores e alunos; 
professores, alunos, 

pais e funcionários também tiveram palestras 
que trataram da boa alimentação, de hábitos 
saudáveis e qualidade de vida. 

2.205 participantes foram beneficiados entre 
crianças, jovens e adultos.

Evolução do valor investido
A Companhia reverte 1% do seu Imposto de 
Renda devido para ações sociais amparadas 
pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Fumcad), conforme pre-
visto na Lei Federal 8.069/90. Desde 2016, 
a Seguros Unimed tem apoiado a instituição 
União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social 
(Unibes); desde 2017, patrocina a Orquesta de 
jovens no projeto Tocando em Frente, benefi-
ciando em média  252 jovens por ano. 
     
Já em 2018, a Seguros Unimed complementou 
suas iniciativas de qualidade de vida e bem-es-
tar com ações de educação alimentar voltadas 
à comunidade e aos colaboradores da segura-
dora. Veja mais detalhes sobre no capítulo Co-
munidade e Colaboradores.  

20182017

Evolução do valor investido

R$ 294.500,00

R$ 316.00,00
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Outras iniciativas 

Ações de Voluntariado
Colaboradores participam de ações junto a 
instituições parceiras que atendem crianças, 
jovens, adultos e idosos em situação de vul-
nerabilidade social. 824 pessoas foram bene-
ficiadas em 2018 

Dia de Fazer a Diferença
Por meio desta ação, incentivamos o envolvi-
mento de nossos colaboradores em atividades 
que, ao final de um dia de trabalho, result-
em em transformações efetivas nas institu-
ições parceiras. Entre outras ações, são feitos 
mutirões de pintura, jardinagem, manutenção 
e organização física ou doação de materiais. 
Em 2018, 106 voluntários participaram da mo-
bilização, na UNIBES em São Paulo, e em out-
ras entidades escolhidas pelas equipes dos 
Escritórios Regionais. 

1.150 crianças e adultos foram beneficiados 
nas instituições apoiadas no ano.

Eu Ajudo na Lata
A Companhia adere desde 2016 à campanha 
desenvolvida pela Unimed do Brasil, que mo-
biliza cooperativas em todo o país para arreca-
dar lacres de latinhas de alumínio e trocá-los 
por cadeiras de rodas ou equipamentos que 
facilitem a acessibilidade de pessoas com 
deficiência. Todas as unidades da Seguradora 
recebem coletores para armazenar os anéis re-
cicláveis; em 2018, foram doadas cinco cadei-
ras de rodas para beneficiários da União Bra-
sileiro-Israelita do Bem-Estar Social (Unibes) 
e da Pequeno Cotolengo.

Manutenção da Praça Vinícius de Moraes
A Seguros Unimed contribui com o bem-es-
tar das comunidades e promove o respeito ao 
meio ambiente ao manter a Praça Vinícius de 
Moraes, no bairro do Morumbi, em São Paulo. 
Além do trabalho de revitalização, são ofere-
cidas oficinas com atividades lúdicas para os 
moradores do entorno da praça.

Pet Stop
Promovida em julho, na Praça Vinícius de Mo-
raes, em São Paulo, a ação teve como parceira 
a  Organização Não Governamental(ONG) Am-
para Animal. Foram oferecidas palestras com 
adestradores e a presença de veterinários. 
Brindes e comidinhas especiais fizeram do Pet 
Stop um momento de diversão para as famílias 
e seus animais de estimação.
 
Oficina na Praça
Realizada em dezembro, na Praça Vinícius de 
Moraes, em São Paulo. Foram oferecidas ofic-
inas de pintura e de contação de histórias para 
crianças .
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Apoio e patrocínio nas corridas do 
Sistema Unimed

Unimed Jaú
Unimed Fortaleza
Unimed Alta Mogiana
Unimed Caçapava
Unimed Campo Belo
Unimed Cascavel
Unimed Centro Oeste Paulista
Unimed Teresina

Unimed Curitiba
Unimed Goiânia
Unimed Governador Valadares
Unimed Santa Catarina
Unimed São Joaquim 
Unimed Rio Preto
Unimed Poços de Caldas
Unimed Vale do Caí

Vida ativa e saudável

O melhor cuidado com as pessoas começa por promover sua saúde. Com esse propósito, 
a Seguradora dirige parte de suas iniciativas de sustentabilidade ao patrocínio de eventos 
esportivos, em particular as corridas de rua — uma prática acessível à maioria das pessoas, 
de baixo risco e com benefícios comprovados para a saúde e o bem-estar. Há oito anos, a 
Seguros Unimed apoia eventos pelo Brasil, convidando colaboradores, clientes, correto-
res e demais públicos de interesse a tomar parte neles. Em 2018, a Companhia apoiou os 
participantes com as Tendas Seguros Unimed, que oferecem kits de corrida, serviços de 
massagem, alongamento, aquecimento e lanche pós-prova.

Circuito das Estações
Outono (SP)

Circuito das Estações
Inverno(SP)

Circuito das Estações
Primavera(SP)

Circuito das Estações
Verão(SP)

Night Run 1

Golden Run Asics

Up Night Run 

Disney Magic Run Star Wars

Up Night Run 
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Para todos os sentidos
     
Da mesma forma que os esportes contribuem 
para a promoção da saúde, as atividades cul-
turais são importantes para uma vida plena e 
saudável. A Seguros Unimed faz do incentivo 
à cultura uma vertente de sua atuação social-
mente responsável, por meio de iniciativas de 
apoio amparadas no benefício fiscal previsto 
pela Lei Rouanet. [GRI: G4-26 e SO1]
     
     
Teatro e shows
A Companhia apoia a montagem de peças 
teatrais, musicais e shows em diversas ci-
dades do país. As apresentações possibilitam 
o relacionamento com colaboradores, correto-
res, clientes empresariais, médicos e dentistas 
credenciados e parceiros do Sistema Unimed. 
Os clientes da Seguros Unimed e da Unimed 
Odonto têm ainda, como benefício, o descon-
to de 50% na compra de um par de ingressos 
para os eventos patrocinados pela Segurado-
ra.
     
     

Programação diferenciada
     
Em São Paulo
 - As peças “Guardas Taj” e “Um Bonde 
Chamado Desejo”. 
     
- Na sala São Paulo: a Orquestra Sinfônica do 
Estado de São Paulo.
     
- Para estreitar o relacionamento com seus 
stakeholders, a Companhia também dispõe de 
ingressos para eventos esportivos e culturais 
realizados na arena Allianz Parque.
Em Vitoria 
A peça “Um Bonde Chamado Desejo”.
     
Em Aracajú
As peça “Curta-se”.


