
Relatório de Sustentabilidade 2010



empresa

Mensagem da Diretoria Executiva �������3
História �������������������������������������������������������������  5
Missão, Visão e Valores �������������������������������7
Dados Corporativos �������������������������������������8
Patrocínios e Eventos ��������������������������������� 11
Produtos e Serviços ����������������������������������� 14
Vida �������������������������������������������������������������������� 15
Previdência �����������������������������������������������������18
Saúde ����������������������������������������������������������������18
Estrutura Organizacional 
e Gestão ��������������������������������������������������������20
Código de Conduta Profissional ���������23
Planejamento Estratégico ����������������������24

sustentabilidade

Sustentabilidade �����������������������������������������27
Gestão de Sustentabilidade ������������������28
Públicos de Interesse �������������������������������� 31

gestão de pessoas

Gestão de Pessoas ������������������������������������35
Clima Organizacional ������������������������������36
Diversidade ��������������������������������������������������� 37
Pessoas com Deficiência������������������������39
Desenvolvimento Profissional ������������40
Remuneração ����������������������������������������������44
Benefícios ������������������������������������������������������45
Qualidade de Vida ������������������������������������48
Gestão Participativa ��������������������������������� 50
Comunicação e Integração ������������������� 51

índice fornecedores

Fornecedores e Parceiros �����������������������56

clientes

Clientes ������������������������������������������������������������61
Qualidade no Atendimento �����������������62
Promoção da Saúde ���������������������������������63
Ações de Relacionamento ��������������������66
Canais de Comunicação �������������������������67

gestão ambiental

Gestão Ambiental �������������������������������������70
Iniciativas Internas ��������������������������������������71
Iniciativas Externas ������������������������������������ 74

compromissos sociais

Apoio à Comunidade �������������������������������79
Incentivo ao Esporte ��������������������������������83
Adesão a Iniciativas �����������������������������������84
Reconhecimento ����������������������������������������85

índice remissivo gri �����������������������������������87
balanço social �������������������������������������������91
glossário �������������������������������������������������� 102
metodologia ��������������������������������������������106
tabelas financeiras ��������������������������������������� 108



Empresa





Transformações e conquistas
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2010 foi um ano de conquistas para a Seguros Unimed. Lançamos produtos, 
aprimoramos os procedimentos internos, aumentamos o quadro e inves
timos na capacitação dos colaboradores, aperfeiçoamos o atendimento 
ao cliente, entre outras ações que refletiram no faturamento. 
Os resultados práticos estão demonstrados neste Relatório de Sustentabi
lidade e em nosso balanço financeiro, que aponta incremento de 18,16% 
no faturamento e 78,16% no lucro líquido consolidado.
A novidade deste ano para apresentar nossas ações foi a escolha do 
formato do relatório, elaborado de acordo com as diretrizes GRI (Global 
Reporting Initiative). Ele destaca o nosso comprometimento com uma gestão  
focada na sustentabilidade e reforça o empenho em transformar um conceito  
em cultura, internamente e em toda a nossa cadeia produtiva. 
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Desenvolvemos vários projetos com o objetivo de intensificar a diversidade 
do nosso quadro funcional, incentivar e promover a preservação ambiental 
e fortalecer a parceria com nossos públicos de interesse. Essas iniciativas 
resultaram em uma gestão mais participativa e, consequentemente, mais 
responsável. Temos clareza de que a sustentabilidade empresarial é um 
processo contínuo de transformação, que exige empenho e trabalho 
constantes. As conquistas ao longo de 2010 reforçam essa motivação. 
Para 2011, nosso desafio é aprimorar ainda mais a gestão focada na 
geração de valor para todos os públicos estratégicos da Seguros Unimed. 
Vamos buscar a inovação dos processos para crescer ainda mais, com 
metas ousadas, amparados no espírito empreendedor que norteia a nossa 
história e alinhados com os princípios de sustentabilidade, que garantem 
um futuro igualmente promissor.

Diretoria Executiva da Seguros Unimed
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História

A Unimed Seguradora S.A foi criada  
em 1989, quando incorporou o 
Montepio Cooperativista do Brasil 
(Montecooper) para oferecer planos 
de previdência aos médicos coope
rados do Sistema Unimed. Em 1990, 
a empresa obteve autorização para 
operar no ramo Vida e, em 1992, 
no ramo Saúde.
Em 2001, em virtude de alteração 
na lei federal, a Unimed Seguradora 
passou a gerir apenas seguros de 
Vida e planos de Previdência, e foi 
criada a Unimed Seguros Saúde 
S.A, para o segmento de Saúde. 
Em 2004, mais mudanças. Para 
unificar a comunicação e fortalecer 
ainda mais a imagem da empresa, 

foi lançada a Unimed Seguros, sua 
marca institucional, que passou a 
representar as ações e resultados 
consolidados da Unimed Segura
dora S.A e sua controlada, a Unimed  
Seguros Saúde S.A. 
O espírito inovador da empresa 
promoveu mais um reposiciona
mento da marca em 2008, quando  
foi implementada a nomenclatura  
Seguros Unimed, no lugar de  
Unimed Seguros, e alterada a cor da 
logomarca, de verde para azul.  
O resultado confirmou a necessidade 
de a seguradora, que faz parte de 
um grupo conhecido e respeitado, 
a Unimed, de ter maior persona
lidade em seu ramo de negócios,  

Primeira sede 
da empresa, 
na Bela Vista, 
em São Paulo.
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a área de seguros. As mudanças 
foram acompanhadas pelo cresci
mento e aprimoramento da atuação 
da empresa ao longo dos anos, sempre  
respaldada pela transparência,  
credibi lidade e solidez.
Com o objetivo de iniciar a comer
cialização de produtos de ramos 
elementares, a Seguros Unimed, 
seguindo instruções legais, optou por 
separar a operação dos produtos  
de previdência da seguradora de vida, 
a Unimed Seguradora S.A. Dessa  
forma, em junho de 2010, foi criado o 
Estatuto Social da Unimed Previdência 
Privada S.A e, em 5 de novembro de 
2010, por meio da Portaria no 3806, 
a nova empresa recebeu autorização 

para operar planos de previdência 
complementar aberta. 
No balanço de 2010, a Seguros 
Unimed contabilizava 5,3 milhões 
de segurados e um portfólio com 31 
produtos segmentados nos ramos de 
Saúde, Vida e Previdência. Atende ao 
mercado em geral e às demandas 
do Sistema Unimed, formado por 
373 cooperativas, 110 mil médicos 
cooperados e 17 milhões de clientes 
em todo o País.

surge a Unimed 
Seguros Saúde 
S.A, para o 
segmento  
de saúde

2001

linha do tempo

1990 2001
autorização para 

operar no ramo Vida

Unimed Seguradora 

passa a gerir apenas 

seguros de Vida e 

planos de Previdência

criação da Unimed 
Seguradora S.A

autorização para 
operar no ramo Saúde

criação da Unimed 
Previdência Privada S.A

1989

1992 2010

é lançada 
a Unimed 
Seguros

Unimed Seguros 
vira Seguros 
Unimed. Realiza 
alterações no logo 
e adota a cor azul

2004 2008



Os valores corporativos da Seguros Unimed foram discutidos, definidos e 
referendados com a participação ativa dos colaboradores e de um grupo 
de clientes. Um exemplo prático da importância da gestão participativa 
para a empresa.
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Missão, Visão e Valores

Missão
Oferecer soluções em seguros, 
atendendo às necessidades 
das cooperativas e do mer
cado em geral.

Visão
Ser reconhecida como uma 
empresa do sistema coope
rativo com excelência em 
seguros.

Valores
valorização do colaborador

Criar e proporcionar oportunidades e meios de 
desenvolvimento e crescimento, reconhe cendo  
a importância das qualidades, potencialidades, 
méritos pessoais e profissionais do ser humano.

compromisso com o cliente

Conhecer bem as necessidades dos clientes 
e buscar entregarlhes o melhor.

melhoria contínua

Buscar constantemente o aperfeiçoamento dos 
sistemas de gestão, tecnologia e comunicação, 
aprimorando seus processos, produtos e relacio
namento com todos os públicos estratégicos.

fazer a diferença

Atuar na sociedade por meio de relacionamentos 
e parcerias que busquem o bem comum, fazendo 
escolhas inovadoras, com novas e melhores 
formas de pensar e agir.
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Dados Corporativos

Em 2010, a Seguros Unimed 
ocupou o 4º lugar em Saúde, no  
ranking da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), o 13º 
em Vida, na Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) e o 16º em 
Previdência Privada, na Federação 
Nacional de Previdência Privada e 
Vida (Fenaprevi).
Com matriz em São Paulo, capital, 
e 26 Escritórios Regionais estrate
gicamente distribuídos pelo Brasil, 
a Seguros Unimed encerrou 2010 
com faturamento consolidado de  
R$ 796,4 milhões, lucro líquido de 
R$ 67,6 milhões e alta de 34,04% 
no valor patrimonial da ação. 
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A Seguros Unimed está ampliando  
sua sede, com a aquisição do prédio  
ao lado da companhia, com o  
objetivo de acomodar os colabo ra
dores com mais conforto e atender aos 
clientes com mais eficiência. Dentre 
as inovações que visam a responsa
bilidade socioambiental, destacamse 
maior acessibilidade para portadores 
de necessidades especiais, melhor 
utili zação de iluminação e venti
lação naturais e instalação de poço  
arte siano e torneiras ecológicas. 
A conclusão está prevista para o 
primeiro semestre de 2011.

Perspectiva do prédio atual 
junto ao novo, que está 
sendo reformado.
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fUNcIONáRIOS

489
541
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621
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fatURaMENtO cONSOlIDaDO (em milhões)
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r$ 796,4
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r$ 67,6

2008
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2007



relatório de sustentabilidade 2010 •  SEGUROS UNIMED 11

Patrocínios e Eventos

Dentro do conceito de sustentabili
dade corporativa, a Seguros Unimed  
busca responder aos anseios dos 
seus públicos de interesse, e trabalha  
para que sua imagem seja reflexo  
de uma atuação responsável e  
transparente, baseada na credibi
lidade e solidez conquistadas ao 
longo dos anos.
Em 2010, a Seguros Unimed partici
pou de simpósios, convenções,  
firmou parcerias e patrocínios  
esportivos. Dentre as diversas  
iniciativas, destacamse:

Felipão recebendo a camisa 
do Palmeiras com o logo  

da Seguros Unimed (à esq.), 
e membros da diretoria  

no evento de ampliação   
do patrocínio (à dir.).  

Patrocínios esportivos

sociedade esportiva

palmeiras 
A marca está estampada na camisa 
do técnico, nos calções e camisas dos 
jogadores, no carrinho da maca, em 
placas nos Centros de Treinamento 
e outdoor do Centro de Treinamen
to de Guarulhos, em São Paulo, e  
também no backdrop (painel com logo 
dos patrocinadores, que aparece de 
fundo durante as entrevistas coletivas 
e anúncios de novos jogadores). 

club sportivo sergipe 
A marca está exposta nos ombros 
das camisas, nas placas de publici
dade dentro do estádio João Hora 
de Oliveira, no backdrop, em um 
banner no site oficial do time e em 
placas dentro do clube.

joinville esporte clube (jec) 
Em 2009 e 2010, a Seguros Unimed  
patrocinou o time tradicional de Santa  
Catarina. A marca está presente 
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na camisa dos jogadores, em duas  
placas no estádio, no backdrop e 
em coletes de treino.

santos futebol clube 
Em 2010, a empresa ofereceu o  
Seguro Saúde para todos os joga
dores profissionais do Santos. Assim, 
garantiu acesso a um camarote em 
todos os jogos em que o time foi 
mandante. A iniciativa gerou ações 
de relacionamento com clientes e 
parceiros ao longo do ano.

 basquete feminino de americana 
Placa de publicidade exposta na 
lateral das quadras dos clubes 
participantes da 1a Liga Nacional 
de Basquete Feminino, nos jogos 
com a participação da equipe de 
Americana.

 corporate run 2010 
Maior corrida voltada para o  
mercado corporativo brasileiro, que 
em sua 6ª edição, teve provas no  
Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) 

e Belo Horizonte (MG). A empresa  
também foi responsável pelos serviços  
médicos do evento.

circuito seguros unimed de tênis 
Em 2010, a empresa realizou e  
patrocinou a 11a edição do Circuito 
Seguros Unimed de Tênis. Além de 
divulgar a marca, o tradicional evento 
visa a contribuir para o surgimento 
de novos talentos no esporte.

Corporate Run 2010 e patrocínio  
ao Joinville Esporte Clube,  
de Santa Catarina (à dir.).
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Eventos institucionais

congresso nacional sobre 
gestão de pessoas (conarh) 
A empresa preparou uma série de 
ações para o evento, que é consi
derado um dos mais importantes 
da área de Recursos Humanos do 
Brasil, e aproveitou a oportunidade  
para divulgar seus produtos e  
estreitar o relacionamento com as 
lideranças de RH, potenciais clientes 
da Seguros Unimed.

congresso dos corretores 
de seguros (conec) 
No intuito de ampliar o relaciona
mento com seu principal canal de 
vendas, em 2010 a Seguros Unimed 
participou, pela primeira vez, com um 
estande no maior evento destinado 
aos corretores de seguros.

conferência internacional ethos

Evento sobre Responsabilidade Social 
no ambiente corporativo, direcio
nado às lideranças empresariais.  

O tema de 2010 foi “O Mundo 
sob Nova Direção. Sustentabilidade: 
um Novo Contrato da Sociedade 
com o Planeta”. A Seguros Unimed  
patrocinou uma das ambulâncias 
disponíveis para atendimento ao 
público durante o evento.

convenção nacional unimed

Principal evento do Sistema Unimed.  
Em 2010, foi realizada em Goiânia  
(GO) a 40a edição, com o tema 

“Cooperação, Cooperado e Coo
perativismo – A força por defi  nição”. 
Além de patrocinar a iniciativa, a 
Seguros Unimed, por meio da 
Promoção Viva a Vida, sorteou 10 
auto móveis zero quilômetro entre 
as Unimeds que adquiriram produ
tos da seguradora ou ampliaram o  
capital segurado. Também anunciou  
a criação da Unimed Odonto,  
empresa de assistência odontoló
gica do Sistema Unimed, fruto da  

CONARH

ETHOS

CONEC

CONVENÇÃO 
NACIONAL

parceria entre a seguradora, Unimed 
do Brasil e Federação das Unimeds 
de Minas Gerais. 

 simpósios regionais das unimeds, 
unicreds e sincors 
Para fortalecer os laços com o  
Sistema Unimed, Sistema Unicred e o 
Sindicato dos Corretores de Seguros, 
a empresa participou, ao longo do 
ano, de diversos eventos regionais 
promovidos em todo o Brasil.
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O portfólio da Seguros Unimed  
conta com produtos voltados para 
Vida, Saúde e Previdência, que 
atendem às necessidades gerais 
do mercado, considerando as  
especificidades de cada segmento. 
São produtos desenvolvidos para 
empresas e pessoas físicas, mas com 
o mesmo objetivo: responder aos 
anseios de cada indivíduo, que é a 
inspiração para o aprimoramento 
contínuo da empresa.
Uma das preocupações básicas do 
ser humano é com a segurança.  
Segurança individual, da família, 
do patrimônio. Nesse contexto, o 
mercado de seguros não deve ser 
mensurado apenas pelo volume de 
prêmios arrecadados ou indenizações.  

Mais do que isso, o seguro 
oferece proteção à sociedade,  
aumenta a qualidade de vida e, 
sob o ponto de vista financeiro, 
garante a continuidade da vida 
econômica de pessoas, bens e 
serviços, e permite a formação 
de poupanças de longo prazo, 
indispensáveis para o desenvolvi
mento sustentado de um país.

Produtos & Serviços
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unimed multivida empresa

Seguro de vida coletivo para pequenas 
e médias empresas, que desejam 
valorizar, atrair e manter o capital 
humano de alto nível. 

unimed globalvida empresa

Para empresas que querem contratar o 
seguro de vida coletivo, com um capital 
fixo que será rateado entre todos.  

unimed vida em grupo 
Oferece garantias básicas e opcio
nais. Por participarem em grupo, os 
colaboradores se beneficiam com a 
redução do valor do prêmio.  

unimed vg e serit

Garantia de suporte financeiro em 
momentos de incapacidade tempo
rária, para quem trabalha por conta 
própria. A garantia primordial para 
o autônomo. Também possui os  
benefícios do Vida em Grupo.

unimed mulher 
Como o nome indica, é direcionado 
ao público feminino moderno, que 
quer contar com a proteção de um 
seguro de vida, sem deixar de lado 
as preocupações com a casa, família 
e a beleza. 

Vida
Os produtos deste segmento são destinados a pessoas físicas 
e empresas. Garantem proteção em caso de adversidade. 
Com essa segurança, o indivíduo pode desfrutar melhor o 
presente e fazer planos.

unimed acidentes 
pessoais premiável 
Além de proteção, serviços diferen
ciados e assistências especiais, o pro
duto oferece a chance de o segurado 
ganhar prêmios em sorteios.

unimed garantia funeral 
Oferece soluções e cuida de todos 
os detalhes desconfortáveis, em um 
momento tão delicado. 

unimed prestamista - 
crédito rural e proteção financeira 
Agrega valor às linhas de crédito 
e garante a saúde financeira da 



unimed assistência microcomputador 
Equipe profissional tira dúvidas e 
soluciona problemas relacionados 
ao sistema operacional e aplicativos 
do microcomputador. 
Também prevê o serviço de retirada  
e devolução do equipamento, e 
aluguel de outro no período de 
manutenção.

unimed assistência residencial 
Pacote de serviços para situações 
emergenciais para residências, como 
chaveiro, eletricista, hidráulica,  
limpeza, faxina, entre outros.

unimed assist

Pacote de serviços de assistência 
a viagens corporativas, que pode 
estar agregado a diversos produtos 
da Seguros Unimed.
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cooperativa de crédito/instituição 
financeira, pois assegura o paga
mento do saldo devedor de uma 
dívida contraída pelo segurado, 
em caso de sua morte ou invalidez  
permanente total por acidente.

unimed remissão 
Garante o pagamento das mensali
dades do plano de saúde por tempo 
determinado às cooperativas, em 
caso de morte do titular.

unimed proteção familiar 
Oferece garantia de pagamento de 
mensalidades de planos de saúde, 
escolares ou prestações continuadas, 
por um período predeterminado, 
no caso de desemprego ou inca
pacidade do titular, de acordo com 
a contratação.  

Lançamentos 2010

segurviaje

Seguro viagem que oferece assistência médica, odontológica,  
jurídica, entre outros serviços essenciais para quem está no exterior 
a negócios, lazer ou estudos.  

unimed ap escolar 
Destinado aos alunos do ensino fundamental, médio e superior 
e a funcionários de instituições de ensino. Garante o pagamento 
do capital segurado em caso de morte do segurado por acidente, 
com cobertura também para atendimentos de urgência. Possui 
garantias adicionais opcionais.

unimed hospitalar 
Seguro saúde que oferece cobertura hospitalar completa em casos 
de internação na ampla rede de hospitais do Sistema Unimed e 
nos credenciados diretos da Seguros Unimed.



Para o profissional autônomo, cujos rendimentos dependem única e 
exclusivamente da sua atuação diária, o SERIT é mais do que um seguro. 
É a garantia de poder trabalhar tranquilo, com a certeza de que se algum 
infortúnio acontecer, impedindo temporariamente a nossa atividade, 
manteremos o nosso sustento e o da família.
Tenho um plano SERIT há muito tempo. Praticamente, desde que foi lançado. 
Em 2009, quebrei o braço e fiquei 90 dias impedido de trabalhar. Nesse 
período, utilizei o seguro e mantive os meus rendimentos. O atendimento 
ágil, sem burocracia – nem perícia por médicos credenciados exigiram –,  
sem dúvida contribuiu para a minha recuperação, pois não precisei me 
preocupar com outros assuntos.
Definitivamente, o SERIT é um seguro essencial para profissionais autônomos, 
cujos benefícios se estendem à família. Não proporciona apenas o recurso 
financeiro, mas, sobretudo, tranquilidade para exercer suas funções. 
Considero o pagamento das mensalidades como um investimento na 
minha saúde, o que reflete na minha carreira.

Dr.  Márcio Mello, 
pediatra, com consultório 
particular em Vitória, ES
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unimed pgbl 
Permite acumular recursos para o  
futuro e garante renda complementar  
ao profissional no momento da  
aposentadoria.

unimed vgbl 
Seguro de vida resgatável, que  
funciona como fundo de investimento 
de médio a longo prazo, e permite que 
o cliente faça planejamento financeiro 
pessoal e acumule recursos.

Previdência
Os produtos do ramo Previdência são destinados a pessoas físicas e empresas. Permitem 
planejamento financeiro a longo prazo, sobretudo no momento da aposentadoria.  
Com a expectativa de vida cada vez maior, é imprescindível assegurar a renda futura.

unimed seguro saúde empresarial

Ampla cobertura, abrangência e 
atendimento pela rede Unimed, com 
mais de 110 mil médicos espalhados  
pelo Brasil, ou por sistema de livre 

Saúde
Embora sejam produtos destinados exclusivamente a 
empresas, são desenvolvidos considerando as necessidades 
de cada grupo de indivíduos.

unimed pais e filhos 
Garante renda futura para auxiliar 
na educação dos filhos ou em seu 
campo profissional.  

escolha no País e no exterior, com 
reembolso conforme planos e limites 
contratados.



Canal de Vendas
O corretor é o canal de vendas da 
Seguros Unimed. Para tornar a relação 
mais produtiva, a empresa investe 
constantemente em programas de 
incentivo, capacitação, integração e 
reconhecimento. A companhia tam
bém produz o jornal Mais Negócios, 
com entrevistas, notícias e novidades 
de interesse dos corretores.

carteira recheada

Valoriza e reconhece a performance 
dos corretores. Em 2010, a ação 
premiou corretoras que se desta
caram na venda do Unimed Vida  
em Grupo e SERIT, Unimed Aci
dentes Pessoais Premiável, Unimed  
Mulher, Unimed Garantia Fune
ral, Unimed MultiVida e Unimed  
GlobalVida. A melhor corretora de 
cada grupo foi reconhecida com 
um carro zero quilômetro.
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Para a Seguros Unimed, a Carteira  
Recheada 2010 rendeu R$ 447.575,20 
ao longo de sua vigência. A edição  
de 2011 da campanha já está  
sendo planejada e esperase atingir 
o mesmo sucesso.

campanha de previdência 2010 
Voltada para os executivos de negó
cios e corretores, para estimular as 
vendas. Os melhores, no período de 
15 de setembro a 30 de dezembro, 
concorreram a prêmios em dinheiro  
e a cruzeiros para Búzios (RJ) e 
Ubatuba (SP), com direito a um 
acompanhante.

promoção viva a vida 
Lançada em 2006, é uma das 
ações de maior repercussão da 
Seguros Unimed. Em 2010, a 
promoção apresentou inovações:  

todas as cooperativas que  
contrataram novos produtos ou 
aumentaram o capital de seguros 
existentes ou a contribuição em 
planos de Previdência, receberam 
cupons para concorrer a um dos 
dez automóveis zero quilômetro, 
sorteados durante a 40a Convenção  
Nacional Unimed. 

cuidado de campeão

Com o intuito de potencializar  
os patrocínios esportivos e ampliar  
a visibilidade da marca e dos  
produtos da Seguros Unimed, foi  
criada a campanha Cuidado de  
Campeão. Veiculada nas redes  
sociais e mídia online, inclui  
também a venda exclusiva de  
produtos da seguradora aos  
sócios torcedores do Palmeiras  
e do Joinville Esporte Clube.
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Diretoria Executiva 
Composta por quatro membros, 
a Diretoria Executiva da Seguros  
Unimed é responsável pela gestão 
dos negócios sociais em geral e pela 
prática de todos os atos de adminis
tração, necessários ou convenientes 
ao cumprimento do objeto social, 
executando e fazendo executar as 
deliberações da Assembleia Geral 
e do Conselho de Administração.
Em 2010, a Diretoria Executiva  
estava assim constituída:
diretor-presidente

Dr. Dalmo Claro de Oliveira
diretor-técnico

Dr. Alexandre Ruschi
diretor de negócios

Dr. Mauri A. Raphaelli
diretor de planejamento

Dr. Rafael Moliterno Neto

Em 01/01/2011, o Dr. Dalmo 
Claro de Oliveira licenciouse da 
presidência da companhia para 
assumir a Secretaria da Saúde 
de Santa Catarina. O Dr. Rafael 
Moliterno Neto ocupa interina
mente o cargo, até a posse do 
novo presidente, a ser eleito em 
maio de 2011.

Conselho de Administração
Composto por 15 membros, o 
Conselho de Administração é um 
órgão de deliberação colegiada,  
responsável pela estratégia e  
fixação da orientação geral dos 
negócios da Seguros Unimed.  
Dentre as várias atribuições, desta
camse a aprovação do orçamento,  
eleição, fiscalização e destituição 

Estrutura Organizacional e Gestão
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dos diretores da empresa. Em 2010, 
o Conselho de Administração estava 
assim constituído, com mandato até 
março de 2011:

presidente

Dra. Selma Herculiani Trad H. 
da Silva Souza  Unimed Goiânia
vice-presidente

Dr. Sergio Ossamu Ioshii  
Unimed Curitiba

membros do conselho

Dr. Celso Corrêa de Barros  
Unimed Rio
Dr. Edson Luiz Doncatto 
Unimed Nordeste  RS
Dr. Gley Nogueira  
Fernandes Gurjão  
Unimed Natal

Dr. Helton Freitas   
Unimed Belo Horizonte
Dr. Jorge Humberto Barbato Filho 
Federação Santa Catarina
Dr. Marcelo Mergh Monteiro 
Federação Minas
Dr. Márcio de Oliveira Almeida  
Unimed Vitória
Dr. Mohamad Akl  
Central Nacional Unimed
Dr. Nelson Couto de Rezende 
Federação do Paraná

Dr. Nilson Luiz May  
Federação Rio Grande do Sul
Dr. Paulo Roberto Cheretti 
Unimed Central Capivari
Dr. Raimundo Viana de Macedo  
Unimed Santos 
Dr. Roberto de Sabóia Bicudo 
Unimed Cuiabá

Dr. Sergio Ossamu Loshii, 
vicepresidente do Conselho 

de Administração, e Dra. 
Selma Herculiani Trad H. da 

Silva Souza, presidente do 
Conselho de Administração.
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Superintendência
Contábil Tributária

Seguros Unimed
conselho de 

administração

Presidência

Unid. Núcleo 
Diretoria Executiva

Procuradoria Gestão de Riscos

Superintendência 
Jurídica

Superintendência
de Operações 

Superintendência
Técnica e Atuarial

Superint. Finanças e
Planej. Econômico

Área ContábilÁrea Emissão e 
Faturamento Área Técnica

Área Planejamento
Econ. e Controle

Área Regulação
de Sinistros

Área Estatística 
e Atuarial

Área Regulação
Médica

Área de Atenção 
à Saúde

Superin. de Planej. 
e Estratégia

Diretoria de 
Planejamento

Diretoria 
de Negócios

Superint. Recursos 
Humanos e Gestão 

Administrativa

Superintendência
de Marketing

Superintendência
de Tecnologia

Superintendência
de Produtos

Superintendência 
de Negócios

Superintendência 
de Relacionamento

Área Gestão 
Administrativa

Área TI Saúde, 
CRM e BI

Área 
Produtos Saúde Área Negócios II

Área Rel. 
Empresariais 

e Gest. Apólices

Área Negócios III Central de 
Relacionamento

Área Negócios IV
Área Territorial 
Relacionamento 

N/NE/CO

Área Des. Novos 
Canais de Vendas

Área Territorial 
Relacionamento 

Sul/Sudeste

Área TI 
Infraestrutura

Área de 
Recursos Humanos

Área de 
Marketing

Área TI Vida, 
Prev. e Site

Área Prod. Vida, 
Prev. Privada Área Negócios I Área Rel. com 

Cooperativas

Área de 
Comunicação

Ouvidoria

Seguros Unimed Estrutura Organizacional

Diretoria Técnica



Código de Conduta Profissional 

Em 2006, a maturidade empre
sarial do Sistema Unimed refletiu 
na necessidade de um código de 
conduta que centralizasse os valores 
presentes nas Unimeds regionais de 
todo o Brasil. A demanda gerou a 
elaboração do Código de Conduta 
Profissional.
A Seguros Unimed adotou o  
documento idealizado pelo Sistema  
Unimed, que visa a construir e  
intensificar parcerias de qualidade  
e confiança com os diversos  
públicos com os quais as Unimeds 
se relacionam.
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Planejamento Estratégico 

Ao longo de 2010, a empresa 
investiu na capacitação profis
sional dos seus funcionários e no 
aprimoramento das condições 
de trabalho, para motiválos 
ainda mais. Além disso, busca  
ser reconhecida como uma  
seguradora de excelência, com 
o aprimoramento do atendi
mento ao cliente e o aumento da 
efetividade de seus processos,  
buscando sempre alinhar a  
gestão da companhia aos  
princípios da sustentabilidade. 
Com vistas ao longo prazo,  
a Seguros Unimed definiu 
seu planejamento estratégico 
para o período 20102020.  

Denominado Projeto 2020, tem  
como metas principais construir  
competitividade e rentabilidade  
superiores à concorrência, na  
pres tação de serviços de saúde e 
em alguns seguros especializados; e  
assegurar perpetuidade ao Sistema 
 Unimed, preservando e fortalecendo  
sua capilaridade de atendimento.
No curto prazo, mais especificamente 
em 2011, a Seguros Unimed estima 
implementar processos que sirvam 
de alicerce para o aperfeiçoamento 
contínuo, alinhados com as metas  
estabelecidas pelo Sistema Unimed.

Na Seguros Unimed, sustentabilidade abrange uma gestão participativa, que reúne diretoria, 
superintendentes e gestores para analisarem e discutirem os planos de ação. Os colaboradores 
também são convidados a participar, por meio de workshops e questionários.



Sustentabilidade
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Sustentabilidade

Fazer a Diferença é um dos valores  
da Seguros Unimed. Esse valor  
engloba o compromisso da empresa 
com a sociedade e com os seus cola
boradores, além da disseminação 
do conceito de sustentabilidade, um 
dos fundamentos da sua atuação 
há alguns anos, registrado em seu 
Balanço Social, cuja primeira edição 
foi publicada em 2005. 
Em 2010, a Seguros Unimed desen
volveu um trabalho, com apoio da 
REVER Consulting, consultoria es
pecializada em sustentabilidade,  
integrando as lideranças da compa
nhia e evidenciando a importância 
do tema para todas as áreas. 
Após reuniões com presidência, dire
toria, superintendência e lideranças, 
entrevistas internas e com públicos 

interessados, workshops e pesquisas, 
o diagnóstico identificou diversos 
programas e ações implementados 
pela Seguros Unimed, alinhados com 
o conceito de sustentabilidade, que 
ratificam sua atuação responsável, e 
com potencial para contribuir com as 
metas estratégicas da empresa.
Outro importante passo para o ali  
nha mento dos princípios da susten
tabilidade à gestão da empresa foi a 
elaboração deste Relatório de Susten
tabilidade nos  padrões GRI (Global 
Reporting  Initiative), que contribuiu 
para  melhor comu nicar o desem
penho e a estratégia da companhia 
aos públicos de interesse.

Fazer a Diferença
Atuar na sociedade por meio  
de relacionamentos e parcerias 
que busquem o bem comum, 
fazendo escolhas inovadoras, 
com novas e melhores formas  
de pensar e agir.



Gestão de Sustentabilidade

O trabalho resultou na revisão do modelo de Gestão de Sustentabilidade 
adotado pela Seguros Unimed. Antes, a unidade de Responsabilidade 
Social, inserida na área de Comunicação, diretamente ligada à Presidência,  
desenvolvia parte das iniciativas de sustentabilidade. Paralelamente, 
outras áreas lideravam ações, muitas vezes sem reconhecer o caráter 
sustentável das mesmas. 
Existia, ainda, o Comitê de Responsabilidade Social, formado por  
colaboradores voluntários, com interesse no assunto, que contribuía com 
sugestões e na implementação das ações internamente.
O novo modelo visa a garantir melhor alinhamento estratégico e a 
interação entre as diversas áreas. A área de Responsabilidade Social 
tornase guardiã do assunto dentro da empresa, sendo a interface dos 
demais departamentos com a Presidência e Diretoria, ao mesmo tempo 
que segue desenvolvendo iniciativas de sustentabilidade. Será a respon
sável pelo cumprimento do devido processo de gestão.
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Todos os fóruns de discussão, que reúnem Presidência, Diretoria e  
Superin tendentes (Comitê Executivo), terão na pauta a sustentabilidade,  
o que proporcionará melhor integração do tema entre todas as áreas da  
empresa e no planejamento estratégico.
O atual Comitê de Responsabilidade Social passa a ser Comissão, com 
a mesma formação e função, mas diretamente ligado à área de Respon
sabilidade Social. Foram definidos Grupos de Trabalho, que promovem 
as iniciativas definidas como de interesse dos diversos públicos ligados 
à empresa, como, por exemplo, o processo de Desmaterialização e 
o Programa Vida em Ação, agregando a responsabilidade social da 
companhia. São liderados por gestores apoiados pela equipe para a 
realização de tarefas específicas, ligadas a competências diversas.
O desafio de 2011 é caminhar rumo à implementação do novo processo 
de Gestão de Sustentabilidade.
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Processo de Gestão da Sustentabilidade (em implantação)

Presidência e 
Diretoria

Comitê 
Executivo

Responsabilidade Social
suporte e coordenação

Grupos de trabalho:
Gestores e suas equipes 

de diversas áreas

Comissão de 
Responsabilidade Social
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Em busca da excelência na qualidade 
e na personificação do atendimento, 
a Seguros Unimed definiu os seus 
principais públicos de interesse.  
O próximo passo é desenvolver ações 
cada vez mais alinhadas com as 
expectativas de cada grupo.

colaboradores

A Seguros Unimed possui 621  
funcionários, entre matriz, Central 
de Relacionamento e 26 Escritórios 
Regionais.

clientes

São responsáveis pela compra 
dos 31 produtos oferecidos pela  
Seguros Unimed. Até o final de  
2010, a seguradora somava 5,3 
milhões de consumidores.

fornecedores

A Seguros Unimed conta com 
1.171 fornecedores ativos.

acionistas

A seguradora possui 3.280 acio
nistas, sendo 3.124 pessoas físicas 
e 156 jurídicas. Nesse universo,  
64 acionistas são colaboradores.

corretor 
Canal de vendas da Seguros  
Unimed. No total, a seguradora 
é parceira de 1.862 corretoras.

sistema unimed

O Sistema Empresarial Cooperativo 
Unimed é constituído por todas 
as Unimeds do País e diversas  
empresas criadas para oferecer  

Públicos de Interesse
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e Vida (FENAPREVI), o Sindicato  
das Seguradoras, Previdência e  
Capitalização do Estado de São 
Paulo (SINDSEGSP), a Associação 
Internacional de Direito do Seguro 
(AIDA), e a Associação de Cooperativas 
e Mutualidades de Seguros das 
Américas (AAC/MIS).

sociedade civil/formadores 
de opinião 
Atuar na sociedade por meio de 
relacionamentos e parcerias que 
busquem fazer a diferença, como 
agir pelo bem comum, é um dos  
valores da Seguros Unimed. A empresa 
também reconhece a necessidade 

da opinião pública para o sucesso 
de seus negócios. Por isso, mantém 
uma relação de equilíbrio, respeito 
e independência junto aos veículos 
de comunicação.
Para se relacionar com esses  
públicos, a Seguros Unimed dispõe 
de vários canais, dentre os quais se 
destacam: Central de Relacionamento 
e diversos meios de comunicação 
interna e externa, detalhados nos 
demais capítulos.

suporte a elas, por meio de serviços  
desenvolvidos para agilizar e aperfei
çoar ainda mais o atendimento.

grupos setoriais 
Com o objetivo de promover os 
interesses específicos do setor de 
seguros e previdência privada,  
alinhados com as expectativas do 
Governo e da sociedade, a empresa 
integra a Confederação Nacional  
de Seguros Privados (CNSeg),  
a Federação Nacional das Empresas de 
Seguros  Privados e de Capitalização 
(FENASEG), a Federação Nacional de 
Saúde Suplementar (FENASAÚDE), a 
Federação Nacional de Previdência  



Gestão de Pessoas





Quando o assunto é o colaborador, o desafio da Seguros Unimed é 
buscar a excelência na gestão de pessoas. Ao longo dos seus 21 anos, 
a empresa tem desenvolvido uma série de programas, com vistas a  
promover a gestão participativa, a educação corporativa, a responsabilidade  
social e a comunicação interna, que impactam diretamente no ambiente 
de trabalho e garantem a sustentabilidade dos negócios.
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Gestão de Pessoas



Clima Organizacional

Desde 2004, a Seguros Unimed  
utiliza a Pesquisa da Revista  
EXAME – 150 Melhores Empresas 
para Você Trabalhar – como uma 
das ferramentas para avaliar  
o seu clima organizacional. 
Os questionários são divididos 
em quatro pilares: Identidade,  
Satisfação e Motivação, Apren-
dizado e Desenvolvimento e  
Liderança. A partir dos resultados,  
a área de Recursos Humanos 
desenvolve ações com o objetivo  
de aprimorar ainda mais o 
ambiente de trabalho. 
Em 2010, cerca de 290 colabo-
radores participaram voluntaria-

mente da pesquisa.  A preocupação 
da empresa com a qualidade de 
vida dos funcionários foi um dos 
pontos positivos mais destacados, 
o que reforça a importância do  
Programa Viver Melhor. A contri - 
buição da companhia com a  
comunidade e com a preservação 
ambiental, por meio dos vários  
projetos de responsabilidade social, 
também é motivo de satisfação.  
Dentre as melhorias observadas 
em 2010, destacam-se maiores  
investimentos em treinamento e em 
ações de valorização dos colabo-
radores. Também foram adotados  
programas mais arrojados de 

remuneração estratégica e de  
participação nos resultados (PPR).
Para 2011, o desafio da Seguros 
Unimed  é dar continuidade aos 
programas existentes e promover 
melhorias na comunicação dos 
processos. O desenvolvimento de 
líderes e potenciais líderes, com 
um programa mais efetivo, e o  
acompanhamento do progresso 
dos colaboradores, por meio das 
avaliações de desempenho, e do 
alcance das metas corporativas e 
de áreas também estão no foco da 
empresa neste ano. O investimento  
em treinamento interno continua 
sendo prioridade dentre as ações.
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Diversidade

programa braços abertos

A diversidade conduz a atuação da 
Seguros Unimed quando o tema é 
gestão do seu quadro funcional. É um 
dos princípios explorados no Código 
de Conduta Profissional da compa-
nhia e alicerce do Programa Braços  
Abertos, criado em 2005. Trata-se de 
um conjunto de ações incorporadas 
no dia a dia dos colaboradores, 
respeitando cada indivíduo, sem  
discriminação de origem, hierarquia, 
sexo, cor, etnia, idade, formação, 
religião, classe social, deficiência, 
orientação sexual e opção política.
Ao longo de cada ano, são realizados  
vários eventos, com temas que  
valorizam a diversidade. 

Em 2009, com o Programa  
Braços Abertos, a Seguros  
Unimed tornou-se a primeira  
seguradora a conquistar o Selo  
Paulista da Diversidade, inicia-
tiva do Governo do Estado de 
São Paulo, que reconhece as 
organizações públicas, privadas 
e da sociedade civil que desen-
volvem ou se comprometem a 
desenvolver programas, projetos e 
ações de promoção e valorização  
da diversidade. 

semana da mulher

No período de 08 a 12 de março de 
2010, as colaboradoras da matriz 
e dos Escritórios Regionais partici-
param de diversas atividades, que 

valorizaram o papel da mulher no 
mercado de trabalho e reafirmaram 
o compromisso da Seguros Unimed 
com o bem-estar de sua equipe.
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Número total de funcionários: 621

GêNERO

feminino 
381 - 61,35%

masculino

240 - 38,65%

EtNIa

branco

537 - 86%

negro

34 - 6%

pardo 
39 - 6% asiáticos

11 - 2%

EScOlaRIDaDE

educação superior

270 - 44%

educação superior
incompleto

129 - 21%

ensino médio
completo

83 - 13%

ensino médio
incompleto

15 - 2%

mestrado

4 - 1%

pós-graduação

114 - 18%
técnico completo

6 - 1%
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Pessoas com Deficiência

Assim como qualquer profissional, 
a Seguros Unimed também investe  
na capacitação de Pessoas com 
Deficiência (PCDs). O treinamento,  
relacionado com a função que 
será desempenhada, tem duração 
de quatro meses, a partir da data 
de contratação, e é realizado na 
própria área onde o colaborador 
foi efetivado, com a ajuda de uma 
consultoria especializada.
A área de Recursos Humanos e o 
gestor da área avaliam o desempenho  
do colaborador, com o objetivo de 
garantir melhor aproveitamento e 
adaptação frente às necessidades.  

Nos primeiros seis meses, o  
acompanhamento é realizado indi-
vidualmente, por meio de reuniões 
com os gestores e funcionários. 
Outra preocupação da Seguros 
Unimed é com a acessibilidade 
das PCDs. As obras de ampliação  
da sede contemplam rampas,  
elevadores e ambientes adaptados,  
garantindo melhor mobilidade e 
mais conforto.

unimed seguros saúde: 10 colaboradores

unimed seguradora: 10 colaboradores



relatório de sustentabilidade 2010 •  SEGUROS UNIMED 40

A Seguros Unimed investe  
constantemente no desen-
volvimento profissional dos 
seus colaboradores. Em 2010,  
os treinamentos totalizaram 
10.252 horas. 
Aos treinamentos específicos, 
somam-se programas e ações 
internas com o objetivo de capa-
citar, aperfeiçoar e desenvolver 
o capital humano da empresa, 
tanto no aspecto técnico como 
comportamental.

Desenvolvimento Profissional

hORaS DE tREINaMENtOS cORpORatIvOS

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

10.252

7.067

12.000

horas de treinamento

2009 2010
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Cursos

integração de novos colaboradores Novos Colaboradores
treinamento de gerenciamento de projetos Líderes e Gestores
treinamento na ferramenta project 2007 Área de Qualidade e Processos
postura consultiva i Diversas Áreas
postura consultiva ii Necessidade Turma de 2009
palestra financeira – bovespa Todos os Colaboradores
planejamento estratégico Todos os Colaboradores
seminário: como negociar contratos e aproveitar oportunidades Executivos de Recebimento e Gerentes
performance com sustentabilidade Executivos de Recebimento e Gerentes
curso de excel Diversas Áreas
comunicação escrita Diversas Áreas
contas médicas – rol ans 211 Diversas Áreas
workshop: qualidade no atendimento ao cliente Auxiliares e Assistentes Técnicos – Super Negócios
capacitação estagiários Estagiários
comunicação verbal Diversas Áreas
workshop de produtos: vida, previdência e saúde Diversas Áreas
campanha central de relacionamento 2010 Agentes de Relacionamento, Líderes e Supervisores
prevenção à fraude e lavagem de dinheiro Todos os Colaboradores
capacitação programa braços abertos (pcds) Auxiliares Administrativos Trainees
convenção negócios e relacionamento Executivos de Negócios e de Relacionamento

Público
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programa de recrutamento interno

Valoriza os talentos internos, estimu-
lando a participação dos colabo-
radores nos processos seletivos da 
empresa. As vagas são abertas para 
o mercado quando não é possível 
preencher internamente. Atualmente,  
50% dos superintendentes são  
funcionários promovidos, o que atesta 
o sucesso do programa.

programa menor aprendiz 
Adotado em 2006, conforme Lei no 
10.097/00, com o objetivo de propor-
cionar aos jovens, com idades entre  
14 e 24 anos e 11 meses,  treina-
mento técnico e profissionalizante. 
Em 2010, a empresa fechou parceria 
com o Instituto Via de Acesso – PAC 
(Parceiro Associado Contribuinte), 
que passou a ser responsável pela 
capacitação dos aprendizes.

programa aprender 
Oferece condições para os colabo-
radores da Seguros Unimed inves-
ti rem em sua carreira, subsidiando  
até 50% do valor de cursos de  
graduação, extensão, pós-graduação  
e MBA. Desde que foi adotado, 
em 2005, 243 funcionários se 
beneficiaram do programa, que  
contabiliza R$ 1.174.072,85 inves-
tidos até 2010.

programa de 
desenvolvimento de líderes 
Desenvolve novas habilidades de 
gestão com a metodologia do líder  
360°. Desde a implementação, em 
2007, o programa contou com 75 
profissionais, que participaram de uma 
série de encontros coordenados pelo 
escritor e palestrante César Souza, 
nos quais foram discutidos diversos 
temas relevantes sobre liderança.

Turma do Programa 
Menor Aprendiz (ao 

lado), e Programa de 
Desenvolvimento de 

Líderes (à dir.).
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programa de desenvolvimento 
de talentos - davis e monalisas 
Implementado em 2008, com o  
objetivo de identificar e desenvolver 
talentos profissionais entre os cola-
boradores da Seguros Unimed.

avaliação de desempenho 
Realizada anualmente, visa melhorar o 
desempenho dos colaboradores por meio 
do feedback de superiores imediatos, 
subordinados e áreas parceiras.

plano de desenvolvimento 
individual (pdi) 
A partir do Levantamento de Necessidades 
de Treinamento e Desenvolvimento, a 
Seguros Unimed desenvolve um plano 

Homenageados do Programa 
Pedras Preciosas.

anual de desenvolvimento profissional 
para seus colaboradores.  

programa pedras preciosas 
Criado em 2007, é uma homenagem 
da Seguros Unimed aos colabo ra- 
dores que completam 10 e 15 anos 
de trabalho na empresa. Reconhece 
o comprometimento do funcionário 
com um agradecimento público e 
premiando-o.
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Para atrair, motivar e reter seu capital  
humano, a Seguros Unimed possui  
uma política de remuneração e  
benefícios baseada no compromisso  
de reconhecer e valorizar o desem-
penho de seus colaboradores.
Relativamente à remuneração, 
desde 1998, a metodologia Hay  
é o parâmetro da administração 
de cargos e salários da empresa. 
A premissa dessa metodologia  
enfatiza os seguintes aspectos:

know-how

Conhecimentos e experiências reque-
ridas para o cargo.

processo mental 
Processo analítico requerido pelo car-
go ao identificar e definir problemas, 
elaborar conclusões e expressá-las.

responsabilidade por resultados 
Mensuração dos efeitos e da par - 
cela monetária atribuída ao cargo.
A Seguros Unimed ainda participa  
do evento anual InfoHay, para 
conhecer as principais tendências  
sobre remuneração, e realiza  
atualizações da metodologia, 
para contemplar a dinâmica dos 
cargos, seja pela sua descrição, 
reavaliação de sua importância ou 
pela necessidade de adequação  
junto à tabela de remuneração 
definida pela política salarial.
Em 2010, a empresa promoveu 
análises de mercado, por meio de 
pesquisas dirigidas especificamente  
para o segmento em que atua e 
para outros, fazendo comparativo de  
salários e benefícios com as demais 
seguradoras, para futuras revisões.

Remuneração

programa de participação 
nos resultados 
Em 2010, em conformidade com 
o Sindicato dos Securitários do 
Estado de São Paulo, a Seguros 
Unimed lançou o Programa de 
Participação nos Resultados (PPR), 
com base nas metas estabelecidas 
para o resultado operacional da 
empresa no exercício e para cada 
área. Os valores variam com a 
hierarquia: de 2 a 4 salários, no 
caso de 100% da meta atingida; 
e de 1 a 2, com 90%. Superadas 
as metas, todos os colaboradores  
recebem 20% do excedente do 
lucro operacional, deduzido o  
IR/CSLL (imposto de renda e  
contribuição social sobre o lucro  
líquido). Anteriormente, a partici-
pação nos lucros era de um salário.
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A Seguros Unimed oferece um 
pacote de benefícios competitivo 
com o mercado. 

seguro de vida 
Gratuito, tem cobertura para  
morte natural, acidental, invalidez  
permanente por acidente ou  
doença. Os valores variam de 
acordo com o cargo.

seguro acidentes pessoais 
Gratuito para os colaboradores e 
os gestores que exercem atividades  
externas e que costumam viajar 
com frequência.

seguro saúde 
Disponível para todos os colabora-
dores e dependentes legais. Ofe-
rece acomodação em apartamento 

privativo e apresenta copartici-
pação a partir da 5a consulta e 
10o exame no ano, para cola-
boradores e dependentes. No 
caso de crianças de 0 a 3 anos 
e gestantes, a coparticipação 
é contabilizada a partir da 10a 
consulta e 20o exame. 

plano odontológico 
Possui característica de livre  
adesão e o colaborador custeia o  
valor da mensalidade (R$ 14,34),  
integralmente.

convênio farmacêutico 
Facilita a compra de medica-
mentos e produtos de higiene 
pessoal, com desconto de 15% 
e 5%, respectivamente, nas  
unidades da Droga Raia.  

Benefícios
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garantia funeral 
Parte integrante do seguro saúde. 
A empresa participa com 100% 
dos custos para colaboradores e 
seus dependentes, com valores 
cobertos de acordo com o plano  
do seguro saúde, variando de  
R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00.

auxílio alimentação 
O Ticket Alimentação não implica 
em qualquer tipo de custo para o 
colaborador e é creditado no cartão 
alimentação, no penúltimo dia útil de 
cada mês, no valor de R$ 283,50.

auxílio refeição 
Oferecido a todos os colaboradores, 
é creditado no penúltimo dia útil do 
mês, no valor de R$ 18,00 diários, 
totalizando 22 tíquetes mensais, in-
dependente do número de dias úteis.

unimed pgbl funcionários 
Concede crédito mensal de 0,5% 
do salário dos colaboradores no 
plano de previdência privada. É 
aberto a contribuições mensais de, 
no mínimo, 1% do salário base.

complementação do inss 
Estabelecida pela convenção 
cole tiva do sindicato, trata-se do  
pagamento da dife rença entre o  
salário do  colaborador e o Auxílio  
Doença e Acidentário pago pelo INSS.

auxílio creche ou auxílio babá 
O colaborador pode optar pelo 
subsídio por filho, alternadamente 
para as opções de matrícula em 
creches ou para reembolso de 
despesas com babá (devidamente 
registrada em CTPS), obedecendo  
aos critérios: filhos de até seis  

meses, reembolso de R$ 401,72; 
de sete meses a seis anos e 11 
meses, reembolso de R$ 200,92.

auxílio para filho deficiente 
É proporcionado o subsídio de  
R$ 202,92 por filho, independente  
da idade e por tempo indeterminado.

estacionamento 
Os colaboradores contam com 
dois estabelecimentos conveniados  
na região, além de vagas no  
subsolo do prédio da matriz. 

assistência em viagens

O seguro saúde oferece, como  
benefício adicional aos colabordo-
res e dependentes, coberturas para 
emergências em viagens na cio-
nais e internacionais, que variam  
de US$ 5.000,00 a US$ 10.000,00.



profissional, custeando 100% do 
valor dessa ação, que é avaliado  
e acompanhado pela área de 
Recursos Humanos, em parceria  
com consultoria especializada.  
Promove, ainda, a extensão do  
seguro saúde pelo período de seis  
meses, extensivo aos dependentes.
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empréstimo pessoal 
A partir de seis meses de contrato,  
o colaborador pode solicitar um 
empréstimo para a empresa.  
Simuladores via Intranet permitem  
calcular valores e parcelas, e o 
RH orienta para que as condições  
financeiras estejam dentro das  
possibilidades do colaborador. 
Após aprovação, o valor é creditado 
em 24 horas em conta bancária.

celular corporativo 
Superintendentes, gerentes, execu-
tivos de Negócios e de Relaciona-
mento possuem celular. O limite 
de utilização varia de acordo com 
o nível hierárquico.

cartão corporativo 
Profissionais da área de Negócios e 
de Relacionamento recebem cartão 

corporativo para subsidiar ações 
com os clientes.

banco de horas/horário flexível 
O colaborador pode iniciar sua 
jornada de trabalho entre 7h30 e 
9h, fazer até duas horas de almoço  
e gerenciar seu horário de saída  
na faixa de 17h às 19h. As horas de 
trabalho excedidas são creditadas  
e negociadas em situações de 
pontes em feriados ou outras  
necessidades pessoais. Para expe-
diente estendido após as 19h há 
remuneração de hora extra, desde 
que aprovado por superiores. 

happy day

A data de aniversário é comemo-
rada com um dia de folga na  
Seguros Unimed. Na cadeira do  

colaborador é colocado um  
boneco de 1,60m para festejar  
de forma lúdica a sua ausência.

política de recolocação 
Como forma diferenciada de prática 
de benefícios, a empresa concede 
a gestores desligados sem justa 
causa o processo de reco locação  

Happy Day: maneira diferente 
e divertida de comemorar o 
aniversário do colaborador.
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Qualidade de Vida

A Seguros Unimed considera a saúde 
e o bem-estar dos seus colaborado-
res essenciais para um ambiente de 
trabalho produtivo e motivador. Para 
promover esse clima, a empresa investe 
em campanhas e programas.

programa viver melhor 
Criado em 2007, com o objetivo de 
promover a qualidade de vida dos 
colaboradores, prevenindo, assim, o 
surgimento de doenças. Com base em 
pesquisa realizada entre os funcionários, 
foram determinados os principais fatores 

Programa Viver Melhor: 
ginástica laboral, academia 

express e distribuição de frutas, 
unindo saúde e trabalho.

de risco à saúde e, consequentemente, 
os pilares do programa: reeducação 
alimentar; ações antitabagismo; estí-
mulo de práticas esportivas e atividade 
física; gerenciamento e combate ao 
estresse; profilaxia; gestão da saúde 
e segu rança ocupacional; orientação 
ao colaborador (análise pontual de 
situações/solicitações emergenciais 
como enchentes, acidentes etc).
Em 2010, o programa trouxe novi-
dades como a ampliação dos horá-
rios e locais para o treinamento do 
grupo de corrida, atendimento com 

nutricionista, sessões de drenagem 
linfática, ampliação dos horários para 
a realização da quick massage e 
academia express.
Desde que foi implementado, cerca  
de 480 colaboradores aderiram ao 
programa. Os resultados diretos  
podem ser mensurados pela redução  
no número de faltas e afastamento do 
trabalho por motivos de doença. Além 
disso, 100% dos funcionários fazem 
parte de ações como monitoramento 
no ambulatório médico, consumo de 
frutas e ginástica laboral.
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Para 2011, a empresa pretende  
aumentar as parcerias com academias 
de ginástica, incrementar o número 
de colaboradores participantes, por 
meio de campanhas, e intensificar 
as ações em curso.

programa de gestantes 
Oferece atendimento às gestantes, 
parceiros e familiares, o que contribui  
para uma gravidez segura, com  
melhor qualidade de vida para a 

mãe e o bebê. O atendimento é feito 
por profissionais qualificados, como  
médicos, psicólogos, educadores 
físicos e nutricionistas, que escla-
recem as dúvidas e compartilham 
experiências com as participantes.  

campanha de vacinação 
Em 2010, a empresa realizou a 
campanha de vacinação contra 
a gripe comum e a H1N1, no  
ambulatório da matriz. No total, 

461 pessoas foram imunizadas, 
entre colaboradores, dependentes 
e terceiros. Nos Escritórios Regionais, 
a campanha foi realizada por meio 
de reembolso, para vacinação em 
clínicas locais.

Programa de Gestantes: 
gravidez segura com 
qualidade de vida. 
Campanha de vacinação  
contra H1N1.
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Na Seguros Unimed, o  
planejamento estratégico é 
fruto da elaboração conjunta 
de diretores, superintendentes,  
gerentes e colaboradores, 
que se reúnem para discutir 
assuntos fundamentais para o 
desenvolvimento contínuo da 
empresa. A iniciativa atesta 
a transparência na gestão. 
Vários são os canais para a 
disseminação das informações 
na companhia:

fórum da melhoria contínua 
Realizado pela primeira vez em  
novembro de 2009, são encontros 
mensais que têm como objetivo  
fomentar a troca de informações, 
o alinhamento estratégico e a  
integração entre superintendentes, 
gerentes e supervisores com as áreas 
e planos da companhia.

pauta do gestor 
Canal de comunicação que,  
mensalmente, auxilia os líderes a 
transmitirem aos seus colaboradores  

os assuntos tratados durante os  
Fóruns da Melhoria Contínua.

comitê de recursos humanos 
Criado com o objetivo de aproximar  
ainda mais os profissionais e a  
empresa e discutir temas relacio-
nados à área de RH, alinhando as 
ações e projetos às necessidades dos  
colaboradores. Possui 19 inte grantes, 
sendo um representante e um suplente 
de cada andar da matriz e um da  
Central de Relacionamento, eleitos  
pelos seus próprios colegas de  

Gestão Participativa

trabalho. Os Escritórios Regionais 
são representados pelo 9o andar do 
edifício-sede, onde está localizada a 
Área de Negócios, de Relacionamento 
e o Escritório Regional São Paulo. 

assembleia com o sindicato 
dos securitários 
Para homologação do Banco de 
Horas e aprovação das diretrizes 
do Programa de Participação nos 
Resultados 2010-2011 (PPR).

Fórum da 
Melhoria 

Contínua.
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A Seguros Unimed dispõe de  
vários meios de comunicação com 
o público interno, com o objetivo 
de reforçar e motivar a participação  
dos colaboradores na gestão, e 
manter a transparência sobre suas 
metas, produtos e procedimentos. 
São murais, informativos impressos  
e online, web TV e encontros 
que também valorizam o profis-
sional, fortalecem a integração e o  
comprometimento.

café da manhã com a diretoria 
Realizado semestralmente, reúne 
diretoria e colaboradores para 
discutirem conquistas, resultados e 
campanhas em geral. É transmitido 
ao vivo pela Tele Seguros, a web TV 

da empresa, para os funcionários 
dos Escritórios Regionais e da Central 
de Relacionamento. 

infovip 
Informativo eletrônico dirigido aos 
colaboradores da matriz e dos  
Escritórios Regionais. Publicado  
semanalmente, o Infovip informa 
sobre ações, produtos e conquistas 
no mercado segurador e divulga 
dicas de cultura e entretenimento. 
Também é um importante instru-
mento para disseminar os valores 
da empresa. 

mural vip 
Informativo impresso com o resumo 
do Infovip, estrategicamente localizado 

Comunicação e Integração

Café da manhã com a 
Diretoria e os informativos 
INFOVIP e MURALVIP.
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junto ao espaço do café, na matriz e 
também nos Escritórios Regionais.

nossos números 
Informativo divulgado periodica-
mente, de acordo com os balanços 
financeiros. Apresenta os números 
da empresa aos colaboradores,  
alinhando as informações estratégicas 
entre todos os profissionais.

tele seguros 
Web TV da Seguros Unimed que 
promove integração entre todos 
os colaboradores da companhia 
e entre a sede e os Escritórios  
Regionais, disponibilizando a todos 
vídeos com mensagens institucionais, 
treinamentos, eventos, entre outras 
ações da companhia.

informativos online: diretoria executiva 
informa, recursos humanos informa 
e viver melhor 
Com informações da diretoria Exe-
cutiva, do RH e da Medicina Pre-
ventiva, são distribuídos via e-mail. 
Auxiliam na divulgação de assuntos e 
ações competentes às áreas. Também  
fornecem dicas de qualidade de vida.

código de conduta profissional 
Orienta os colaboradores para uma 
conduta ética.

manual de valores corporativos 
Divulga os valores corporativos da 
Seguros Unimed e orienta líderes 
e colaboradores sobre os compor-
tamentos desejáveis e indesejáveis 
para cada valor.



bate-papo com o presidente 
Aniversariantes do mês se reúnem 
para conversar informalmente com 
o presidente e diretores, sobre  
processos da empresa, fazer sugestões, 
trocar informações e experiências. 

convenção nacional de 
negócios e relacionamento 
Encontro dirigido aos executivos 
de Negócios e de Relacionamento 
dos Escritórios Regionais da Seguros 
Unimed, realizado anualmente. Em 
2010, reuniu 100 pessoas, em torno 
do tema “Televisão”.

encontro dos assistentes técnicos 
Evento anual que reúne os assistentes 
e auxiliares dos Escritórios Regionais. 
Os objetivos principais do encontro 
são promover a atualização quanto 
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aos processos e ações da empresa, 
oferecer treinamentos sobre temas 
específicos, como qualidade no  
atendimento, e proporcionar a inte-
gração entre os Escritórios Regionais 
por meio de atividades lúdicas.

semana cultural 
Realizada de 30/11 a 3/12, com 
o tema “Arte e Cultura”. Além de 
promover maior integração entre 
os colaboradores, o evento, em 
sua quinta edição, revelou talentos  
internos e despertou o interesse por 
atividades como leitura e cinema.

Bate-papo com o 
presidente.

Convenção Nacional de 
Negócios e Relacionamento.

Semana Cultural.



Fornecedores





A Seguros Unimed reconhece que a sustentabilidade também compreende 
a qualidade da parceria que mantém com seus fornecedores. Por isso, 
investe em ações para que esse público desenvolva o mesmo padrão 
de qualidade e de atuação responsável que permeia a companhia,  
e preocupa-se, por exemplo, em inserir na sua lista de parceiros forne-
cedores de pequenas empresas e cooperativas.
A seguradora encerrou 2010 com 1.171 fornecedores ativos, distri-
buídos pelos seguintes segmentos: assistências; gráficas que realizam  
serviços de termo-impressão, montagem dos kits e postagem dos cartões 
de identificação do seguro saúde; gráficas que realizam serviços de  
impressão e postagem de faturas de cobrança e extratos; perícia e inves-
tigação; fornecedores de TI; empresas de malote; recursos hospitalares 
credenciados diretamente; fornecedores que lidam com informações  
estratégicas da Seguros Unimed (exemplo: agências de comunicação);  
instituições financeiras; infraestrutura (limpeza, manutenção, segurança 
e estacionamento); e auditorias. 
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Fornecedores e Parceiros
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Para aperfeiçoar a parceria comercial e disseminar conceitos 
de sustentabilidade junto aos fornecedores, em 2009 a Seguros  
Unimed criou um grupo de trabalho, formado por colaboradores 
de várias áreas, para definir estratégias e planos de ação. 
Ao longo dos dois últimos anos, o grupo pesquisou as práticas do 
mercado, reuniu-se com fornecedores, mapeou as necessidades 
da Seguros Unimed com relação a suprimentos, alinhou com o 
planejamento estratégico e com a visão de sustentabilidade. Um dos 
resultados do trabalho foi a elaboração de um novo questionário 
de credenciamento de fornecedores, aplicado ao longo de 2010, 
que avalia, entre outros quesitos, o engajamento desse público de 
interesse com as questões de sustentabilidade.
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projeto de gestão e mobilização 
da cadeia de fornecedores  
em responsabilidade social

Para 2011, o grande avanço será 
a automatização no processo de 
escolha e formalização de contratos  
com os fornecedores, projeto ini-
ciado em 2010. Com isso, antes de 
integrar a carteira, os interessados 
terão que responder a um outro  
questionário, que avalia se as  
empresas atendem aos princípios  
e valores da Seguros Unimed com 
relação a vários itens, como cum-
primento das legislações brasileiras 
(tributária, trabalhista, ambiental, 
entre outras), atuação responsável, 
condições para atender à demanda 
com qualidade e no prazo.

prestadores de serviços, fornecedores e parceiros

1. Efetivar a contratação de fornecedores, prestadores de serviços, assim como as parcerias rea-
lizadas com base em critérios técnicos, profissionais, éticos e nas necessidades da Unimed, bem 
como conduzí-las por meio de processos predeterminados, tais como concorrência, cotação de 
preços ou critérios eminentemente técnicos, que garantam a melhor relação custo/benefício;
2. Não realizar negócios com fornecedores de má reputação, norma que é extensiva à rede 
credenciada de hospitais, clínicas e laboratórios;
3. Praticar uma política de preços justos, de acordo com o mercado e que seja compatível com 
a qualidade e a quantidade dos produtos ou serviços oferecidos.

O processo será realizado integral-
mente em ambiente virtual. Após 
responder ao questionário, concordar  
com as condições da Seguros  
Unimed e anexar a documentação 
necessária, o interessado estará apto 
para a segunda parte, que é uma 
análise mais específica.
O objetivo da Seguros Unimed é 
padronizar a seleção de fornecedores  

O relacionamento com os fornecedores é referendado 
no Código de Conduta Profissional do Sistema Unimed.

e alinhá-los com a estratégia de 
sustentabilidade da empresa. Visa 
também a agilizar o processo  
de contratação e deixá-lo mais  
transparente. 
Para garantir a eficácia do projeto, 
ao longo de 2010, os procedimen-
tos internos de compra e as rotinas 
de trabalhos das áreas envolvidas 
foram padronizados. 



    

Clientes 





A Seguros Unimed reconhece a importância dos clientes para a susten-
tabilidade dos negócios, a ponto de o compromisso com esse público 
também ser um dos valores da companhia e estar presente no Código 
de Conduta Profissional do Sistema Unimed. 
A empresa encerrou 2010 com 4.975.781 segurados no ramo Vida, 
290.796 em Saúde e 31.005 em Previdência Privada, totalizando  
5,3 milhões de clientes.
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Clientes
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Qualidade no Atendimento

Pesquisa de satisfação realizada  
ao longo de 2010 revelou que, 
na média, 80% dos clientes 
estão satisfeitos com o seguro 
Saúde. Em relação aos seguros 
de Vida, o índice é de 77%. 
Em ambos os casos, o atendi-
mento é um dos itens melhor 
avaliados.
A Seguros Unimed credita o 
resultado às melhorias imple-
mentadas nos canais de aten-
dimento, mais expressivamente 
na Central de Relacionamento 
– 0800 –, cuja satisfação dos 
clientes alcançou 96%. 
A primeira grande mudança 
foi na divisão de atendimento 
por produto: Saúde e Vida & 

Previdência Privada. Ao longo do 
ano, os colaboradores da Central  
de Relacionamento receberam  
treinamentos, que os capacitaram 
para resolver problemas de maneira  
ágil e satisfatória. Remuneração  
competitiva e um pacote de benefícios 
atraente motivaram os profissionais, 
que adotaram uma postura mais 
pró-ativa diante do cliente.
Na parte técnica, foram adquiridos 
equipamentos de última geração, 
que emitem relatórios detalhados 
sobre o atendimento, permitindo 
identificar e corrigir possíveis falhas 
rapidamente e aprimorar o sistema 
continuamente.
A Central de Relacionamento, que 
trabalha ininterruptamente, encerrou 

2010 com meio milhão de ligações e 
aproximadamente 300 mil processos 
atendidos. Além do reconhecimento 
público, com alto índice de satisfação 
por parte dos clientes, conquistou o 
segundo lugar no Prêmio Nacional  
Unimed de Relacionamento, na 
categoria “Melhores Atendimentos 
Indicados pelas Singulares”.

80% dos clientes da empresa estão 
satisfeitos com o seguro Saúde.

96% dos clientes da Seguros Unimed 
estão satisfeitos com o atendimento 
realizado pelo 0800.

Para 2011, a Seguros Unimed pretende 
aprimorar ainda mais a qualidade do 
atendimento na Central de Relaciona-
mento, por meio da especialização. O 
objetivo é, além de atender à necessi-
dade do cliente, reduzir os índices de 
insatisfação e oferecer soluções que 
superem às suas expectativas, adotando 
uma postura mais pró-ativa.
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Promoção da Saúde

A Seguros Unimed oferece produtos 
de Saúde, Vida e Previdência e sabe 
a importância da medicina preven-
tiva para uma melhor qualidade 
de vida. Em 2007, para promover 
a saúde dos clientes, minimizar as 
intercorrências clínicas e estimular 
o autocuidado, a empresa lançou o 
Programa Vida em Ação. Por meio 
de campanhas, palestras e material 
informativo, realizados em parceria 
com a área de Recursos Humanos 
das empresas-cliente, a Seguros 
Unimed trabalha na prevenção.
Um dos frutos do Vida em Ação é  
o Gerenciamento de Condições  
Crônicas (GCC). Por meio de ques-
tio  nários enviados aos segurados, a 

seguradora identifica casos críticos e 
desenvolve um trabalho diferenciado, 
com o objetivo de melhorar a qua-
lidade de vida. Uma das ações é o 
Atenção Domiciliar que, como o nome 
indica, prevê o atendimento médico 
preventivo, na casa do segurado.
Em 2010, foram realizadas nove 
campanhas de saúde, que reuniram 
aproximadamente 3.300 segurados, 
e aplicados 14.721 questionários de 
perfil epidemiológico, que abrangeram  
grande parte dos segurados de saúde. 
Na parte de comunicação, foram 
enviados 24 informativos eletrônicos,  
que abordaram temas como lombalgia,  
diabetes, hipertensão, dengue, saúde 
ocular, dentre outros.

GERENcIaMENtO DE cONDIçõES cRôNIcaS
pERfIl DOS SEGURaDOS

diabéticos  31%

obesos  7%
hipertensos 40%

cardiopatas  9%

pneumopatas  13%



Com base nos questionários, foram selecionados 2.099 clientes para 
o GCC, dos quais 853 passaram por atendimento. O programa  
encerrou 2010 com 635 segurados ativos recebendo tratamento  
preventivo, que compreendeu visita domiciliar de profissional 
de saúde e/ou orientação médica por telefone e Atendimento  
Pré-Hospitalar (APH), com ambulância 24 horas por dia.
Para 2011, a meta é aplicar o questionário de perfil de saúde em 
todas as implantações, com o objetivo de captar o maior número 
de segurados elegíveis para o programa de Gerenciamento de 
Condições Crônicas. Para isso, o questionário foi aperfeiçoado, 
com a inclusão de 10 grupos de doenças, como osteomusculares, 
gastrointestinais e neoplasias, além de abordar o histórico hospitalar 
e de vacinas.  A companhia também irá ampliar as ações de gestão 
de alto custo, buscando manter o controle da sinistralidade.
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Promoção da Saúde
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O que destaca a Seguros Unimed das demais operadoras é o conhe-
cimento técnico que a empresa tem do ramo saúde, a capilaridade, 
a qualidade e a agilidade na solução dos problemas. Para a Vivo, 
que possui 12 mil usuários do seguro saúde, entre colaboradores 
e dependentes, espalhados por todo o Brasil, essas características 
são indispensáveis. Junte-se a isso, as ações implementadas pela 
Seguros Unimed que visam a oferecer um atendimento personalizado  
e adequado às necessidades dos usuários. 
Exemplo é o programa de Gerenciamento de Condições Crônicas, que 
identificou entre os colaboradores da Vivo os portadores de diabetes,  
hipertensão, cardiopatias, entre outras doenças que demandam 
atenção redobrada. Com o mapeamento, a Seguros Unimed  
compartilha as informações com a sua rede credenciada, garantindo  
um atendimento mais ágil, eficaz e, consequentemente, melhor 
qualidade de vida, tanto para o funcionário quanto para sua família. 
Nesse processo, todos ganham. A seguradora tem seus custos  
reduzidos, refletindo no valor dos planos de saúde. Para a Vivo, 
melhor qualidade de vida significa colaborador satisfeito e motivado, 
o que impacta na produtividade.
A parceria com a Seguros Unimed é de longa data e os bons resulta-
dos permitem vislumbrar novas ações em conjunto, como as voltadas 
para medicina preventiva, na qual a seguradora detém expertise, 
e o desenvolvimento de produtos específicos para a Vivo.

Dr. Michel Daud Filho, 
Vivo, diretor de Saúde e Qualidade de Vida

“
“
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Ações de Relacionamento

Em 2010, a Seguros Unimed parti-
cipou de uma série de eventos junto 
com os clientes, com o objetivo de 
fortalecer ainda mais o relaciona-
mento. Dentre eles, destacam-se:

carnaval

A empresa foi uma das patrocinadoras 
do Camarote Brahma e teve direito 
a convites, que foram distribuídos 
para os clientes. A Seguros Unimed 
também disponibilizou duas ambu-
lâncias UTI personalizadas com a 
marca, além de equipe médica para 
atendimento dos participantes.

festa do peão de americana 
Em parceria com a Unimed Santa 
Bárbara D’ Oeste e Americana (SP), 
a empresa montou um camarote VIP, 
onde recebeu clientes, corretores e 
parceiros.

camarote e ingressos 
para jogos de futebol 
Por meio dos patrocínios esportivos, a 
empresa realizou uma série de ações 
de relacionamento com clientes e corre-
tores que, ao longo de 2010, assisti ram 
a partidas do Palmeiras e Santos, em 
camarotes, além de receberem ingres-

sos para os jogos do Joinville Esporte 
Clube e do Club Sportivo Sergipe.

encontros cooperativos 
Para ampliar o relacionamento 
com as cooperativas brasileiras, a 
companhia deu continuidade aos 
Encontros Cooperativos. O objetivo 
é compartilhar, por meio de ciclos 
de palestras, informações que au-
xiliem na gestão de cooperativas 
de diversos segmentos. Em 2010, 
foram realizados seis encontros, que 
reuniram cerca de 300 participantes, 
em várias regiões do País.

Camarote Brahma 
no Carnaval 2010 e 

Camarote do Palmeiras.



informativo da previdência

Jornal online, com periodicidade 
bimestral, dirigido aos participantes 
dos planos de Previdência.

e-press

Informativo online, quinzenal, enca-
minhado aos dirigentes do Sistema 
Unimed.

relações com investidores 
Publicação online, trimestral, enviada 
aos acionistas da seguradora.

Canais de Comunicação

Canais de comunicação: 
Informativo da Previdência, 

Encontros Cooperativos, Relações 
com Investidores e E-press.
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encontros cooperativos 
Boletim online, mensal, destinado 
às cooperativas brasileiras.

ouvidoria 
Responsável por mediar possíveis 
conflitos entre clientes e a Seguros 
Unimed, além de atuar na prevenção 
de riscos. Para 2011, o desafio é 
estreitar o relacionamento com os 
públicos de interesse.



Gestão Ambiental





Um dos pilares da sustentabilidade corporativa pressupõe a interação 
harmônica entre as atividades realizadas pela companhia e a preocupação  
com o meio ambiente. Nessa direção, a Seguros Unimed promove  
várias ações e campanhas dirigidas a seus diversos públicos de interesse, 
com o objetivo de promover a conservação e a preservação ambiental, 
balizadas na legislação brasileira pertinente. 
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Gestão Ambiental
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Iniciativas Internas

Programa Atitude Sustentável 
Lançado em março de 2010, 
visa a incorporar os princípios da  
sustentabilidade na gestão e cultura 
da companhia, por meio da ecoefi
ciência, coleta seletiva e consumo 
consciente de recursos naturais.

Principais ações:
campanha consumidor consciente 
Lançada em 2010,  incentiva os  
colaboradores a reduzirem as impres
sões em, no mínimo, 8%. O andar 
da matriz ou Escritório Regional que 
consegue diminuir mais  impressões, 
desde que atinja um número acima 
da meta estipulada, minimizando os 
impactos ambientais causados pelo 
desperdício de papel, é o vencedor 

do mês. Em reconhecimento, recebe o  
Selo Consumidor Consciente, um 
café da manhã ou bolo, além de um  
banner com a foto da equipe, exposto na 
entrada da matriz da seguradora. 

projeto de ecoeficiência 
Visa a redução dos impactos  
ambientais gerados pelas atividades  
da companhia. Entre as ações  

contínuas de ecoeficiência estão:
• Adoção/Substituição: incentiva a 
adoção e substituição de materiais 
utilizados no dia a dia da empresa por 
produtos mais eficientes e socioam
bientalmente responsáveis, sem afetar 
a qualidade ou preço anterior. Um 
destaque do projeto foi a substituição  
dos papéis comuns por certificados 
FSC (Forest Stewardship Council).
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• Redução no consumo de energia e 
água: ao longo de 2010, a empresa 
acompanhou a medição mensal
mente. Uma das ações promovidas 
com o objetivo de reduzir o consumo  
foi a distribuição de adesivos com 
mensagens de conscientização 
aos colaboradores da matriz. Em 
2011, os adesivos serão distribuídos 
também aos Escritórios Regionais.
• Novo prédio: na ampliação da sede, 
a Seguros Unimed adotou processos 
construtivos e instalou equipamentos  
que geram menos impacto ao 
meio ambiente, dentre eles: poço  
artesiano; caixa acoplada ecológica,  
com possibilidade de acionar para 
sólido e líquido; piso elevado do 
1o ao 8o andares em granito, que  
garante melhor qualidade do ar, 
menos uso do arcondicionado 
e facilidade de limpeza; torneiras 

ecológicas; definição de vagas no 
estacionamento, específicas para 
motocicletas e bicicletas, e arcondi
cionado com gás ecológico.
• Desmaterialização: uma gestão  
ambiental eficiente engloba toda  
cadeia produtiva da empresa. Com 
foco nos fornecedores e clientes, a 
Seguros Unimed está informatizando 
os seus processos, com o objetivo 
de reduzir o uso de papel e otimizar  
o tempo. Dentre as iniciativas,  
destacase a desmaterialização  
dos formulários impressos, que estão 
migrando para o ambiente virtual.
• Reciclagem: desde novembro, 
a Seguros Unimed disponibiliza 
aos seus colaboradores, clientes e  
fornecedores um coletor na recepção  
da matriz para o descarte de  
carteirinhas de seguro saúde que  
estejam vencidas ou inutilizadas.

 Após trituração, as carteirinhas são 
encaminhadas para uma empresa 
de tubos de PVC para reaprovei
tamento da matéria-prima. Desde 
a implantação, 272 carteirinhas já 
foram coletadas.
• Educação ambiental: constante
mente, a Seguros Unimed divulga 
recomendações para reduzir o consumo  
dos recursos naturais, por meio  
dos seus canais de comunicação.  
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São dicas básicas, como desligar 
o monitor do computador quando  
sair por mais de 15 minutos e o 
arcondicionado em ambientes  
vazios, entre outras. 
• Solução sustentável: com a  
reforma do segundo edifíciosede, 
alguns itens de construção civil, como 
pias, janelas, portas, carpetes, entre 
outros, foram inutilizados, mas em 
condições de reaproveitamento.  
A Seguros Unimed doou os  
materiais para entidades bene
ficentes, evitando seu descarte  
em aterros sanitários.

coleta seletiva

Estimula a redução do volume de 
lixo enviado aos aterros sanitários,  
gerando ganhos para o meio  
ambiente e para a comunidade, por 
meio da reciclagem.

Com a ação, implementada em 
janeiro de 2010, reciclar o lixo na 
empresa ficou mais fácil. Em vez de 
quatro lixeiras (plástico, alumínio, 
papel e vidro), a seguradora divide 
os seus resíduos em duas categorias: 
recicláveis e nãorecicláveis. Com 
isso, a coleta seletiva tornouse mais 
eficiente para a companhia, que 
tem mais precisão no que de fato é 
possível reaproveitar, e mais simples 
para os colaboradores. A 2A Reci
clagem, empresa especializada no 

assunto, é responsável pela coleta 
e seleção dos materiais.
O treinamento constante da equipe  
de limpeza é primordial para o  
sucesso da ação. Mensalmente, são 
ministrados cursos e palestras com 
temas relacionados à reciclagem e 
reaproveitamento.

mês do meio ambiente

A Seguros Unimed realizou uma 
série de ações em junho, mês do 
meio ambiente, para incentivar a 

Equipe de limpeza: cursos e 
palestras sobre reciclagem.

adoção de novas atitudes entre 
os seus colaboradores e garantir 
a sustentabilidade do planeta. Um 
bate-papo sobre “A natureza como 
alternativa antiestresse” foi uma das 
atividades propostas pela seguradora, 
que preparou os participantes para 
a segunda parte, realizada em outro 
dia: um café da manhã orgânico e 
um passeio com a família, no Parque 
Trianon, na capital paulista, com 
o tema “A prática da consciência  
corporal e o reequilíbrio ambiental”.
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WWF-Brasil
A Seguros Unimed mantém  
parceria com o WWFBrasil  
desde  2005, com o objetivo de  
engajar a sociedade em ações 
de preservação ambiental. 

projeto águas do cerrado 
Desde 2007, a Seguros Unimed 
apoia o projeto, que contribui  
para a gestão dos recursos  
hídricos na Estação Ecológica  
de Águas Emendadas, no  
Distrito Federal. Trata-se da  
primeira unidade de conser
vação ambiental do Brasil, que 
abriga as nascentes de algumas 
das principais bacias hidrográ
ficas brasileiras, tais como a  
Tocantins-Araguaia e a dos rios  
Paraná e Prata. A reserva é 

considerada referência para estudos  
sobre biodiversidade do Planalto  
Central, por apresentar espécies  
raras de plantas, como o buriti, 
e animais em extinção, como o  
loboguará e o tamanduá bandeira.  
Entre as ações realizadas pelo projeto  
estão a formação continuada em  
educação ambiental para profes
sores da Secretaria de Educação do  
Distrito Federal e o atendimento em 
trilhas monitoradas a alunos das  
redes pública e particular de  
ensino, a grupos organizados e às 
comunidades do entorno da Estação.  
Em 2010, o Águas do Cerrado  

Iniciativas Externas

beneficiou 32 escolas públicas,  ofere
ceu 180 horas de formação ambiental 
para 133 professores e, desde 2005, 
já beneficiou 25.100 mil alunos.  

hora do planeta

Iniciativa ambiental sugerindo que a 
população mundial apague as luzes dos 
seus escritórios, residências ou letreiros,  
em um sábado predeterminado 
de 2010, no período das 20h30 
às 21h30. Além de apagar as  
luzes do edifíciosede, na capital  
paulista, a Seguros Unimed incentivou 
a participação dos colaboradores, 
clientes e fornecedores.

Projeto Águas do Cerrado.
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Atualmente, a Seguros Unimed  
é nosso único apoiador no  
Projeto Águas do Cerrado, que tem 
como objetivo principal promover 
a educação ambiental em torno 
das unidades de conservação. 
Implementado na comunidade 
na Estação Ecológica de Águas 
Emendadas, no Distrito Federal, 
nosso desafio atual é aproveitar o 
conhecimento e os bons resultados 
conquistados e multiplicar o modelo 
para outras comunidades situadas 
ao redor de unidades de conser
vação. Inicialmente no Cerrado e, 
posteriormente, em várias regiões 
do Brasil. Para isso, enxergamos 
na Seguros Unimed um grande 
parceiro na disseminação, por meio 
dos seus corretores, colaboradores 
internos, Escritórios Regionais, rede 
de segurados e dos diversos canais 
que a empresa possui. Entendemos  
que o apoio financeiro pode ganhar 
outra dimensão, com os recursos 
humanos que a companhia dispõe, 
que podem ser melhor explorados 

estrategicamente, tanto incentivan
do o voluntariado ambiental entre 
seus públicos, quanto na divulgação 
das ações.
Importante salientar que a decisão  
da Seguros Unimed de apoiar  
financeiramente o projeto deve ir 
além de filantropia ou benemerência.  
O WWF tem como princípio  
buscar interação entre suas ações 
e os negócios dos seus parceiros. 
Entendemos que nossa atuação em 
questões de mitigação de riscos 
ambientais, no caso do Projeto 
Águas do Cerrado por meio da 
educação, está alinhada com a segu
rança patrimonial, saúde, melhor  
qualidade de vida, possibilidade 
de planejamento, entre outros  
benefícios oferecidos pela indústria 
de seguros. Para nós, conservação  
ambiental abrange economia e 
prevenção, dois dos principais 
valores desse mercado.

Carlos Alberto de 
Mattos Scaramuzza,  

WWF-Brasil, 
superintendente de conservação

“
“
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Inventário de emissões de CO2

Em 2010, a Seguros Unimed, em parceria com a ONG Iniciativa Verde, 
detentora do selo Carbon Free, produziu o inventário sobre suas emissões 
indiretas anuais de dióxido de carbono (CO2), poluente que contribui 
para o efeito estufa e, consequentemente, para o aquecimento global. 
De acordo com o levantamento, a empresa emite, em média, 567,55 
toneladas de CO2 por ano, o que seria amenizado pelo plantio de 3.585 
árvores. Desse total, 32% são emitidos pelos combustíveis (veículos da 
frota), 29% pelo transporte aéreo, 22% pelo transporte dos funcionários, 
7% são emitidos pelos resíduos (lixo orgânico e inorgânico), 6% pelo 
material de consumo e 4% pelo consumo de energia elétrica e água.
Para 2011, a empresa está empenhada em estudar e desenvolver  
soluções que minimizem as suas emissões.

EMISSõES INDIREtaS DE CO2  Da SEGUROS UNIMED

veículos de frota  32%

transporte aéreo  29%

transporte
de funcionários  22%

resíduos  7%

material
de consumo  6%

consumo de 
energia elétrica  4%



Compromissos Sociais





Dentre os vários públicos de interesse da Seguros Unimed está a  
comunidade, com a qual a companhia é comprometida por meio de 
diversas iniciativas, coordenadas pela área de Responsabilidade Social, 
com apoio do Comitê Interno de Responsabilidade Social, cujas atribuições  
foram revistas ao longo de 2010.
Agora denominado Comissão de Responsabilidade Social, é formado 
por representantes de diferentes áreas da empresa, que colaboraram, 
de forma voluntária, com a área de Responsabilidade Social no desen-
volvimento de projetos e são responsáveis por disseminá-los junto aos 
demais colaboradores.
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Apoio à Comunidade
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Voluntariado
A Seguros Unimed faz a sua parte  
enquanto empresa e também  
incentiva seus colaboradores. Desde  
2005, promove ações para estimular 
o voluntariado.  

dia de fazer a diferença 
Como o nome sugere, a empresa  
escolhe um dia do ano para os  
funcionários fazerem a diferença 
em uma instituição com atividades 
de manutenção, como pintura,  
jardinagem e pequenos reparos. 
Em 2010, primeiro ano da ação, a 
entidade beneficiada pela matriz foi  
o Lar Sírio Pró-Infância, no Tatuapé, 
capital paulista. Dos 621 colabora-
dores da seguradora, cerca de 24% 
partici param. Além da manutenção, 
foram organizadas oficinas lúdicas 
para as crianças atendidas no abrigo e 
para as famílias da comunidade.

Neste dia, os colaboradores de  
22 Escritórios Regionais também  
fizeram a diferença em orfanatos,  
abrigos e asilos de suas localidades.
A perspectiva é que se torne  
um evento anual, beneficiando  
entidades distintas.

programa de voluntariado, 
em parceria com o
instituto criança é vida (icv) 
Com o tema Viver Bem, a entidade  
tem o objetivo de levar informa-
ções sobre saúde, alimentação, 
meio ambiente e prevenção às 

drogas para comunidades carentes  
de São Paulo. Desde 2006, os 
colaboradores voluntários da  
Seguros Unimed atuam diretamente 
em instituições, transformando-se 
em multiplicadores de informações, 
depois de receberem treinamentos 

específicos e material de apoio. 
Em 2010, 35 funcionários partici-
param do Projeto do ICV, que  
beneficiou 275 pessoas,  assistidas 
por duas entidades da Zona Sul:  
Projeto Arrastão e o Clube da Turma 
Santa Teresinha. 

Colaboradores voluntários em ação.
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ações pontuais 
A Seguros Unimed, anualmente,  
promove ações de solidariedade,  
motivadas por situações específicas:
• No início de 2010, mobilizou 
os colaboradores para arrecadar  
donativos aos desabrigados do 
Vale do Paraíba, no Estado de São  
Paulo, afetados pelos temporais, 
por meio de uma parceria com a 
Cruz Vermelha Brasileira. A compa-
nhia também doou R$ 10 mil para 
a compra de alimentos, itens de  
higiene e limpeza;

• Entre maio e junho, participou 
da Campanha do Agasalho, em  
parceria com o Governo do Estado 
de São Paulo;
• Em julho, doou materiais para 
a construção da nova sede da  
Associação Reciclázaro, organização 
que ajuda pessoas em situação de 
risco a obterem renda por meio da 
coleta seletiva e reciclagem;
• Em agosto, encaminhou cartuchos 
vazios para o Projeto Dodói, parce-
ria do Instituto Maurício de Souza e 
da Associação Brasileira de Linfoma 
e Leucemia (ABRALE). A iniciativa  

atende a 2 mil crianças hospitalizadas, 
portadoras das doenças, contribuin-
do para aumentar o bem-estar e  
qualidade de vida dos pacientes; 
• Entre junho e agosto, após a  
renovação da estrutura de informática, 
doou mais de 200 computadores 
para sete associações beneficentes, 
que realizam projetos de inclusão 
digital, em São Paulo;  
• Em dezembro de 2010, duas insti
tuições parceiras da ONG Banco de 
Alimentos receberam cestas de Natal, 
totalizando 188 pessoas benefi ciadas, 
entre adultos e crianças.

Campanha do Agasalho 2010.



2006  
Associação para Crianças 
e Adolescentes com Câncer
Hospital Santa Marcelina
R$ 45.966,65. 

2007- 2008 
Centro de Recuperação e 
Educação Nutricional (CREN), 
entidade que combate a 
desnutrição materno-infantil
R$ 144.659,38.
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Apoio financeiro
Desde 2006, a Seguros Unimed reverte 1% do seu Imposto de 
Renda Devido às ações sociais amparadas pelo Fundo Municipal  
dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD), da Lei  
Federal 8069/90.
A empresa também incentiva a doação de 6% do IR Devido dos 
seus colaboradores ao FUMCAD.

revitalização do centro de são paulo 
No segundo semestre de 2010, a seguradora contribuiu com a 
Associação Viva o Centro, entidade que trabalha na revitalização 
do centro da cidade de São Paulo.

Lar das Crianças 
da Congregação 
Israelita Paulista.

2009 
Fundação da Faculdade de Medicina 
de São Paulo - Projeto da Saúde da 
Criança e Adolescente 
R$ 86.650,61.

2010 
Lar das Crianças da 
Congregação Israelita 
Paulista 
R$ 136.831,34.



Catarina. Por meio da prática do 
esporte, o Surf Comunitário contribui 
para o desenvolvimento socioedu - 
cativo de crianças e adolescentes 
de baixa renda. Em 2010, foram  
atendidos em média, por bimestre, cerca 
de 250 pessoas indiretamente, entre 
alunos, familiares e professores.
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Incentivo ao Esporte

Além de patrocínio financeiro, a  
Seguros Unimed apoia projetos  
sociais focados em esportes. Em  
2010, com base na Lei de Incentivo 
ao Esporte, a empresa destinou 1% do  
IR Devido, no valor de R$ 136.831,34, 
para a Rede Acesso: instituição do 
terceiro setor que realiza projetos 
esportivos e culturais de cunho social 
e educacional.

surf comunitário 
Desde 2006, a Seguros Unimed apoia 
o projeto, desenvolvido pela Unimed 
Litoral, em Balneário Camboriú, Santa 

“O Surf Comunitário é um projeto de extrema importância para 
a comunidade. Promove o desenvolvimento integral do aluno, 
incentiva a socialização e o espírito de equipe, reforça a prática 
de esportes e o lazer e, consequentemente, proporciona bem-estar 
e estilo de vida mais saudável.”  cléia regina salomé silva, pedagoga do projeto
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A Seguros Unimed também está  
comprometida com iniciativas que  
visam o desenvolvimento socioeco-
nômico do Brasil. Por isso, participa de  
comissões e grupos de trabalho  
relacionados às questões de  
interesse público e de responsa-
bilidade social.

instituto brasileiro de

governança corporativa (ibgc) 
Organização exclusivamente dedi-
cada à promoção da Governança 
Corporativa no Brasil. É o principal 
fomentador das práticas e discussões 
sobre o tema. A seguradora participa 
do comitê de comunicação e con-
tribuiu na elaboração do Caderno 
de Comunicação.

Adesão a Iniciativas

instituto ethos de empresas

e responsabilidade social 
Organização não governamental, 
criada com a “missão de mobilizar, 
sensibilizar e ajudar as empresas a 
administrar seus negócios de forma 
socialmente responsável, tornando-as  
parceiras na construção de uma 
sociedade sustentável e justa”. A  
empresa é associada desde 2002. 

wwf-brasil

Desde 2007, a companhia apoia 
financeiramente a instituição em  
projetos de preservação ambiental.

instituto criança é vida 
Entidade beneficente que assiste  
a mais de 21 mil famílias de baixa 
renda, com importantes projetos 
que priorizam a saúde física e emo-
cional de crianças de 0 a 12 anos. 
A Seguros Unimed apoia o Instituto 
Criança é Vida em suas ações desde 
2006 e, em 2010, foi a responsável  
por 5% do total de receitas de  
doações do Instituto Criança é Vida. 
Cerca de 10 mil crianças e 18 mil 
adultos de comunidades de baixa 
renda participaram dos projetos de 
educação para a saúde.
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A atuação empresarial e social da 
Seguros Unimed é reconhecida por seus 
públicos e sociedade em geral.  

anuário valor 1000
Publicação do jornal Valor Econômico.  
A Seguros Unimed foi destaque 
no ranking das maiores empresas 
de Seguro Saúde, ocupando a 5a 
colocação em 2010, ante o 6o  
lugar em 2009. No ranking das 50 
maiores empresas de Previdência e 
Vida, está na 16a colocação, frente 
a 18a, em 2009.

exame – maiores e melhores 
Em 2010, a companhia esteve entre 
as 50 maiores seguradoras do País 
por vendas, de acordo com o anuário 
da revista Exame. No ramo Saúde, 
a empresa subiu cinco posições em 

relação ao levantamento de 2009, 
ocupando a 30a colocação. Já a Unimed 
Seguradora apareceu pela primeira 
vez no ranking, na 50a posição.

as melhores da dinheiro 
Publicação anual da revista Isto É 
Dinheiro, da Editora Três. A Seguros 
Unimed conquistou o terceiro lugar 
na categoria Inovação e Qualidade, 
entre as empresas do setor Seguros 
e Previdência.

selo unimed de 
responsabilidade social 
Concedido pela Unimed do Brasil e 
pela Fundação Unimed às coopera-
tivas e empresas do Complexo que 
promovem iniciativas socialmente  
responsáveis. Desde 2005, a Seguros 
Unimed recebe o selo anualmente.

Reconhecimento
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prêmio segurador brasil 
Promovido pela revista Segurador 
Brasil, da Editora Brasil Notícias. Em 
2010, a Seguros Unimed foi pre-
miada em duas categorias: “Melhor 
Desempenho” e “Destaque Líder em 
Vendas – Seguros Populares”.

troféu gaivota de ouro 
A Seguros Unimed foi homenageada  
nas categorias “Excelência em  
Crescimento no Faturamento de 

Carlos Eduardo Martins 
(à esq) na cerimônia 
de entrega do Troféu 
Gaivota de Ouro.

Dr. Mauri (à esq.) e Dr. 
Rafael recebem o Prêmio 

Segurador Brasil.

Prêmios” e “Excelência no Atendi-
mento Através da Rede de Hospitais 
Diferenciados”, durante a 10a edição 
do Prêmio Mercado de Seguros.

Além desses reconhecimentos, rece-
beu a classificação A+, do Comitê 
de Classificação de Risco da Austin 
Rating Serviços Financeiros, pela 
sua solidez financeira.



Índice Remissivo GRI
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Índice Remissivo GRI | Perfil 

Página correspondente 
no relatório

Estratégia e Análise

1.1 p. 3-4

Perfil Organizacional

2.1 p. 5-6

2.2 p. 14-19

2.3 p. 5-6

2.4 p. 8-9

2.5 p. 8-10

2.6 p. 5-6

2.7 p. 14-19

2.8 p. 8-9; 14-19

2.9 p. 8-10

2.10 p. 85-86

Parâmetros para o relatório

3.1 p. 107

3.2 p. 107

3.3 p. 107

3.4 p. 107

3.5 p. 27-32

3.6 p. 107

3.7 p. 107

3.8 p. 107

3.9 -

3.10 p. 107

3.11 p. 107

3.12 p. 88-90

3.13 -

Governança, Compromissos 
e Engajamento

4.1 p. 20-22

4.2 -

4.3 p. 20-22

4.4 -

4.5 -

4.6 -

4.7 -

4.8 p. 7; 23

4.9 -

4.10 -

4.11 -

4.12 -

4.13 p. 32

4.14 p. 31-32

4.15 -

4.16 -

4.17 -
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Indicador GRI Indicador Seguros Unimed Desempenho em 2010
Página correspondente 

no relatório

EC1

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, 
remuneração de empregados, doações e outros investimentos na comunidade, 
lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos – valores 
apresentados no Balanço Financeiro e tabela IBASE 

- p. 92-101; 109-137

EC4 Abatimento de impostos R$ 473.662,68 p. 82-84

EC6 Inserção de pequenas empresas e cooperativas na lista de fornecedores da empresa - p. 56

EC9 Benefícios econômicos do seguro ao indivíduo e sua família - p. 14-18

EN4 Consumo de energia indireta (fonte: energia elétrica – AES Eletropaulo) 430.653 kWh p. 89

EN8 Consumo de água (fonte: abastecimento municipal de água - SABESP) 3.486 m³ p. 89

EN16

Estimativa do volume anual de emissões diretas e indiretas de dióxido de carbono 
equivalente (CO2e), em toneladas

p. 76Total de emissões 567,55 t CO2e

Diretas 180,82  t CO2e

Indiretas 386,73  t CO2e

EN26 Iniciativas de desmaterialização de processos - p. 72

LA1 Número de funcionários ao final de 2010 621 p. 10; 31; 38

LA2 Taxa geral de rotatividade de funcionários 2,20% p. 89

LA4
Percentual de funcionários abrangidos por acordos de negociação coletiva junto ao 
Sindicato dos Securitários

100% p. 89

LA6
Número de funcionários que integram a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), que ajuda no monitoramento e aconselhamento sobre programas de 
segurança e saúde ocupacional.

5 p. 89

LA7
 

Saúde ocupacional

p. 89

Dias perdidos 939

Acidentes de trajeto 2

Auxílio-doença 3

Índice de absenteísmo (média mensal) 1,88%

LA8 Programa Viver Melhor - p. 48-49

LA9
Temas de saúde e segurança cobertos por acordo coletivo com Sindicato dos 
Securitários para os funcionários da central de relacionamento (teleatendimento): 
horas de trabalho, sala de descompressão, horário para lanche. 

- p. 89

Índice Remissivo GRI | Indicadores de Desempenho 
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LA10 Total de horas de treinamentos realizados 10.252 p. 40

LA11
Programas e ações internas com o objetivo de capacitar, aperfeiçoar e desenvolver o 
capital humano 

- p. 40-43

LA12
Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira

100% p. 43

LA13
Distribuição de funcionários por gênero, etnia, escolaridade e outros indicadores de 
diversidade

- p. 37-39

LA14

Salários de homens e mulheres, por categoria funcional (valores por mês) Homens          Mulheres

p. 90

Cargos Executivos 52.050,77             -

Cargos Superintendente 19.928,66      17.814,41

Cargos Gerenciais 9.923,75        10.388,99

Cargos de Supervisão 6.137,93         6.224,07

Cargos Funcionais 2.761,54         2.540,30

HR2
A partir 2011, avaliação de novos fornecedores de acordo com critérios legais e de 
sustentabilidade

- p. 57-58  

HR4 Número total de casos de discriminação 0 p. 90

SO2
Percentual de negócios (matriz e escritórios regionais) submetido a avaliações de 
riscos relacionados à corrupção  

100% p. 90

SO4
Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção: Medidas cabíveis junto aos 
órgãos de repressão

- p. 90

PR5

Pesquisas de satisfação dos clientes realizada em 2010. 
Percentual de clientes satisfeitos com

p. 62o Seguro Saúde 80%

o Seguro de Vida 77%

os canais de atendimento 96%

PR6
A Seguros Unimed segue os princípios de autorregulação estabelecidos pelo CONAR 
– Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária

p. 90

Índice Remissivo GRI | Indicadores de Desempenho
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Unimed Seguradora S.A | Balanço Social - IBASE 2010

1. Base de Cálculo 2010 Valor (Mil reais) 2009 Valor (Mil reais) 2008 Valor (Mil reais)

Receita líquida (RL) 249.574.503,69 226.434.600,78 199.597.911,01

Resultado operacional (RO) 86.533.426,71 53.978.742,40 48.927.238,27

Folha de pagamento bruta (FPB) 13.670.781,00 12.822.427,32 11.883.409,97

2. Indicadores Sociais Internos Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 1.971.760,12 14,42% 0,79% 2.228.021,98 17,38% 0,98% 1.944.636,90 16,36% 0,97%

Encargos sociais compulsórios 8.243.462,85 60,30% 3,30% 6.887.996,75 53,72% 3,04% 3.464.836,30 29,16% 1,74%

Previdência privada 298.795,94 2,19% 0,12% 278.814,42 2,17% 0,12% 213.841,77 1,80% 0,11%

Saúde 795.828,40 5,82% 0,32% 809.961,49 6,32% 0,36% 755.828,43 6,36% 0,38%

Segurança e saúde no trabalho 311.434,79 2,28% 0,12% 148.434,15 1,16% 0,07% 49.683,25 0,42% 0,02%

Educação 116.415,18 0,85% 0,05% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Cultura 2.487,29 0,02% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Capacitação e 
desenvolvimento profissional

97.610,81 0,71% 0,04% 422.093,27 3,29% 0,19% 373.736,95 3,15% 0,19%

Creches ou auxílio-creche 126.926,53 0,93% 0,05% 134.803,59 1,05% 0,06% 81.727,10 0,69% 0,04%

Participação nos lucros ou resultados 882.458,95 6,46% 0,35% 772.157,62 6,02% 0,34% 707.468,55 5,95% 0,35%

Outros 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Total - Indicadores sociais internos 12.847.180,86 93,98% 5,15% 11.682.283,27 91,11% 5,16% 7.591.759,25 63,89% 3,80%

3. Indicadores Sociais Externos     Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Educação 7.981,05 0,01% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 1.967,00 0,00% 0,00%

Cultura 130.000,00 0,15% 0,05% 195.000,00 0,36% 0,09% 0,00 0,00% 0,00%

Saúde e saneamento 10.000,00 0,01% 0,00% 56.694,33 0,11% 0,03% 0,00 0,00% 0,00%

Esporte 2.206.140,67 2,55% 0,88% 498.314,50 0,92% 0,22% 3.000,00 0,01% 0,00%

Combate à fome e segurança alimentar 0,00 0,01% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 51.704,64 0,11% 0,03%

Outros 8354,44 0,01% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 28.133,00 0,06% 0,01%

Total das contribuições para a sociedade 2.362.476,16 2,73% 0,95% 750.008,83 1,39% 0,33% 84.804,64 0,17% 0,04%

Tributos (excluídos encargos sociais) 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Total - Indicadores sociais externos 2.362.476,16 2,73% 0,95% 750.008,83 1,39% 0,33% 84.804,64 0,17% 0,04%
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4. Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Investimentos relacionados com a 
produção/ operação da empresa

7.783,80 0,01% 0,00% 2.940,00 0,01% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Investimentos em programas
 e/ou projetos externos

109.200,00 0,13% 0,04% 70.000,00 0,13% 0,03% 48.000,00 0,10% 0,02%

Total dos investimentos em meio ambiente 116.983,80 0,14% 0,05% 72.940,00 0,14% 0,03% 48.000,00 0,10% 0,02%

Quanto ao estabelecimento de “metas 
anuais” para minimizar resíduos, o 
consumo em geral na produção/ 
operação e aumentar a eficácia na 
utilização de recursos naturais, a empresa

(  ) não possui metas     (  ) cumpre de 51 a 75%  
( x ) cumpre de 0 a 50%     (  ) cumpre de 76 a 100%

(  ) não possui metas    (  ) cumpre de 51 a 75% 
( x ) cumpre de 0 a 50%   (  ) cumpre de 76 a 100%

(  ) não possui metas    ( x ) cumpre de 51 a 75%
(  ) cumpre de 0 a 50%   (  ) cumpre de 76 a 100%

5. Indicadores do Corpo Funcional 2010 2009 2008

Nº de empregados(as) ao final do período 284 267 256

Nº de admissões durante o período 92 51 55

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 33 19 19

Nº de estagiários(as) 4 0 6

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 40 35 34

Nº de mulheres que trabalham na empresa 176 162 154

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 39,40% 42% 34%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 13 35 36

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 0 3,57 3

Nº de portadores(as) de deficiência 
ou necessidades especiais

11 8 7

6. Informações relevantes quanto ao 
exercício da cidadania empresarial

2010 2009 2008

Relação entre a maior e a menor 
remuneração na empresa

47% 121,92 121,92

Número total de acidentes de trabalho 2 1,86 3

Os projetos sociais e 
ambientais desenvolvidos pela 
empresa foram definidos por:

(  ) direção
( x ) direção e 

gerências
(  ) todos(as) 

empregados(as)
(  ) direção

( x ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção
( x ) direção e 

gerências
(  ) todos(as) 

empregados(as)

Unimed Seguradora S.A | Balanço Social - IBASE 2010
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2010 2009 2008

Os pradrões de segurança e salubridade no 
ambiente de trabalho foram definidos por:

(  ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) todos(as) + 
Cipa

( x ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) todos(as) + 
Cipa

( x ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) todos(as) + 
Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito 
de negociação coletiva e à representação 
interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

(  ) não se 
envolve

(  ) segue as 
normas da OIT

( x ) incentiva e 
segue a OIT

(  ) não se 
envolve

(  ) segue as 
normas da OIT

( x ) incentiva e 
segue a OIT

(  ) não se 
envolve

(  ) segue as 
normas da OIT

( x ) incentiva e 
segue a OIT

A previdência privada contempla: (  ) direção
(  ) direção e 

gerências
( x ) todos(as) 

empregados(as)
(  ) direção

(  ) direção e 
gerências

( x ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção
(  ) direção e 

gerências
( x ) todos(as) 

empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados 
contempla:

(  ) direção
(  ) direção e 

gerências
( x ) todos(as) 

empregados(as)
(  ) direção

(  ) direção e 
gerências

( x ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção
(  ) direção e 

gerências
(x) todos(as) 

empregados(as)

Na seleção dos fornecedores, 
os mesmos padrões éticos e 
de responsabilidade social e 
ambiental adotados pela empresa:

(  ) não são 
considerados

( x ) são 
sugeridos

(  ) são exigidos
(  ) não são 

considerados
( x ) são 

sugeridos
(  ) são exigidos

(  ) não são 
considerados

( x ) são 
sugeridos

(  ) são exigidos

Quanto à participação de 
empregados(as) em programas de 
trabalho voluntário, a empresa:

(  ) não se 
envolve

(  ) apóia
( x ) organiza e 

incentiva
(  ) não se 
envolve

(  ) apóia
( x ) organiza e 

incentiva
(  ) não se 
envolve

(  ) apóia
( x ) organiza e 

incentiva

Número total de reclamações e críticas 
de consumidores(as):

na empresa:
1115

no Procon , 
ANS, SUSEP e 

outros: 21           

na Justiça: 
149            

na empresa:
-

no Procon , 
ANS, SUSEP 

e outros:               
32

na Justiça:             
173

na empresa:                                
-

no Procon, ANS, 
SUSEP e outros: 

12

na Justiça:
160

% de reclamações e críticas atendidas 
ou solucionadas:

na empresa: 
96%

no Procon, ANS, 
SUSEP e outros: 

91%        

na Justiça:       
77%    

na empresa:
-

no Procon, ANS, 
SUSEP e outros:        

100 %

na Justiça:
60,69 %

na empresa:                        
-

no Procon, ANS, 
SUSEP e outros: 

100% 

na Justiça:
100%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2010:  124.709.865,18 Em 2009:  88.640.838,23 Em 2008:  202.611.121,19

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
22% governo 23% colaboradores 10,42% acionistas 

1% terceiros 44% retido
31% governo 25% colaboradores 12% acionistas 

1% terceiros 31% retido
11% governo 10% colaborador 4%acionista 

61% terceiro 15% retido

7. Outras Informações
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1. Base de Cálculo 2010 Valor (Mil reais) 2009 Valor (Mil reais) 2008 Valor (Mil reais)

Receita líquida (RL)* 539.178.953,86 439.641.530,38 345.481.435,38

Resultado operacional (RO) 63.032.332,41 17.552.901,01 21.510.294,47

Folha de pagamento bruta (FPB) 15.122.613,57 11.836.651,19 11.471,997

2. Indicadores Sociais Internos Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 2.520.243,00 16,67% 0,47% 2.632.931,95 22,24% 0,60% 2.116.000,90 18444,92% 0,61%

Encargos sociais compulsórios 9.118.935,98 60,30% 1,69% 7.137.500,67 60,30% 1,62% 3.733.119,59 32514,15% 1,08%

Previdência privada 63.063,53 0,42% 0,01% 59.455,97 0,50% 0,01% 50.130,30 436,98% 0,01%

Saúde 929.430,10 6,15% 0,17% 926.276,82 7,83% 0,21% 796.762,66 6945,28% 0,23%

Segurança e saúde no trabalho 311.434,79 2,06% 0,06% 148.434,15 1,25% 0,03% 52.803,80 460,28% 0,02%

Educação 116.415,18 0,77% 0,02% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Cultura 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Capacitação e 
desenvolvimento profissional

97.610,81 0,65% 0,02% 376.292,22 3,18% 0,09% 455.857,14 3973,65% 0,13%

Creches ou auxílio-creche 146.206,84 0,97% 0,03% 124.443,01 1,05% 0,03% 77.506,01 675,61% 0,02%

Participação nos lucros ou resultados 1.051.459,72 6,95% 0,20% 833.935,01 7,05% 0,19% 860.282,09 7498,97% 0,25%

Outros 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Total - Indicadores sociais internos 14.354.799,95 94,92% 2,66% 12.239.269,80 103,40% 2,78% 8.142.462,49 70976,85% 2,36%

3. Indicadores Sociais Externos     Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Educação 68.225,00 0,11% 0,01% 52.788,00 0,30% 0,01% 57.399,32 0,27% 0,02%

Cultura 70.000,00 0,11% 0,01% 105.000,00 0,60% 0,02% 0,00 0,00% 0,00%

Saúde e saneamento 0,00 0,00% 0,00% 29.956,28 0,17% 0,01% 0,00 0,00% 0,00%

Esporte 2.245.223,64 3,56% 0,42% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Combate à fome e segurança alimentar 0,00 0,00% 0,00% 550,36 0,00% 0,00% 34.070,84 0,16% 0,01%

Outros 8.354,44 0,01% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Total das contribuições para a sociedade 2.391.803,08 3,79% 0,44% 188.294,64 1,07% 0,04% 91.470,16 0,43% 0,03%

Tributos (excluídos encargos sociais) 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Total - Indicadores sociais externos 2.391.803,08 3,79% 0,44% 188.294,64 1,07% 0,04% 91.470,16 0,43% 0,03%
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4. Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Investimentos relacionados com a 
produção/ operação da empresa

2721,20 0,00% 0,00% 1.900,00 0,01% 0,00% 3.003,00 0,01% 0,00%

Investimentos em programas
 e/ou projetos externos

0,00 0,00% 0,00% 92.718,63 0,53% 0,02% 0,00 0,00% 0,00%

Total dos investimentos em meio ambiente 2.721,20 0,00% 0,00% 94.618,63 0,54% 0,02% 3.003,00 0,01% 0,00%

Quanto ao estabelecimento de “metas 
anuais” para minimizar resíduos, o 
consumo em geral na produção/ 
operação e aumentar a eficácia na 
utilização de recursos naturais, a empresa

(  ) não possui metas     (  ) cumpre de 51 a 75%  
( x ) cumpre de 0 a 50%     (  ) cumpre de 76 a 100%

(  ) não possui metas    (  ) cumpre de 51 a 75% 
( x ) cumpre de 0 a 50%   (  ) cumpre de 76 a 100%

(  ) não possui metas    (  ) cumpre de 51 a 75%
( x ) cumpre de 0 a 50%   (  ) cumpre de 76 a 100%

5. Indicadores do Corpo Funcional 2010 2009 2008

Nº de empregados(as) ao final do período 337 330 285

Nº de admissões durante o período 105 70 68

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 33 20 19

Nº de estagiários(as) 2 3 0

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 59 44 37

Nº de mulheres que trabalham na empresa 205 198 160

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 46% 50% 50%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 21 43 30

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 0,1 5,26 2

Nº de portadores(as) de deficiência 
ou necessidades especiais

8 9 9

6. Informações relevantes quanto ao 
exercício da cidadania empresarial

2010 2009 2008

Relação entre a maior e a menor 
remuneração na empresa

47% 1,86 60,54

Número total de acidentes de trabalho 0 0 1

Os projetos sociais e 
ambientais desenvolvidos pela 
empresa foram definidos por:

(  ) direção
( x ) direção e 

gerências
(  ) todos(as) 

empregados(as)
(  ) direção

( x ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção
( x ) direção e 

gerências
(  ) todos(as) 

empregados(as)
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2010 2009 2008

Os pradrões de segurança e salubridade no 
ambiente de trabalho foram definidos por:

(  ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) todos(as) + 
Cipa

( x ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) todos(as) + 
Cipa

( x ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) todos(as) + 
Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito 
de negociação coletiva e à representação 
interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

(  ) não se 
envolve

(  ) segue as 
normas da OIT

( x ) incentiva e 
segue a OIT

(  ) não se 
envolve

(  ) segue as 
normas da OIT

( x ) incentiva e 
segue a OIT

(  ) não se 
envolve

(  ) segue as 
normas da OIT

( x ) incentiva e 
segue a OIT

A previdência privada contempla: (  ) direção
(  ) direção e 

gerências
( x ) todos(as) 

empregados(as)
(  ) direção

(  ) direção e 
gerências

( x ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção
(  ) direção e 

gerências
( x ) todos(as) 

empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados 
contempla:

(  ) direção
(  ) direção e 

gerências
( x ) todos(as) 

empregados(as)
(  ) direção

(  ) direção e 
gerências

( x ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção
(  ) direção e 

gerências
(x) todos(as) 

empregados(as)

Na seleção dos fornecedores, 
os mesmos padrões éticos e 
de responsabilidade social e 
ambiental adotados pela empresa:

(  ) não são 
considerados

( x ) são 
sugeridos

(  ) são exigidos
(  ) não são 

considerados
( x ) são 

sugeridos
(  ) são exigidos

(  ) não são 
considerados

( x ) são 
sugeridos

(  ) são exigidos

Quanto à participação de 
empregados(as) em programas de 
trabalho voluntário, a empresa:

(  ) não se 
envolve

(  ) apóia
( x ) organiza e 

incentiva
(  ) não se 
envolve

(  ) apóia
( x ) organiza e 

incentiva
(  ) não se 
envolve

(  ) apóia
( x ) organiza e 

incentiva

Número total de reclamações e críticas 
de consumidores(as):

na empresa:
1443

no Procon , 
ANS, SUSEP e 

outros: 63           

na Justiça: 
125            

na empresa:
-

no Procon , 
ANS, SUSEP 

e outros:               
49

na Justiça:             
-

na empresa:                                
-

no Procon, ANS, 
SUSEP e outros: 

31

na Justiça:
48

% de reclamações e críticas atendidas 
ou solucionadas:

na empresa: 
91%

no Procon, ANS, 
SUSEP e outros: 

76%        

na Justiça:       
88%    

na empresa:
-

no Procon, ANS, 
SUSEP e outros:        

100 %

na Justiça:
-

na empresa:                        
-

no Procon, ANS, 
SUSEP e outros: 

100% 

na Justiça:
100%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2010:  99.526.602,84 Em 2009:  49.345.689,81 Em 2008:  303.900.779,12

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
26% governo 26% colaboradores 3% acionistas 

0,3% terceiros 32% retido
27% governo 53% colaboradores 2% acionistas 

0% terceiros 18% retido
4% governo 7% colaborador 0,4%acionista 

85% terceiro 4% retido

7. Outras Informações

* Receita = Prêmio retido(+ ou -) Provisões Técnicas (-) Tributos Diretos ( PIS/COFINS) – Conforme IN36 de 22/12/2009.   
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Unimed Seguradora S.A | Demonstração do Valor Adicionado

Descrição 2010 2009

1. Receitas  324.307.525,32  291.834.297,99 

1.1 Receitas com operações de seguros  267.927.061,06  245.361.697,73 

1.2 Receitas com operações de previdência complementar  50.544.377,38  41.738.930,45 

1.3 Rendas com Taxa de Gestão e Outras Taxas  3.749.555,77  3.310.193,01 

1.4 Outras  2.196.451,92  1.594.900,49 

1.5 Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (Constituição)  (109.920,81)  (171.423,69)

2. Variação das Provisões Técnicas  (48.596.086,63)  (43.052.814,81)

2.1 Operações de seguros  (817.463,59)  (1.876.343,01)

2.2 Operações de previdência  (47.778.623,04)  (41.176.471,80)

3. Receita Líquida Operacional (1+2)  275.711.438,69  248.781.483,18 

4. Benefícios e Sinistros  (123.927.967,27)  (107.956.326,98)

4.1 Sinistros  (114.564.316,27)  (105.773.693,54)

4.2 Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados  (3.431.618,70)  (429.580,27)

4.3 Despesas com benefícios e resgates  (2.605.030,91)  (1.664.595,76)

4.4 Variação da provisão de eventos ocorridos, mas não avisados  (2.705,55)  (8.644,48)

4.5 Outras  (3.324.295,84)  (79.812,93)

5. Insumos Adquiridos de Terceiros  (61.854.774,13)  (55.632.297,55)

5.1 Materiais, energia e outros  (26.121.047,86)  (21.558.759,07)

5.2 Serviços de terceiros, comissões líquidas  (36.469.916,87)  (34.652.871,85)

5.3 Variação das despesas de comercialização diferidas  736.190,60  579.333,37 

6. Valor Adicionado Bruto (3-4-5)  89.928.697,29  85.192.858,65 

7. Depreciação, Amortização e Exaustão  (1.461.047,56)  (2.031.102,01)

8. Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (6-7)  88.467.649,73  83.161.756,64 
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Unimed Seguradora S.A | Demonstração do Valor Adicionado

Descrição 2010 2009

9. Valor Adicionado Recebido em Transferência  36.242.215,45  5.479.081,59 

9.1 Receitas financeiras  18.892.276,12  12.322.765,70 

9.2 Resultado de equivalência patrimonial  34.846.193,13  9.880.930,63 

9.3 Resultado com operaçoes de resseguros cedidos  (333.679,20)  (144.780,66)

9.4 Resultado com operaçoes de cosseguros cedidos  (17.201.414,58)  (16.905.973,28)

9.5 Outras  38.839,98  326.139,20 

10. Valor Adicionado a Distribuir (8+9)  124.709.865,18  88.640.838,23 

11. Distribuição Do Valor Adicionado *  124.709.865,18  88.640.838,23 

11.1 Pessoal  28.516.442,24  21.872.610,88 

11.1.1  Remuneração direta  17.858.952,76  15.720.334,07 

11.1.2  Benefícios  9.519.319,74  5.143.729,65 

11.1.3  FGTS  1.138.169,74  1.008.547,16 

11.2  Impostos, taxas e contribuições  27.526.673,87  27.842.208,03 

11.2.1  Federais  27.318.517,99  27.685.779,43 

11.2.2  Estaduais  2.641,03  17.506,11 

11.2.3  Municipais  205.514,85  138.922,49 

11.3  Remuneração de capitais de terceiros  1.009.652,26  950.289,62 

11.3.2  Aluguéis  1.009.652,26  950.289,62 

11.4  Remuneração de capitais próprio  67.657.096,81  37.975.729,70 

11.4.1  Juros sobre o capital próprio  13.001.343,10  7.000.000,00 

11.4.2  Dividendos  -    3.607.694,32 

11.4.3 Lucros retidos do exercício  54.655.753,71  27.368.035,38 

* O total do item 11 deve ser exatamente igual ao item 10.
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Unimed Seguros Saúde S.A | Demonstração do Valor Adicionado

Descrição 2010 2009

1. Receitas  546.722.984,00  447.152.005,58 

1.1 Receitas com operações de seguros  546.836.456,18  446.515.713,07 

1.4 Outras  1.154.716,68  883.260,33 

1.5 Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (Constituição)  (1.268.188,86)  (246.967,82)

2. Variação das Provisões Técnicas  84.986,91  (1.286.436,33)

2.1 Operações de seguros  84.986,91  (1.286.436,33)

3. Receita Líquida Operacional (1+2)  546.807.970,91  445.865.569,25 

4. Benefícios e Sinistros  (411.082.631,24)  (353.908.641,22)

4.1 Sinistros  (396.959.642,42)  (339.036.052,25)

4.2 Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados  (14.122.988,82)  (14.872.588,97)

5. Insumos Adquiridos de Terceiros  (55.085.454,38)  (55.987.868,01)

5.1 Materiais, energia e outros  (23.181.970,12)  (22.946.843,43)

5.2 Serviços de terceiros, comissões líquidas  (32.573.948,83)  (32.767.632,44)

5.3 Variação das despesas de comercialização diferidas  670.464,57  (273.392,14)

6. Valor Adicionado Bruto (3-4-5)  80.639.885,29  35.969.060,02 

7. Depreciação, Amortização e Exaustão  (2.401.706,51)  (2.355.806,60)

8. Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (6-7)  78.238.178,78  33.613.253,42 

9. Valor Adicionado Recebido Em Transferência  21.288.424,06  15.732.436,39 

9.1 Receitas financeiras  18.505.698,84  15.391.136,28 

9.2 Resultado de equivalência patrimonial  (59.618,54)  (289.145,76)

9.5 Outras  2.842.343,76  630.445,87 

10. Valor Adicionado a Distribuir (8+9)  99.526.602,84  49.345.689,81 

11. Distribuição do Valor Adicionado *  99.526.602,84  49.345.689,81 

11.1 Pessoal  32.435.519,48  26.111.090,79 

11.1.1  Remuneração direta  21.389.624,00  15.580.738,69 
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Unimed Seguros Saúde S.A | Demonstração do Valor Adicionado

Descrição 2010 2009

11.1.2  Benefícios  9.879.315,46  9.508.090,56 

11.1.3  FGTS  1.166.580,02  1.022.261,54 

11.2 Impostos, taxas e contribuições  31.886.262,14  13.348.448,45 

11.2.1  Federais  31.724.839,20  13.018.434,42 

11.2.2  Estaduais  1.875,39  33.756,11 

11.2.3  Municipais  159.547,55  296.257,92 

11.3 Remuneração de capitais de terceiros  358.628,52  5.212,33 

11.3.2  Aluguéis  358.628,52  5.212,33 

11.4 Remuneração de capitais próprio  34.846.192,70  9.880.938,24 

11.4.2  Dividendos  3.310.388,31  938.689,13 

11.4.3  Lucros retidos do exercício  31.535.804,39  8.942.249,11 

11.4.4  Participação dos não controladores nos lucros retidos 
(só p/ consolidação)

* O total do item 11 deve ser exatamente igual ao item 10.



Glossário
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carência 
Período durante o qual a sociedade 
está isenta de qualquer responsa
bilidade indenizatória pela morte 
do segurado.

carregamento do prêmio 
Sobrecarga adicionada ao prêmio 
puro para cobertura dos gastos de 
aquisição dos negócios, despesas 
de gestão da sociedade e remune
ração do capital empregado.

certificado de seguro 
Nos seguros em grupo, é o docu mento 
expedido pela sociedade seguradora 
provando a existência do seguro 
para cada indivíduo componente 
do grupo segurado.

classe de risco 
Expressão empregada para designar 
a situação do risco quando encarado 
sob determinado aspecto.

adesão 
Termo utilizado para definir caracte
rísticas do contrato de seguro;  
contrato de adesão; ato ou efeito 
de aderir.

aditivo 
Termo utilizado para definir instru
mento do contrato de seguro utilizado 
para alterar a apólice sem, contudo, 
alterar a cobertura básica nela  
contida, o mesmo que endosso.

aceitação 
Ato pelo qual o segurador aceita o 
seguro que lhe foi proposto.

acidente 
É todo caso fortuito, especialmente 
aquele do qual deriva um dano.

acidente pessoal 
É toda lesão corporal, quer seja 
mortal ou não, causada efetiva e 
diretamente, ou por meios externos, 
violentos, súbitos e involuntários.

apólice 
É o instrumento do contrato de  
seguro. É o ato escrito que constitui 
a prova normal desse contrato.

beneficiário 
Pessoa em cujo proveito se faz o 
seguro.

benefício 
Importância que o segurador deve 
pagar na liquidação do contrato 
e que consiste em um capital ou 
uma renda.

cancelamento 
Baixa do seguro, no registro geral 
de apólice por falta de pagamento 
do prêmio, anulação do contrato ou 
pelo pagamento de indenização pela 
perda total do bem segurado.

capital segurado 
Termo utilizado pelo segurador para 
definir o valor do seguro no Seguro 
de Vida e Acidentes Pessoais.



franquia 
Termo utilizado pelo segurador 
para definir o valor calculado  
matematicamente e estabelecido no 
contrato de seguro até o qual ele 
não se responsabiliza a indenizar o 
segurado em caso de sinistro.

indenização 
Reparação do dano sofrido pelo 
segurado. 

liquidação de sinistros 
Expressão usada nos seguros dos 
ramos elementares para indicar o 
processo para apuração do dano 
em virtude da ocorrência do sinistro 
suscetível de ser indenizado.

prêmio 
É a soma em dinheiro paga pelo 
segurado ao segurador, para que 
este assuma a responsabilidade de 
um determinado risco.
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comissão 
Modo de pagamento empregado 
pelas sociedades seguradoras para 
remunerar o trabalho dos corretores 
de seguros.

comunicação do sinistro 
ou aviso de sinistro 
Obrigação imposta ao segurado de 
comunicar a ocorrência do sinistro 
ao segurador, afim de que este possa 
acautelar seus interesses.

corretor de seguros 
Termo que define pessoa física  
devidamente credenciada por meio 
de curso e exame de habilitação 
profissional, autorizada pelos órgãos 
competentes a promover a interme
diação de contrato de seguros e 
sua administração.

cosseguro 
Divisão de um risco segurado entre 
vários seguradores, ficando cada 
um deles responsável direto por 

uma quotaparte determinada do 
valor total do seguro.

duração do seguro 
Expressão usada para indicar o 
prazo de vigência do seguro.

endosso 
Modo pelo qual o segurador formaliza 
qualquer alteração em uma apólice 
de seguro.

evento 
Termo que define sinistro ou acon
tecimento previsto com cobertura 
ou não no contrato, que resulta 
em dano para o segurado.

extinção do contrato 
O contrato de seguro extinguese 
normalmente na data do seu venci
mento, fixada na apólice ou quando 
é paga indenização do todo pelo 
segurador.
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seguro 
Denominase contrato de seguro 
aquele que estabelece para uma das 
partes, mediante recebimento de um 
prêmio da outra parte, a obrigação 
de pagar a esta ou à pessoa por ela 
designada, determinada importância, 
no caso da ocorrência de um evento 
futuro e incerto ou de data incerta 
previsto no contrato.

seguro em grupo 
É o seguro feito coletivamente no 
ramo de vida e acidentes pessoais. 
É um contrato global, ajustado por 
estipulante, empregador, clube, etc., 
em favor de muitas pessoas, o qual se 
reparte em tantos contratos distintos 
quantos são as pessoas seguradas.

sinistro 
Termo utilizado para definir em qual
quer ramo ou carteira de seguro o 
acontecimento do evento previsto 
e coberto no contrato.

tábua de mortalidade 
Quadro que apresenta para um 
número determinado de indivíduos 
a probabilidade de morte ou de  
sobrevivência nas diversas idades.

tarifa 
Relação das taxas correspondentes 
a cada classe de risco. É de acordo 
com a taxa constante da tarifa que o 
segurador calcula o prêmio relativo 
ao seguro que lhe é proposto.

valor do seguro 
Importância dada ao objeto do  
seguro para efeitos de indenização 
e pagamento do prêmio.

fonte: superintendência de 
seguros privados (susep)



Metodologia
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Este Relatório de Sustentabilidade da Seguros Unimed é o primeiro ela
borado de acordo com as diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI).  
O novo formato substitui o Relatório Anual e o Balanço Social,  
publicados separadamente até 2009. O objetivo do Relatório de Sustenta
bilidade é aprimorar a gestão da empresa sobre o tema e divulgar  
seu desempenho econômico, social e ambiental, no período de 01 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2010. A Seguros Unimed autodeclara ter 
atingido nível C de aplicação das diretrizes do GRI (versão G3). 
Com publicação anual, o Relatório de Sustentabilidade contém  
informações referentes à Unimed Seguradora, a Unimed Seguros Saúde 
e a Unimed Previdência Privada, representadas pela marca Seguros 
Unimed. A íntegra do documento está disponível no site  da companhia 
(www.segurosunimed.com.br) e um Sumário Executivo impresso foi  
entregue a alguns públicos de interesse.

Metodologia



Tabelas financeiras
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Ativo 2010  2009

Circulante  548.859  437.757

Disponível  11.357  5.721

Caixa e bancos  11.353  5.721

Aplicações no mercado aberto  4  -

Aplicações  518.242  418.184

Títulos de renda fixa  166.322  118.425

Títulos de renda variável  59  53

Quotas de fundos de investimentos  351.846  299.692

Outras aplicações  21  20

(-) Provisão para desvalorização  (6)  (6)

Créditos das operações com seguros e resseguros  10.603  9.043

Prêmios a receber  10.844  9.835

Operações com seguradoras  2.699  2.097

Outros créditos operacionais  59  -

(-) Provisão para riscos de créditos  (2.999)  (2.889)

Créditos das operações com previdência complementar  392  355

Valores a receber  392  355

Títulos e créditos a receber  5.252  2.739

Títulos e créditos a receber 3.582 1.819

Créditos tributários e previdenciários  1.537  801

Outros créditos  133  119

Unimed Seguradora S.A | Balanços Patrimoniais
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   
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Ativo 2010  2009

Outros valores e bens  155  -

Bens a venda 155  -  

Despesas antecipadas  527  -

Despesas de comercialização diferidas  2.331 1.715

 Seguros e resseguros 2.331 1.715

Ativo Não Circulante   291.079 229.656

Realizável a longo prazo  112.478  134.077

Aplicações  81.131  110.007

Títulos de renda fixa  81.131  110.007

Títulos e créditos a receber  31.031  23.892

Créditos tributários e previdenciários  12.342  10.630

Depósitos judiciais e fiscais  18.689  13.262

Outros créditos a receber  12  12

(-) Provisão para riscos de créditos  (12)  (12)

Empréstimos e depósitos compulsórios 23 5

Empréstimos e depósitos compulsórios 23 5

Despesas de comercialização diferidas  293  173

Seguros e resseguros  293  173

Unimed Seguradora S.A | Balanços Patrimoniais
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   
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Ativo 2010  2009

Investimentos  150.958  75.696

Participações societárias - financeiras  150.691  75.265

Imóveis destinados a renda  255  535

Outros investimentos  380  380

(-) Provisão para desvalorização  (368)  (370)

(-) Depreciação  -  (114)

Imobilizado  22.824  14.691

Imóveis  13.098  13.098

Bens móveis  12.413  3.838

Outras imobilizações  312  306

(-) Depreciação  (2.999)  (2.551)

Intangível  4.819  5.192

Outros intangíveis  4.819  5.192

Total do ativo 839.938 667.413

Unimed Seguradora S.A | Balanços Patrimoniais
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.   
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Unimed Seguradora S.A | Balanços Patrimoniais
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   

Passivo 2010  2009

Circulante  79.477  68.997 

Contas a pagar  12.227  11.037 

Obrigações a pagar  8.250  6.498 

Impostos e encargos sociais a recolher  1.250  1.198 

Provisões trabalhistas 1.911 1.766

Impostos e contribuições 766 1.575

Outras contas a pagar 50 -

Débitos de operações com seguros e resseguros  4.469  4.631 

Prêmios a restituir  273  243 

Operações com seguradoras   1.581   2.194 

Operações com resseguradoras  130  36 

Corretores de seguros e resseguros  2.485  2.158 

Débitos das operações com previdência complementar  106  1 

Outros débitos operacionais  106  1 

Depósitos de terceiros    3.750   4.727 

Provisões técnicas - Seguros e resseguros   54.871  44.941 

Ramos elementares e vida em grupo  54.866  44.927 

Provisão de prêmios não ganhos  2.402   1.591 

Sinistros a liquidar 27.915 22.847

Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 15.812 12.380

Outras provisões 8.737 8.109
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Unimed Seguradora S.A | Balanços Patrimoniais
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   

Passivo 2010  2009

Vida individual e com cobertura de sobrevivência 5 14

Outras provisões  5 14

Provisões técnicas - Previdência complementar  4.054 3.660

Planos bloqueados 2.111 2.170

Provisão matemática de benefícios concedidos 17  18 

Provisão de insuficiência de contribuição 28 -

Provisão de benefícios a regularizar 2.066 2.152

Planos não bloqueados 1.943 1.490

Provisão de riscos não expirados 6 7

Provisão matemática de benefícios concedidos 832 685

Provisão de insuficiência de contribuição 573 331

Provisão de benefícios a regularizar 8 -

Provisão de excedente financeiro 70 -

Provisão de eventos ocorridos mas não avisados 55 52

Outras provisões 399 415

Passivo não circulante   457.180 384.901

Exigível a longo prazo   457.180 384.901

Contas a pagar  2.035 509

Obrigações a pagar 662 -

Tributos diferidos 1.178 -

Outras contas a pagar 195 509
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Unimed Seguradora S.A | Balanços Patrimoniais
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   

Passivo 2010  2009

Provisões técnicas - Seguros e resseguros  16.500 12.318

Ramos elementares e vida em grupo 6.661 5.575

Provisão de prêmios não ganhos 253 186

Provisão de sinistros a liquidar 6.408 5.389

Vida com cobertura de sobrevivência 9.839 6.743

Provisão matemática de benefícios a conceder 9.839 6.743

Provisões técnicas - Previdência complementar  403.867 344.567

Planos bloqueados 134 28

Provisão matemática de benefícios concedidos 134 28

Planos não bloqueados 403.733 344.539

Provisão matemática de benefícios a conceder 388.904 334.030

Provisão de oscilação de riscos 238 670

Provisão matemática de benefícios concedidos 5.317 4.046

Provisão de insuficiência de contribuição 7.417 4.462

Outras provisões 1.857 1.331

Outros débitos    34.778 27.507

Provisões judiciais 34.778 27.507

Patrimônio líquido   303.281 213.515

Capital social   110.737 94.112

Aumento de capital (em aprovação)  15.861 11.392

Ajustes de avaliação patrimonial  15.752 -

Reservas de capital  881 881
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Unimed Seguradora S.A | Balanços Patrimoniais
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   

Passivo 2010  2009

Reservas de lucros  160.160 107.130

(-) Ações em tesouraria  (110) -

  Total do passivo  839.938 667.413

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.   
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Unimed Seguradora S.A | Demonstrações de Resultados
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais, exceto o  lucro líquido por lote de mil ações)  

2010 2009

Prêmios emitidos líquidos  249.968  227.701

Contribuição para cobertura de riscos 758 755

Prêmios de resseguros cedidos (334) (145)

Prêmios retidos 250.392 228.311

Variações das provisões técnicas de prêmios (817) (1.876)

Prêmios ganhos 249.575 226.435

Sinistros retidos (117.996) (106.203)

Despesas de comercialização (27.585) (26.174)

Outras receitas e despesas operacionais (8.701) (9.545)

Rendas de contribuições e prêmios 50.544 41.739

(-) Constituição da provisão de benefícios a conceder (47.778) (41.176)

(=) Receitas de contribuições e prêmios de VGBL 2.766 563

Rendas com taxa de gestão e outras taxas 3.750 3.310

(-) Variação de outras provisões técnicas (5.932) (1.753)

Despesas de comercialização (470) (589)
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Unimed Seguradora S.A | Demonstrações de Resultados
exercícios em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais, exceto o  lucro líquido por lote de mil ações)   

2010 2009

Outras receitas  e despesas operacionais 478 453

Despesas administrativas (53.826) (47.297)

Despesas com tributos (9.292) (7.719)

Resultado financeiro 18.892 12.323

Resultado patrimonial 34.874 10.175

Resultado operacional 86.533  53.979 

Ganhos e perdas com ativos não correntes - 1.052

Resultado antes de impostos e participações 86.533 55.031

Imposto de renda (8.476) (9.941)

Contribuição social (5.274) (6.142)

Participações sobre o lucro (5.126) (972)

Lucro líquido do exercício 67.657 37.976

Quantidade de ações 1.940.515.999 1.831.128.919

Lucro líquido por lote de mil ações - R$ 34,87 20,74

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.   
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Unimed Seguradora S.A | Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   

Reservas de lucros

Capital social
Aumento de 
capital em 
aprovação

Ações em 
tesouraria

Reservas de            
capital

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial
Legal

Investimento e 
capital de giro

Lucros 
acumulados

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2008  66.020  13.742  (294)  378  -  5.785  86.780  -  172.411

Reversão de dividendos propostos em 31 de 
dezembro de 2008 - AGO de 26/03/2009

 -  -  -  -  -  -  1.547  - 1.547

Homologação do aumento de capital - Portaria 
SUSEP/DECON Nº. 955 de 19/03/2009

 13.742  (13.742)  -  -  -  -  -  -  -

Homologação do aumento de capital - Portaria 
SUSEP/DECON Nº. 992 de 01/06/2009

 14.350  -  -  -  -  -  (14.350)  -  -

Aumento de capital - Reunião Conselho de 
Administração de 16/12/2009

 -  11.392  -  -  -  -  -  -  11.392

Aquisição de ações para tesouraria -  -  (53)  -  -  -  -  -  (53)

Venda de ações em tesouraria  -  -  347  503  -  -  -  -  850

Lucro líquido do exercício  -  37.976 37.976

Distribuição do resultado

Reserva legal  -  -  -  -  -  1.899  -  (1.899)  -

Reserva de investimento 
e capital de giro

 -  -  -  -  -  -  32.469  (32.469)  -

Dividendos  -  -  -  -  -  -  -  (3.608)  (3.608)

Juros sobre o capital próprio  -  -  -  -  -  -  (7.000)  -  (7.000)

Saldos em 31 de dezembro de 2009  94.112  11.392  -  881  -  7.684  99.446  -  213.515
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Unimed Seguradora S.A | Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   

Reservas de lucros

Capital social
Aumento de 
capital em 
aprovação

Ações em 
tesouraria

Reservas de            
capital

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial
Legal

Investimento e 
capital de giro

Lucros 
acumulados

Total

Reversão de dividendos propostos em 31 de 
dezembro de 2009 - AGO de 25/03/2010

- - - - - - 3.608 - 3.608

Homologação do aumento de capital - Portaria 
SUSEP/CGERAT Nº. 1.106 de 21/06/2010

 11.392  (11.392)  -  -  -  - -  -  -

Homologação do aumento de capital - Portaria 
SUSEP/CGERAT Nº. 1.137 de 01/09/2010

 5.233  -  -  -  -  -  (5.233)  -  -

Aumento de capital - Reunião Conselho de 
Administração de 15/11/2010

 -  15.861  -  -  -  -  -  -  15.861

Ajustes de avaliação patrimonial  -  -  -  -  15.752  -  -  -  15.752

Aquisição de ações para tesouraria  -  -  (110)  -  -  -  -  -  (110)

Lucro líquido do exercício  67.657 67.657

Proposta para distribuição do resultado

Reserva legal  -  -  -  -  -  3.383  -  (3.383)  -

Reserva de investimento 
e capital de giro

 -  -  -  -  -  -  64.274  (64.274)  -

Juros sobre o capital próprio  -  -  -  -  -  -  (13.002)  -  (13.002)

Saldos em 31 de dezembro de 2010  110.737  15.861  (110)  881  15.752 11.067  149.093  -  303.281

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.   
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Unimed Seguradora S.A | Demonstrações dos Fluxos de Caixa
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   

2010 2009

Atividades operacionais

Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições de 
previdência e taxas de gestão e outras

 332.553  302.694

Recuperações de sinistros e comissões  4.483  3.589

Outros recebimentos operacionais (ressarcimentos e outros)  87  104

Pagamentos de sinistros, benefícios, resgates e comissões  (185.557)  (169.248)

Repasses de prêmios por cessão de riscos  (8.538)  (10.330)

Pagamentos de despesas com operações de seguros e resseguros  (369)  (111)

Pagamentos de despesas e obrigações  (47.924)  (34.247)

Pagamentos de indenizações e despesas em processos judiciais  (2.577)  (1.323)

Outros pagamentos operacionais  (2.752)  (2.919)

Recebimentos de juros e dividendos  -  1.261

Constituição de depósitos judiciais  (3.227)  (5.797)

Resgates de depósitos judiciais  260  -

Pagamentos de participações nos resultados  (894)  (860)

Caixa gerado pelas operações  85.545  82.813

Impostos e contribuições pagos (31.151) (32.256)

Investimentos financeiros

Aplicações  (144.122)  (116.241)

Vendas e resgates  126.588  67.755

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais  36.860  2.071

Atividades de investimentos

Pagamento pela compra de ativo permanente  (36.003)  (874)
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Unimed Seguradora S.A | Demonstrações dos Fluxos de Caixa
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   

2010 2009

Atividades de investimentos

Investimento  (27.199)  -

Imobilizado  (8.804)  (642)

Intangível  -  (232)

Recebimento pela venda de ativo permanente  2  2.146

Imobilizado  2  2.146

Caixa líquido (consumido)/gerado nas atividades de investimento  (36.001)  1.272

Atividades de financiamentos

Aumento de capital  15.861  11.392

Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio  (10.974)  (13.097)

Aquisição das próprias ações  (110)  (53)

Venda das próprias ações  -  850

Caixa líquido  gerado/ (consumido) nas atividades de financiamento  4.777  (908)

Aumento líquido de caixa  5.636  2.435

Caixa no início do período  5.721  3.286

Caixa  no final do período  11.357  5.721

Aumento nas aplicações financeiras - Recursos livres  2.304  36.671

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.   
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Ao

Conselho de Administração e aos Acionistas da Unimed Seguradora S.A.

São Paulo - SP

1. Examinamos as demonstrações financeiras da Unimed Seguradora S.A. (“Seguradora”), 

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas 

demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 

exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 

notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras

2. A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação 

dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 

de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 

por fraude ou erro.

Responsabilidade dos Auditores Independentes

3. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 

com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 

auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as

demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

4. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 

procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 

riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 

fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 

para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Seguradora 
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para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não 

para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. 

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e 

a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação 

da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

5. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Unimed Seguradora 

S.A. em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 

para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Ênfase

6. Sem alterar a nossa opinião descrita no parágrafo anterior, chamamos a atenção para a 

Nota Explicativa nº 16(b), em função de que a Seguradora e sua controlada Unimed Seguros 

Saúde S.A., na qual participa com 99,999% do capital social, questionam judicialmente a 

incidência da contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados a cooperativas de serviços 

médicos. A Administração das Seguradoras e seus assessores jurídicos são de opinião que são 

remotas as probabilidades de perda na resolução final desse processo e, por conseguinte, os 

valores não recolhidos, não foram provisionados.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2011.

KPMG Auditores Independentes

CRC 2SP014428/O-6

Luciene Teixeira Magalhães

Contadora CRC 1RJ 079849/O-3-S-SP
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Unimed Seguros Saúde S.A. | Balanços Patrimoniais   
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   

2010 2009 

Ativo Circulante  215.359  110.171 

Disponível 2.067 937 

Realizável  213.292  109.234 

Aplicações  181.919  93.974 

Créditos  de operações com planos de assistência à saúde  6.263  6.696 

Prêmios a receber 6.239  6.696 

Participação de beneficiário em evento  24  - 

Despesas de comercialização diferidas  1.588  918 

Títulos e créditos a receber  22.781  7.646 

Outros valores e bens  741  - 

Ativo não circulante  82.101  71.311 

Realizável a longo prazo  38.005 51.372 

Aplicações  26.476  45.255 

Títulos e créditos a receber  5.371  4.029 

Valores e bens  6.158  2.088 

Investimentos  851 842 

Participações societárias - Investimentos no País 851  842
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Unimed Seguros Saúde S.A. | Balanços Patrimoniais   
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   

2010 2009 

Imobilizado  41.516 17.664 

Imóveis de uso próprio - Não hospitalares/não odontológicos  38.921  15.297 

Bens móveis - Não hospitalares/não odontológicos  2.307  2.217 

Outras imobilizações - Não hospitalares/não odontológicos  288  150 

Intangível  1.729  1.433 

Total do ativo 297.460  181.482

2010 2009 

Passivo Circulante 127.052 94.730 

Provisões técnicas de operações de assistência á saúde  90.167  77.188 

Provisão de prêmios não ganhos  -    38 

Provisão de benefícios concedidos  157  144 

Provisão de sinistros a liquidar  15.425  16.544 

Provisão de sinistros ocorridos e não avisados  74.585  60.462 

Débitos de operações de assistência a saúde  1.599  1.181 

Comercialização sobre operações  1.573  1.062 

Prêmios a restituir  26  119 

Tributos e contribuições a recolher  1.867  2.563 

Provisões  19.700  7.130 

Débitos diversos  13.719  6.668 
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Unimed Seguros Saúde S.A. | Balanços Patrimoniais   
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   

2010 2009 

Passivo não circulante 26.948  11.518 

Exigível a longo prazo  26.948  11.518 

Provisões técnicas de operações de assistência a saúde  2.484  2.543 

Tributos e contribuições a recolher  10.475  -   

Provisões  10.204  5.241 

Débitos diversos  3.785  3.734 

Patrimônio líquido 143.460  75.234 

Capital social  63.684  33.684 

Reservas  64.024  41.550 

Reservas de lucros  64.024  41.550 

Ajustes de avaliação patrimonial  15.752  -   

Total do passivo 297.460  181.482

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.   
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Unimed Seguros Saúde S.A. | Demonstrações de Resultados
exercícios em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)   

2010 2009 

Prêmios ganhos com plano de assistência à saúde  539.178  439.642

Prêmios retidos  546.836  446.516 

Variação das provisões técnicas  84  (1.286)

Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora  (7.742)  (5.588)

Sinistros indenizáveis líquidos  (411.083)  (353.909)

Sinistros retidos  (438.849)  (380.610)

Recuperação de sinistros indenizáveis  41.889  41.574 

Variação da  provisão de sinistros ocorridos e  não avisados  (14.123)  (14.873)

Resultado das operações com planos de assistência  à saúde  128.095  85.733 

Resultado bruto  128.095  85.733 

Despesas de comercialização  (25.300)  (23.304)

Despesas administrativas  (49.489)  (47.641)

Outras receitas operacionais  1.155  605 

Outras despesas operacionais  (12.718)  (13.297)

Provisão para perdas sobre créditos  (1.268)  (247)

Provisão para contingências - operacional  (15)  (3)

Outras  (11.435)  (13.047)

Resultado financeiro líquido 18.506  15.390 

Receitas financeiras  21.141  16.198 

Despesas financeiras  (2.635)  (808)
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Unimed Seguros Saúde S.A. | Demonstrações de Resultados
exercícios em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)   

2010 2009 

Resultado operacional  60.249  17.486 

Resultado patrimonial  2.783  343 

Receitas patrimoniais  2.884  343 

Despesas patrimoniais  (101)  -   

Resultado antes dos impostos e participações 63.032  17.829 

Imposto de renda (14.499)  (4.231)

Contribuição social (8.897)  (2.649)

Participações no resultado (4.790)  (1.068)

Resultado do exercício 34.846  9.881 

Nº de ações em circulação 19.978.001  15.785.132 

Lucro líquido por ação - R$ 1,74 0,63

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.   
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Unimed Seguros Saúde S.A. | Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   

Reservas de lucros

Capital social Legal Estatutária Ajustes de avaliação patrimonial Lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2008  33.684  3.053  29.555  -  -  66.292

Lucro líquido do exercício -  -  -  -  9.881  9.881

Destinação do lucro:  -  -   -

Reserva legal  -   494  -    -  (494)  -  

Reserva estatutária  -    -   8.448  -   (8.448)  - 

Dividendos  -   -  -  -  (939)  (939)

Saldos em 31 de dezembro de 2009  33.684  3.547  38.003  -   -  75.234

Reversão de dividendos  -   -    939  -   -    939 

Aumento de capital em dinheiro  20.000  -   -  -  -    20.000   

Aumento de capital com reserva de lucros  10.000  -   (10.000)  -   -  

Lucro líquido do exercício -  -   -  -    34.846  34.846   

Ajustes de avaliação patrimonial  -   -   -  15.752  -   15.752 

Proposta de destinação do lucro:  -   

Reserva legal  -    1.742  -    -   (1.742)  -  

Reserva estatutária  -   -   29.793  -   (29.793)  -   

Dividendos  -    -  -   -   (3.311) (3.311)

Saldos em 31 de dezembro de 2010  63.684  5.289  58.735  15.752  -   143.460 

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.   
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Unimed Seguros Saúde S.A. | Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   

2010 2009

Atividades operacionais  

Recebimentos de planos de saúde 546.818 441.983 

Outros recebimentos operacionais 6.093  606 

Pagamento a fornecedores/prestadores de serviço de saúde  (402.973)  (336.140)

Pagamento de comissões  (26.487)  (23.266)

Pagamento de pessoal  (26.519)  (23.564)

Pagamento de pró-labore  (5)  (4)

Pagamento de serviços de terceiros  (6.815)  (7.499)

Pagamento de tributos  (33.773)  (14.925)

Pagamento de contingências (cíveis/trabalhistas/tributárias)  (940)  (16)

Pagamento de promoção/publicidade  (4.230)  (1.911)

Outros pagamentos operacionais  (17.598)  (19.358)

Caixa líquido das atividades operacionais  33.571  15.906 

Atividades de investimentos

Recebimento de venda de ativo imobilizado - Outros  810  -   

Outros  recebimentos das atividades de investimentos  536  544 

Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Outros  (566)  (437)

Pagamento de aquisição de ativo intangível - Outros  (948)  (439)

Outros pagamentos das atividades de investimentos (dividendos)  -    (1.261)

Caixa líquido das atividades de investimentos  (168)  (1.593)

Atividades de financiamentos

Integralização de capital em dinheiro 20.000  -   

Juros de aplicações financeiras  4.235  2.566 

Resgate de aplicações financeiras  204.016  168.395 
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Unimed Seguros Saúde S.A. | Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)   

2010 2009

Atividades de financiamentos

Participação nos resultados  (994)  (933)

Aplicações financeiras  (259.530)  (184.490)

Caixa líquido das atividades de financiamento  (32.273)  (14.462)

Variação líquida do caixa  1.130  (149)

CAIXA - Saldo Inicial  937  1.086 

CAIXA - Saldo Final  2.067  937

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.   
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

À

Diretoria e aos Acionistas da Unimed Seguros Saúde S.A.

São Paulo - SP

1. Examinamos as demonstrações financeiras da Unimed Seguros Saúde S.A. (“Seguradora”), 

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas 

demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 

exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 

notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras

2. A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação 

dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 

e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 

de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 

por fraude ou erro.

Responsabilidade dos Auditores Independentes

3. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 

com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e 

que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 

que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

4. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 

procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 

riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 

fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 

para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Seguradora 
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para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não 

para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. 

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e 

a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação 

da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

5. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião.

Opinião

6. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 

Unimed Seguros Saúde S.A. em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações 

e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional 

de Saúde Suplementar - ANS.

Ênfase

7. Sem alterar a nossa opinião descrita no parágrafo anterior, chamamos a atenção para 

a Nota Explicativa nº 13 (b), na qual a Seguradora questiona judicialmente a incidência da 

contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados às cooperativas de serviços médicos. 

A Administração da Seguradora e seus assessores jurídicos são de opinião que são remotas 

as probabilidades de perda na resolução final deste processo e, por conseguinte, os valores 

não recolhidos, não foram provisionados.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2011.

KPMG Auditores Independentes

CRC 2SP013428/O-6

Luciene Teixeira Magalhães

Contadora CRC 1RJ 079849/O-3-S-SP
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Unimed Previdência Privada S.A. | Balanço Patrimonial   
em 31 de dezembro de 2010 (em milhares de reais)   

Ativo 2010

Circulante    7.200 

Disponível   7.200 

Caixa e bancos  7.200 

Total do Ativo  7.200 

Passivo 2010

Patrimônio líquido    7.200 

Capital social  7.200 

Total do Passivo  7.200 

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.   
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Unimed Previdência Privada S.A. | Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
período de 5 de novembro a 31 de dezembro de 2010

Unimed Previdência Privada S.A. | Demonstrações dos Fluxos de Caixa
período de 5 de novembro a 31 de dezembro de 2010

Capital social Total

Integralização do capital social inicial conforme Assembléia Geral de Constituição 
realizada em 9/6/2010 e  Portaria SUSEP nº 3.806 de 5/11/2010

7.200 7.200

Saldos em 31 de dezembro de 2010     7.200 7.200

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.   

 

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.   

 

2010

Atividades de financiamento  

Capital social integralizado  7.200 

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento  7.200 

Aumento líquido de caixa 7.200

Caixa no início do período  -

Caixa  no final do período  7.200

Aumento nas aplicações financeiras - Recursos livres   7.200 
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Relatório dos auditores independentes

À

Diretoria e aos Acionistas da Unimed Previdência Privada S.A

São Paulo - SP

1. Examinamos as demonstrações financeiras da Unimed Previdência Privada S.A. (“Seguradora”), 

que compreende o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações 

das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o período de 5 de novembro a 

31 de dezembro de 2010, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 

notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras

2. A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação 

dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 

de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 

por fraude ou erro.

Responsabilidade dos Auditores Independentes

3. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 

com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e 

que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 

que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

4. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 

procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 

riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 

fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 

para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Seguradora 
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para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não 

para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. 

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e 

a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação 

da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

5. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião.

Opinião

6. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Unimed 

Previdência Privada S.A. em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os 

seus fluxos de caixa para o período de 5 de novembro a 31 de dezembro de 2010, de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2011.

KPMG Auditores Independentes

CRC 2SP014428/O-6

Luciene Teixeira Magalhães

Contadora CRC 1RJ 079849/O-3-S-SP
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