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	A	empresa	 Governança	 Estratégia	 Visão	da	Sustentabilidade	 Públicos	de	Interesse	 Desempenho



A SeguroS unimed tAmbém esperA, por meio deste 

relato, responder às principais expectativas dos seus 

públicos de interesse e receber feedback sobre sua forma 

de atuação para continuamente melhorar sua atuação.

 

O relatório é elaborado segundo as orientações 

do GRI (Global Reporting Initiative). Usado desde 2010, 

um de seus pontos fortes é permitir a comparação de 

iniciativas de sustentabilidade entre empresas e, assim, 

reforçar a transparência.

Acompanhando as tendências na prática  

de se reportar, em 2014 a seguros Unimed migrou  

seu modelo de relato para a versão GRI G4, mais 

precisamente para a opção “essencial” do modelo. Essa 

versão do GRI dá destaque aos temas materiais, que 

aparecem no infográfico do capítulo Foco de atuação. 

Nesse capítulo estão destacados alguns exemplos 

de ações diretamente vinculadas aos temas materiais. 

Porém, ao longo do relatório, as demais atividades 

Sobre este relatório temas materiais:
 

 Qualidade do serviço e atendimento

 Educação e comunicação para 

clientes

 Gestão da cadeia de valor

 Inovação de produtos e serviços 

responsáveis

 Privacidade e segurança de dados 

do clienterelacionadas podem ser identificadas com seus 

símbolos correspondentes:

 

A nova estrutura do site visa tornar a navegação 

mais interativa e acessível. No relatório online, o leitor 

encontrará as informações essenciais de cada capítulo, 

podendo optar pelo download de um pdf contendo dados 

complementares.

A produção do relatório na seguros Unimed 

é liderada pelas áreas de Responsabilidade Social e 

Comunicação, mas diversas áreas da companhia participam 

de todo o processo, seguindo uma lógica colaborativa.

Para mais informações e feedback, não hesite em 

contatar os profissionais da área de Responsabilidade 

Social: responsabilidadesocial@segurosunimed.com.br.

 

Para consultar o relatório utilizando os indicadores 

GRI, veja o capítulo Índice Remissivo GRI.

RElAtóRIOS AntERIORES 

Desde 2010, a seguros 
Unimed publica a cada ano um 

Relatório de Sustentabilidade para 

comunicar seus avanços.

Conheça aqui as edições anteriores 
do documento:

 Relatório de Sustentabilidade 2010 

 

 Relatório de Sustentabilidade 2011 

 

 Relatório de Sustentabilidade 2012 

 

 Relatório de Sustentabilidade 2013

O relatório de 

sustentabilidade é 

o principal canal de 

divulgação dos avanços da 

seguradora relacionados a 

aspectos sociais, ambientais 

e de governança (ASG), 

além de fornecer 

informações econômicas 

da empresa.
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A SeguroS unimed nAsCeU em 1989 para oferecer planos 

de previdência aos médicos cooperados e inscritos no Sistema 

Unimed de todo o Brasil. Desde então, a seguradora se 

expandiu. Ela atua hoje no mercado de pessoas físicas e jurídicas 

e mantém atividades em diversos segmentos além do de 

Previdência: o de Saúde, Odonto, Seguro de Vida e Patrimoniais.

Para conhecer os produtos da seguradora, acesse http://

www.segurosunimed.com.br/.

Sua missão é cuidar das pessoas com soluções 

inovadoras de forma simples, ágil e transparente. A empresa 

é hoje uma das líderes do setor, gerindo uma carteira de 6,7 

milhões de segurados e provendo a eles 32 produtos. Seu 

compromisso com boas práticas de gestão é visível pelos 

reconhecimentos recebidos, como o troféu Ouro do PPQG 

2013 (Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão), promovido 

pelo IPEG (Instituto Paulista de Excelência em Gestão), além 

da inclusão na lista das 150 melhores Empresas Para Você 

Trabalhar (GUIA VOCÊ/SA).
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o relAtório qUe seGUe Foi CriAdo com o intuito 

de comunicar os avanços e desafios que a companhia 

enfrenta ao integrar a sustentabilidade em seu dia-a-

dia, aprimorando, assim, sua gestão. Assim como em 

2013, o relatório segue as diretrizes do modelo Global 

Reporting Initiative (GRI). Com ele, damos mais um 

passo em busca de transparência e na divulgação de 

nosso modelo de negócios, práticas de governança e 

desempenho socioambiental.

 

Em um período em que a crise de recursos 

hídrico e energético ganhou destaque em nosso país, 

consideramos relevante fazer um corte especial em torno 

do programa Atitude Sustentável, que foi implantado há 

mais de quatro anos na companhia visando à gestão 

responsável dos recursos naturais (água, energia e papel).

 

O programa tem como objetivo central elevar o 

nível de consciência dos nossos colaboradores, a fim de 

atingir a meta mensal de redução no consumo de água e 

energia, em 5%, e do papel, em 25%, além de iniciativas 

para melhorar o aproveitamento desses recursos.

 

Os resultados – fruto do engajamento de nossos 

colaboradores no consumo consciente - mostram que 

estamos no caminho certo.  Desde o início do programa, 

contabilizamos redução de 26% no consumo (em m3) 

de água, 12% (em Kw) de energia, por colaborador, e 

mais de 6 milhões de folhas de papel deixaram de ser 

impressas na companhia.

 

Além disso, os dois prédios da  matriz da seguros 
Unimed, localizados em São Paulo, são abastecidos por 

recurso hídrico subterrâneo (poço artesiano); cisterna para 

armazenamento de água da chuva para reuso na limpeza 

e jardinagem; equipamentos mais eficientes para evitar o 

desperdício de água e energia, como torneiras automáticas 

com sensores e redutores de pressão; sistema de ar-

condicionado Set Free; lâmpadas f luorescentes e ref letores 

de alumínio anodizado.

Com essas iniciativas, acabamos por promover – 

não só nas dependências da organização - mudanças 

nos padrões de consumo de nossos 1.167 colaboradores, 

já que eles levaram boas ideias para ser implementadas 

em seus lares.

 

tamanha preocupação com o meio ambiente 

faz parte de um pensamento mais amplo, de um modo 

de ação que preza pela sustentabilidade no exercício 

de nossa atividade.

 

Para a seguros Unimed, a sustentabilidade não é 

uma atividade periférica, e sim uma parte crucial de nossa 

estratégia como empresa. Ao integrar o Planejamento 

Estratégico, ela norteia todas as decisões no cotidiano. Isso 

se dá a partir da definição dos temas mais relevantes e 

críticos para o setor de seguros e para a sociedade: são 

os chamados temas materiais. tal esforço toma forma em 

iniciativas como o Programa de Clientividade, que foca na 

qualidade de nosso serviço e atendimento.

 

Estamos cientes de que ainda restam muitos 

desafios a serem superados. Mas continuaremos a marchar 

de forma firme e constante, passo a passo.

 

Cada empresa tem seu papel na busca de um 

mundo mais sustentável. A seguros Unimed acredita que 

cada uma deve focar naquilo que faz melhor. no nosso 

caso, é cuidar das pessoas. É isso que nos move, é isso que 

nos faz ir adiante.

mensagem da 
Diretoria
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Princípios 
norteadores

Para acompanhar a evolução da 

seguros Unimed, em 2013 nossas 

missão e visão passaram por um 

processo de realinhamento.  

AGorA, somAdos Aos 
ConCeitos de conectividade 

e clientividade, esses novos 

fundamentos de missão e visão, 

seguidos por nossos valores e 

competências corporativas, norteiam 

o caminho escolhido em busca do 

futuro que almejamos, bem como 

sintetizam nosso jeito de ser, de 

fazer e de ver o mundo.

mISSãO

 

O que antes era “Oferecer produtos de qualidade em 

Seguros, atendendo às necessidades das Cooperativas e 

do mercado em geral” passou a ser:

 

Cuidar das pessoas com soluções inovadoras à 
proteção da saúde, da vida e do patrimônio, de forma 
simples, ágil e transparente. 

VISãO

O que antes era “Ser referência como empresa inovadora 

com excelência no cuidar de pessoas” passou a ser:

 

ser referência no cuidar de pessoas em todas as 
etapas de suas vidas.

VAlORES

Compromisso com o Cliente
Para nós, todo cliente é a essência do nosso 

negócio. Ter a firme disposição em servir, superar suas 

expectativas e criar soluções efetivas aos clientes são 

princípios permanente para todos nós.

 

Estar comprometido com nossos clientes, significa:

 Saber ouvi-los;

 ter iniciativa e prontidão para criar novas soluções e 

fidelizar o relacionamento, surpreendendo-os sempre 

de forma positiva;

 Conquistar sua confiança, demonstrando nossa 

parceria e credibilidade.

pessoas de valor
As pessoas que fazem parte do time da Seguros 

Unimed, sem exceção, representam nossa principal 

força competitiva. Em nossa empresa, valorizamos e 

incentivamos os talentos e reconhecemos aqueles que 

se destacam entre os demais, por seu desempenho, 

dedicação e engajamento.

Ser uma pessoa de valor em nossa 

empresa, significa:

 Demonstrar engajamento e orgulho de pertencer 

ao time;

 Buscar constantemente seu crescimento pessoal e o 

auto desenvolvimento profissional;

 Ir além do razoável, procurando alcançar e manter a 

excelência e o alto desempenho.
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inovação sustentável
Fazer a diferença e manter a consistência são 

parte do nosso compromisso para com o crescimento e 

a perenidade da empresa. Acreditamos que inovar para 

diferenciar é o nosso passaporte para o sucesso. 

Trabalhar com inovação sustentável, significa:

 Buscar novas formas de pensar e agir;

 Questionar as “verdades definitivas” e encontrar 

alternativas a elas;

 Olhar para fora, pesquisar e implementar soluções 

impactantes e originais.

 
excelência em tudo o que fazemos

A crescente complexidade da operação requer 

atenção e competência redobradas. Nesse sentido, a 

busca pela excelência consiste em assegurar a qualidade 

dos nossos processos, ferramentas e sistemas integrados.

 

Trabalhar com excelência, significa:

 Promover melhorias relevantes e audaciosas;

 Aprender com os erros;

 Tomar decisões em condições de incerteza;

 Simplificar e ter senso de urgência;

 ter responsabilidade efetiva pela geração 

de resultados.

COmPEtênCIAS CORPORAtIVAS

inspirar para transformar.
ter uma visão global do 

nosso negócio, compartilhando 

experiências com outros 

colaboradores. É preciso mudar em 

perder a inspiração de sempre.

visão de negócios para crescer.
Otimizar e evoluir em 

todos os processos, por meio de 

uma série de atitudes individuais 

e coletivas, bem como entender 

os desafios do mercado, visando o 

desenvolvimento futuro.

Processos e sistemas para eficiência.
Planejar e executar as 

ações com critérios que ajudam 

a minimizar os processos mais 

complexos.

 

inovar para diferenciar.
Ser diferente e ter ideias 

inovadoras. Conhecer os riscos e 

elaborar estratégias diversificadas 

que resultem em bons resultados.

Competir para vencer. 
Conhecer e ficar atento à 

concorrência. ter um conhecimento 

mais aprofundado do mercado, 

buscando novas práticas de melhoria 

hoje e também no futuro.

 

Cuidar do cliente para fidelizar.
Fidelizar e ser fiel, atender 

às necessidades do cliente 

demonstrando interesse em servi-lo, 

bem como contribuir para que ele 

se sinta único e especial.
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Dados corporativos

“4a seguradora melhor avaliada no índice de desempenho da saúde 

suplementar (idss), da agência nacional de saúde suplementar (ans), 

com 0,7246 pontos.”

(divulgação 2014 / ano base 2013)

6,7 Milhões
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3º
Saúde

7º
Odonto

10º
Vida

14º
Previdência*

Posições da Seguros Unimed no ranking das maiores seguradoras do Brasil, por segmento de atuação.
*Sem considerar os planos tradicionais. Se considerarmos, continuaremos na 16a posição. 
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4º lUGAR

no ranking As melhores da  Dinheiro, 

da revista Isto É Dinheiro. nos 

quesitos Sustentabilidade Financeira 

a companhia aparece em 3o lugar, 

enquanto que em Responsabilidade 

Social e Recursos Humano ocupa 

o 4o lugar. E, em Governança 

Corporativa, a seguradora está 

presente entre as cinco melhores.

Guia VOCÊ S/A:

Pela 5a vez uma das melhores empresas para trabalhar no país.

SElO DE OURO

Unimed do Brasil - Selo de 

Governança Cooperativa.

tROFÉU OURO

Instituto Paulista de Excelência na 

Gestão. troféu Ouro, no Prêmio 

Paulista da Qualidade da Gestão 

(PPQG) de 2013.

1º lUGAR

Em Práticas de RH no ranking Época 

negócios 360°. A seguradora 

ganhou 2o lugar em Governança 

Corporativa e Visão de Futuro. 

Faturou também a 3a posição como 

maior Seguradora e no quesito de 

Responsabilidade Socioambiental e 

5o lugar em Desempenho Financeiro.

3º lUGAR

Entre as maiores seguradoras de 

saúde do país, no Anuário Valor 

1000, da revista Valor Econômico. 

A companhia ficou em 1o lugar 

no quesito de Índices Combinado 

Simples, na 3a posição entre as 

mais Rentáveis sobre Patrimônio e 

figurou também como 4a colocada 

nos quesitos maiores em Aplicações 

Financeiras, maiores em lucro 

Líquido e Maiores em Patrimônio 

Líquido. A seguradora está colocada 

ainda como a 5a empresa entre as 

que mais Cresceram em Prêmios 

Ganhos e no 17o lugar entre as 

20 maiores nos segmentos de 

Vida e Previdência.

SElO DE DIAmAntE

Unimed do Brasil: Selo de 

Responsabilidade Social. Nível 4

1 33
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Patrocínio

Para a seguros Unimed, excelência em cuidar de pessoas também inclui a 

promoção da saúde e da qualidade de vida. Para isso, parte das iniciativas da 

seguradora são voltadas ao patrocínio de eventos e organizações ligadas a 

atividades esportivas.

CorridAs de rUA

há três Anos, A CompAnhiA pAtroCinA corridas de rua pelo Brasil, 

convidando os seus clientes a participar das provas. Em 2014, esse apoio 

aconteceu nos eventos:

santos run
A Santos Run é a corrida oficial do Santos Futebol Clube. Ela ocorreu 

no fim de abril e contou com cerca de 4 mil torcedores ou simpatizantes e 

confirmou a paixão pelo time do Rei Pelé.

Circuito do sol nas praças
Corrida de rua patrocinada desde 2010 nos meses de janeiro ou fevereiro. 

O evento é realizado nos estados de Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Rio de 

Janeiro e São Paulo.

Circuito estadual Unimed santa Catarina
Localizado em Itajaí, Jaraguá do Sul, Litoral, Brusque, Joaçaba, Tubarão, 

Blumenau, Joinville, Florianópolis, Chapecó, Friburgo e Rio do Sul.

treinão seguros Unimed
Pelo segundo ano consecutivo, a seguros Unimed também promoveu 

a sua própria corrida de rua na Praça Vinícius de Moraes, zona sul de São 

Paulo. O Treinão Seguros Unimed, contou com a participação de clientes e do 

público em geral em grupos de corrida e caminhadas, com acompanhamento 

de profissionais de educação física e esportes. Na ocasião, foram realizadas 

ainda atividades de alongamento, com estandes para avaliação física, orientação 

nutricional e massagem. Ao todo, 600 pessoas participaram do Treinão 

Seguros Unimed.

Circuito do Sol 

em Brasília
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pAtroCínios esportivos

em 2013, A SeguroS unimed assinou um contrato com vigência 

de seis anos com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para 

patrocinar as Seleções Brasileiras de Futebol Principal, Olímpica, 

Sub-15, Sub-17, Sub-20, Sub-23 e Seleções Femininas, além da 

própria CBF.

Com essa iniciativa, até o dia 31/07/2019, a seguradora 

terá a sua marca estampada no backdrop padrão da CBF, visível 

em todas entrevistas, na placa de publicidade estática em jogos 

amistosos de mando da CBF e em todos os treinos das seleções, 

além de hospitality center para convidados nos treinos da Seleção.

Além disso, o logo permanecerá exposto no site oficial 

da CBF como patrocinador, permitindo utilizar o logo da CBF nas 

carteirinhas do seguro saúde, envelopes e demais canais de venda 

e materiais publicitários, difundindo mais amplamente as propostas 

de bem-estar, cuidado e promoção da qualidade de vida pregadas 

pela seguros Unimed.

institUto sUperAr (www.institutosuperar.com.br)

há seis Anos, A seGUrAdorA pAtroCinA o Instituto 

Superar, entidade sem fins lucrativos que promove inclusão 

social e desenvolvimento de pessoas com deficiência e 

fomenta o esporte paraolímpico. O Sistema Unimed dá 

apoio integral aos atletas do Superar com planos de saúde, 

investe nas escolinhas de esportes paraolímpicos e apoia 

anualmente o Prêmio Superar, que reconhece os melhores 

do esporte olímpico e paraolímpico, sem distinção.

A marca da empresa é exposta nos uniformes e 

blogs dos atletas, no material promocional e no site do 

Instituto, entre outros espaços. A parceria ainda prevê 

participação de profissionais do Instituto Superar em 

palestras e eventos organizados pela seguros Unimed.

Em 2013, o Instituto Superar e a seguros Unimed 

promoveram o campeonato Desafio Brasil, com jogos de 

tênis de mesa, basquete em cadeira de rodas e canoagem. 

lei roUAnet e pAtroCínios 
CUltUrAis

A SeguroS unimed pAtroCinoU 

diversos espetáculos de teatro no 

ano de 2014. São elas: Improvizório, 

mirna Sou Eu, 100 Dicas para 

Arranjar um namorado, Retratos e 

Canções e Como ter Sexo a Vida 

toda com a mesma Pessoa.

Esses patrocínios 

beneficiaram os clientes da seguros 
Unimed e Unimed Odonto que 

puderam comprar ingressos com 

50% de desconto, incluindo um 

acompanhante, ao apresentar – 

na bilheteria dos teatros – sua 

carteirinha do Seguro Saúde e/ou 

plano odontológico.

As partidas foram transmitidas ao vivo pelo canal SportV, 

parceiro da iniciativa. O site Atitude no Esporte (http://

www.atitudenoesporte.com.br) foi criado para ajudar a 

divulgação do projeto.

Para 2015, está prevista a inauguração do Centro 

de treinamento Unimed Superar, em Pedra de Guaratiba, 

no Rio de Janeiro. Com patrocínio da seguradora na 

construção, o centro tem 23 mil metros quadrados de 

área construída e atenderá 13 modalidades olímpicas 

e 12 paraolímpicas. Trata-se do primeiro espaço 100% 

adaptado do país.

gri g4: 26 e So1

Peça Mirna sou eu

Patrocínio Instituto 

Superar
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As práticas de Governança Corporativa envolvem a direção e o 

monitoramento dos relacionamentos entre a empresa, o Conselho de 

Administração, a Auditoria Independente, os acionistas e o mercado. na página 

a seguir, o organograma que detalha quais são os órgãos que compõem a 

governança da seguros Unimed.

gri g4: 34 e 36

óRGãOS DE GOVERnAnçA 

CORPORAtIVA DA seGUros 
Unimed:

 

 Auditoria Independente

 

 Auditoria Interna

 

 Comitês: Comitê de Investimento, 

Comitê de Governança, Riscos e Au-

ditoria, Comitê de Gestão, Comitê de 

Produtos e Clientes.

 

 Comissões: Comissão de Estrutu-

ra Organizacional, Comissão de Recu-

peração de Crédito.

 

 Ouvidoria

 

 Área de Controles Internos e 

Compliance

 

 Sustentabilidade

 

 Área de Governança Corporativa

 

 Relações com Investidores

Estrutura de Governança da Seguros Unimed

Acionistas

Conselho de administração

diretoria executiva

Superintendências
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Natureza jurídica e 
estrutura societária

A Unimed Seguradora S.A., 

sociedade anônima de capital 

fechado, com estrutura societária 

composta por pessoas físicas e 

jurídicas integrantes do Sistema 

Cooperativo Unimed, tem como sua 

controladora majoritária a Unimed 

Participações ltda.

sistemA de 
soCiedAdes 

AUxiliAres Unimed

Unimed  
seGUrAdorA

Unimed  
CorretorA 

(99,9%)

3.100 médiCos 
CooperAdos

(3,93%)

Unimed seGUros 
sAúde 50,5%

Unimed odonto

155 CooperAtivAs 
médiCAs
(10,44%)

Unimed do brAsil  
1%

114 ColAborAdores
(0,44%)

Unimed seGUros 
pAtrimoniAis

Unimed 
pArtiCipAções

(85,19%)

FederAção minAs 
48,5%
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As boAs prátiCAs de GovernAnçA CorporAtivA convertem princípios em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo 

para sua longevidade. As práticas de Governança Corporativa da seguros Unimed 
se baseiam nos seguintes princípios básicos:

Práticas de 
Governança 
Corporativa

órgãos de 
governança

(I) tRAnSPARênCIA: mais do que 

obrigação de informar, é o desejo de 

disponibilizar para as partes interessa-

das informações úteis e não apenas 

aquelas impostas por disposições de 

leis ou regulamentos;

 

 

(II) EQuIdAdE: caracteriza-se pelo tra-

tamento justo de todos os sócios e 

demais partes interessadas;

 

 

(III) PREStAçãO dE COntAS: quem 

recebe um mandato tem o dever de 

prestar contas de seus atos;

 

 

(Iv) RESPOnSABIlIdAdE CORPORAtI-

vA: é o dever de zelar pela sustenta-

bilidade das empresas, visando a sua 

longevidade e incorporando conside-

rações de ordem social e ambiental 

na definição dos negócios e opera-

ções, bem como pelos códigos na-

cionais e internacionais de melhores 

práticas de Governança Corporativa.

ASSEmBlEIA GERAl

é o órGão mAis poderoso no que diz respeito às 

decisões das empresas. A responsabilidade da assembleia 

é reunir os acionistas para discutir os interesses da 

Companhia. Existem dois tipos de assembleia: (i) ordinária e 

a (ii) extraordinária.

A primeira é obrigatória, realizada anualmente, 

nos três primeiros meses seguintes ao término do 

exercício social da seguradora, e visa discutir matérias 

pré-estabelecidas em lei. A segunda pode ser convocada 

a qualquer momento quando houver necessidade de 

debater assuntos residuais ou urgentes.

A Assembleia é composta pelos acionistas 

detentores de ações ordinárias, com direito a voto, e ações 

preferenciais, sem direito a voto. As suas competências 

estão previstas em lei e no estatuto social da Companhia.
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* vale mencionar também que o conselheiro independente é aquele que não tem qualquer vínculo econômico ou relacional com a 

Seguros Unimed. Este contribui com a empresa ao trazer conhecimentos e experiências externas em relação à implementação, melhoria e 

monitoramento do processo decisório, planejamento estratégico e boas práticas de Governança Corporativa. Além disso, traz também maior 

objetividade e coerência às discussões, principalmente nos assuntos que envolvem possíveis conf litos de interesses. 

COnSElHO DE ADmInIStRAçãO

é o órGão ColeGiAdo 
responsável pelo processo 

de decisão e direcionamento 

estratégico da seguros Unimed, 

tendo o dever de ser guardião do 

objeto social da Companhia.

O Conselho de Administração 

da seguros Unimed é composto 

por 17 membros, todos acionistas, 

com exceção do conselheiro 

independente*. todos possuem 

um mandato de três anos, sendo 

facultada a reeleição.

O Conselho de Administração 

se reúne sempre que os interesses 

sociais o exigem, mas os encontros 

se dão pelo menos a cada dois 

meses, podendo o Conselho 

de Administração fixar uma 

agenda de reuniões.

O Presidente do Conselho de 

Administração não pode acumular 

outras funções e suas atribuições 

diferem daquelas detidas pelo 

Diretor Presidente. Além disso, 

seguindo as orientações do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa 

- IBGC, o Diretor Presidente não 

pode integrar o Conselho de 

Administração, a fim de evitar 

concentração de poder.

nome do Acionista Cargo representante da empresa

Raimundo Viana de Macedo  Presidente do Conselho Unimed Santos

 

Orestes Miraglia Júnior Vice-presidente do Conselho Unimed BH

 

Agenor Ferreira da Silva Filho Conselheiro Unimed Curitiba

 

Aldo Pricladnitzki Conselheiro Federação RS

 

Altair Carlos Pereira Conselheiro Federação SC

 

Celso Correa de Barros  Conselheiro Unimed Rio

 

Eudes de Freitas Aquino Conselheiro Unimed do Brasil

 

João Bosco de Almeida Duarte Conselheiro Unimed Cuiabá

 

José Martiniano Grillo Neto Conselheiro FESP

 

Marcelo Mergh Monteiro  Conselheiro Federação MG

 

Marcelo Zalcberg Conselheiro Independente Conselheiro Independente

 

Márcio de Oliveira Almeida Conselheiro Federação RS

 

Mohamad Akl Conselheiro Central Nacional

 

Nilson Luiz May Conselheiro Federação RS

 

Paulo Roberto Fernandes Faria Conselheiro Federação RS

 

Ricardo Barbosa Ramos  Conselheiro Unimed Sergipe

 

Sérgio Baiocchi Carneiro  Conselheiro Unimed Goiânia

Composição do Conselho de AdministrAção
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Rafael Moliterno Neto Diretor Presidente

 

Adelson Severino Chagas Diretor de Finanças e Administração

 

Alexandre Augusto Ruschi Filho Diretor Técnico

 

Helton Freitas Diretor de Operações

 

Mauri Aparecido Raphaelli Diretor de Negócios

nome Cargo

membros dA diretoriA exeCUtivA área de Gestão de riscos 
ligada diretamente à Diretoria 

técnica, a área de Gestão de Riscos 

é o órgão utilizado para otimizar 

o uso do capital e selecionar as 

oportunidades de negócio. também 

serve para antecipar riscos à 

imagem e à estratégia e garantir a 

segurança de dados geridos pela 

empresa. Através de reuniões com 

a administração, é definida a política 

de apetite a riscos (em que medida a 

empresa está disposta a correr riscos 

para obter melhores resultados).

Os riscos mais relevantes 

são tratados por meios de 

planos de ação específicos e, em 

seguida, reportados no Comitê de 

DIREtORIA ExECUtIVA

A diretoriA exeCUtivA é o órGão de gestão responsável pelos processos 

operacionais e financeiros estabelecidos pelo Conselho de Administração e pela 

Assembleia Geral. 

na seguros Unimed, a Diretoria Executiva é composta por cinco 

membros, eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de três 

anos, sendo permitida a reeleição. Salvo exceções, a Diretoria Executiva se 

reúne semanalmente, de acordo com as práticas de Governança Corporativa 

da Companhia.

O processo para comunicar decisões críticas ao mais alto órgão de 

Governança passa pela Diretoria Executiva, que reporta ao Conselho de 

Administração o desempenho da empresa e as ações tomadas pelos órgãos 

executivos. Dado que essas ações são analisadas pelo Conselho de Administração 

sob a ótica do planejamento estratégico e das suas metas, os desvios do mapa 

estratégico são também reportados através das pautas fixas do Comitê de Gestão, 

que responde à Diretoria Executiva (detalhes sobre o comitê na página seguinte).
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Governança Corporativa
A Superintendência de Estratégia e Governança, 

criada em 2011, tem sua atuação fundamentada na 

conversão dos princípios da transparência, equidade, 

prestação de contas e responsabilidade corporativa em 

recomendações objetivas, preservando e otimizando o 

valor da Companhia e visando sua longevidade.

A área de Governança Corporativa tem como 

objetivo assegurar a confiabilidade da empresa perante 

seus stakeholders. Ela deve estar baseada na (i) 
honestidade, confiança e integridade; (ii) transparência, 

orientação para o desempenho e responsabilidade; e (iii) 
respeito mútuo e compromisso com a organização.

A seguros Unimed conta com uma estrutura 

de Governança composta pelas seguintes unidades: 

Secretaria de Governança Corporativa, Societária e 

Relações com Investidores.

A seguros Unimed conta com uma estrutura de governança composta 

pelas seguintes unidades: Governança Corporativa, Societária e Relações 

com Investidores.

Compliance
Em 2014, a seguros Unimed reforçou suas atividades 

de compliance regulatório. A empresa recebe diariamente, por 

e-mail, as atualizações sobre a legislação relacionada ao mercado 

de seguros. Também é possível se inteirar dos projetos de lei e 

consultas públicas que podem, futuramente, interferir no setor. 

Uma vez recebida a nova legislação, a seguradora 

analisa os impactos e, se a lei for considerada relevante, delega 

o tratamento à área responsável. Uma reunião é marcada em 

seguida para definir o plano de ação que permitirá a adequação 

às novas leis. A área de Gestão de Riscos acompanha a 

implementação dessas ações e se reporta à Diretoria Executiva. 

Código de Conduta ética 
A seguros Unimed está 

prestes a aprovar seu próprio 

Código de Conduta Ética, cujo 

objetivo é prevenir corrupção e 

prover um programa de treinamento 

para todos os colaboradores, 

gestores e parceiros comerciais. 

Ele estará disponível no site da 

seguros Unimed e as demais 

políticas consultáveis no Portal 

do Colaborador. Além disso, 

a seguradora disponibilizou 

recentemente um canal de 

comunicação especial para 

receber sugestões e denúncias 

de comportamentos antiéticos. 

Vale notar que nenhum caso de 

corrupção foi computado em 2014.

Governança, Riscos e Auditoria. Esse Comitê é responsável por 

transmitir as preocupações mais expressivas à Alta Administração 

em reuniões com o Conselho de Administração.

As principais atribuições da Secretária 

de Governança da Seguros Unimed 

são: 

 

(i) elaborar cronograma anual das 

reuniões ordinárias; 

 

 

(ii) formalizar documentos necessá-

rios, como por exemplo pautas, apre-

sentações, relatórios, listas de presen-

ça e atas; 

 

 

(iii) organizar as reuniões; 

 

 

(iv) assegurar a boa gestão das reuni-

ões (tempo de apresentação, tema de 

acordo com a pauta, lista de presença 

e gravação das reuniões); (v) dispo-

nibilizar informações e documentos 

através do Portal da Estratégia e Go-

vernança, entre outros.

seguros unimed   37RelatóRio de sustentabilidade 201436  

 A empresa Governança Estratégia Visão da Sustentabilidade Públicos de Interesse Desempenho



Em 2013, foi criada a Secretaria de Governança, 

com o objetivo de estruturar as reuniões executivas e 

comitês da seguros Unimed, bem como desenvolver 

políticas, regimentos, normas e manuais, para cada reunião. 

A Secretaria de Governança possui conhecimento dos 

aspectos legais que geram obrigações à seguradora e, de 

modo proativo, contribui a Governança, permitindo que os 

Sócios, Conselheiros e Executivos possam manter o foco 

em atividades mais eficazes para o sucesso da empresa.

Com o objetivo de disseminar as boas práticas de 

Governança, a seguros Unimed instalou alguns comitês 

internos, como, por exemplo, o Comitê de Governança, 

Riscos e Auditoria que tem como objetivo garantir a 

boa gestão dos recursos, a proteção e a valorização do 

patrimônio da empresa, a avaliação dos riscos inerentes aos 

negócios das empresas, de forma qualitativa e quantitativa. 

Suas competências e responsabilidades estão descritas no 

seu Regimento Interno.

relações com investidores
A seguros Unimed conta com a área de Relações com 

Investidores, responsável pela interação com os investidores e 

potenciais investidores, atendendo as solicitações e expectativas 

com qualidade e eficiência. A área ainda é responsável pelo 

suporte à Companhia, para que essa obtenha os recursos 

necessários para avançar seus projetos.

(i) site (http://ri.segurosunimed.com.

br/), onde são disponibilizadas infor-

mações financeiras, como os balanços 

patrimoniais, desempenho das ações, 

histórico de dividendos e desempe-

nho econômico;

 

 

(ii) e-mail (ri@segurosunimed.com.br);

 

 

(iii) telefone; 

 

 

(iv) correspondências; e

 

 

(v) jornal de Relações com Investido-

res, onde são publicados destaques 

bimestrais da Companhia.

sustentabilidade
Criada em 2005, trata-se 

da área que coordena a gestão 

da sustentabilidade, promovendo 

atividades que integram os aspectos 

socioambientais nas atividades 

da empresa. Dentre as iniciativas, 

destacam-se a gestão consciente 

de recursos naturais e avaliação 

de impacto (GHG Protocol, o 

Greenhouse Gas Protocol). Para 

complementar a ação da área de 

Sustentabilidade, foi lançado um 

Comitê para fomentar projetos 

ligados à sustentabilidade. Para 

saber mais, leia o capítulo Gestão 

da Sustentabilidade.

AUDItORIA InDEPEnDEntE

A FUnção dA AUditoriA independente e externa no 

sistema de governança é monitorar a eficiência dos controles 

administrativos e analisar as demonstrações financeiras 

produzidas por todos os setores que compõem os negócios 

da seguros Unimed.

A escolha dos auditores independentes é feita pelo 

Conselho de Administração, responsável por controlar as 

ações de auditoria. 

Os canais de atendimentos aos inves-

tidores são:
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COmItêS

Com o objetivo de disseminAr As boAs práticas de 

Governança, a seguros Unimed instalou alguns comitês 

internos, que têm como objetivo assessorar a Diretoria 

Executiva no desempenho de suas atribuições, apoiando-a 

na agilidade, na qualidade, e na segurança à tomada de 

decisões. São eles:

 Comitê de investimentos: O Comitê de 

Investimentos busca analisar e aprovar as propostas 

de aplicação dos recursos financeiros, uma vez 

observadas à segurança, rentabilidade, solvência e 

liquidez dos investimentos.  

 Comitê de Governança, riscos e Auditoria: O 

Comitê de Governança, Riscos e Auditoria visa 

garantir a boa gestão dos recursos, a proteção e a 

valorização do patrimônio da Companhia, por meio 

do acompanhamento da evolução das melhores 

práticas de governança e da avaliação dos riscos 

inerentes aos negócios das empresas, de forma 

qualitativa e quantitativa.

 Comitê de Gestão: O Comitê de Gestão tem como 

objetivo realizar o acompanhamento dos negócios 

da empresa por meio de reuniões periódicas, para 

auxiliar e apoiar as decisões da Diretoria Executiva.

 Comitê de produtos e Clientes: O Comitê de Produtos 

e Clientes tem como objetivo definir a criação e 

o lançamento de produtos, gerir sua performance 

e introdução no mercado, estabelecer políticas e 

práticas de atendimento e de prestação de serviço 

diferenciada, além de identificar oportunidades de 

melhoria e definir planos de ações frente aos índices 

e motivos de reclamações. 

A composição, as competências e as 

responsabilidades dos membros, assim como o 

funcionamento dos Comitês citados acima, estão previstas 

em seus respectivos Regimentos Internos.

PRESIDênCIA

A oUvidoriA e A AUditoriA 
internA reportam suas atividades 

ao Diretor Presidente da Diretoria 

Executiva, responsável por 

supervisionar as suas atividades.

ouvidoria
órgão cujo objetivo é 

atender os clientes que não 

obtiveram sucesso ou insatisfeitos 

com pedido feito junto a outros 

canais. É uma via de acesso 

diferenciada por sua autonomia, 

independência e imparcialidade.

Auditoria interna
Responsável por revisar os 

principais riscos empresariais ligados 

a seguros Unimed. Ela executa 

planos de trabalho elaborados pela 

área de Gestão de Risco.

SUPERIntEnDênCIAS

As sUperintendênCiAs existem para assessorar a 

Diretoria Executiva na tomada de decisão em relação 

aos negócios da Companhia e zelar pelos interesses da 

Seguros Unimed, no âmbito de suas atribuições. 

Existem 14 diferentes superintendências (Superintendência 

de Relacionamento Institucional ,Superintendência 

de Gestão de Pessoas, Superintendência de novos 

Projetos e Inteligência mercado, Superintendência de 

marketing e CRm, Superintendência de tecnologia, 

Superintendência de Operações, Superintendência 

Provimentos Saúde, Superintendência de Estratégia, 

Governança e Riscos , Superintendência técnica e 

Atuarial, Superintendência Controladoria, Administrativo e 

Financeiro, Superintendência Vida e Previdência Privada, 

Superintendência Saúde e Odonto, Superintendência 

Seguros Patrimoniais, Superintendência nacional de 

Relacionamento), subordinadas à Presidência e às diversas 

Diretorias (Diretoria de Operações, Diretoria técnica, 

Diretoria de Administração e Finanças e à Diretoria 

Comercial e de Relacionamento).
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A áreA de Gestão de risCos operA 
para construir um mapa das situações 

de conf lito de interesse no seio da 

seguradora. Em 2014, a título de exemplo, 

foram identificados alguns riscos ligados à 

maquete organizacional, que gerava  

conf litos de interesse, assim como o risco 

de fraudes. Além disso, as áreas de Gestão 

de Riscos, Contratos e Gestão de Pessoas 

estão desenvolvendo uma Política de 

transações com as partes relacionadas. 

Hoje, a Companhia conta com um Código 

de Conduta Ética, que é o mesmo do 

Sistema Unimed, e que contém princípios 

norteadores do cotidiano de todos os 

stakeholders, ou seja, colaboradores, 

cooperados, dirigentes, fornecedores e 

qualquer pessoa ou empresa que tenha 

algum envolvimento com a Companhia.

em 2014, A SeguroS unimed Foi ContemplAdA com o Selo Ouro na 3o 

Edição do Prêmio Nacional Unimed de Governança Cooperativa. Confira ainda 

outros prêmios relacionados: 

 Época Negócios 360°: 3o lugar no ranking das 50 maiores seguradoras, 

que avaliou e classificou a Companhia nas seguintes dimensões: Práticas de 

Recursos Humanos (1o lugar), Desempenho Financeiro (5o lugar), Governança 

Corporativa (2o lugar), Responsabilidade Socioambiental (3o lugar) e Visão de 

Futuro (2o lugar);

 Anuário - As melhores da Dinheiro (4a posição geral da Unimed Seguros 

Saúde; 3a em Sustentabilidade Financeira; 4a em Responsabilidade Social; 4ª 

em Recursos Humanos; 5a em Governança Corporativa).

 Prêmio Paulista de Qualidade de Gestão (PPQG) instituído pelo Instituto 

Paulista de Excelência na Gestão (IPEG) - troféu Ouro em 2013.

 Associação Brasileira de telesserviços ABt (troféu Bronze na categoria 

Campanhas de Comunicação Interna em 2011).

ReconhecimentosAções tomadas  
para evitar conf litos 
de interesses

gri g4 – 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 57, 58

Acesse o Código atual (http://sustentabilidade.

segurosunimed.com.br/wp-content/uploads/2014/03/

Seguros-unimed-C%C3%B3digo-de-Conduta.pdf)
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o CiClo de revisão do plAnejAmento 
estrAtéGiCo é executado pela Diretoria técnica, mais 

precisamente pela Superintendência de Estratégia, 

Governança e Riscos, que garante o alinhamento da 

estratégia à cultura da empresa. Para concretizar esse 

trabalho, ela conta ainda com o apoio da Gerência de 

Estratégia, Projetos, Processos e Qualidade. O processo é 

realizado de forma colaborativa, fomentado por debates 

com múltiplas áreas da seguradora e se baseia no modelo 

ciclíco do PDCA (Plan, Do, Check e Act).

na etapa de Planejamento (P – Plan), os 

instrumentos usados para mapear as demandas e 

alimentar a ref lexão estratégica são os Diagnósticos 

Estratégicos, compostos pela Análise das Unidades de 

negócios, pelos insumos oriundos das entrevistas com 

as Superintendências, Diretoria Executiva e Conselho de 

Administração, pela revisão da matriz de materialidade de 

Sustentabilidade, e pelos estudos da área de Inteligência 

de mercado, como a Pesquisa de Satisfação. A partir dos 

Diagnósticos Estratégicos, os direcionadores da companhia 

A seguros Unimed revisita, anualmente, seu Planejamento Estratégico 

para definir as metas e os princípios norteadores que irão compor o Mapa 

Estratégico da empresa ao longo do ano.

para o próximo ano são traduzidos a toda a empresa por 

meio do mapa Estratégico, baseado na metodologia do 

BSC – Balanced Scorecard, o qual demonstra o caminho 

escolhido para o cumprimento dos objetivos que foram 

propostos para entrega da Visão de Futuro: ser referência 
no cuidar de pessoas em todas as etapas de suas vidas.

Após a aprovação pela Diretoria Executiva e 

Conselho de Administração, o Planejamento Estratégico 

é comunicado a diversos públicos e fóruns por meio 

de eventos específicos para lideranças e colaboradores 

(Café da Manhã com a Diretoria), vídeos na Tele Seguros 

(web tv corporativa), matérias no Portal do Colaborador, 

tV Corporativa, Book da Estratégia e, ainda, por meio do 

Portal da Estratégia e Governança, disponível para todos os 

líderes da seguradora, de coordenadores ao Conselho de 

Administração. Vale ressaltar que a seguros Unimed, desde 

2013, tem se dedicado fortemente a incorporar o conceito 

de sustentabilidade em seu plano de estratégia. Para saber 

mais a respeito, leia o capítulo Planejamento Estratégico.
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desde 2013, hoUve GrAnde evolUção na integração da sustentabilidade 

ao planejamento estratégico da companhia. Ela se deu inicialmente por meio 

da revisão da Matriz de Materialidade, em que a empresa identificou os temas 

de sustentabilidade que ref letem as expectativas dos públicos de interesse da 

companhia nos diversos segmentos de seguros e a inf luência desses temas no 

sucesso dos negócios (temas materiais).

Por meio desse processo, foram priorizados cinco temas materiais que 

guiarão os esforços da seguradora nos próximos anos: qualidade do serviço e 
atendimento; Gestão da cadeia de valor; educação e comunicação para clientes; 
inovação de produtos e serviços responsáveis; e privacidade e segurança de 
dados de clientes. (Saiba mais no capítulo Foco de Atuação).

Desde que foram definidos, os temas materiais são uma das bases do 

Planejamento Estratégico. Em 2014, foi realizado um acompanhamento no 

planejamento de cada área da empresa para melhor entendimento dos desafios 

que elas enfrentam e engajá-las, buscando, de forma colaborativa, o alcance das 

metas e avanços das práticas de sustentabilidade dentro de cada tema material.

O resultado desse trabalho incluiu a análise de todos os projetos e ações 

de melhorias propostos para 2015, bem como a sugestão de outros. A análise foi 

feita sob a ótica da sustentabilidade para informar o Planejamento Orçamentário 

e permitir que as prioridades de atuação da empresa sejam definidas levando em 

consideração a contribuição para o avanço nos temas materiais.

Como em 2014 o foco foi a construção das estratégias, os avanços 

previstos para o ano de 2015 são principalmente em relação à mensuração da 

evolução em cada um dos temas materiais por meio de indicadores, que serão 

construídos ao longo do processo e acompanhados em reuniões periódicas dos 

grupos táticos da empresa.

Planejamento 
estratégico 2015

gri g4: 19 e dmA
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Contexto de atuação
A SeguroS unimed se mAntém AtentA às evoluções do ambiente externo em que atua, identificando os riscos 

representados por certas tendências, assim como as oportunidades de gerar um impacto positivo junto aos seus 

públicos de interesse.

RISCO OPORTUNIDADE
O QUE A 

SEGUROS UNIMED 
FAZ A RESPEITO 

Frente a esse cenário, 
os consumidores brasileiros 
devem atentar para soluções 
da iniciativa privada que 
garantam a sua qualidade 
de vida e acesso a cuidados 
de saúde na velhice. Uma 
solução que está sendo 
discutida é a criação de 
um produto previdenciário 
que possibilite a acumulação 
de recursos para utilização 
futura no custeio de despesas 
com saúde.

33,7% 
previsão da parcela 
de idosos na população 
brasileira em 2060. 
Fonte: IBGE

Alteração na demografia 
brasileira que aumenta a 
proporção entre a população 
economicamente dependente 
e a população ativa. Com o 
aumento crescente nos custos 
de saúde, deve gerar nos 
próximos anos uma forte 
pressão sobre a Previdência 
Social e a iniciativa privada, 
baseada no mutualismo.   

Envelhecimento da população

A Seguros Unimed acredita 
que essa solução carrega 
o potencial de contribuir para 
a sustentabilidade do setor 
como um todo e, inclusive, 
de contribuir para a educação 
financeira da população, 
encorajando a adoção de outras 
formas de poupança de dinheiro 
e preparo para a velhice. 

RISCO OPORTUNIDADE
O QUE A 

SEGUROS UNIMED 
FAZ A RESPEITO 

No Brasil, há entre empresas 
do setor de seguros a 
consciência da necessidade 
de empoderar o consumidor
por meio da informação 
para a compra de seguro, 
Previdência Privada e 
Capitalização. Iniciativas 
de educação financeira, que 
apoiem a tomada de decisões 
dos consumidores estão 
se tornando cada vez mais 
frequentes. A Seguros Unimed 
tem como foco de atuação em 
sustentabilidade a Educação e 
comunicação para clientes.

Fonte: Serviço de 
Proteção ao Crédito 

A Seguros Unimed também está 
buscando avançar cada vez 
mais nesta área, adequando 
a sua comunicação ao objetivo 
de educar e orientar os clientes 
sobre o funcionamento, 
importância e uso correto dos 
produtos financeiros.
  
Para ajudar a população 
a lidar com as suas despesas 
de educação, a Seguros 
Unimed criou um produto 
chamado PGBL Educação, 
que possibilita poupar dinheiro 
para a educação. 

Necessidade de planejamento financeiro

6 em cada 10
brasileiros estão 
endividados, totalizando 
9,1 milhões de famílias. 
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RISCO OPORTUNIDADE
O QUE A 

SEGUROS UNIMED 
FAZ A RESPEITO 

RISCO OPORTUNIDADE
O QUE A 

SEGUROS UNIMED 
FAZ A RESPEITO 

Oportunidade para as empresas 
de adequar os produtos aos 
hábitos do consumidor, gerando 
um aumento das vendas online.

Há também a oportunidade de 
capacitar as equipes, tanto de 
vendas como de comunicação, 
em ferramentas de análise 
avançadas e habilidades 
relevantes para os meios digitais. 

Fonte: WebSia/data Popular.

61,07%
reclamações feitas 
via Twitter.

25,57%
reclamações feitas 
via Facebook.

A Seguros Unimed investe 
em soluções digitais 
de vendas e atendimento, 
tais como e-commerce (Vida), 
disponibilização de guias 
médicos em aplicativos mobile 
e sistemas de CRM (Customer 
Relations Management) que 
centralizam as demandas 
recebidas via diversos canais 
(SAC, Fale Conosco, Facebook, 
Ouvidoria, ReclameAqui, etc.).

Consumidor brasileiro e os meios digitais

As empresas estão cada
vez mais responsáveis pelo 
gerenciamento de fluxos 
de informação.  No setor 
de seguros, para lidar com 
a questão das fraudes, as 
empresas estão realizando 
atividades para garantir que 
as informações sejam 
fidedignas, como por exemplo 
o cruzamentos de dados. 
Há também, frente aos riscos 
da informação na era digital, 
uma necessidade de investir 
em sistemas eficazes de 
proteção da informação. 

Fonte: CNSeg 

9%
dos R$23,65 bilhões 
pagos em indenizações 
aos segurados em 
2013 tem suspeita de 
fraude (excluindo Saúde 
Suplementar e Previdência 
Complementar Aberta). 

A Seguros Unimed implantou 
um projeto de Base Cadastral 
Única que unifica todos os 
dados relativos a cadastros 
da Seguros Unimed em um 
sistema, com o objetivo de 
abolir a inserção de dados 
errôneos ou incompletos,
e prover agilidade à equipe 
de CRM para acessar 
e organizar as informações. 
A seguradora também 
incorporou à área de Gestão 
de Riscos a Unidade de 
Segurança da Informação, 
que tem como objetivo 
proteger as informações.

Gestão da informação

As fraudes no setor de seguros 
representam grandes perdas 
financeiras. Estas perdas encarecem 
os custos dos planos, prejudicando o 
consumidor.
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RISCO OPORTUNIDADE
O QUE A 

SEGUROS UNIMED 
FAZ A RESPEITO 

RISCO OPORTUNIDADE
O QUE A 

SEGUROS UNIMED 
FAZ A RESPEITO 

A adoção de planos de 
prevenção de desastres 
naturais pode reduzir 80% dos 
óbitos. (Ministério da Ciência 
Tecnologia e Inovação). 

O setor de seguros tem 
uma posição estratégica para 
contribuir com a identificação 
dos riscos decorrentes das 
mudanças climáticas e já está 
unindo esforços para adaptar 
a sua política de precificação, 
incorporando novas variáveis 
nos modelos atuais, e criar 
produtos que ajudem a 
sociedade a lidar com esses 
riscos

42,5 
milhões 

Fonte: Swiss-Re 

A Seguros Unimed pretende 
participar cada vez mais 
ativamente dos debates 
do setor para aprendizado 
e incorporação de boas práticas 
as suas operações.

número de pessoas 
no Brasil em áreas 
de risco de inundações 
em 2030. 

Mudanças climáticas

Programas de prevenção de 
doenças crônicas e estímulo 
à adoção de um estilo de vida 
mais saudável – ex. prática de 
esportes via grupos de corridas, 
blogs e mídias sociais, etc. 

Os brasileiros passaram 
a sofrer menos com doenças 
infectocontagiosas e padecer 
mais das crônico-degenerativas. 
De fato, sobrepeso, diabetes 
e hipertensão são desafios 
críticos para a saúde dos 
cidadãos brasileiros. 

Fonte: Ministério da Saúde

50,8% 
brasileiros acima 
do peso ideal (2013). 

A Seguros Unimed promove 
tanto nas suas ações de 
relacionamento como na 
sua comunicação a adoção 
de hábitos de vida saudáveis, 
por exemplo, através do 
patrocínio de corridas de rua, 
de ações junto aos seus 
colaboradores e da divulgação 
de dicas de alimentação 
e cuidados em saúde nas 
mídias sociais.  

Qualidade de vida
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O que usa:
Os capitais são repositórios de valor que aumentam, diminuem 

ou se transformam por meio de atividades e produtos da organização. 

CAPITAL 
FINANCEIRO

CAPITAL 
MANUFATURADO

CAPITAL 
INTELECTUAL

CAPITAL 
NATURAL

CAPITAL
HUMANO

CAPITAL SOCIAL 
E DE RELACIONAMENTO

1,5 
bilhão

em prêmios 
ganhos e 

contribuições

Matriz + 24 
escritórios 
regionais

Área 
atuarial

2421
Fornecedores

1145
Colaboradores

7.627m³
de água

2580
beneficiários 
do Programa 

de Voluntariado

1,9
milhões de 

impressões a
menos em papel

Unidade de 
inteligência 

em saúde

modelo de 
negócio

o modelo de neGóCio é UmA peçA visUAl e 

informativa sobre como a seguros Unimed atua: 

como transforma seus capitais (matérias primas, 

mão-de-obra, energia, recursos financeiros, etc.) em 

produtos e serviços que geram valores tanto para a 

própria empresa como para a sociedade.

Fundada em 1989, a seguros Unimed 
surgiu com o objetivo de comercializar planos 

de previdência complementar para os médicos 

cooperados do Sistema Unimed de todo o 

País, auxiliando-os em questões previdenciárias. 

naquele ano, o montepio Cooperativista do Brasil 

(montecooper) foi incorporado pelo Sistema, que, a 

partir dele, criou a Unimed Seguradora.

Os Resultados
Valor gerado para a empresa e seus públicos de interesse

Compartilhamento 
de riscos e custos 
de possíveis danos;

proteção e garantia 
financeira para o 
futuro dos clientes;

desenvolvimento 
e valorização de 
profissionais;

reduz a necessidade das 
empresas em manter 
reservas de precaução e,
portanto, libera recursos 
para usos mais produtivos.

acesso a serviços de saúde 
de qualidade com ampla 
rede de atendimento;

Perenidade 
da companhia 
e rentabilidade;

facilita os negócios 
entre empresas através 
da garantia dos bens;

produtos customizados 
que atendem diferentes 
demandas do mercado;

O que usa:

nossos valores

Os capitais são repositórios de valor que aumentam, diminuem 
ou se transformam por meio de atividades e produtos da organização. 

CAPITAL 
FINANCEIRO

CAPITAL 
MANUFATURADO

CAPITAL 
INTELECTUAL

CAPITAL 
NATURAL

CAPITAL
HUMANO

VIDA PREVIDÊNCIA SAÚDE ASSISTÊNCIA ODONTO PATRIMONIAIS

CAPITAL SOCIAL 
E DE RELACIONAMENTO

Valores da Seguros Unimed

compromisso 
com o cliente

inovação
sustentável

excelência em tudo
o que fazemos

pessoas
de valor

A companhia trabalha aplicando seus valores nos 6 segmentos de atuação

Calcula o preço de contratação do seguro e provê assistência, considerando:

Como transforma

Os conhecimentos 
da companhia em cada 
segmento de negócio

1º
A probabilidade 

de uso do seguro 
contratado em cada 

etapa da vida

2º
As despesas de 

manutenção, distribuição 
de lucro e investimentos

3º
Oferta e demanda 

 do mercado segurador

4º

1,5 
bilhão

em prêmios 
ganhos e 

contribuições

Matriz + 24 
escritórios 
regionais

Área 
atuarial

2421
Fornecedores

1145
Colaboradores

7.627m³
de água

2580
beneficiários 
do Programa 

de Voluntariado

1,9
milhões 

de impressões 
em papel

Unidade de 
inteligência 

em saúde
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nossos valores

VIDA PREVIDÊNCIA SAÚDE ASSISTÊNCIA ODONTO PATRIMONIAIS

Valores da Seguros Unimed

compromisso 
com o cliente

inovação
sustentável

excelência em tudo
o que fazemos

pessoas
de valor

A companhia trabalha aplicando seus valores nos 6 segmentos de atuação

nossos valores

VIDA PREVIDÊNCIA SAÚDE ASSISTÊNCIA ODONTO PATRIMONIAIS

Valores da Seguros Unimed

compromisso 
com o cliente

inovação
sustentável

excelência em tudo
o que fazemos

pessoas
de valor

A companhia trabalha aplicando seus valores nos 6 segmentos de atuação

nossos valores

VIDA PREVIDÊNCIA SAÚDE ASSISTÊNCIA ODONTO PATRIMONIAIS

Valores da Seguros Unimed

compromisso 
com o cliente

inovação
sustentável

excelência em tudo
o que fazemos

pessoas
de valor

A companhia trabalha aplicando seus valores nos 6 segmentos de atuação

Calcula o preço de contratação do seguro e provê assistência, considerando:

Como transforma

Os conhecimentos 
da companhia em cada 
segmento de negócio

1º
A probabilidade 

de uso do seguro 
contratado em cada 

etapa da vida

2º
As despesas de 

manutenção, distribuição 
de lucro e investimentos

3º
Oferta e demanda 

 do mercado segurador

4º

Calcula o preço de contratação do seguro e provê assistência, considerando:

Como transforma

Os conhecimentos 
da companhia em cada 
segmento de negócio

1º
A probabilidade 

de uso do seguro 
contratado em cada 

etapa da vida

2º
As despesas de 

manutenção, distribuição 
de lucro e investimentos

3º
Oferta e demanda 

 do mercado segurador

4º

Os Resultados
Valor gerado para a empresa e seus públicos de interesse

Compartilhamento 
de riscos e custos 
de possíveis danos;

proteção e garantia 
financeira para o 
futuro dos clientes;

desenvolvimento 
e valorização de 
profissionais;

reduz a necessidade das 
empresas em manter 
reservas de precaução e,
portanto, libera recursos 
para usos mais produtivos.

acesso a serviços de saúde 
de qualidade com ampla 
rede de atendimento;

Perenidade 
da companhia 
e rentabilidade;

facilita os negócios 
entre empresas através 
da garantia dos bens;

produtos customizados 
que atendem diferentes 
demandas do mercado;
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Visão da 
Sustentabilidade
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A visão de sUstentAbilidAde dA SeguroS unimed 
é orientada pelos Princípios para Sustentabilidade em 

Seguros (PSI, sigla em inglês). Os PSI focam questões 

de ordem ambiental, social e de governança, sempre 

priorizando uma ação colaborativa junto a seus 

stakeholders. Tais princípios foram lançados em 2012, na 

ocasião da Rio +20, pelo UnEP (Programa da OnU para 

o meio Ambiente) ao lado da indústria global de seguros. 

Para ler o documento na íntegra, acesse http://www.unepfi.

org/fileadmin/documents/PSI_document-en.pdf.

Visão da 
Sustentabilidade
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Pr
es

id
ên
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a 

e 
di

re

to
ria

Comitê executivo

grupos de trabalho

Sustentabilidade

em 2013, A SeguroS unimed iniciou um trabalho de 

Diagnóstico de Sustentabilidade como insumo para o 

Planejamento Estratégico que identificou cinco temas materiais, 

ou seja, temas que devem ser o foco de atuação da empresa nos 

próximos anos (mais detalhes no capítulo Foco de atuação).

liderada pela área de Responsabilidade Social e Estratégia, 

a incorporação dos temas materiais nas operações da seguros 
Unimed teve um avanço com a integração à cultura de empresa. 

Eles nortearam a formulação do Planejamento Estratégico que 

guiará a seguradora ao longo de todo o ano de 2015.

 

Sendo assim, este relatório dá destaque aos temas 

materiais, que aparecem no infográfico do capítulo Foco de 

atuação. Nesse capítulo estão destacados alguns exemplos de 

ações diretamente vinculadas aos temas materiais. Porém, ao 

longo do relatório, as demais atividades relacionadas podem 

ser identificadas com seus símbolos correspondentes. (veja na 

página seguinte)

tEmAS mAtERIAIS

privacidade 
e segurança 
de dados de 
clientes

qualidade 
do serviço e 
atendimento

educação e 
comunicação 
para clientes

Gestão da 
cadeia de 
valor

inovação de 
produtos 
e serviços 
responsáveis

Gestão da 
sustentabilidade

ÁREA DE SUStEntABIlIDADE 

A área de Sustentabilidade 

auxilia todos os setores da empresa 

em seus projetos de sustentabilidade 

e ainda promove iniciativas próprias 

(ver capítulos de meio Ambiente e 

Comunidades). Ela é apoiada pela 

Presidência e Diretoria, pelo Comitê 

Executivo e por Grupos de trabalho.

A gestão da 

sustentabilidade visa 

incorporar aspectos 

sociais, ambientais e 

de governança (ASG), 

em todas as atividades 

da empresa, gerando 

valor compartilhado 

para a empresa e seus 

públicos de interesse.
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Foco de atuação

A SeguroS unimed deFiniU 
CinCo temAs de grande 

importância para as atividades da 

empresa, que são os seus temas 
materiais. Cada um deles aborda 

questões essenciais para a empresa 

e para as suas partes interessadas, 

servindo assim de orientação para 

definir o Plano Estratégico da 

empresa e o foco das suas atuações 

em sustentabilidade.

Neste infográfico estão 

destacadas algumas ações de 

2014. Porém, ao longo do relatório, 

as demais ações relacionadas 

aos temas materiais podem 

ser identificadas através dos 

símbolos correspondentes.

QUAlIDADE DO SERVIçO E AtEnDImEntO

Definição:
Buscar um relacionamento parceiro, transparente 

e com agilidade no atendimento das necessidades dos 

clientes. Oferecer aos clientes um serviço e atendimento 

de qualidade que respeite também como indivíduo, e não 

só como comprador.

programa Clientividade
Projeto criado em 2013 com o objetivo de 

posicionar o cliente no centro de atenções da empresa. 

Para isso, construiu-se um padrão de comportamento e 

princípios para os colaboradores da empresa. O objetivo é 

cultivar a relação com o cliente para conquistá-lo e fidelizá-

lo. O programa ainda conclui a difusão de um Código 

de Clientividade, um guia para atingir um atendimento 

de alta qualidade, produzido depois de diversas reuniões 

entre dirigentes, clientes e corretores. Em 2014, avançou-

se no desenvolvimento do projeto ao sensibilizar os 

colaboradores, através da entrega dos Códigos e da 

redação de um manifesto. A seguros Unimed também 

realizou workshops, com o objetivo de ref letir sobre o 

Código e os princípios que norteiam o programa. A ideia 

foi de difundir em toda a cadeia de valor da empresa a 

mesma cultura de clientividade.

O Programa 

Clientividade possui 

cinco princípios:

 
 trate todos como clientes.

 

 

 Conecte-se com Clientividade.

 

 

 Inove. Simplifique. Encante.

 

 

 Resolva. Seja ágil, simples e trans-

parente.

 

 

 na ação e no cuidado, seja empá-

tico e efetivo.
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EDUCAçãO E COmUnICAçãO PARA ClIEntES

Definição:
Educar e orientar os clientes e a sociedade 

sobre a dinâmica, importância e uso correto do seguro, 

além do planejamento financeiro e promover uma 

comunicação com linguagem clara e simples facilitando 

o entendimento dos produtos e serviços no momento da 

compra e utilização.

nova folheteria do marketing:
Por meio da nova folheteria, a área de Marketing 

reformulou a linguagem visual dos produtos da seguros 
Unimed. Os novos materiais trouxeram uma comunicação 

mais simples e objetiva, além de uma aparência mais 

agradável. A folheteria é o resultado de um processo de 

alinhamento dos materiais de comunicação da seguros 
Unimed, que procuram explicar melhor os produtos da 

seguradora aos clientes. Ela também integra a estratégia de 

reposicionamento da marca, que visa delinear a identidade 

da empresa no mercado de seguros. Com uma linguagem 

GEStãO DA CADEIA DE VAlOR

Definição:
Promover uma relação de confiança e parceria com corretores, 

credenciados, Sistema Unimed e fornecedores, através do diálogo, capacitação, 

incentivo e disseminação de melhores práticas, fortalecendo os produtos e 

serviços oeferecidos pela seguros Unimed.

encontro com Fornecedores:
Ocorrido em Outubro, o Encontro com Fornecedores da Gestão 

Administrativa, contou com a presença de 20 fornecedores e dos profissionais 

da gestão administrativa ligados ao cotidiano da área e responsáveis pela gestão 

de contratos, gestão de serviços e sustentabilidade, fortalecer compromissos e 

facilitar troca de valores.

Curso para Corretores:
A Seguros Unimed disponibiliza um programa EAD (Ensino à distância) 

para todos os corretores. São oferecidos cursos com temas variados que 

reforçam os valores e princípios da empresa. Ao final de cada módulo, o corretor 

passa por uma fase de teste de conhecimentos.

mais leve, a seguradora visa obter eficácia na hora de 

instruir ou de transmitir uma informação aos clientes.

previdência: um canal online e orientações ao cliente:
Essa plataforma virtual foi lançada pela seguros 

Unimed para facilitar a vida do cliente. no site da seguros 
Unimed, foram adicionados materiais informativos, que 

têm por intuito ajudar o cliente a fazer melhores escolhas, 

tais como o item de Perguntas Frequentes e um glossário 

(http://www.segurosunimed.com.br/servicos/perguntas-

frequentes.html?section=glossario).

De fácil acesso, ele permite realizar procedimentos 

pela internet, tais como consultar propostas e contratos, 

pedir uma segunda via de boleto ou checar o extrato. O 

próprio site oferece ao navegante um Guia Prático que lhe 

ajuda a encontrar o que precisa. O Canal de Previdência 

permite igualmente diminuir a demanda sobre a Central 

de Atendimento ao fornecer acesso a informação de 

forma autônoma.

Principais objetivos 

do Encontro 

com Fornecedores:

 
 disseminar conhecimento sobre 

sustentabilidade e apresentar casos 

práticos.

 

 

 Aprimorar relacionamentos inter-

nos e externos da empresa.

 

 

 Estimular a prática de gestão so-

cialmente responsável.

 

 

 Apresentar o sistema Simples-

mente uSE e o questionário de ava-

liação em sustentabilidade.

 

 

 Aperfeiçoar a área de Gestão Ad-

ministrativa para consolidar atuação 

junto aos fornecedores.
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g4 dmA, g4-19

InOVAçãO DE PRODUtOS E SERVIçOS RESPOnSÁVEIS

Definição:
Promover a inovação em produtos, serviços e 

processos considerando as mudanças de mercado, 

as expectativas dos clientes e incorporando 

atributos socioambientais.

O tema de inovação de produtos e serviços 

responsáveis, por se tratar de um foco de atuação novo 

na seguros Unimed, foi fortemente tratado e estruturado 

no Planejamento estratégico para 2015, norteando o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Aguarde as novidades no ano de 2015!

Definição:
Estabelecer e manter sistemas 

e procedimentos de tratamentos 

de dados que sejam seguros 

e projetam a privacidade dos 

clientes e fornecedores.

Unidade de segurança da informação:
Criada em 2013, a Unidade de Segurança da Informação foi recentemente 

integrada à área de Gestão de Riscos. Seu objetivo é proteger as informações 

geridas pela empresa, baseada nos princípios de confidencialidade, integridade e 

disponibilidade dos dados.

Para cumprir essa missão, múltiplas práticas são executadas, tais como 

conscientização e integração de colaboradores, testes de invasão interna e 

externa, auditorias, além de revisão anual de hardware e monitoramento de 

relatórios e alertas. Para complementar, é utilizada a ferramenta DlP (Data 

Loss Prevention) que monitora o conteúdo e reduz o risco de vazamentos de 

informação. Enfim, a seguros Unimed foca esforços consideráveis na educação 

de funcionários, principais responsáveis pela Segurança da Informação.

São oferecidos workshops em todos os níveis hieráquicos e artigos sobre 

o tema são difundidos mensalmente. Aproximadamente 50 gestores participaram 

de dois workshops de meio período em 2014.

PRIVACIDADE E SEGURAnçA DE DADOS DE ClIEntES
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meio Ambiente

PROGRAmA AtItUDE SUStEntÁVEl

CriAdo pArA inCentivAr o Uso ConsCiente dos recursos ambientais entre 

os colaboradores, o Programa Atitude Sustentável promove uma competição 

entre os andares do prédio da matriz e escritórios regionais com o objetivo de 

atingir metas mensais mínimas de redução no consumo de água (5%), energia 

(5%) e impressões (25%), além de iniciativas para melhorar o aproveitamento 

desses recursos. 

água
Além de avisos nas torneiras sobre o consumo 

consciente entre os colaboradores, a gestão de uso da 

água pela Seguros Unimed também inclui:

CisternA no prédio dA mAtriz: 
capta a água da chuva para 

utilização na limpeza externa, interna 

e irrigação dos jardins;

 

CAlçAdA Com piso eColóGiCo: 
até 90% de permeabilização 

da água;

máqUinA qUe soprA As FolhAs: 
evita a lavagem da calçada.

impressões
Para minimizar o número de impressões, 

a campanha Consumidor Consciente incentiva os 

colaboradores a reduzirem as impressões em no mínimo 

25%, premiando-os mensalmente com uma homenagem e 

café da manhã. Fonte: Sabesp

áGUA (Consumo em m3)

 2012 2013 2014

Água 6.481 6.156 7.627

Colaborador 8,86 7,53 6,66

redução 2013 2014

impressões X folhas 1,7 milhões 1,9 milhões

impressões X economia R$ 47 mil R$ 48,5 mil
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76 350

2.817.387

35.998

mil mil

visualizações

acessos

CArtões

FACebook

lAndinG pAGe

coletados

em 2014

nA páGinA

www.GireAmAnivelA.Com.br

em 2013

Projeto Reciclo

As carteirinhas de seguro saúde são um recurso fundamen-

tal dos negócios da seguradora. desenvolvidas com material 

100% reciclável, elas deram origem ao Projeto Reciclo, que 

promove o seu descarte de forma correta, conscientizando 

tanto públicos internos como externos. 

 

A ação consiste na instalação de máquinas “Papa Cartão” 

– urnas com manivela para que o usuário corte o cartão 

- localizadas no prédio da matriz e nas estações Paraíso e 

Consolação do metrô de São Paulo, além do Shopping Conti-

nental, em Guarulhos - transformando esse resíduo em brin-

des reciclados.

Em 2014 foi lançada a campanha Gire a Manivela, visando 

conscientizar a população, com relação ao descarte seguro 

e correto de cartões de pvc e os locais públicos de descarte 

dos cartões. A campanha foi divulgada na página do face-

book da Seguros Unimed e teve o alcance de:

energia
Já para a redução do consumo de energia, além de 

avisos nos interruptores dos prédios da matriz e escritórios 

regionais, nossas medidas também incluem:

Ar CondiCionAdo Com Gás 
eColóGiCo: menor consumo de 

energia e redução na emissão de 

gases poluentes;

Uso de lâmpAdAs 
FlUoresCentes: economia 

de 80%;

UtilizAção de piso de GrAnito: 
por ser mais frio, gera economia 

no uso do ar-condicionado e, 

consequentemente, de energia. Fonte: AES Eletropaulo

enerGiA (Consumo em kw)

 2012 2013 2014

Água 84.208 84.187 116.985

Colaborador 115,20 103,17 102,17
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gri g4: en3, en4, en6, en8, en15, en16, en17,  en19, en27 e en30

CombUstíveisesCopo 1
emissões diretas

enerGiA elétriCA
e áGUA

esCopo 2
emissões indiretas 

de energia

mAteriAl de
ConsUmo

esCopo 3
outras emissões 

indiretas

prodUção de
resídUos

trAnsporte dos
FUnCionários

trAnsporte Aéreo

2011

2011 22,70

2011 34,05

2011 39,72

2011 124,86

2011 164,59

2012

2012 24,24

2012 32,28

2012 42,02

2012 121,83

2012 166,32

2013
2014

2013
2014

23,09
29,99

2013
2014

31,93
40,82

2013
2014

41,09
50,51

2013
2014

126,99
158,94

2013
2014

169,32

181,61
180,84

180,02
205,05

emissões (Em toneladas de CO
2
)

218,58

AtUAlmente, A SeguroS unimed emite CerCA de 703 toneladas de Co2, 

sendo que a maior parte das emissões são provenientes do transporte de 

colaboradores, transporte aéreo e de frota. Assim, para minimizar a emissão de 

gases poluentes, as campanhas internas incluem:

redução de viagens aéreas:
Promovendo teleconferências 

para minimizar a locomoção dos 

funcionários.

Conscientização para utilização de 
transporte público:

Incentivando a carona 

solidária.

realização do Café com vendas:
Evento comercial em que 

é utilizada a vídeo conferência, 

evitando a realização de viagens e 

reuniões presenciais.

Além disso, a companhia 

também realiza anualmente a 

inspeção veicular da sua frota, 

controlando a emissão de poluentes.
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Outras iniciativas da seguros Unimed para a 

otimização do uso de recursos naturais, incluem:

DIGITALIzAçãO DE DOCUMENTOS EM PAPEL:

todos os doCUmentos ArqUivAdos no Centro de Documentação 

(CEDOC) são digitalizados e documentos como holerite, folha de ponto, guia 

médico e autorização de guias de exames e de consultas também são digitais.

SIStEmA SPEKx

permite o ArmAzenAmento e monitorAmento, por computador, de todos 

os processos realizados em diversas áreas, eliminando a necessidade de cópias e 

trânsito de documentos.

 

COlEtA DE PIlHAS, BAtERIAS E lâmPADAS FlUORESCEntES 

promove A ColetA e reCiClAGem de pilhas e baterias por meio de um 

coletor específico no hall da matriz entre os colaboradores, evitando o descarte 

incorreto desses materiais, bem como a descontaminação de lâmpadas  

f luorescentes também para uma posterior reciclagem.

 

PRÉDIOS DA mAtRIz ( EDIFÍCIOS SEGUROS UnImED E PAlmARES)

Além dAs lixeirAs seletivAs, os prédios da matriz possuem equipamentos de 

alta eficiência para o melhor aproveitamento da água e da energia utilizadas.

Os dois prédios são abastecidos com recursos hídricos subterrâneos 

(poço artesiano), as torneiras são automáticas com sensores, ar-condicionado 

ecológico Set Free, lâmpadas f luorescentes e ref letores de alumínio anodizados, 

com alta ref letância e grau de pureza de 99,85%.

 

EDIFÍCIO PAlmARES

no ediFíCio pAlmAres, boa parte das instalações visam a utilização sustentável, 

demonstrando a preocupação da empresa com a conservação da biodiversidade 

e com a diminuição da poluição atmosférica e sonora.

Além das iniciativas já citadas, como calçada ecológica, cisterna e 

piso de granito, as cadeiras e mesas do escritório são de madeira certificada 

(FSC) e a localização do prédio, de fácil acesso, também evita o uso de 

transporte individual. 
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gri g4: en21

DESCARtE DE RESÍDUOS 

AmBUlAtORIAIS

nos AmbUlAtórios, todos 
os mAteriAis perfuro-cortantes 

descartados são encaminhados 

para uma empresa licenciada pela 

limpurb (Departamento municipal 

de limpeza Urbana), segundo 

diretrizes da RDC306/04 da Anvisa 

(Agência nacional de Vigilância 

Sanitária) e resolução 358/05 do 

Conama (Conselho nacional do 

meio Ambiente) para que tenham a 

destinação adequada.

 

DESCARtE DE REmÉDIOS VEnCIDOS

em todA A empresA, os 

colaboradores são incentivados 

a doarem seus medicamentos e 

injetáveis vencidos para que sejam 

encaminhados ao descarte correto, 

de acordo com as diretrizes da 

RDC306/04 da Anvisa e resolução 

358/05 do Conama.

COlEtA DE RESÍDUOS SólIDOS

ColetA seletivA dos mAteriAis 

descartados, direcionando-os 

posteriormente para a reciclagem. 

O que também contribui para a 

geração de renda em comunidades 

de baixa renda. re
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Fornecedores

Corretores

Colaboradores

Clientes

Sistema
Unimed

Governo 
e órgãos 

reguladores

Gestores 
e lideranças 
empresariais

Comunidades

Acionistas

Grupos
setoriais

pArA CUltivAr os lAços, 
são realizadas diversas ações 

colaborativas, sempre alinhadas 

aos objetivos da companhia e, ao 

mesmo tempo, às demandas dos 

públicos envolvidos. Os públicos 

de interesse foram definidos pelo 

Diagnóstico de Sustentabilidade 

de 2010 com o objetivo de 

facilitar abordagens específicas e 

atender às demandas.

A seguros Unimed preza pelo 

atendimento de qualidade e 

engajamento de seus públicos 

de interesse.

Públicos de interesse
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mElHORIAS nO AtEnDImEntO

índices de satisfação dos Clientes
A seguros Unimed monitora 

regularmente indicadores que 

demonstrem a satisfação dos 

clientes como forma de se manter 

a par do nível de qualidade do 

seu atendimento, assim como 

mapear possíveis problemas. O 

IDSS (Índice de Desempenho da 

Saúde Suplementar) é um índice 

de avaliação das operadoras de 

saúde da AnS (Agência nacional 

de Saúde). Ele é composto de uma 

Clientes

avaliação nos seguintes temas: 

Atenção à Saúde, Econômico-

financeira, Estrutura e Operação e 

Satisfação do Beneficiário. A nota da  

seguros Unimed em Satisfação do 

Beneficiário foi de: 0,5494 (dentro de 

uma escala de pontuação de 0 a 1). 

São contabilizados os resultados do 

índice de reclamações: da proporção 

de beneficiários com desistência 

no primeiro ano de contrato e da 

gravidade das infrações à legislação 

cometidas pela operadora.

O cuidado com os clientes é o grande combustível da seguros Unimed, 

que, há vinte e cinco anos, se preocupa, a cada ação, em fornecer produtos 

de qualidade e acessíveis. O aumento de pessoas protegidas por nossos 

produtos é fruto do empenho em colocá-las no centro das atenções. 

Em 2014, as seguintes ações da Companhia junto aos seus clientes 

merecem ser destacadas:

Consulte a avaliação completa em 

http://www.ans.gov.br/
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Facebook em 2014

296.030
Fãs

120
Posts

10.726
Compartilhamentos

1.273.236
usuários impactados 

com posts sobre o game 
'Futebol de Botão'

Portal Saúde
em 2014:

114.534
Acessos

62.659
Visitantes únicos

583.569
Páginas visualizadas

Site Seguros
Unimed em 2014:

1.814.012
Acessos

942.270
Visitantes únicos

4.474.942
Páginas visualizadas

twitter em 2014

1.621
Seguidores

124
Tweets

3.243
Retweets

youtube em 2014

4
Uploads de vídeo

380.644
Visualizações

Atendimento Online
A seguros Unimed coloca à 

disposição de seus clientes uma série 

de canais de atendimento virtuais. 

Um primeiro meio é o site oficial, 

que disponibiliza endereços de 

contatos, formulários e informações 

sobre seus produtos. As redes sociais 

representam outro vetor dessa 

estratégia de comunicação. Desde 

2012, diversos perfis online no 

Facebook, twitter e Youtube auxiliam 

a divulgar materiais e receber 

manifestações dos clientes. Entram 

também nesse rol de utensílios o 

Blog da Seguros, o CRm Oracle, a 

rede ProAtiva e o Portal Saúde.

Em seguida, o E-Commerce 

da seguros Unimed garante um 

meio inovador de se vender seguros 

de vida online. É uma plataforma 

virtual, lançada em 2013, para 

oferecer venda online de seguros 

de vida, permitindo realizar cotação 

(em 1 minuto) e contratação de 

seguro de vida (em 5 minutos) de 

forma fácil e rápida. Os corretores 

parceiros, assim como as Unimeds, 

podem utilizar o E-commerce para 

elaborar seu próprio canal de venda 

personalizado (logo e banners, 

campanhas online com autonomia). 

A criação desse serviço faz parte 

do processo de reposicionamento 

da marca e ajuda a estreitar laços 

com corretores e clientes. Essa 

ferramenta permite ao consumidor 

pesquisar sobre as características 

de cada seguro de vida, suas 

coberturas e assistências. Com isso, 

ele pode definir aquele que mais 

se adequa às suas necessidades. O 

cliente pode optar pelo seu corretor 

de seguros preferido e a compra 

pode ser diretamente finalizada no 

próprio site, com pagamento por 

cartão de crédito.

DADOS SOBRE A PERFORmAnCE 

DO AtEnDImEntO oNliNE
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Para acessar o Guia Médico da 

Seguros Unimed, clique aqui. 

(http://www.segurosunimed.com.

br/servicos/guia-medico.html)

gri g4: 24, 25 e Pr5

de acordo com as metas que tinham 

sido propostas para 2014, obteve-se 

um incremento nas ações da área 

de medicina preventiva, com ações 

de promoção à saúde, proteção e 

prevenção de doenças, para que os 

clientes reconheçam a importância 

que a sua saúde tem para a empresa 

e disseminem a ideia de que a 

seguradora promove a saúde, no seu 

conceito verdadeiro, e não apenas o 

cuidar de doenças.

AçãO PREVEntIVA

CriAdA em 2013, a Unidade de Inteligência em Saúde tem 

como objetivo identificar oportunidades e trabalhar com 

a informação para direcionar as estratégias de controle 

e propor medidas que determinem melhor eficiência e 

eficácia na gestão dos processos. As informações reunidas 

direcionam para implantação de ações preventivas visando 

reduções de doenças, acidentes, internações, etc.

A prevenção desses acontecimentos é importante, 

principalmente para a saúde dos nossos clientes, e também 

para a manutenção e gestão dos prêmios.

Guia médico saúde
É um aplicativo móvel com dados da Rede 

Credenciada e destinado a clientes. A sua geolocalização 

permite encontrar, em poucos cliques, médicos, clínicas, 

hospitais ou laboratórios na região desejada. A busca é 

refinada pelo tipo de plano de saúde do cliente e pelo 

serviço procurado, facilitando assim o acesso ao profissional 

credenciado mais acessível. Em 2014, 20.964 usuários 

fizeram o download do aplicativo.
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PROmOçãO DA SAúDE

saúde em harmonia
É a principal estratégia de 

promoção à saúde oferecida para 

os clientes da seguros Unimed. É 

um norteador para boas práticas 

de saúde, proporcionando uma 

melhor qualidade de vida, sendo 

dividido em três módulos: Medicina 

Preventiva, Gerenciamento de 

Condições Crônicas e Home Care. 

Os dois primeiros módulos focam 

nas necessidades dos estipulantes, 

definidas após aplicação de um 

questionário perfil saúde online 

sobre hábitos de vida e históricos 

de doença. E para melhor gestão de 

utilização dos serviços é oferecido 

o programa Saúde em Harmonia, 

segurados, permitindo uma 

maior monitoração dos 

possíveis portadores de 

doenças crônicas.

 A criação de um novo modelo 

de material para apresentação 

nos comitês de gestão 

integrada à saúde. trata-se de 

um padrão mais detalhado, 

contendo dados sobre o uso 

dos seguros pelos clientes. 

Esse trabalho foi conduzido 

pela equipe de Inteligência 

em Saúde e foram feitos, ao 

todo, 23 comitês de gestão 

integrada à saúde.

metas para 2015

 Em 2015, a Seguros Unimed usa-

rá novos indicadores no programa 

de gerenciamento de condições crô-

nicas, baseado nas recomendações 

realizadas pela Agência nacional de 

Saúde Suplementar e no Manual de 

Atenção Integral à Saúde do Sistema 

unimed.

 

no qual a Área de Atenção à Saúde 

realiza uma estratificação de carteira 

ou um questionário online sobre o 

perfil de estilo de vida dos clientes 

para apontar possíveis patologias 

ou riscos de saúde. Por meio do 

programa de Gerenciamento de 

Condições Crônicas, os segurados 

selecionados poderão, se aceitarem, 

ser orientados de acordo com 

suas necessidades específicas, 

promovendo a diminuição das 

complicações clínicas de sua 

patologia, adotando hábitos de vida 

saudáveis. O atendimento é realizado 

por Telemonitoramento e/ou visitas 

de Enfermeiro ou nutricionista 

em domicílio.

Em 2014, foi implementado 

um questionário de perfil de saúde 

online, preenchível através de 

um link enviado por e-mail. Uma 

nova fórmula foi introduzida no 

preenchimento, assim como na 

realização do relatório do perfil. Entre 

os principais pontos, destacam-se:

 Um programa de orientação 

em saúde, feito em parceria 

com o cliente, para guiá-lo 

na quantidade de consultas 

e exames acima da média 

na carteira.

 A reformulação dos 

critérios de seleção dos 

DADOS DA mEDICInA PREVEntIVA

 

 Além disso, a seguradora prevê o 

acréscimo no número de segurados 

participantes nos programas de me-

dicina preventiva e gerenciamento de 

condições crônicas.

indicadores medicina preventiva 2014

Solicitações de patrocínios Total de participantes

Patrocínio de palestras 495 beneficiários

Campanhas de vacinação 7.931 beneficiários

Patrocínio de ambulâncias 7.290 beneficiários

Estação saúde 300 beneficiários

Grupo de corrida Sebrae Brasília Em média 44 beneficiários/mês

Materiais disponibilizados para campanhas 3.810 beneficiários 

de saúde  
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ouvidoria
A Ouvidoria promoveu 

aumento gradativo do seu quadro 

de colaboradores e, assim, ampliou 

o poder de análise e avaliação 

das demandas apresentadas 

e passou a oferecer maior 

qualidade das recomendações de 

melhoria de processos.

Para aprimorar o processo 

de atendimento ao cliente, foram 

promovidas melhorias na Ouvidoria, 

tais como a implementação de um 

grupo de trabalho focado em redução 

de reclamações junto à AnS. Houve 

um esforço específico para reduzir o 

tempo médio de respostas.

Atendimentos 1º sem. 2014 2º sem. 2014 Total - 2014

Procedente 349 669 1018

Improcedente 210 519 729

Arquivada 11 40 51

total 570 1228 1798

Unidade de inteligência de mercado
Célula estratégica que atua no estudo do mercado, 

focando em aspectos centrais, tais como análise da 

competição comercial, de produtos e mercadológica. 

Seu nascimento se deu através de um projeto de 

Planejamento Estratégico. Foi concebida em 2012 para 

antecipar variações de mercado, rastear informação 

confiável e alimentar os dirigentes na tomada de 

decisão. Ela atua nas áreas de Negócios e Relações 

Empresariais junto aos clientes do ramo Saúde (reunião 

de apresentação pré implantação, palestra de implantação, 

apresentação da medicina preventiva, treinamento de 

ferramentas, visitas, etc.)

pesquisa de satisfação 
Organizada anualmente, desde 2007, pela área 

de Marketing, a pesquisa de satisfação visa mapear 

a situação da companhia no mercado e perante aos 

seus clientes, assim como o valor de sua marca. Os 

resultados sobre necessidades e expectativas são então 

processados e utilizados para balizar planos de ação e 

redirecionar as atividades caso seja necessário. A partir 

de 2014, ela começou a ser conduzida por uma área 

da empresa dedicada especialmente a isso, a área de 

Inteligência de mercado, que a realizou com o Instituto 

Brasileiro de Relacionamento com o Cliente, utilizando 

como base indicadores mundialmente reconhecidos e 

formas diferenciadas de calcular a amostra. Com base 

nestes resultados, são identificados pontos de melhoria no 

atendimento que nortearão as ações no ano seguinte. 

QUAlIDADE nO AtEnDImEntO
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Worksite
Sistema online que permite à empresa cliente disponibilizar 

aos seus funcionários formas de contratação do seguro de Vida 

de forma fácil e segura.

Central de Atendimento
A seguros Unimed aprimorou o processo de atendimento 

ao cliente. melhorias consideráveis foram introduzidas no 

atendimento eletrônico e na estrutura da Central de Atendimento. 

Por exemplo, as informações de cadastro foram inseridas na 

URA (Unidade de Resposta Audível) a fim de dar agilidade ao 

atendimento e a Central mudou de endereço para ampliar os 

pontos de atendimento. Em 2014, foram mais de 1,2 milhão de 

ligações, com tempo médio de atendimento de cinco minutos.

também foi fundada a célula de Soluções ao Cliente, que 

auxiliou por volta de 3.000 clientes. A seguros Unimed designou 

igualmente agentes exclusivos para o Atendimento a Remoções 

e promoveu o treinamento de agentes e supervisores para 

aprimorar o atendimento.

Conectividade
O projeto Conectividade 

tem o propósito de buscar 

continuamente aumentar a 

conectividade de seus produtos, 

adaptando-se aos públicos 

em questão. Para isso, algumas 

facilidades foram instauradas. O 

cliente pode simular a contratação 

de serviços nos segmentos Vida, 

Previdência e Patrimoniais por 

dispositivos móveis e, se ele o 

desejar, pode facilmente contratar o 

seguro em questão.

Agilidade de processos
A seguros Unimed procura sempre implementar melhorias nos seus sistemas e processos internos de forma a agilizar 

o atendimento ao cliente, tornando-os mais eficazes. Seguem alguns exemplos de projetos instaurados em 2014:

 bpm CedoC: Projeto que visa integrar e facilitar a 

gestão de documentos e os processos da seguros 
Unimed. O BPm CEDOC permite mitigar fraudes, além 

de reduzir custos, centralizar a informação e agilizar 

trâmites burocráticos. De forma geral, ele otimiza a 

circulação e consulta dos documentos.

 sistema de gestão de contratos: Iniciativa que 

prevê o uso de um sistema de gestão de contratos 

de toda a companhia. Entre os benefícios, estão 

o armazenamento centralizado dos documentos 

com fácil acesso, alertas automáticos de 

divergência e considerável consequência de riscos 

financeiros e legais.

 bpm: Sistema que automatiza os processos da 

seguros Unimed e facilita o trabalho operacional. O 

BPM se afirma como uma grande inovação interna e 

ainda viabiliza aumento de produtividade. Ele reduz 

riscos e incrementa a qualidade dos processos.  

 bpm Automação da regulação do sinistro: Ferramenta 

especialmente criada para gerir os casos de sinistros. 

A ocorrência desses é diretamente interligada ao 

processo de auditoria médica. Cria-se assim uma 

automação e agilidade na regulação dos sinistros. O 

processo é digitalizado, aumentando a produtividade 

e reduzindo despesas administrativas.  
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 diminuir, em pelo menos 20%, a demanda de e-mails e 

ligações desnecessárias;

 

 

 Reduzir as demandas operacionais da área, permitindo 

mais espaço para ações estratégicas;

 

 

 direcionar as solicitações aos canais de atendimento 

específicos.

proAtiva
Ferramenta que permite ao próprio cliente inteirar-

se sobre todas as características do produto contratado. O 

objetivo é cultivar uma postura proativa perante o cliente 

para que ele encontre rapidamente as soluções para suas 

perguntas. Mais precisamente, as metas do ProAtiva são:

sistema de Crm (Customer Relationship Management)
Área que coleta as manifestações dos clientes 

e busca a melhor solução para atender as demandas 

enviadas. Ela disponibiliza relatórios para os gestores, 

com indicadores de consultas, solicitações, reclamações e 

atendimento de todos os chamados das ocorrências. Em 

2014, 69% das reclamações recebidas pela área foram 

concluídas até o final do ano.

Guia odonto Mobile
Aplicativos para clientes encontrarem facilmente 

o profissional ou o serviço da área de Odontologia mais 

conveniente para suas necessidades. Funciona nos mesmos 

moldes do Guia médico e torna a busca fácil e ágil.

Fóruns de discussão Crm (trimestrais)
Encontros que visam estudar e processar 

as insatisfações dos clientes em parceria com os 

setores da seguros Unimed que foram contemplados 

pelas reclamações.

Fatura Carona
Projeto que oferece ao cliente a opção de 

pagamento dos seguros de vida no mesmo boleto do 

plano de saúde.

portal saúde
O Portal Saúde é a via de comunicação exclusiva 

entre cliente e a seguros Unimed. Através dele, é possível 

sanar dúvidas, obter informações sobre os produtos, além 

de receber dicas de vida saudável. O internauta também 

pode ter acesso a Rede Credenciada (profissionais e 

estabelecimentos), a um guia de farmácias, relatórios e 

demonstrativos para o Imposto de Renda.

visitas aos clientes
Ação que estreita consideravelmente o contato com 

os clientes, possibilitando a identificação de demandas 

específicas e consolidando a confiança.

movimentação Online vida
Portal destinado ao Cliente 

cujo objetivo é permitir a importação 

de arquivo de movimentação e/

ou massa total para processamento. 

tal ferramenta aumenta a interação 

entre corretor e cliente e elimina a 

possibilidade de extravios de arquivo. 

De forma geral, existe um maior 

controle das movimentações com 

este sistema.  
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AçõES DE RElACIOnAmEntO

Encontros Profissionais
Com o objetivo de cultivar as 

relações com os clientes, a seguros 
Unimed participa de importantes 

eventos profissionais do setor, tais 

como congressos, simpósios e 

convenções com foco nos públicos 

corretores, Unimeds e Recursos 

Humanos. Dentre os eventos, 

destacam-se o COnARH e o COnEC. 

Além disso, desde 1991, são realizados 

os Encontros da Diretoria de 

negócios com os principais clientes, 

para trocas e feedbacks sobre 

produtos e clientes. 

eventos de lazer
 Corridas de rua: Desde 2010, a companhia patrocina 

corridas de rua pelo Brasil afora (Eco Run realizada em 

seis cidades, a Vênus no Rio de Janeiro, a W Run em 

São Paulo e Circuito do Sol) e estimula seus clientes a 

participarem do evento. 

 

A seguros Unimed promove também sua própria 

competição de rua, o chamado treinão seguros 
Unimed. São oferecidos serviços de profissionais 

de educação física e de esportes, além de sessões 

de alongamento, estandes para avaliação física e 

orientação nutricional. Para completar, os corredores 

recebem massagem. Em 2014, 400 pessoas 

participaram da corrida.

 Apoio à cultura: A cultura representa algo de grande 

valor para a seguros Unimed. 

 

Esse apoio beneficiou os clientes da seguros 
Unimed e Unimed Odonto que puderam ter 

descontos de 50%, com direito a acompanhante, ao 

apresentar na bilheteria dos teatros a sua carteirinha 

do Seguro Saúde e/ou plano odontológico.

 Carnaval: A seguradora patrocina o camarote 

Brahma nos desfiles de São Paulo e distribui 

entradas a clientes.

gri g4- So11

COnARH Circuito do Sol
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Fornecedores  1. Confiabilidade: Capacidade do fornecedor em cumprir compromissos

 

 

 2. Segurança: Relativa ao serviço a ser executado

 
 

 3. Atendimento: Relacionada ao modo como os prestadores se relacionam na  

 Seguros Unimed: disposição do pessoal em atender prontamente as  

 solicitações e a facilidade de contato (via telefone, fax ou outros), em  

 linguagem clara e compreensível

 

 

 4. Competência: demonstração de conhecimento por parte do pessoal de contato em  

 elucidar dúvidas ou enfatizar aspectos importantes do serviço, que  

 não tenham sido demonstrados ou solicitados

 

 

 5. Apresentação: Aspectos ligados às características tangíveis, como: equipamentos,  

 pessoal

 

 

 6. Documentos de cobrança: Relativo à conformidade e ao tempo de entrega das faturas

 

 

 7. Suporte administrativo Relativo à documentação e aos anexos que

/ financeiro: complementam a fatura

 

 

 8. Confecção e Caso os contratos e/ou aditivos sejam do

Devolução dos Contratos: fornecedor, tempo de elaboração dos mesmos. Além disso, tempo de  

 envio/ reenvio desses documentos à Seguros Unimed

Em 2014, foram 

contabilizados 685 fornecedores 

terceirizados fixos e 1736 

esporádicos, que cumprem seu 

papel operando ao lado da seguros 
Unimed nas áreas de limpeza, 

portaria, segurança, estacionamento, 

fisioterapia e orientação desportiva.

A cadeia de fornecedores 

da seguros Unimed pode ser 

dividida nos seguintes segmentos: 

Prestadores de Serviços 

Administrativos, Prestadores de 

Serviços médicos, Rede Credenciada, 

Corretores e Unimeds.

A seleção desses prestadores 

de serviço segue os critérios 

encontrados na página seguinte.

os ForneCedores dA SeguroS unimed reúnem prestadores de serviços e 

de insumos, corretores (veja o capítulo Corretores) e profissionais de hospitais, 

clínicas e laboratórios de toda a Rede Credenciada e do Sistema Unimed (para 

conhecer melhor, leia o capítulo Sistema Unimed).

FORnECEDORES DE SERVIçOS, InSUmOS E tERCEIROS
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A avaliação dos fornecedores contratados é realizada anualmente junto aos clientes internos, 

para qualificar a entrega de produto ou serviço. E a seguros Unimed se assegura de que os 

empregados dos fornecedores tenham acesso aos mesmos benefícios e direitos trabalhistas que os 

empregados da própria seguradora.

gri g4: 12 e 26

eAd (ensino à distância) rede Credenciada  
http://segurosunimedexterno.webaula.com.br/aluno/login/

Plataforma virtual que oferece cursos aos 

profissionais credenciados da rede mantida pela seguros 
Unimed. São abordados diversos assuntos tais como 

técnicas de gestão, comunicação empresarial e a arte 

da negociação. A ideia é oferecer aos fornecedores 

formas de aperfeiçoamento de maneira ágil e prática, 

aprimorando assim o serviço da seguradora. Entre os 

exemplos, pode-se citar o curso chamado “Orientações da 

Rede médica Credenciada”. Ele toma forma no chamado 

tutorial, curso dinâmico sobre modelo da carteirinha, 

guia de preenchimento, pedido médico, como pedir 

autorizações, realizar consultas de elegibilidade, top Saúde 

e outros serviços. 

Seguem algumas ferramentas que auxiliam no relacionamento 

com os fornecedores.

inova+saúde

Projeto da seguros Unimed, 

o Inova+Saúde consiste numa 

campanha que visa reconhecer as 

iniciativas de melhorias da qualidade 

e a segurança dos cuidados com 

a saúde da população e dos 

pacientes, melhoria na satisfação 

e condições de trabalho dos 

profissionais de saúde das Unimeds 

e na promoção de comunidades 

mais saudáveis. Os candidatos e 

suas estratégias são estudados por 

especialistas do setor, que verificam 

a conformidade com as normas da 

metodologia SQUIRE. Os premiados 

de 2014 serão revelados durante 

a Convenção nacional Unimed de 

2015, em Salvador.

simplesmente Use

Programado para se tornar operacional em 

2015, trata-se de uma ferramenta de Slm (Service 

Level Management) que centraliza todos os processos 

ligados a fornecedores, tais como avaliações, contratos 

e documentação em geral. Funciona como um sistema 

de gestão do ciclo de vida dos contratos, além de incluir 

análise de perfil de sustentabilidade. Ela permite maior 

agilidade no controle do recebimento e renovação da 

documentação do fornecedor no momento e ainda 

monitorar automaticamente as obrigações contratuais 

entre fornecedor e a seguros Unimed.  

encontro com Fornecedores

Ocorrido em outubro, o Encontro com 

Fornecedores reuniu 20 profissionais da Gestão 

Administrativa, todos os profissionais ligados ao cotidiano 

da empresa, para fortalecer compromissos em prol de 

boas práticas e facilitar troca de valores.  

manual da rede Credenciada
http://www.segurosunimed.com.br/
documents/manual_credenciado.pdf

Guia produzido para os 

credenciados, contendo informações 

sobre as dúvidas mais recorrentes no 

atendimento aos clientes da seguros 
Unimed. O manual descreve valores, 

missões, além de percorrer a história 

da empresa e da marca e oferecer 

instruções para tarefas operacionais 

(autorizações, faturamento...). 

Enfim, ele lista as coordenadas 

dos escritórios regionais para 

eventual contato.  
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sistema Gem / Contrato de prestação 
de serviços

lançado em 2012, o Sistema 

GEm é uma ferramenta que faz parte do 

sistema de compras da empresa junto aos 

seus fornecedores. O sistema facilita o 

processo de pagamento dos fornecedores 

e, ao mesmo tempo, expande a lógica de 

responsabilidade social da seguros Unimed.  

A seguradora promove um rol de 

projetos para cultivar o seu relacionamento 

com a totalidade do Sistema Unimed. 

As iniciativas e os detalhes podem ser 

checadas no capítulo “Sistema Unimed”.

Saiba mais sobre as iniciativas da seguros Unimed para 

fortalecer as relações com sua rede de Fornecedores.

PROCESSOS RElAtIVOS A FORnECEDORES

A SeguroS unimed bUsCA estimUlAr ao máximo 

o comprometimento dos fornecedores com a ética, os 

valores e missões da empresa, potencializando, assim, 

as práticas de responsabilidade social. Para isso, certos 

princípios são sistematicamente incorporados aos contratos, 

tais como combate ao trabalho infantil e à corrupção, 

assim como o estímulo à reciclagem de resíduos. Além 

disso, os princípios organizacionais foram adicionados às 

Condições Gerais dos contratos com fornecedores, no 

intuito de disseminar ideias socialmente valorosas. tal 

estratégia busca expandir as boas práticas da seguradora 

em sua rede de contatos.

FORnECEDORES DE tI 

A inFrA-estrUtUrA de ti dA 

seguros Unimed é parcialmente 

terceirizada, tendo sua eficácia 

assegurada por reuniões mensais 

com os fornecedores. E, para 

contribuir com a qualidade dos 

serviços, foi adotado o framework 

ItIl (Information Technology 

Infrastructure Library), uma 

certificação que prova a execução 

das melhores práticas de tI 

pela seguradora.

Fortalecimento da Gestão da rede odonto

Aprimoramento da gestão dos processos 

para garantir a fidelização e manutenção dos 

profissionais da rede Odonto. A operação inclui a 

criação de indicadores para avaliar a performance dos 

prestadores de serviço.  

Aplicativo odonto

O Aplicativo Odonto foi criado para auxiliar os 

mais de 7000 dentistas credenciados em seu exercício 

profissional. Através dessa ferramenta, eles podem se 

orientar facilmente sobre suas tarefas cotidianas, receber 

notícias, conteúdo acadêmico sobre odontologia e receber 

as vantagens que a seguros Unimed oferece (descontos).

gri g4: Hr5 e Hr6 

AçõES DE RElACIOnAmEntO
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Colaboradores

Cuidar, desenvolver e administrar são as três atitudes que compõem os 

pilares de gestão de pessoas na seguros Unimed, complementados por 

uma estratégia que consiste em fortalecer o desenvolvimento, a cultura de 

inovação, a meritocracia e a promoção da saúde. Em 2014, vale destacar as 

seguintes ações da seguros Unimed junto aos seus colaboradores:

Capacitação e desenvolvimento 

de pessoal

Para aperfeiçoar a performance dos colaboradores com 

processos efetivos de desenvolvimento, a Seguros Unimed 

conta com uma Academia Corporativa, dentro dos precei-

tos da universidade Corporativa, estruturada por escolas 

que alcançam a totalidade dos colaboradores, com opções 

que abrangem desde as posições operacionais até o alto 

comando. Seu objetivo é promover ações de progresso con-

tínuo, treinamento e desenvolvimento, permitindo tanto o 

crescimento da organização e das pessoas que a compõem, 

como a garantia da qualidade do serviço oferecido pela Se-

guros Unimed.
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escola de Conselheiros

escola de líderes

escola Corporativa

escola Comercial

escola eAd

escola de cidadania | escola Corporativa

escola de pontenciais

escola de parceiros

escola de Conselheiros
para os Conselheiros. tem 

a finalidade de promover uma 

capacitação teórica e integração 

aos negócios.

escola de líderes
para a alta gestão. Inovação 

intraempreendedora; Liderança e 

modelos de inf luência; Inovação 

radical e as novas fronteiras 

da gestão do conhecimento; 

Comportamento humano, tendências 

e mercado consumidor; Gestão na 

era pós-digital; Assessment Center; 

Coaching em Grupo; CPA 20; 

Formação FIA; Idiomas.

escola Corporativa
para colaboradores de 

diferentes níveis. Certificação Técnica; 

Clientividade; Cursos externos; 

Análise de Pontos de Função (TI); 

Google Apps; Multiplicadores; 

Integração de novos colaboradores; 

Programa Aprender; Programa 

Aprender Idiomas.

 100% dos colaboradores avalia-

dos no GPd (Sistema de Gestão de 

Performance e desenvolvimento)

 

 

Avaliação de Desempenho

A ACADEmIA CORPORAtIVA Em 2014

o bjetivo dA ACAdemiA CorporAtivA é de promover acões de treinamento e desenvolvimento 

para os seus colaboradores, permitindo assim o seu progresso contínuo dentro da empresa.

escola Comercial
para equipe comercial. 

Treinamento D&O e E&O; Programa 

de Capacitação em vendas através 

da metodologia Venda + Fácil 

Seguros; Convenção Nacional de 

Vendas: Vender é Arte e Ciência.

escola eAd
para colaboradores de 

diferentes níveis. Títulos lançados 

em 2014: Produtos (Produto 

Referência: Saúde; Produtos Vida; 

Seguros D&O e E&O); Institucional 

(Clientividade; Gestação Segura I; 

Integração II: missão, visão, valores 

e competências); Desenvolvimento 

(Como Vender Ideias; Comunicação 

Empresarial; Conhecimento: 

Diferencial Competitivo; Construção 

da Imagem; Delegar é Preciso; 

Feedback; Gestão de Conf litos; 

Gestor do Tempo; Liderança; Língua 

Portuguesa sem Complicação; 

Negociação Eficaz; Vida 

em movimento).

escola de Cidadania - escola 
Corporativa

para colaboradores de 
diferentes níveis. Certificação Técnica; 

Clientividade; Cursos externos; 

Análise de Pontos de Função (TI); 

Google Apps; Multiplicadores; 

Integração de novos colaboradores; 

Programa Aprender; Programa 

Aprender Idiomas. Voluntários falam 

sobre “meio Ambiente e Consumo” 

e “Conexões Responsáveis” na 

instituição Lar das Crianças; Dia 

de Fazer a Diferença; Programa 

Jovem Aprendiz.

escola de potenciais
para colaboradores de 

níveis operacionais. Tem o fim 

de prepara-los para assumirem, 

futuramente, cargos iniciais em 

gestão ou especialistas. Em 

2014 foram 40 colaboradores 

formados pelo programa.

escola de parceiros
para colaboradores de 

diferentes níveis. lançamento 

do EAD Seguros com 12 títulos 

desenvolvimento, como: 

Comunicação Empresarial; 

Construção da Imagem, Feedback, 

entre outros. Além dos cursos 

desenvolvidos em parceria com a 

Fundação Unimed: Empregabilidade; 

Gestação Segura I; Orientações 

a Rede médica Credenciada e 

Produtos Vida.

 Assessment center  
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CLIENTIVIDADE: O CLIENTE É A ESSÊNCIA

 

Com o objetivo de disseminAr os 5 princípios do Programa 

Clientividade, estabelecido em abril de 2014, foram realizados 

workshops na empresa para a discussão do Código de Clientividade 

e dos princípios que norteiam o programa, de acordo com a 

realidade de cada área. Ao todo, 740 colaboradores participaram de 

33 sessões de formação pautadas nos princípios da Clientividade. 

Ainda para ampliar a comunicação entre as áreas e reciclar o 

conhecimento dos colaboradores, mostrando as facilidades 

de se colocar em prática os princípios da Clientividade com o 

público interno, também foram conduzidos - pela equipe de CRm 

(Customer Relationship Management) - duas ações: o Encontro 

de Multiplicadores, para profissionais de todas as áreas que usam 

a ferramenta Siebel, e o treinamento de Reciclagem do Siebel, 

realizado para todos os usuários da ferramenta na seguradora 

com a presença de profissionais da Via Consulting (consultoria do 

Siebel CRm), além da equipe de tI e CRm. Em fevereiro, também foi 

oferecido o curso da nova versão da ferramenta Siebel, que contou 

com a presença de 181 colaboradores.

tREInAmEntOS DA seGUros Unimed E 

OS tEmAS mAtERIAIS

mUitos dos trAbAlhos de FormAção são norteados 

pelos temas materiais (conferir capítulo Foco de Atuação, 

em ‘visão da sustentabilidade’), que incluem questões 

essenciais do setor de seguros e que são prioritárias para 

a seguros Unimed, tais como qualidade do atendimento, 

gestão da cadeia e segurança dos dados. Além dos 

treinamentos de Clientividade, que possibilitaram avançar 

no tema material Qualidade no Serviço e Atendimento 

para Clientes, em relação ao tema de Gestão da Cadeia 

de Valor, por exemplo, em 2014 foi lançada a Escola de 

Parceiros e projetos foram construídos com a Rede Médica 

Credenciada, Unicred, Uniprime e Corretores. E, por fim, em 

relação ao tema de segurança de dados, houve uma série 

de treinamentos orientados para garantir a segurança nos 

f luxos de dados da seguradora. É possível consultá-los no 

capítulo Foco de Atuação.

gri g4: 27
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Perfil dos 
colaboradores 
em 2014
númERO DE 

COlABORADORES

GênERO  

mASCUlInO

GênERO  

FEmInInO
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2014 – 405

2014 – 740

2012 –731
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mestrAdo Até 5 Anospós-
GrAdUAção

de 6 A 10 
Anos
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de 11 A 20 
Anos
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Café da manhã com a diretoria

Comunicação 
& integração

Comunicação das decisões 

estratégicas

na Seguros Unimed, acredita-se que a comunicação seja 

fundamental tanto para uma gestão mais participativa, como 

para o fortalecimento da integração entre os colaboradores. 

Para isso, o princípio que norteia a seguradora é o coopera-

tivismo, que convida todos a ref letir e contribuir com suas 

opiniões de forma transparente e horizontal por meio de 

diversos canais de comunicação. um exemplo claro disso 

se materializa no Café da Manhã com a diretoria, em que 

é realizada a comunicação de estratégias e resultados para 

todos da empresa. nessa ocasião, todos os colaboradores 

são convidados a se dirigir ao resto da empresa e trazer a 

sua visão para o direcionamento estratégico, não importan-

do a sua posição na hierarquia. Os Escritórios Regionais têm 

acesso via videoconferência, sendo, assim, incluídos no pro-

cesso. Em 2014, pôde-se contar com 100% de participação 

dos colaboradores.
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A SeguroS unimed dispõe de diversos 
CAnAis de comunicação internos cujo objetivo 

é reforçar os laços entre os colaboradores e 

facilitar trocas de informações, aperfeiçoando 

a atividade da empresa. O Aplicativo de 

Notícias da seguros Unimed é uma importante 

plataforma , a qual  reúne informações 

exclusivas para gestores (na aba QR CODE), 

vídeos corporativos (na aba Tele Seguros) 

e notícias sobre o mercado de seguros e 

questões internas (na aba denominada Notícias 

seguros Unimed). O projeto para 2015 é 

que ele evolua e permita maior interação 

entre os colaboradores, com publicação de 

quiz, por exemplo.

Ademais, destaca-se o programa 

bimestral Café com Vendas, conduzido pela 

área Comercial e transmitido ao vivo, pela 

internet, para os Escritórios Regionais. nesse 

programa são abordados assuntos relevantes 

ao setor comercial, como metas e novos 

fechamentos, entre outros assuntos importantes 

sobre a empresa.

Enfim, a seguradora trabalha com 

publicações e boletins (Informativo de mercado, 

Radar, Alerta, Clipping diário “Notícias seguros 
Unimed”) para manter seus colaboradores a par 

do mercado de seguros e difundir tendências 

e informações relevantes, além de ter um Portal 

do Colaborador e uma tV Corporativa.

COmUnICAçãO DE InFORmAçõES E nOtÍCIAS RElEVAntES AOS COlABORADORES IntEGRAçãO E tROCAS EntRE OS COlABORADORES

A troCA de experiênCiAs entre ColAborAdores 
é fundamental para a seguradora. na seguros Unimed, 

a comunicação horizontal é garantida por uma série 

de encontros específicos, tais como o Encontro dos 

Assistentes técnicos, o Encontro dos Executivos de 

Relacionamento e o Debate de Assuntos Estratégicos (setor 

que reúne Administração, Desenvolvimento de Pessoas e 

Saúde do Colaborador).

Para reforçar a circulação de informações, o Projeto 

Inteligência de Mercado cria um vínculo direto entre 

colaborador e o setor de Inteligência. Esse canal é usado 

para veicular informações sobre os concorrentes e traçar 

estratégias condizentes.
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Engajamento dos 
colaboradores

Festa de final de ano

EnCOntROS PARA REFlExãO SOBRE 

tEmAS EStRAtÉGICOS

A SeguroS unimed tentA 
ConstAntemente integrar as opiniões 

e os inputs estratégicos de seus 

colaboradores, fomentando dessa forma 

uma comunicação vertical. Isso ocorre em 

primeiro lugar por meio da Convenção 

Nacional de Vendas, propícia para trocas 

sobre estratégias, fidelização de clientes e 

planos de venda. Além disso, reforça valores 

organizacionais e registra demandas. Em 

segundo lugar, pode-se salientar o Bate-

Papo com a Diretoria, conversa informal em 

que Presidente, diretores e os colaboradores 

aniversariantes do mês almoçam no 

Espaço Gourmet da matriz para trocar 

experiências e informações sobre as ações 

da organização.

 

AçõES COmEmORAtIVAS

A SeguroS unimed reAlizA, 

ao longo do ano, diversas ações 

de engajamento com seus 

colaboradores como forma de 

celebrar datas comemorativas 

do calendário, através de oficinas 

e atividades de entretenimento, 

cultura e educação. Essas ações 

são moldadas de acordo com 

as necessidades e interesses dos 

colaboradores, expressados nas 

pesquisas de satisfação. Foram 

realizados eventos como Semana da 

mulher, Dia das mães, Festa Junina, 

Dia das Crianças, Festa de final de 

ano e comemoração dos 25 anos 

da seguros Unimed.

Convenção nacional de vendas
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Saúde do 
colaborador

PIlAR SAúDE

A Fim de GArAntir A sAúde de todos 

os colaboradores, a seguros Unimed conta 

com uma série de programas internos. O 

objetivo é atuar em práticas preventivas, 

como se faz por exemplo através do 

programa Saúde em Companhia 2014, em 

que os colaboradores passam por exames 

de saúde periódicos. Ademais, diversas 

campanhas são conduzidas anualmente, 

tais como Outubro Rosa, novembro 

Azul, campanhas de vacinação e pela 

saúde da mulher.

Em 2014, a seguradora colocou à 

disposição de suas equipes femininas um 

ginecologista e aderiu à Campanha do Dia 

Mundial da Saúde, propagando os princípios 

básicos de nutrição saudável.

PIlAR QUAlIDADE DE VIDA

A qUAlidAde de vidA se AFirmA como um dos 

pilares que sustentam o bem-estar do colaborador. Por 

isso, a seguros Unimed busca oferecer a suas equipes 

múltiplas iniciativas para estimular um estilo de vida 

mais saudável. São propostas ações como programas de 

antitabagismo, campanhas de informações para gestantes, 

além de orientações para uma alimentação saudável 

e incentivo à prática de esportes. O colaborador ainda 

pode encontrar espaços de descompressão (na Central 

de Relacionamento) e aproveitar a política interna de 

Gestão do Estresse, cujo foco é incrementar a motivação e 

melhorar o clima organizacional.

Em 2014, novos projetos foram implantados para 

aprimorar, ainda mais, a busca por mais qualidade de 

vida. De fato, foi instaurado um workshop de nutrição 

e o programa antitabagismo foi estendido para os 

Escritórios Regionais.

Grupo de Gestantes
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PIlAR SEGURAnçA DO tRABAlHO

A eqUipe de seGUrAnçA do trAbAlho previne acidentes de trabalho e 

garante a integridade física dos colaboradores. A Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (CIPA) é responsável por cuidar disso. Dentre suas funções, pode-se 

destacar a organização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAt), 

com informações sobre segurança no âmbito de trabalho, transmitido de 

forma lúdica.

Além disso, a seguros Unimed também procura preparar os próprios 

colaboradores para situações de risco, especialmente situações de risco 

ocupacional e acidentes de trabalho.  Para lidar com essa questão, a seguradora 

tem um programa consolidado de segurança e medicina do trabalho, que 

procura evoluir no sentido de prevenir acidentes do trabalho e doenças 

ocupacionais. Em 2014, a brigada de incêndios passou de 69 para 104 membros, 

e 60 colaboradores foram formados para o uso de desfibrilador externo 

automático. Enfim, em cada andar da empresa é possível encontrar mapas de 

riscos a fim de conscientizar os colaboradores.

treinamento 

da Brigada de 

Incêndio

Desafios para 2015 

 treinamento da brigada de in-

cêndio em duas etapas, implantação 

do treino de primeiros socorros e de 

ordem de serviço de integração. 

Saúde ocupacional 2014

Acidente típico 1 

Acidente de trajeto 10 

Auxílio-doença 11 

óbitos 0 

Dias perdidos 2886 

Ausência dos colaboradores 0,40

(média mensal)

ConFirA os resUltAdos da seguros Unimed no quesito 

segurança do trabalho em 2014

104

60
membros

colaboradores

briGAdA de inCênCios
em 2014

FormAdos pArA o Uso de
desfibrilador externo
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Sensibilização
dos colaboradores

e gestores

definição de
metas e planos de 
desenvolvimento

individual

monitoramento

inserção de
resultados

Apuração
dos resultados 

e feedback

Avaliação
de competências

1

23

4

5Gestão de pessoas

DESEnVOlVImEntO DE PESSOAl

A SeguroS unimed mAntém em ssuas prioridades a 

contínua qualificação de seus colaboradores. Para assegurar 

que essa meta seja cumprida, são oferecidos diversas 

opções na Academia Corporativa para capacitar as equipes. 

Em 2014, em média, cada colaborador recebeu cerca 

de 43,25 horas de treinamento, totalizando 46.046,50 

horas anuais.

Dentre as diversas opções oferecidas, os 

colaboradores podem aproveitar os convênios com 

universidades e escolas de idioma, por exemplo. Além 

14.148 44.930 52.756 46.046
em 2011 em 2012 em 2013 em 2014

treinAmentos CorporAtivos
horas

Ano Participantes investimento

2011 118 R$ 241.828,57

2012 114 R$ 217.921,23

2013 93 R$ 208.775,12

2014 83 R$ 214.958,57

disso, a Plataforma de Ensino à Distância (EAD Seguros) 

possibilita aos colaboradores acessar uma atualização 

periódica através de cursos com conteúdo diversos que 

acabam por reforçar os valores e princípios com os quais a 

empresa trabalha. Ao final de cada curso, o colaborador é 

conduzido a uma página de testes de conhecimentos. Já o 

Programa de Potenciais em Ação prepara os colaboradores 

de níveis operacionais para que assumam cargos de 

gestão ou de especialistas. O Programa Aprender 

apoia a formação e o desenvolvimento de carreira dos 

colaboradores com subsídios a cursos de graduação, pós-

graduação, mestrado e mBA.

Em 2014, a média de investimento por participante 

foi de R$ 2.589,86, representando um aumento de 

15% em comparação com o ano anterior. Além disso, 

uma série de programas assegura o levantamento de 

necessidades dos colaboradores e modela os programas 

de desenvolvimento em função disso. Dentre eles, é 

possível citar o GPD (Sistema de Gestão de Performance 

e Desenvolvimento) e Assessment Center, focado na 

avaliação de desempenho dos gestores. O GPD é utilizado 

por 100% dos colaboradores para inclusão de metas, 

plano de desenvolvimento individual e avaliação de 

competência 180 graus, sendo que para os gestores, é 

incluída uma avaliação 360 graus.

*Investimento do Programa Aprender
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SElEçãO, COntRAtAçãO E IntEGRAçãO

o proCesso de seleção dA 
SeguroS unimed tem como 

norte a transparência e o respeito, 

sempre no intuito de combinar cada 

vaga com o melhor candidato. As 

vagas são difundidas amplamente, 

em meios como nos canais 

internos Portal do Colaborador e 

Unimed 
seGUros sAúde

Unimed 
seGUrAdorA
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Tempo de empresa Até 5 6 à 10 11 à 20 Acima de 20

Seguradora 388 110 35 3

Seguro Saúde 396 64 50 4

Odonto 94 1 0 0

 878 175 85 7

e a pessoas com deficiência. Enfim, 

o processo de Integração dos novos 

colaboradores é facilitado por 

um sistema de ensino à distancia 

para inteirar os recém-chegados 

sobre a história e os valores da 

seguros Unimed.

na tV Corporativa. Para selecionar 

os candidatos, a seguros Unimed 

faz uso do normativo nSQ, que 

prevê igualdade de tratamento 

e de oportunidade. O Programa 

Braços Abertos adere igualmente a 

essa lógica de respeito, ao oferecer 

oportunidades profissionais a jovens 

Benefícios aos colaboradores

 Os benefícios oferecidos aos colaboradores incluem: 

 

 

 benefícios de saúde, tais como o Seguro Saúde, Plano 

Odontológico, Convênio Farmacêutico e cirurgia refrativa para 

corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia.

 

 

 benefícios assistenciais, tais como Seguro de vida gratui-

to, Seguro de Acidentes Pessoais, unimed PGBl Funcionários, 

complementação do InSS, auxílio creche ou auxílio babá, sub-

sídio para filho deficiente, crédito pessoal consignado, 

 

 

 ponto por jornada, 

 

 

 assistência em viagens 

 

 

 transporte (estacionamento e vale transporte) 

 

 

 alimentação (vales refeição e alimentação)

 

 

 cartão corporativo 

 

 

 celular corporativo 

 

 

 descontos (em ingressos, faculdades e colônias de férias)
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REmUnERAçãO, InCEntIVOS E RECOnHECImEntO

A polítiCA de remUnerAção dA seguros Unimed visa 

estimular e valorizar todos os colaboradores envolvidos. 

Para isso mescla-se uma remuneração fixa, sujeita a 

revisão pelos gestores segundo as necessidades de 

reconhecimento, a uma remuneração variável, pautada 

pela atingimento de metas e inserida no PPR (Programa 

de Participação de Resultados) – essa se aplica inclusive 

para os altos executivos, excetuando os conselheiros. Um 

dos destaques da cultura de reconhecimento profissional 

da seguradora é o Programa Pedras Preciosas. nele, são 

homenageados em evento anual os profissionais com 

10, 15 e 20 anos de casa e conta com a participação de 

todos os colaboradores.

COmItê DE GEStãO DE PESSOAS

é o GrUpo qUe se enContrA 
periodicamente, conforme a 

necessidade dos temas e cuja 

função é de difundir as informações 

estratégicas da seguro Unimed, 

fomentar debates sobre Gestão de 

Pessoas e repassar as sugestões 

vindas de funcionários aos gestores. 

nascido em 2010, é composto por 

representantes eleitos por colegas de 

andar e busca aperfeiçoar a gestão 

de pessoas na empresa.

na política de cargos e salários da Seguros 

Unimed, não existe diferenciação nos 

salários de homens e mulheres. Os valores 

estão diretamente relacionados a tempo de 

empresa e competências dos colaboradores.
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indicadores (pontuação) 2012 2013 2014

identidade — mede a relação dos  83,19 82,08 82,67 

colaboradores com a estratégia e  

o negócio da empresa e o quanto a  

organização corresponde aos seus  

valores pessoais

 
 
satisfação e motivação — inclui itens  75,05 71,90 74,54 

como salário, bônus, o trabalho em si,  

o ambiente físico e as perspectivas de  

crescimento que a empresa oferece

 
 
Aprendizado e desenvolvimento — inclui 69,01 66,08 71,09  

fatores como aprendizado e desenvolvimento  

no trabalho, educação corporativa e  

oportunidades de promoção

 
 
liderança — relacionado à percepção dos  70,41 66,87 72,26 

colaboradores sobre os chefes em relação  

à habilidade de comunicação; o quanto eles  

estimulam o time a se desenvolver  

profissionalmente; se são confiáveis, justos  

e coerentes em seu discurso e atitudes

Índice médio – (iQAT) 73,93 71,12 74,56

A seGUrAdorA se preoCUpA 

com o nível de comprometimento 

e aderência de seus colaboradores 

em relação à empresa – tema 

evidenciado por meio da realização 

de pesquisas internas e de mercado.

A Pesquisa Interna de 

Engajamento realizada no final 

de 2013, consolidou resultados 

que  foram analisados ao longo 

de 2014 por grupos focais, que 

receberam o objetivo de debatê-

los e propor ações para reverter os 

pontos considerados desfavoráveis. 

O produto desse trabalho 

trouxe insumos para o Plano de 

metas de 2014.

veja abaixo o resultado com a comparação aos anos anteriores.

Além disso, a seguros Unimed 
aplicou, junto aos seus colaboradores, 

o questionário que calcula o Índice 

Qualidade do Ambiente de trabalho 

(IQAt) – que avalia a percepção com 

relação à empresa a partir de quatro 

indicadores de pontuação, de 0 a 

100. Só no ano passado, foram 286 

funcionários respondentes.

O resultado dessa pesquisa 

colocou a companhia, pela 5a 

vez, como uma das 150 melhores 
empresas para você trabalhar, do 

Guia você s/A.

GEStãO DE ClImA ORGAnIzACIOnAl
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Seguem alguns 

destaques do 

relacionamento da 

seguros Unimed com 

os Corretores:

Corretores

PORtAl DO CORREtOR E CHAT PARA CORREtORES

INTERAçãO DA DIREçãO: CAFÉ DA 

mAnHã COm CORREtORES

enContro reAlizAdo Com o 
objetivo de fidelizar a principal 

força de vendas da seguros Unimed: 

os corretores. nesse evento, 

ocorrem trocas de experiências, 

feedbacks sobre os produtos e 

apresentação de iniciativas para 

incentivar as vendas.

CriAdo no FinAl de 2013, o Portal do Corretor consiste num 

serviço exclusivo pensado para os corretores acessarem serviços, 

notícias e informações. Sem a necessidade de intermédios, eles 

podem realizar procedimentos, emitir documentos e checar 

processos. O usuário dessa ferramenta ainda pode contar com um 

Chat exclusivo para contatar a seguradora. Com o Portal, o corretor 

adquire autonomia e agilidade para aperfeiçoar sua profissão. (veja 

na página seguinte as funcionalidades do Portal do Corretor)

O Chat do Corretor, lançado em 2012, complementa o 

Portal, criando um meio fácil e exclusivo para ligar o corretor à 

empresa. Através dele, é possível sanar dúvidas, realizar consultas 

e enviar documentos. O Chat ainda ajudou a operação dos 

colaboradores da Central de Atendimento da seguros Unimed.

Funcionalidades do Portal 

 Cadastro de Proposta (nova declaração 

Pessoal de Saúde, mais fácil e mais ágil);

 

 

 Alterações contratuais para Pessoa física: 

formulário padronizado com integração ao 

sistema de análise para maior agilidade;

 

 

 Consulta Proposta (diversas funções 

numa única consulta);

 

 

 Status da Análise (acompanhamento do 

processo de análise da Proposta);

 

 

 2a via de certificado;

 

 

 2a via de boleto e fatura;

 

 

 Facilidade em atender segurados;

 

 

 Consulta de Beneficiários;

 

 

 Carta ASSISt.

II Encontro de Corretores Seguros Unimed

Portal do Corretor

Conectados
Para aprimorar o Portal do Corretor, teve início - em junho 

- a atualização semanal do conteúdo de notícias da ferramenta. 

Desde então, às quintas-feiras, os corretores recebem a newsletter 

“Conectados” com as chamadas das matérias e link para ler, na 

íntegra, os textos no Portal do Corretor.  
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estratégia para segmentação
Operação que busca instituir 

uma metodologia de segmentação 

dos corretores. Ademais, existe 

um esforço para prover à área de 

CRM nas questões de fidelização 

e relacionamento e informar a 

área de Inteligência de mercado 

com dados vindos dos corretores. 

Tais iniciativas permitem identificar 

parceiros estratégicos e aprender 

mais sobre os clientes e processos 

de fidelização.

A SeguroS unimed disponibilizA um programa 

de EAD (Ensino à distância) para todos os corretores 

e também palestras presenciais durante o ano. São 

oferecidos cursos com temas variados que reforçam os 

valores e princípios da empresa. No EAD, por exemplo, ao 

final de cada módulo, o corretor passa por uma fase de 

teste de conhecimentos.

Em um dos encontros de 2014, corretores de 

São Paulo se reuniram, no Espaço Gourmet da matriz, 

para receber treinamento sobre algumas mudanças nos 

produtos de Previdência Privada.

O Projeto Capilaridade da companhia, que visa 

criar elos com corretoras de pequeno porte e com grande 

potencial de mercado, também foi responsável por levar 

informações sobre os produtos à força de vendas.

CriAdo em 2013, o E-COMMERCE 

funciona como um canal para 

contatar os clientes e apresentar os 

diversos produtos da seguradora. 

nele, cada corretor ligado à seguros 
Unimed tem acesso a um espaço 

personalizado - loja do Corretor 

- no site de vendas online da 

companhia. Ele pode personalizar 

sua página, exibir seu logo próprio 

e promover campanhas de venda. 

A loja do Corretor é adaptável a 

tablets e celular.

gri g4: 26 e 27

CAnAIS DE RElACIOnAmEntO

Canal Corretor
O Canal Corretor foi lançado em 2013, após 

conversas entre companhia e corretores. É uma ponte 

entre o cliente e os fornecedores de serviços que cria um 

canal individualizado para rastrear demandas e aproximar o 

cliente e a seguros Unimed.

Após a reestruturação da Área Comercial, composta 

hoje pelas antigas áreas de Relacionamento e negócios, 

houve um aprimoramento e foram criadas gerências 

nacionais por canal de atendimento (gerência nacional 

Canal Unimed, gerência nacional Canal Cooperativas e, 

claro, a gerência nacional Canal Corretor). Em 2014, iniciou-

se um trabalho diferenciado para estreitar laços com os 

corretores menores, e tal iniciativa surgiu de uma seguros 
Unimed regional e foi expandida a nível nacional.

E-COMMERCE / LOJA 

DO CORREtOR

tREInAmEntOS CORREtOR
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encontre seu seguro
Ferramenta que filtra a busca de 

seguros feita pelos corretores para um 

determinado cliente final, de acordo com 

seu perfil e suas necessidades. O resultado 

sai instantaneamente após responder a três 

simples perguntas.

AçõES DE RElACIOnAmEntOFERRAmEntAS DE COmUnICAçãO

Geomarketing 
Ferramenta que auxilia 

prospecção de vendas de seguros 

de vida através de um mailing de 

empresas potenciais (indústrias e 

comércio), para que os corretores 

possam trabalhar esses contatos e 

conquistar novos clientes.

Uni + prev - news Corretor
Uma newsletter com 

notícias sobre produtos e serviços 

da seguros Unimed é enviada 

quinzenalmente, além de campanhas 

de incentivo de vendas.

sms
A companhia envia regularmente 

mensagens de texto com dicas para os 

corretores potencializarem suas vendas.

2o encontro com Corretores do estado de são paulo
mais de 100 corretores e convidados das áreas 

Operacional e Comercial da seguros Unimed participaram 

do 2o Encontro com Corretores do Estado de São Paulo, 

ocorrido em novembro. na ocasião, foi lançado o EAD 

Seguros para os corretores e o fortalecimento das 

funcionalidades do e-commerce, que entrou em operação 

no início do ano.

eventos
Com o objetivo de 

aproximar os corretores da 

marca, a seguros Unimed 

mantêm algumas iniciativas, tais 

como distribuir convites para o 

camarote Brahma do Carnaval 

de São Paulo, patrocinado pela 

companhia, peças de teatro e 

jantares. Ademais, é organizado 

anualmente, desde 2013, o 

Encontro de Corretores seguros 
Unimed, que reuniu por volta de 

300 corretores neste ano para 

um ciclo de palestras.

Calendário
Em 2013, a companhia montou um calendário 

adaptado aos corretores, objetivando uma aproximação 

entre as partes. Estão incluídos nos eventos jantares com 

diretores e parceiros da empresa no Espaço Gourmet 

da matriz e nas demais capitais, uma Festa Junina e um 

Passeio de Balão.
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SAtISFAçãO

gri g4: 26 e 27

ConeC
As equipes de executivos de negócios, 

Superintendentes e Especialistas em produtos 

participaram do xVI Congresso dos Corretores 

de Seguros (COnEC). Foi exposto um estande 

para receber os corretores parceiros e futuros 

parceiros. Algumas ações foram promovidas 

para fortalecer os laços com eles, tais como a 

campanha Carteira Recheada - que incentiva e 

reconhece os profissionais que comercializam os 

produtos da empresa.

O Congresso também ficou marcado pelos 

lançamentos dos produtos Responsabilidade Civil 

(RC) Profissional e o Seguro de Responsabilidade 

D&O (para diretores e executivos), destaques da 

seguros Unimed no ramo Patrimonial.

Campanha + sorrisos
De abrangência nacional, o 

objetivo da campanha é divulgar 

o produto Odonto às Unimeds e 

corretoras parceiras. Foi criado um 

hotsite para divulgar informações 

e possibilitar um programa de 

ganhos de prêmios aos corretores, 

proporcionais às vendas.

réguas
Por meio do Projeto de Segmentação 

e Retenção, a companhia elabora réguas de 

relacionamento, fidelização e retenção para os 

públicos para medir a satisfação de seus corretores. A 

implantação definitiva será feita em 2015.

pesquisa de satisfação
Uma pesquisa de satisfação é conduzida 

anualmente para avaliar o nível de satisfação 

dos corretores no que se refere aos produtos 

e atendimento da seguradora. Em 2014, foram 

consultados 675 corretores em todo o país. Os 

balanços extraídos auxiliam a remodelar e aperfeiçoar 

as políticas da companhia.
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Sistema Unimed

RElACIOnAmEntO COm O 

SIStEmA UnImED

CriAdA em 1989, A SeguroS 
unimed nAsCeU com a finalidade 

de oferecer planos de previdência 

aos médicos cooperados do Sistema 

Unimed, tornando-se o maior 

sistema cooperativista de trabalho 

médico do mundo. Conforme 

ela foi ampliando os seus ramos 

de negócio, a relação entre as 

duas empresas se manteve e se 

aprofundou. Hoje, o Sistema Unimed 

é tanto acionista majoritário da 

seguros Unimed, como principal 

cliente e canal de vendas nos 

ramos de Vida e Previdência, além 

de atender aos seus clientes do 

Seguro Saúde.

Para saber mais sobre o Sistema Unimed, clique na 

imagem ao lado (http://www.unimed.coop.br/pct/index.

jsp?cd_canal=49146&cd_secao=49112).
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RElAçãO EnQUAntO ACIOnIStA

área de relação com Acionistas

A fim de informar a totalidade 

do Sistema Unimed sobre seus 

resultados, foi criado um setor 
responsável conhecido como 

Relações com Investidores. 
Ele emprega ferramentas de 

comunicação como um site 

direcionado aos acionistas, além 

de e-mail, telefone e o Jornal 

de Relações com Investidores, 

publicação bimestral enviada por 

e-mail. Os acionistas também podem 

se atualizar através dos eventos do 

Sistema Unimed e em reuniões de 

cooperativas médicas periódicas.

 

RElAçãO EnQUAntO ClIEntE E 

‘CAnAl DE VEnDA’

Cooper+Ação

As Cooperativas de Crédito 

participam todos os anos de 

campanhas de incentivo para 

fidelizar as vendas de seguros de 

vida individuais e coletivos.

manual do Acionista

Em 2013, o setor de 

Relações com Investidores 

formulou o Manual do Acionista, 

documento que contém todas 

as informações requeridas pelo 

investidor para tomar decisões, 

como tipos de investimento 

e as formas de acompanhar o 

desempenho das ações.

inova + saúde

Em 2014, a seguros Unimed lançou o Prêmio 

Inova + Saúde, que avaliará projetos das Unimeds que 

implantaram projetos inovadores ligados à maior qualidade 

e segurança dos cuidados com a saúde dos pacientes 

e que, ao mesmo tempo, tenham reduzido custos. Os 

principais critérios de avaliação foram: melhoria da 

qualidade e segurança dos atendimentos hospitalar e 

ambulatorial, e experiências que tenham contribuído para 

promover saúde entre as comunidades envolvidas.

gri g4- 26

E-press

A cada 15 dias, os dirigentes do Sistema Unimed 

recebem um boletim sobre a seguros Unimed, com 

informações vindas de todo o país, tais como novidades, 

premiações e novos produtos.

RElAçãO AtRAVÉS DA CADEIA DE VAlOR
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A SeguroS unimed é A seGUrAdorA do Sistema 

Unimed, rede que reúne 352 Cooperativas médicas com 

mais de 109.000 médicos cooperados e cerca de 20 

milhões de clientes. Presente em todos os Estados do 

país, o Sistema Unimed mantém atividades em 83% 

do mercado nacional. Atualmente, o principal mercado 

da seguros Unimed é encontrado nos Cooperados do 

Sistema Unimed. Os produtos da seguradora nos ramos de 

vida, previdência privada e saúde atendem Cooperativas 

médicas, Funcionários, Empresas e Usuários de Planos 

de Saúde ligados ao Sistema Unimed. De fato, o Sistema 

Unimed se afirma como grande cliente da seguros Unimed 
e acaba funcionando como um eficiente canal de vendas. 

Além disso, o Sistema Unimed possui 99% das ações da 

seguros Unimed, figurando como acionista majoritário.

Convenção nacional Unimed

Em 2014, foi organizada a 44a edição Convenção 

nacional Unimed, promovida pela Unimed do Brasil. 

nela, a seguros Unimed fechou novos negócios e 

recebeu o Selo nacional Unimed de Governança 

Cooperativa com classificação Ouro, que confirma seu 

empenho em fortalecer sua governança.

reposicionamento da marca

É importante notar que, dada a 

proximidade entre as duas empresas 

em termos de atividades e identidades, 

foi sinalizada em 2008, como fruto 

do Planejamento Estratégico, a 

necessidade de diferenciar ambas as 

marcas. Era preciso separar no mercado 

a seguros Unimed da marca-mãe. 

Foi então elaborado um estudo da 

marca e uma posterior alteração na 

comunicação, estrutura e linguagem 

visual e verbal. A identidade da seguros 
Unimed foi, então, consolidada. nota-se 

o resultado desse processo atualmente 

na evolução da logomarca, na 

predominância do azul marinho e na 

fixação do novo slogan “Conectados 

para cuidar de você”.

Convenções e simpósios

Para promover integração e fomentar trocas 

entre os membros do Sistema Unimed, são promovidos 

encontros regionais ao decorrer do ano. Dentre eles, é 

possível apontar os Simpósios Regionais das Unimeds, 

dos Unicreds (Cooperativas de Crédito) e dos SInCORS 

(Sindicato dos Corretores), além é claro da Convenção 

nacional Unimed, promovida pela Unimed do Brasil.

Convenção nacional unimed

109.000

cooperativas

milhões

médiCAs

de Clientes

CooperAdos

352

20

médicos

A rede do sistemA
reúne

Cerca de

gri g4- 26
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InVEStImEntO SOCIAl

projeto cultural com foco no social
Realizado em 2014, o projeto “Como fazer um mundo 

melhor” é uma peça de teatro que foi apresentada em escolas, 

disseminando questões de educação ambiental e consumo 

consciente dos recursos naturais. A mini máquina Papa Cartão 

foi um dos destaques nos temas apresentados na peça, pois 

ajudou na conscientização das crianças sobre o descarte 

seguro e correto de cartões de PVC (veja em Projeto Reciclo, no 

capítulo de Meio Ambiente). Em 2014, foi apresentado em 10 

escolas de comunidade.

FUmCAd
A seguradora apoia os projetos conduzidos pelo FUmCAD, 

o Fundo municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 

Desde 2006, 1% do Imposto de Renda devido é destinado aos 

programas, projetos e ações promovidas em prol de crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social. São mais de 

4.800 beneficiários entre crianças e jovens por 8 projetos. 

 

Comunidades

“Ser reconhecida como empresa inovadora com 

excelência no cuidar de pessoas” é a visão da 

seguros Unimed e um fundamento que norteia o 

Planejamento Estratégico da empresa.

isso inClUi A Atenção espeCiAl 
com os colaboradores, clientes 

e fornecedores, e engloba as 

comunidades envolvidas na 

atividade da empresa. A seguros 
Unimed se relaciona com elas por 

meio de ações solidárias, visando o 

bem comum. Em 2014, as seguintes 

ações valem ser destacadas:

Como fazer um mundo melhor
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PROGRAmA DE VOlUntARIADO

CriAdo em 2005, o proGrAmA 
de volUntAriAdo busca formar 

multiplicadores de boas práticas 

em parceria com OnGs, que 

fornecem expertise. São ao todo 

2580 beneficiados e 196 voluntários 

implicados. Por meio de iniciativas, 

busca-se disseminar o trabalho 

voluntário entre os colaboradores da 

empresa. São elas:

projeto Conexão responsável
Consiste em duas visitas 

organizadas ao lar das Crianças 

da Congregação Israelita Paulista, 

parceiros da seguros Unimed desde 

2011. nas visitas, os 45 voluntários 

promovem capacitações e dinâmicas 

com as 173 crianças beneficiadas, 

abordando temas como o uso 

de redes sociais, meio ambiente 

e sustentabilidade. Para essas 

atividades, também há a consultoria 

de uma profissional pedagoga.

gri g4: 26, So1 e dmA

o LAr dAS CriAnÇAS

Fundada em 1937, a instituição atende crianças, jovens e 

famílias em situação de vulnerabilidade social. Com sede 

no Alto da Boa vista, em São Paulo, recebe atualmente 280 

crianças e jovens. Oferece assistência médica, odontológica, 

psicológica, fonoaudiológica e pedagógica para os mais 

novos, além de apoio à formação profissionalizante dos 

jovens, entre outras atividades.

dia de fazer a diferença
neste projeto, foi escolhido 

um dia para que os 151 voluntários 

visitassem instituições que atendam 

à população de extrema pobreza 

e trabalhem para fazer a diferença 

entre essas pessoas. Em São Paulo, 

os colaboradores da matriz foram 

ao lar das Crianças para pintar 

as paredes e fazer trabalhos de 

jardinagem. Os voluntários dos 

Escritórios Regionais visitaram 

entidades de suas cidades e os 

corretores e fornecedores foram 

convidados a participar da ação. 

Ao todo foram 2405 pessoas 

beneficiadas pelo projeto.

Projeto Conexão Responsável
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InVEStImEntO SOCIAl

As Ações são CoordenAdAs pela área de 

sustentabilidade, e conta com o apoio e a participação 

voluntária dos colaboradores, de várias outras áreas da 

companhia. O objetivo consiste em atender a essas 

comunidades com programas educacionais voltados 

à área da saúde e destinados a crianças, jovens e seus 

familiares em situação de vulnerabilidade social, bem como 

programas relacionados às questões de comportamento, 

qualidade de vida e meio ambiente.

PRAçA VInÍCIUS DE mORAES

pArA ContribUir Com o bem-estAr das comunidades 

e cumprir respeito com o meio ambiente, a seguros 
Unimed cuida da manutenção da Praça Vinícius de Moraes, 

no bairro do morumbi, em São Paulo. Além do trabalho de 

revitalização, são propostas oficinas com atividades lúdicas 

para os moradores do entorno.

Saiba mais sobre as ações realizadas pela seguros Unimed para 

estreitar laços com as comunidades envolvidas em suas atividades.

PROJEtO PESCAR

reAlizAdo pelA CentrAl nACionAl Unimed em 

parceria com o Instituto Pescar, o projeto oferece cursos 

de qualificação profissional para 14 jovens em situação de 

vulnerabilidade social. Cerca de 14 adolescentes recebem 

seguro de vida, auxílio-funeral e capacitação no Hospital 

Santa Marcelina, em São Paulo, para iniciação profissional 

em Vendas e Atendimento ao Cliente. Ao final do curso, os 

jovens serão indicados tanto para processos seletivos na 

Central nacional Unimed como para empresas parceiras. 

DOAçõES POntUAIS

As doAções pontUAis são CAmpAnhAs que visam 

o auxílio ao próximo e o bem-estar da comunidade em 

momentos específicos. Entre elas, estão as campanhas do 

agasalho, de doação de cestas de natal e de celulares, 

realizadas em parceria com a Gestão Administrativa.

InStItUtO SUPERAR

desde 2008, A CompAnhiA 
patrocina o Instituto Superar, 

entidade sem fins lucrativos cujo 

mote é a promoção de inclusão 

social e o desenvolvimento de 

pessoas com deficiência através 

do apoio ao esporte paraolímpico. 

Para isso, a Seguros Unimed oferece 

planos de saúde a cerca de 200 

atletas, ajuda a estruturar as escolas 

de esporte e apoia todo ano o 

prêmio Superar, que premia os 

melhores atletas paraolímpicos.

8 OBJEtIVOS DO mIlênIO

A SeguroS unimed promove 
a disseminação dos 8 Objetivos 

do Milênio, fincados pela ONU 

em 2000. Através de campanhas 

específicas, a seguradora apoia 

três setores basilares que atendem 

às necessidades mais centrais do 

Brasil: Governança Democrática, 

Redução da Pobreza e Energia e 

meio Ambiente.

Ano entidade Valor

2006 Associação para Crianças e Adolescentes R$ 45.966,65  

 com Câncer – Hospital Santa marcelina

2007- 2008 Centro de Recuperação e Educação  R$ 144.659,38 

 nutricional (CREn), entidade que  

 combate a desnutrição materno-infantil

2009 Fundação da Faculdade de medicina de  R$ 86.650,61 

 São Paulo - Projeto da Saúde da Criança  

 e Adolescente

2010 lar das Crianças da Congregação  R$ 136.831,34 

 Israelita Paulista 

2011 lar das Crianças da Congregação  R$ 193.723,61 

 Israelita Paulista 

2012 lar das Crianças da Congregação  R$ 233.418,00 

 Israelita Paulista 

2013 lar das Crianças da Congregação  R$231.193,00 

 Israelita Paulista 

2014 lar das Crianças da Congregação  R$103.000,00 

 Israelita Paulista

APOIO FInAnCEIRO

AnUAlmente, 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.

gri g4: 26 e So1
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A seguros Unimed faz parte de uma série 

de entidades que buscam desenvolver os setores 

de seguros e de previdência privada. A seguradora 

integra:

 a Cnseg (Confederação nacional de Seguros 

Privados (CnSeg)

 a FenAsAúde (Federação nacional de Saúde 

Suplementar)

 a FenAprevi (Federação nacional de 

Previdência e Vida)

 a AidA (Associação Internacional de Direito 

do Seguro)

 a FenAseG (Federação nacional 

das Empresas de Seguros Privados e 

de Capitalização)

 o sindseGsp (Sindicato das Seguradoras, 

Previdência e Capitalização do Estado de São 

Paulo)

 a AAC/mis (Associação de Cooperativas e 

mutualidades de Seguros das Américas)

 a iCmiF/Américas: Durante o período 2012-

2013, o presidente da seguros Unimed, 

Dr. Rafael moliterno neto, ocupou também 

a presidência da Associação Regional para 

as Américas da Federação Internacional de 

Outros públicos 
externos

Cooperativas e Mutualidades de Seguros (ICMIF/

Américas). tal rede conta com 66 seguradoras, 

cooperativas e mutualidades, em 20 países. 

moliterno foi reconhecido por sua atuação e 

condecorado com a inclusão na lista do 100 

maiores pensadores da região pela Revista 

HSm management.

Em 2014, ele participou do International Summit 

of Cooperatives, sediado no Canadá, e que reuniu quase 

2.800 pessoas.

GOVERnO E óRGãOS 

REGUlADORES

na tentativa de estreitar 

relações com órgãos reguladores e 

com o Governo, a seguros Unimed 
mantém trocas constantes com 

a Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP), a Agência nacional 

de Saúde Suplementar (AnS) e 

o Conselho nacional de Seguros 

Privados (CnSP).

O presidente 

da Seguros 

Unimed, dr. Rafael 

Moliterno neto, na 

ICMIF/Américas

Congresso nacional sobre Gestão de pessoas

O Congresso nacional sobre Gestão de Pessoas 

(COnARH) faz parte do cronograma dos eventos 

geridos pelo departamento de Marketing da seguros 
Unimed, que participa anualmente desse evento 

juntando-se às grandes marcas do mercado de seguros.

GRUPOS SEtORIAIS

entidades
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 O ibGC (Instituto 

Brasileiro de Governança 

Corporativa). É o principal 

fomentador de ref lexões 

e ações sobre Governança 

Corporativa no Brasil.

 instituto ethos de empresas 
e responsabilidade social. 
Instituto cuja missão consiste 

em “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”.

 ipeG (Instituto Paulista de 

Excelência em Gestão): 

Fundado em 2001 para 

promover a melhoria da 

gestão de empresas públicas 

e privadas no Estado de São 

Paulo. Implementou o PPQG 

(Prêmio Paulista de Qualidade 

da Gestão) para viabilizar a 

busca por excelência das 

companhias paulistas. A 

seguros Unimed publica 

anualmente seu relatório de 

gestão para concorrer ao 

prêmio, fazendo prova de seu 

engajamento por uma gestão 

de excelência.

 Grupo de estudos de 
sustentabilidade do Fnq 

(Fundação nacional pela 

Qualidade), cujo mote 

é enfatizar a dimensão 

econômica na busca 

por sustentabilidade.

 Grupo CliC (Comitê de 

liderança em Comunicação), 

fórum para se debater práticas 

no setor da comunicação.

gri g4: 26

A seguros Unimed procura se 

agrupar com lideranças empresariais 

de outros setores para fortalecer 

seus temas de governança e 

de responsabilidade social. São 

grupos que permitem incitar ao 

diálogo e trocar boas práticas 

corporativas. São eles:

GEStORES E lIDERAnçAS EmPRESARIAIS

 lide: Organização que reúne 

empresários de doze países 

cujo escopo é debater a livre 

iniciativa do desenvolvimento 

econômico e social e 

fortalecimento da governança. 

A seguros Unimed compartilha 

tais ideias e, por isso, participa 

dos encontros promovidos.

 encontro com Fornecedores 
de Gestão de pessoas. Desde 

2012, a seguros Unimed 

organiza uma reunião com 

seus fornecedores para cultivar 

relações proveitosas para 

ambos os lados.
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Glossário

ApóliCe
É o instrumento do contrato 

de seguro, ou seja, o ato escrito 

que constitui a prova normal 

desse contrato.

beneFiCiário
Pessoa em cujo proveito se faz 

o seguro.

CArbono eqUivAlente
Unidade usada por inventários 

de emissões que corresponde à 

quantidade de emissão carbono que 

causaria o mesmo efeito sobre o 

clima do que a soma de diferentes 

gases do efeito estufa emitida por 

determinada atividade.

COMPlIANCE
Área que fiscaliza a ética e a 

integridade das práticas empresariais.

CooperAtivA
Associação autônoma de pessoas 

que se unem voluntariamente para 

satisfazer necessidades econômicas, 

sociais e culturais comuns, por meio 

de uma empresa de propriedade 

coletiva e democraticamente gerida.

Corretor de seGUros
Pessoa física, devidamente 

credenciada por meio de curso e 

exame de habilitação profissional, 

que promove a intermediação 

de contrato de seguros e 

sua administração.

enGAjAmento
Ação de envolvimento ou 

comprometimento emocional e 

intelectual que resulta em mudança 

de comportamento.

GovernAnçA CorporAtivA
Sistema pelo qual as organizações 

são dirigidas, monitoradas 

e incentivadas. Envolve 

relacionamentos entre proprietários, 

conselho de administração, 

diretoria e órgãos de controle. 

(IBGC – Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa)

índiCe de mAssA CorporAl
medida internacional usada para 

determinar se uma pessoa está em 

seu peso ideal, que é recomendado 

pela Organização mundial da Saúde. 

É calculada pela divisão da massa da 

pessoa pelo quadrado de sua altura.

interCorrênCiA ClíniCA
Complicação inesperada do 

estado de saúde de uma pessoa, 

consequente da realização 

de exames, tratamentos 

clínicos ou cirúrgicos.

investidUrA
Ato que concede um cargo oficial, 

importante ou de honra.

mídiA indoor
Mídia especializada que agrega 

tecnologia e é inserida em pontos 

de venda de grande circulação 

de público.

mUtUAlidAde
tipo de associação de ajuda 

recíproca entre os seus membros 

e de contribuição coletiva para 

benefício de cada um dos membros.

pArAolimpíAdAs
maior evento esportivo mundial que 

tem a participação de atletas com 

deficiência física e mental.

prêmio
É a soma em dinheiro paga pelo 

segurado ao segurador, para que 

este assuma a responsabilidade de 

um determinado risco.

previdênCiA privAdA
Sistema de acumulação de renda 

que garante ao segurado uma renda 

mensal futura, geralmente paga 

depois que sua carreira profissional 

é encerrada.

públiCo de interesse
Grupo de indivíduos ou instituições 

com algum tipo de interesse 

em uma organização ou com 

capacidade de afetar e ser afetado 

por suas operações.

seGUro
O contrato de seguro estabelece 

para uma das partes, mediante 

recebimento de um prêmio 

da outra parte, a obrigação de 

pagar determinada importância 

a esta pessoa (ou a outra por ela 

designada), no caso da ocorrência 

de um evento futuro incerto ou de 

data incerta, previsto no contrato.

sinistrAlidAde
mede a ocorrência de sinistros 

pagos por uma seguradora. Quanto 

maior a sinistralidade, menor o 

seu resultado financeiro em um 

determinado período.

sinistro
Acontecimento do evento previsto 

e coberto no contrato em qualquer 

ramo ou carteira de seguro.

sUstentAbilidAde
no contexto de desenvolvimento, 

significa a capacidade de atender 

às necessidades presentes, sem 

comprometer a possibilidade de que 

as gerações futuras satisfaçam as 

suas próprias necessidades.

telemonitorAmento
Atendimento e controle (de 

pacientes) feito à distância, 

por telefonia móvel e fixa ou 

rede de internet.

Unimed sinGUlAr
Unimed constituída por médicos 

cooperados, com área de ação 

em um ou mais municípios do 

mesmo Estado.
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Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 
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Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores
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cobertas pelo relatório
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e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
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Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
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como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
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uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
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esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
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guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.
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dados de clientes. Públicos internos impactados: 
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assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.
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*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 
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 A empresa Governança Estratégia Visão da Sustentabilidade Públicos de Interesse Desempenho



Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Engajamento de stakeholders

Perfil do relatório

Governança

Ética e integridade

Categoria econômica

Categoria ambiental

Informações sobre a forma de gestão

Públicos de interesse

G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização Públicos de interesse

G4-25 Base usada para identificação e seleção de stakeholders 
para engajamentos

A empresa
• Patrocínio
 
Públicos de interesse

G4-26 Abordagem adotada pela organização 
para engajar stakeholders

Públicos de interesse
• Colaboradores
• Corretores (site)

G4-27 

Principais tópicos e preocupações levantadas durante o 
engajamento de stakeholders e as medidas adotadas pela 
organização para abordar esses tópicos e preocupações, 
inclusive no processo de relatá-las

G4-28 Período coberto pelo relatório Janeiro a Dezembro de 2014

G4-29 Data do relatório anterior mais recente Publicação em Fevereiro de 2014

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo sustentabilidade@segurosunimed.com.br

G4-32 Opção da aplicação das diretrizes e localização da tabela GRI Essencial

G4-33 Política e prática corrente adotada para verificação externa Sem verificação externa

G4-34 Estrutura de governança da organização Governança (site)

G4-35 
Processo de delegação de autoridade sobre tópicos 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-36 
Cargos e funções de nível executivo responsáveis pelo 
tópicos econômicos, ambientais e sociais

Governança (site)

G4-38 
Composição do mais alto órgão de governança 
e dos seus comitês

Governança

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança Governança

G4-40 
Processos de seleção e nomeação para o mais 
alto órgão de governança e seus comitês Governança

G4-41 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

Estratégia
• Planejamento estratégico 2015

G4-42 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

G4-43 
 Medidas tomadas para aprimorar o conhecimento do mais 
alto órgão de governança sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

A Academia Corporativa da Companhia tem uma Escola de 
Conselheiros, cuja finalidade é de promover uma capacitação 
teórica e integração aos negócios aos membros do Conselho 
de Administração da empresa. 

G4-48 
Mais alto órgão responsável por aprovar formalmente o 
relatório de sustentabilidade e garantir a cobertura de todos 
os aspectos materiais

A Diretoria executiva aprova formalmente o relatório 
de sustentabilidade, e o apresenta para o Conselho 
de administração

G4-44 
Processos de avaliação do desempenho do mais alto 
órgão de governança em relação à governança de tópicos 
econômicos, ambientais e sociais 

A seguradora não dispõe de nenhum processo para avaliação 
do desempenho do Conselho.

G4-45 
Papel desempenhado pelo mais alto órgão na identificação e 
gestão de impactos, riscos e oportunidades Governança

G4-46 
Papel do mais alto órgão de governança na análise da eficácia 
dos processos de gestão de risco da organização para temas 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-47 
Frequência com que o mais alto órgão de governança analisa 
impactos, riscos e oportunidades

Governança

G4-37 
Processos de consulta entre stakeholders e o mais alto órgão 
de governança em relação aos tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

Governança

G4-49 9 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao 
mais alto órgão de governança

Governança

G4-52 Processo adotado para determinação de remuneração Governança

G4-54 
Relação proporcional entre a remuneração anual 
do indivíduo mais bem pago e a média anual total de todos 
os empregados, por país média geral da organização 

Média anual total de todos os colaboradores = R$ 89.750,00
Remuneração anual total do indivíduo mais bem pago = R$ 
1.670.690,56

G4-55 Relação proporcional entre o aumento do maior 
salário e o aumento médio da organização, por país

Mais bem pago = 9%
Demais colaboradores = 8,39%

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento 
da organização

Governança

G4-57 
Mecanismos internos e externos de orientação obre ética 
e conformidade com a legislação

Governança

EC-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

A empresa
• Demonstrações financeiras
• Patrocínio

Públicos de interesse
• Comunidades 

EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN3 Consumo de energia dentro da organização
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN4 Consumo de energia fora da organização
Não é feito esse controle fora da organização, 
apenas internamente.

EN6 Redução do consumo de energia
Houve uma queda de 11% no consumo de kW 
por colaborador desde 2012. 

EN8 Total de retirada de água por fonte
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN16
Emissões indiretas de gases de efeito estufa provenientes 
da aquisição de energia (GEE) (Escopo 2) 

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN17
Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(GEE) (escopo 3)

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EC-6
Proporção de membros da alta direção contratados na 
comunidade local em unidades operacionais importantes

Superintendentes:12
Diretoria: 5
(Matriz: São Paulo)

EC-7 
Desenvolvimento e impacto de investimentos em 
infraestrutura e serviços oferecidos

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

EC-5 
Variação da proporção entre o salário mais baixo da 
organização e o salário mínimo local, por 
gênero, em unidades operacionais importantes

Proporção = 160,41%
1 homem, 27 mulheres (Matriz: São Paulo)

EC-9 Proporções de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes Em torno de R$ 191.230.294,37. 

G4-58 
Mecanismos internos e externos para comunicar 
preocupações sobre comportamentos não éticos ou 
incompatíveis com a legislação

Governança

G4-DMA Administração de Aspectos materiais e seus impactos 

Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico 2015

Comunidades (site)

Conteúdos padrão específicos
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Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Engajamento de stakeholders

Perfil do relatório

Governança

Ética e integridade

Categoria econômica

Categoria ambiental

Informações sobre a forma de gestão

Públicos de interesse

G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização Públicos de interesse

G4-25 Base usada para identificação e seleção de stakeholders 
para engajamentos

A empresa
• Patrocínio
 
Públicos de interesse

G4-26 Abordagem adotada pela organização 
para engajar stakeholders

Públicos de interesse
• Colaboradores
• Corretores (site)

G4-27 

Principais tópicos e preocupações levantadas durante o 
engajamento de stakeholders e as medidas adotadas pela 
organização para abordar esses tópicos e preocupações, 
inclusive no processo de relatá-las

G4-28 Período coberto pelo relatório Janeiro a Dezembro de 2014

G4-29 Data do relatório anterior mais recente Publicação em Fevereiro de 2014

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo sustentabilidade@segurosunimed.com.br

G4-32 Opção da aplicação das diretrizes e localização da tabela GRI Essencial

G4-33 Política e prática corrente adotada para verificação externa Sem verificação externa

G4-34 Estrutura de governança da organização Governança (site)

G4-35 
Processo de delegação de autoridade sobre tópicos 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-36 
Cargos e funções de nível executivo responsáveis pelo 
tópicos econômicos, ambientais e sociais

Governança (site)

G4-38 
Composição do mais alto órgão de governança 
e dos seus comitês

Governança

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança Governança

G4-40 
Processos de seleção e nomeação para o mais 
alto órgão de governança e seus comitês Governança

G4-41 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

Estratégia
• Planejamento estratégico 2015

G4-42 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

G4-43 
 Medidas tomadas para aprimorar o conhecimento do mais 
alto órgão de governança sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

A Academia Corporativa da Companhia tem uma Escola de 
Conselheiros, cuja finalidade é de promover uma capacitação 
teórica e integração aos negócios aos membros do Conselho 
de Administração da empresa. 

G4-48 
Mais alto órgão responsável por aprovar formalmente o 
relatório de sustentabilidade e garantir a cobertura de todos 
os aspectos materiais

A Diretoria executiva aprova formalmente o relatório 
de sustentabilidade, e o apresenta para o Conselho 
de administração

G4-44 
Processos de avaliação do desempenho do mais alto 
órgão de governança em relação à governança de tópicos 
econômicos, ambientais e sociais 

A seguradora não dispõe de nenhum processo para avaliação 
do desempenho do Conselho.

G4-45 
Papel desempenhado pelo mais alto órgão na identificação e 
gestão de impactos, riscos e oportunidades Governança

G4-46 
Papel do mais alto órgão de governança na análise da eficácia 
dos processos de gestão de risco da organização para temas 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-47 
Frequência com que o mais alto órgão de governança analisa 
impactos, riscos e oportunidades

Governança

G4-37 
Processos de consulta entre stakeholders e o mais alto órgão 
de governança em relação aos tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

Governança

G4-49 9 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao 
mais alto órgão de governança

Governança

G4-52 Processo adotado para determinação de remuneração Governança

G4-54 
Relação proporcional entre a remuneração anual 
do indivíduo mais bem pago e a média anual total de todos 
os empregados, por país média geral da organização 

Média anual total de todos os colaboradores = R$ 89.750,00
Remuneração anual total do indivíduo mais bem pago = R$ 
1.670.690,56

G4-55 Relação proporcional entre o aumento do maior 
salário e o aumento médio da organização, por país

Mais bem pago = 9%
Demais colaboradores = 8,39%

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento 
da organização

Governança

G4-57 
Mecanismos internos e externos de orientação obre ética 
e conformidade com a legislação

Governança

EC-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

A empresa
• Demonstrações financeiras
• Patrocínio

Públicos de interesse
• Comunidades 

EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN3 Consumo de energia dentro da organização
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN4 Consumo de energia fora da organização
Não é feito esse controle fora da organização, 
apenas internamente.

EN6 Redução do consumo de energia
Houve uma queda de 11% no consumo de kW 
por colaborador desde 2012. 

EN8 Total de retirada de água por fonte
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN16
Emissões indiretas de gases de efeito estufa provenientes 
da aquisição de energia (GEE) (Escopo 2) 

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN17
Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(GEE) (escopo 3)

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EC-6
Proporção de membros da alta direção contratados na 
comunidade local em unidades operacionais importantes

Superintendentes:12
Diretoria: 5
(Matriz: São Paulo)

EC-7 
Desenvolvimento e impacto de investimentos em 
infraestrutura e serviços oferecidos

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

EC-5 
Variação da proporção entre o salário mais baixo da 
organização e o salário mínimo local, por 
gênero, em unidades operacionais importantes

Proporção = 160,41%
1 homem, 27 mulheres (Matriz: São Paulo)

EC-9 Proporções de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes Em torno de R$ 191.230.294,37. 

G4-58 
Mecanismos internos e externos para comunicar 
preocupações sobre comportamentos não éticos ou 
incompatíveis com a legislação

Governança

G4-DMA Administração de Aspectos materiais e seus impactos 

Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico 2015

Comunidades (site)

Conteúdos padrão específicos

Engajamento de stakeholders

Perfil do relatório

Governança

Ética e integridade

Categoria econômica

Categoria ambiental

Informações sobre a forma de gestão

Públicos de interesse

G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização Públicos de interesse

G4-25 Base usada para identificação e seleção de stakeholders 
para engajamentos

A empresa
• Patrocínio
 
Públicos de interesse

G4-26 Abordagem adotada pela organização 
para engajar stakeholders

Públicos de interesse
• Colaboradores
• Corretores (site)

G4-27 

Principais tópicos e preocupações levantadas durante o 
engajamento de stakeholders e as medidas adotadas pela 
organização para abordar esses tópicos e preocupações, 
inclusive no processo de relatá-las

G4-28 Período coberto pelo relatório Janeiro a Dezembro de 2014

G4-29 Data do relatório anterior mais recente Publicação em Fevereiro de 2014

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo sustentabilidade@segurosunimed.com.br

G4-32 Opção da aplicação das diretrizes e localização da tabela GRI Essencial

G4-33 Política e prática corrente adotada para verificação externa Sem verificação externa

G4-34 Estrutura de governança da organização Governança (site)

G4-35 
Processo de delegação de autoridade sobre tópicos 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-36 
Cargos e funções de nível executivo responsáveis pelo 
tópicos econômicos, ambientais e sociais

Governança (site)

G4-38 
Composição do mais alto órgão de governança 
e dos seus comitês

Governança

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança Governança

G4-40 
Processos de seleção e nomeação para o mais 
alto órgão de governança e seus comitês Governança

G4-41 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

Estratégia
• Planejamento estratégico 2015

G4-42 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

G4-43 
 Medidas tomadas para aprimorar o conhecimento do mais 
alto órgão de governança sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

A Academia Corporativa da Companhia tem uma Escola de 
Conselheiros, cuja finalidade é de promover uma capacitação 
teórica e integração aos negócios aos membros do Conselho 
de Administração da empresa. 

G4-48 
Mais alto órgão responsável por aprovar formalmente o 
relatório de sustentabilidade e garantir a cobertura de todos 
os aspectos materiais

A Diretoria executiva aprova formalmente o relatório 
de sustentabilidade, e o apresenta para o Conselho 
de administração

G4-44 
Processos de avaliação do desempenho do mais alto 
órgão de governança em relação à governança de tópicos 
econômicos, ambientais e sociais 

A seguradora não dispõe de nenhum processo para avaliação 
do desempenho do Conselho.

G4-45 
Papel desempenhado pelo mais alto órgão na identificação e 
gestão de impactos, riscos e oportunidades Governança

G4-46 
Papel do mais alto órgão de governança na análise da eficácia 
dos processos de gestão de risco da organização para temas 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-47 
Frequência com que o mais alto órgão de governança analisa 
impactos, riscos e oportunidades

Governança

G4-37 
Processos de consulta entre stakeholders e o mais alto órgão 
de governança em relação aos tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

Governança

G4-49 9 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao 
mais alto órgão de governança

Governança

G4-52 Processo adotado para determinação de remuneração Governança

G4-54 
Relação proporcional entre a remuneração anual 
do indivíduo mais bem pago e a média anual total de todos 
os empregados, por país média geral da organização 

Média anual total de todos os colaboradores = R$ 89.750,00
Remuneração anual total do indivíduo mais bem pago = R$ 
1.670.690,56

G4-55 Relação proporcional entre o aumento do maior 
salário e o aumento médio da organização, por país

Mais bem pago = 9%
Demais colaboradores = 8,39%

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento 
da organização

Governança

G4-57 
Mecanismos internos e externos de orientação obre ética 
e conformidade com a legislação

Governança

EC-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

A empresa
• Demonstrações financeiras
• Patrocínio

Públicos de interesse
• Comunidades 

EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN3 Consumo de energia dentro da organização
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN4 Consumo de energia fora da organização
Não é feito esse controle fora da organização, 
apenas internamente.

EN6 Redução do consumo de energia
Houve uma queda de 11% no consumo de kW 
por colaborador desde 2012. 

EN8 Total de retirada de água por fonte
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN16
Emissões indiretas de gases de efeito estufa provenientes 
da aquisição de energia (GEE) (Escopo 2) 

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN17
Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(GEE) (escopo 3)

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EC-6
Proporção de membros da alta direção contratados na 
comunidade local em unidades operacionais importantes

Superintendentes:12
Diretoria: 5
(Matriz: São Paulo)

EC-7 
Desenvolvimento e impacto de investimentos em 
infraestrutura e serviços oferecidos

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

EC-5 
Variação da proporção entre o salário mais baixo da 
organização e o salário mínimo local, por 
gênero, em unidades operacionais importantes

Proporção = 160,41%
1 homem, 27 mulheres (Matriz: São Paulo)

EC-9 Proporções de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes Em torno de R$ 191.230.294,37. 

G4-58 
Mecanismos internos e externos para comunicar 
preocupações sobre comportamentos não éticos ou 
incompatíveis com a legislação

Governança

G4-DMA Administração de Aspectos materiais e seus impactos 

Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico 2015

Comunidades (site)

Conteúdos padrão específicos
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Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Engajamento de stakeholders

Perfil do relatório

Governança

Ética e integridade

Categoria econômica

Categoria ambiental

Informações sobre a forma de gestão

Públicos de interesse

G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização Públicos de interesse

G4-25 Base usada para identificação e seleção de stakeholders 
para engajamentos

A empresa
• Patrocínio
 
Públicos de interesse

G4-26 Abordagem adotada pela organização 
para engajar stakeholders

Públicos de interesse
• Colaboradores
• Corretores (site)

G4-27 

Principais tópicos e preocupações levantadas durante o 
engajamento de stakeholders e as medidas adotadas pela 
organização para abordar esses tópicos e preocupações, 
inclusive no processo de relatá-las

G4-28 Período coberto pelo relatório Janeiro a Dezembro de 2014

G4-29 Data do relatório anterior mais recente Publicação em Fevereiro de 2014

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo sustentabilidade@segurosunimed.com.br

G4-32 Opção da aplicação das diretrizes e localização da tabela GRI Essencial

G4-33 Política e prática corrente adotada para verificação externa Sem verificação externa

G4-34 Estrutura de governança da organização Governança (site)

G4-35 
Processo de delegação de autoridade sobre tópicos 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-36 
Cargos e funções de nível executivo responsáveis pelo 
tópicos econômicos, ambientais e sociais

Governança (site)

G4-38 
Composição do mais alto órgão de governança 
e dos seus comitês

Governança

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança Governança

G4-40 
Processos de seleção e nomeação para o mais 
alto órgão de governança e seus comitês Governança

G4-41 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

Estratégia
• Planejamento estratégico 2015

G4-42 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

G4-43 
 Medidas tomadas para aprimorar o conhecimento do mais 
alto órgão de governança sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

A Academia Corporativa da Companhia tem uma Escola de 
Conselheiros, cuja finalidade é de promover uma capacitação 
teórica e integração aos negócios aos membros do Conselho 
de Administração da empresa. 

G4-48 
Mais alto órgão responsável por aprovar formalmente o 
relatório de sustentabilidade e garantir a cobertura de todos 
os aspectos materiais

A Diretoria executiva aprova formalmente o relatório 
de sustentabilidade, e o apresenta para o Conselho 
de administração

G4-44 
Processos de avaliação do desempenho do mais alto 
órgão de governança em relação à governança de tópicos 
econômicos, ambientais e sociais 

A seguradora não dispõe de nenhum processo para avaliação 
do desempenho do Conselho.

G4-45 
Papel desempenhado pelo mais alto órgão na identificação e 
gestão de impactos, riscos e oportunidades Governança

G4-46 
Papel do mais alto órgão de governança na análise da eficácia 
dos processos de gestão de risco da organização para temas 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-47 
Frequência com que o mais alto órgão de governança analisa 
impactos, riscos e oportunidades

Governança

G4-37 
Processos de consulta entre stakeholders e o mais alto órgão 
de governança em relação aos tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

Governança

G4-49 9 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao 
mais alto órgão de governança

Governança

G4-52 Processo adotado para determinação de remuneração Governança

G4-54 
Relação proporcional entre a remuneração anual 
do indivíduo mais bem pago e a média anual total de todos 
os empregados, por país média geral da organização 

Média anual total de todos os colaboradores = R$ 89.750,00
Remuneração anual total do indivíduo mais bem pago = R$ 
1.670.690,56

G4-55 Relação proporcional entre o aumento do maior 
salário e o aumento médio da organização, por país

Mais bem pago = 9%
Demais colaboradores = 8,39%

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento 
da organização

Governança

G4-57 
Mecanismos internos e externos de orientação obre ética 
e conformidade com a legislação

Governança

EC-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

A empresa
• Demonstrações financeiras
• Patrocínio

Públicos de interesse
• Comunidades 

EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN3 Consumo de energia dentro da organização
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN4 Consumo de energia fora da organização
Não é feito esse controle fora da organização, 
apenas internamente.

EN6 Redução do consumo de energia
Houve uma queda de 11% no consumo de kW 
por colaborador desde 2012. 

EN8 Total de retirada de água por fonte
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN16
Emissões indiretas de gases de efeito estufa provenientes 
da aquisição de energia (GEE) (Escopo 2) 

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN17
Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(GEE) (escopo 3)

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EC-6
Proporção de membros da alta direção contratados na 
comunidade local em unidades operacionais importantes

Superintendentes:12
Diretoria: 5
(Matriz: São Paulo)

EC-7 
Desenvolvimento e impacto de investimentos em 
infraestrutura e serviços oferecidos

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

EC-5 
Variação da proporção entre o salário mais baixo da 
organização e o salário mínimo local, por 
gênero, em unidades operacionais importantes

Proporção = 160,41%
1 homem, 27 mulheres (Matriz: São Paulo)

EC-9 Proporções de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes Em torno de R$ 191.230.294,37. 

G4-58 
Mecanismos internos e externos para comunicar 
preocupações sobre comportamentos não éticos ou 
incompatíveis com a legislação

Governança

G4-DMA Administração de Aspectos materiais e seus impactos 

Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico 2015

Comunidades (site)

Conteúdos padrão específicos

Engajamento de stakeholders

Perfil do relatório

Governança

Ética e integridade

Categoria econômica

Categoria ambiental

Informações sobre a forma de gestão

Públicos de interesse

G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização Públicos de interesse

G4-25 Base usada para identificação e seleção de stakeholders 
para engajamentos

A empresa
• Patrocínio
 
Públicos de interesse

G4-26 Abordagem adotada pela organização 
para engajar stakeholders

Públicos de interesse
• Colaboradores
• Corretores (site)

G4-27 

Principais tópicos e preocupações levantadas durante o 
engajamento de stakeholders e as medidas adotadas pela 
organização para abordar esses tópicos e preocupações, 
inclusive no processo de relatá-las

G4-28 Período coberto pelo relatório Janeiro a Dezembro de 2014

G4-29 Data do relatório anterior mais recente Publicação em Fevereiro de 2014

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo sustentabilidade@segurosunimed.com.br

G4-32 Opção da aplicação das diretrizes e localização da tabela GRI Essencial

G4-33 Política e prática corrente adotada para verificação externa Sem verificação externa

G4-34 Estrutura de governança da organização Governança (site)

G4-35 
Processo de delegação de autoridade sobre tópicos 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-36 
Cargos e funções de nível executivo responsáveis pelo 
tópicos econômicos, ambientais e sociais

Governança (site)

G4-38 
Composição do mais alto órgão de governança 
e dos seus comitês

Governança

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança Governança

G4-40 
Processos de seleção e nomeação para o mais 
alto órgão de governança e seus comitês Governança

G4-41 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

Estratégia
• Planejamento estratégico 2015

G4-42 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

G4-43 
 Medidas tomadas para aprimorar o conhecimento do mais 
alto órgão de governança sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

A Academia Corporativa da Companhia tem uma Escola de 
Conselheiros, cuja finalidade é de promover uma capacitação 
teórica e integração aos negócios aos membros do Conselho 
de Administração da empresa. 

G4-48 
Mais alto órgão responsável por aprovar formalmente o 
relatório de sustentabilidade e garantir a cobertura de todos 
os aspectos materiais

A Diretoria executiva aprova formalmente o relatório 
de sustentabilidade, e o apresenta para o Conselho 
de administração

G4-44 
Processos de avaliação do desempenho do mais alto 
órgão de governança em relação à governança de tópicos 
econômicos, ambientais e sociais 

A seguradora não dispõe de nenhum processo para avaliação 
do desempenho do Conselho.

G4-45 
Papel desempenhado pelo mais alto órgão na identificação e 
gestão de impactos, riscos e oportunidades Governança

G4-46 
Papel do mais alto órgão de governança na análise da eficácia 
dos processos de gestão de risco da organização para temas 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-47 
Frequência com que o mais alto órgão de governança analisa 
impactos, riscos e oportunidades

Governança

G4-37 
Processos de consulta entre stakeholders e o mais alto órgão 
de governança em relação aos tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

Governança

G4-49 9 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao 
mais alto órgão de governança

Governança

G4-52 Processo adotado para determinação de remuneração Governança

G4-54 
Relação proporcional entre a remuneração anual 
do indivíduo mais bem pago e a média anual total de todos 
os empregados, por país média geral da organização 

Média anual total de todos os colaboradores = R$ 89.750,00
Remuneração anual total do indivíduo mais bem pago = R$ 
1.670.690,56

G4-55 Relação proporcional entre o aumento do maior 
salário e o aumento médio da organização, por país

Mais bem pago = 9%
Demais colaboradores = 8,39%

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento 
da organização

Governança

G4-57 
Mecanismos internos e externos de orientação obre ética 
e conformidade com a legislação

Governança

EC-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

A empresa
• Demonstrações financeiras
• Patrocínio

Públicos de interesse
• Comunidades 

EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN3 Consumo de energia dentro da organização
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN4 Consumo de energia fora da organização
Não é feito esse controle fora da organização, 
apenas internamente.

EN6 Redução do consumo de energia
Houve uma queda de 11% no consumo de kW 
por colaborador desde 2012. 

EN8 Total de retirada de água por fonte
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN16
Emissões indiretas de gases de efeito estufa provenientes 
da aquisição de energia (GEE) (Escopo 2) 

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN17
Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(GEE) (escopo 3)

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EC-6
Proporção de membros da alta direção contratados na 
comunidade local em unidades operacionais importantes

Superintendentes:12
Diretoria: 5
(Matriz: São Paulo)

EC-7 
Desenvolvimento e impacto de investimentos em 
infraestrutura e serviços oferecidos

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

EC-5 
Variação da proporção entre o salário mais baixo da 
organização e o salário mínimo local, por 
gênero, em unidades operacionais importantes

Proporção = 160,41%
1 homem, 27 mulheres (Matriz: São Paulo)

EC-9 Proporções de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes Em torno de R$ 191.230.294,37. 

G4-58 
Mecanismos internos e externos para comunicar 
preocupações sobre comportamentos não éticos ou 
incompatíveis com a legislação

Governança

G4-DMA Administração de Aspectos materiais e seus impactos 

Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico 2015

Comunidades (site)

Conteúdos padrão específicos
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Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Engajamento de stakeholders

Perfil do relatório

Governança

Ética e integridade

Categoria econômica

Categoria ambiental

Informações sobre a forma de gestão

Públicos de interesse

G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização Públicos de interesse

G4-25 Base usada para identificação e seleção de stakeholders 
para engajamentos

A empresa
• Patrocínio
 
Públicos de interesse

G4-26 Abordagem adotada pela organização 
para engajar stakeholders

Públicos de interesse
• Colaboradores
• Corretores (site)

G4-27 

Principais tópicos e preocupações levantadas durante o 
engajamento de stakeholders e as medidas adotadas pela 
organização para abordar esses tópicos e preocupações, 
inclusive no processo de relatá-las

G4-28 Período coberto pelo relatório Janeiro a Dezembro de 2014

G4-29 Data do relatório anterior mais recente Publicação em Fevereiro de 2014

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo sustentabilidade@segurosunimed.com.br

G4-32 Opção da aplicação das diretrizes e localização da tabela GRI Essencial

G4-33 Política e prática corrente adotada para verificação externa Sem verificação externa

G4-34 Estrutura de governança da organização Governança (site)

G4-35 
Processo de delegação de autoridade sobre tópicos 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-36 
Cargos e funções de nível executivo responsáveis pelo 
tópicos econômicos, ambientais e sociais

Governança (site)

G4-38 
Composição do mais alto órgão de governança 
e dos seus comitês

Governança

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança Governança

G4-40 
Processos de seleção e nomeação para o mais 
alto órgão de governança e seus comitês Governança

G4-41 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

Estratégia
• Planejamento estratégico 2015

G4-42 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

G4-43 
 Medidas tomadas para aprimorar o conhecimento do mais 
alto órgão de governança sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

A Academia Corporativa da Companhia tem uma Escola de 
Conselheiros, cuja finalidade é de promover uma capacitação 
teórica e integração aos negócios aos membros do Conselho 
de Administração da empresa. 

G4-48 
Mais alto órgão responsável por aprovar formalmente o 
relatório de sustentabilidade e garantir a cobertura de todos 
os aspectos materiais

A Diretoria executiva aprova formalmente o relatório 
de sustentabilidade, e o apresenta para o Conselho 
de administração

G4-44 
Processos de avaliação do desempenho do mais alto 
órgão de governança em relação à governança de tópicos 
econômicos, ambientais e sociais 

A seguradora não dispõe de nenhum processo para avaliação 
do desempenho do Conselho.

G4-45 
Papel desempenhado pelo mais alto órgão na identificação e 
gestão de impactos, riscos e oportunidades Governança

G4-46 
Papel do mais alto órgão de governança na análise da eficácia 
dos processos de gestão de risco da organização para temas 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-47 
Frequência com que o mais alto órgão de governança analisa 
impactos, riscos e oportunidades

Governança

G4-37 
Processos de consulta entre stakeholders e o mais alto órgão 
de governança em relação aos tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

Governança

G4-49 9 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao 
mais alto órgão de governança

Governança

G4-52 Processo adotado para determinação de remuneração Governança

G4-54 
Relação proporcional entre a remuneração anual 
do indivíduo mais bem pago e a média anual total de todos 
os empregados, por país média geral da organização 

Média anual total de todos os colaboradores = R$ 89.750,00
Remuneração anual total do indivíduo mais bem pago = R$ 
1.670.690,56

G4-55 Relação proporcional entre o aumento do maior 
salário e o aumento médio da organização, por país

Mais bem pago = 9%
Demais colaboradores = 8,39%

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento 
da organização

Governança

G4-57 
Mecanismos internos e externos de orientação obre ética 
e conformidade com a legislação

Governança

EC-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

A empresa
• Demonstrações financeiras
• Patrocínio

Públicos de interesse
• Comunidades 

EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN3 Consumo de energia dentro da organização
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN4 Consumo de energia fora da organização
Não é feito esse controle fora da organização, 
apenas internamente.

EN6 Redução do consumo de energia
Houve uma queda de 11% no consumo de kW 
por colaborador desde 2012. 

EN8 Total de retirada de água por fonte
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN16
Emissões indiretas de gases de efeito estufa provenientes 
da aquisição de energia (GEE) (Escopo 2) 

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN17
Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(GEE) (escopo 3)

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EC-6
Proporção de membros da alta direção contratados na 
comunidade local em unidades operacionais importantes

Superintendentes:12
Diretoria: 5
(Matriz: São Paulo)

EC-7 
Desenvolvimento e impacto de investimentos em 
infraestrutura e serviços oferecidos

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

EC-5 
Variação da proporção entre o salário mais baixo da 
organização e o salário mínimo local, por 
gênero, em unidades operacionais importantes

Proporção = 160,41%
1 homem, 27 mulheres (Matriz: São Paulo)

EC-9 Proporções de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes Em torno de R$ 191.230.294,37. 

G4-58 
Mecanismos internos e externos para comunicar 
preocupações sobre comportamentos não éticos ou 
incompatíveis com a legislação

Governança

G4-DMA Administração de Aspectos materiais e seus impactos 

Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico 2015

Comunidades (site)

Conteúdos padrão específicos

Engajamento de stakeholders

Perfil do relatório

Governança

Ética e integridade

Categoria econômica

Categoria ambiental

Informações sobre a forma de gestão

Públicos de interesse

G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização Públicos de interesse

G4-25 Base usada para identificação e seleção de stakeholders 
para engajamentos

A empresa
• Patrocínio
 
Públicos de interesse

G4-26 Abordagem adotada pela organização 
para engajar stakeholders

Públicos de interesse
• Colaboradores
• Corretores (site)

G4-27 

Principais tópicos e preocupações levantadas durante o 
engajamento de stakeholders e as medidas adotadas pela 
organização para abordar esses tópicos e preocupações, 
inclusive no processo de relatá-las

G4-28 Período coberto pelo relatório Janeiro a Dezembro de 2014

G4-29 Data do relatório anterior mais recente Publicação em Fevereiro de 2014

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo sustentabilidade@segurosunimed.com.br

G4-32 Opção da aplicação das diretrizes e localização da tabela GRI Essencial

G4-33 Política e prática corrente adotada para verificação externa Sem verificação externa

G4-34 Estrutura de governança da organização Governança (site)

G4-35 
Processo de delegação de autoridade sobre tópicos 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-36 
Cargos e funções de nível executivo responsáveis pelo 
tópicos econômicos, ambientais e sociais

Governança (site)

G4-38 
Composição do mais alto órgão de governança 
e dos seus comitês

Governança

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança Governança

G4-40 
Processos de seleção e nomeação para o mais 
alto órgão de governança e seus comitês Governança

G4-41 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

Estratégia
• Planejamento estratégico 2015

G4-42 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

G4-43 
 Medidas tomadas para aprimorar o conhecimento do mais 
alto órgão de governança sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

A Academia Corporativa da Companhia tem uma Escola de 
Conselheiros, cuja finalidade é de promover uma capacitação 
teórica e integração aos negócios aos membros do Conselho 
de Administração da empresa. 

G4-48 
Mais alto órgão responsável por aprovar formalmente o 
relatório de sustentabilidade e garantir a cobertura de todos 
os aspectos materiais

A Diretoria executiva aprova formalmente o relatório 
de sustentabilidade, e o apresenta para o Conselho 
de administração

G4-44 
Processos de avaliação do desempenho do mais alto 
órgão de governança em relação à governança de tópicos 
econômicos, ambientais e sociais 

A seguradora não dispõe de nenhum processo para avaliação 
do desempenho do Conselho.

G4-45 
Papel desempenhado pelo mais alto órgão na identificação e 
gestão de impactos, riscos e oportunidades Governança

G4-46 
Papel do mais alto órgão de governança na análise da eficácia 
dos processos de gestão de risco da organização para temas 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-47 
Frequência com que o mais alto órgão de governança analisa 
impactos, riscos e oportunidades

Governança

G4-37 
Processos de consulta entre stakeholders e o mais alto órgão 
de governança em relação aos tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

Governança

G4-49 9 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao 
mais alto órgão de governança

Governança

G4-52 Processo adotado para determinação de remuneração Governança

G4-54 
Relação proporcional entre a remuneração anual 
do indivíduo mais bem pago e a média anual total de todos 
os empregados, por país média geral da organização 

Média anual total de todos os colaboradores = R$ 89.750,00
Remuneração anual total do indivíduo mais bem pago = R$ 
1.670.690,56

G4-55 Relação proporcional entre o aumento do maior 
salário e o aumento médio da organização, por país

Mais bem pago = 9%
Demais colaboradores = 8,39%

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento 
da organização

Governança

G4-57 
Mecanismos internos e externos de orientação obre ética 
e conformidade com a legislação

Governança

EC-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

A empresa
• Demonstrações financeiras
• Patrocínio

Públicos de interesse
• Comunidades 

EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN3 Consumo de energia dentro da organização
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN4 Consumo de energia fora da organização
Não é feito esse controle fora da organização, 
apenas internamente.

EN6 Redução do consumo de energia
Houve uma queda de 11% no consumo de kW 
por colaborador desde 2012. 

EN8 Total de retirada de água por fonte
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN16
Emissões indiretas de gases de efeito estufa provenientes 
da aquisição de energia (GEE) (Escopo 2) 

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN17
Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(GEE) (escopo 3)

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EC-6
Proporção de membros da alta direção contratados na 
comunidade local em unidades operacionais importantes

Superintendentes:12
Diretoria: 5
(Matriz: São Paulo)

EC-7 
Desenvolvimento e impacto de investimentos em 
infraestrutura e serviços oferecidos

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

EC-5 
Variação da proporção entre o salário mais baixo da 
organização e o salário mínimo local, por 
gênero, em unidades operacionais importantes

Proporção = 160,41%
1 homem, 27 mulheres (Matriz: São Paulo)

EC-9 Proporções de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes Em torno de R$ 191.230.294,37. 

G4-58 
Mecanismos internos e externos para comunicar 
preocupações sobre comportamentos não éticos ou 
incompatíveis com a legislação

Governança

G4-DMA Administração de Aspectos materiais e seus impactos 

Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico 2015

Comunidades (site)

Conteúdos padrão específicos

EN22 
Descarte total de água, discriminado por qualidade 
e destinação

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN24 Número e volume total de vazamentos significativos
Não houve vazamentos significativos, pois a seguradora 
contratou uma empresa de manutenção predial que está 24hs 
na empresa para solucionar rapidamente esses casos.

Suplemento Setorial: Os principais tipos de fluxos de resíduos 
para a maioria das instituições financeiras são de papel e 
resíduos de produtos de TI.

A Companhia não tem resíduos eletrônicos devido a contrato 
de leasing com o fornecedor de TI.

EN27
Extensão da mitigação de impactos ambientais 
de produtos e serviços

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN30
Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte 
de produtos e outros bens e materiais usados nas operações 
da organização, bem como do transporte de seus empregados

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios ambientais

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios.

EN34
Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos 
ambientais protocoladas, processadas e solucionadas por 
meio de mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas 
a impactos ambientais.

LA2

Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que 
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime 
de meio período, discriminados por unidades operacionais 
importantes da organização

Todos os benefícios descritos no relatório são oferecidos a 
todos os colaboradores CLT, independente da carga horária. 
Colaboradores temporários ou terceirizados têm direito 
apenas a Cestas de Natal, concedidas no final do ano. 

LA4
Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e 
se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva

Todas as mudanças operacionais, como mudança de cargo, 
admissões e demissões, são comunicadas imediatamente a 
toda a companhia. Essas mudanças não têm nenhuma 
relação com o acordo coletivo do sindicato.

LA6
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, 
discriminados por região e gênero

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA5

Percentual da força de trabalho representada em comitês 
formais de saúde e segurança, compostos por empregados de 
diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e 
orientar programas de saúde e segurança no trabalho 

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA9 
Número médio de horas de treinamento por ano por 
empregado, discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

HR2

Número total de horas de treinamento de empregados em 
políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados 
a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações 
da organização, incluindo o percentual de empregados 
treinados

100% dos empregados receberam treinamento relativo ao 
Código de Conduta.

HR3 Número total de casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Não houve registro de casos de discriminação.

HR4 

Operações e fornecedores identificados em que o 
direito de exercer a liberdade de associação e a 
negociação coletiva possa estar sendo violado ou 
haja risco significativo e as medidas tomadas para 
apoiar esse direito

A seguradora não possui operações dessa natureza.

HR5 

Operações e fornecedores identificados como 
de risco para a ocorrência de casos de trabalho 
infantil e medidas tomadas para contribuir com 
a efetiva erradicação com o trabalho infantil

A seguradora faz somente uso de motoboys para serviços 
que possam apresentar riscos para a entrega. A sua área de 
atuação é a região metropolitana dos Escritórios Regionais.

LA11
Percentual de empregados que recebem regularmente 
análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira, 
discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA13
Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres 
e homens, discriminada por categoria funcional e unidades 
operacionais relevantes

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA15 

Impactos negativos significativos reais 
e potenciais para as práticas trabalhistas 
na cadeia de fornecedores e medidas tomadas 
a esse respeito

Até o momento atual não foram detectados impactos 
negativos significativos reais e potenciais para as práticas 
trabalhistas na cadeia de fornecedores.

LA14
Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios relativos 
a práticas trabalhistas

Esse aspecto, atualmente, não é utilizado como critério de 
seleção de novos fornecedores. Porém, a Seguros Unimed 
procura garantir, junto aos seus prestadores de serviços, 
que ofereçam os mesmos direitos trabalhistas que a 
Seguros Unimed concede aos seus próprios empregados. 
Programado para se tornar operacional em 2015, o sistema 
Simplesmente Use fará a análise de perfil de sustentabilidade, 
o que permitirá ter um melhor controle das práticas 
dos fornecedores.  

LA10

Programas de gestão de competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para a continuidade da 
empregabilidade dos empregados em período de preparação 
para a aposentadoria

Não há programa específico de desenvolvimento para 
preparação da aposentadoria. Atualmente, a empresa 
apresenta os seguintes percentuais  sobre gerações:

6,5% baby boomers

37,4%  geração x

52,4%  geração y

3,6% geração z

EN31 
Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, 
discriminado por tipo

O total de investimentos com proteção ambiental 
é de R$ 495.000,00, contemplando as seguintes ações:
 

- Projeto Reciclo 

- Ações de Meio Ambiente 

- Apoio à Praça Vinícius de Moraes 

- Eventos 

- Construção do Poço Artesiano 

- Certificação de todos os materiais de escritório

EN33
Impactos ambientais negativos significativos 
reais e potenciais na cadeia de fornecedores 
e as medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza 
este tipo de análise. 

HR6 

Operações e fornecedores identificados como de 
risco significativo para a ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas 
para contribuir para a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo

A seguradora não possui esse tipo de risco 
em suas operações.

HR8

Número total de casos de violação de direitos de 
povos indígenas e tradicionais e medidas tomadas 
a esse respeito

Não houve casos de violação de direitos de povos indígenas e 
tradicionais.

HR10 

Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relacionados a direitos 
humanos

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios. 

HR11 

Impactos negativos significativos reais e potenciais 
em direitos humanos na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

HR12

Número de queixas e reclamações relacionadas 
a impactos em direitos humanos registradas, 
processadas e solucionadas por meio de 
mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas a impactos 
em direitos humanos.

SO2 
Operações com impactos negativos significativos 
reais e potenciais nas comunidades locais

A seguradora não possui impactos significativos na 
comunidade devido à natureza dos serviços oferecidos pela 
companhia.

SO4
Comunicação e treinamento em  políticas e 
procedimentos de combate à corrupção 

100% dos colaboradores receberam treinamento via EAD 
sobre fraude e lavagem de dinheiro. Além disso, os 
funcionários têm acesso a cartilhas no Portal do Colaborador. 

SO7 
Número total de ações judiciais por concorrência 
desleal, práticas de truste e monopólio de seus 
resultados

Não houve ações judiciais por concorrência desleal, práticas 
de truste e monopólio.

SO8

Valor monetário de multas significativas e número 
total de sanções não monetárias aplicadas em 
decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos

A seguradora pagou, durante o ano de 2014, R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), de acordo com o art. 77º  da Resolução 
Normativa nº 124, da ANS: "Deixar de garantir ao consumidor 
benefício de caso ou cobertura em lei".

SO1 

Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e desenvolvimento 
local

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

Práticas trabalhistas e trabalho decente

Direitos humanos

Sociedade

SO9
Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos a impactos na 
sociedade.

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO10
Impactos negativos significativos reais e potenciais 
da cadeia de fornecedores na sociedade e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO11 
Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos na sociedade registradas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal

Públicos de interesse
• Clientes

categoria social 
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Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

EN22 
Descarte total de água, discriminado por qualidade 
e destinação

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN24 Número e volume total de vazamentos significativos
Não houve vazamentos significativos, pois a seguradora 
contratou uma empresa de manutenção predial que está 24hs 
na empresa para solucionar rapidamente esses casos.

Suplemento Setorial: Os principais tipos de fluxos de resíduos 
para a maioria das instituições financeiras são de papel e 
resíduos de produtos de TI.

A Companhia não tem resíduos eletrônicos devido a contrato 
de leasing com o fornecedor de TI.

EN27
Extensão da mitigação de impactos ambientais 
de produtos e serviços

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN30
Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte 
de produtos e outros bens e materiais usados nas operações 
da organização, bem como do transporte de seus empregados

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios ambientais

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios.

EN34
Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos 
ambientais protocoladas, processadas e solucionadas por 
meio de mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas 
a impactos ambientais.

LA2

Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que 
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime 
de meio período, discriminados por unidades operacionais 
importantes da organização

Todos os benefícios descritos no relatório são oferecidos a 
todos os colaboradores CLT, independente da carga horária. 
Colaboradores temporários ou terceirizados têm direito 
apenas a Cestas de Natal, concedidas no final do ano. 

LA4
Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e 
se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva

Todas as mudanças operacionais, como mudança de cargo, 
admissões e demissões, são comunicadas imediatamente a 
toda a companhia. Essas mudanças não têm nenhuma 
relação com o acordo coletivo do sindicato.

LA6
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, 
discriminados por região e gênero

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA5

Percentual da força de trabalho representada em comitês 
formais de saúde e segurança, compostos por empregados de 
diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e 
orientar programas de saúde e segurança no trabalho 

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA9 
Número médio de horas de treinamento por ano por 
empregado, discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

HR2

Número total de horas de treinamento de empregados em 
políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados 
a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações 
da organização, incluindo o percentual de empregados 
treinados

100% dos empregados receberam treinamento relativo ao 
Código de Conduta.

HR3 Número total de casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Não houve registro de casos de discriminação.

HR4 

Operações e fornecedores identificados em que o 
direito de exercer a liberdade de associação e a 
negociação coletiva possa estar sendo violado ou 
haja risco significativo e as medidas tomadas para 
apoiar esse direito

A seguradora não possui operações dessa natureza.

HR5 

Operações e fornecedores identificados como 
de risco para a ocorrência de casos de trabalho 
infantil e medidas tomadas para contribuir com 
a efetiva erradicação com o trabalho infantil

A seguradora faz somente uso de motoboys para serviços 
que possam apresentar riscos para a entrega. A sua área de 
atuação é a região metropolitana dos Escritórios Regionais.

LA11
Percentual de empregados que recebem regularmente 
análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira, 
discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA13
Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres 
e homens, discriminada por categoria funcional e unidades 
operacionais relevantes

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA15 

Impactos negativos significativos reais 
e potenciais para as práticas trabalhistas 
na cadeia de fornecedores e medidas tomadas 
a esse respeito

Até o momento atual não foram detectados impactos 
negativos significativos reais e potenciais para as práticas 
trabalhistas na cadeia de fornecedores.

LA14
Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios relativos 
a práticas trabalhistas

Esse aspecto, atualmente, não é utilizado como critério de 
seleção de novos fornecedores. Porém, a Seguros Unimed 
procura garantir, junto aos seus prestadores de serviços, 
que ofereçam os mesmos direitos trabalhistas que a 
Seguros Unimed concede aos seus próprios empregados. 
Programado para se tornar operacional em 2015, o sistema 
Simplesmente Use fará a análise de perfil de sustentabilidade, 
o que permitirá ter um melhor controle das práticas 
dos fornecedores.  

LA10

Programas de gestão de competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para a continuidade da 
empregabilidade dos empregados em período de preparação 
para a aposentadoria

Não há programa específico de desenvolvimento para 
preparação da aposentadoria. Atualmente, a empresa 
apresenta os seguintes percentuais  sobre gerações:

6,5% baby boomers

37,4%  geração x

52,4%  geração y

3,6% geração z

EN31 
Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, 
discriminado por tipo

O total de investimentos com proteção ambiental 
é de R$ 495.000,00, contemplando as seguintes ações:
 

- Projeto Reciclo 

- Ações de Meio Ambiente 

- Apoio à Praça Vinícius de Moraes 

- Eventos 

- Construção do Poço Artesiano 

- Certificação de todos os materiais de escritório

EN33
Impactos ambientais negativos significativos 
reais e potenciais na cadeia de fornecedores 
e as medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza 
este tipo de análise. 

HR6 

Operações e fornecedores identificados como de 
risco significativo para a ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas 
para contribuir para a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo

A seguradora não possui esse tipo de risco 
em suas operações.

HR8

Número total de casos de violação de direitos de 
povos indígenas e tradicionais e medidas tomadas 
a esse respeito

Não houve casos de violação de direitos de povos indígenas e 
tradicionais.

HR10 

Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relacionados a direitos 
humanos

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios. 

HR11 

Impactos negativos significativos reais e potenciais 
em direitos humanos na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

HR12

Número de queixas e reclamações relacionadas 
a impactos em direitos humanos registradas, 
processadas e solucionadas por meio de 
mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas a impactos 
em direitos humanos.

SO2 
Operações com impactos negativos significativos 
reais e potenciais nas comunidades locais

A seguradora não possui impactos significativos na 
comunidade devido à natureza dos serviços oferecidos pela 
companhia.

SO4
Comunicação e treinamento em  políticas e 
procedimentos de combate à corrupção 

100% dos colaboradores receberam treinamento via EAD 
sobre fraude e lavagem de dinheiro. Além disso, os 
funcionários têm acesso a cartilhas no Portal do Colaborador. 

SO7 
Número total de ações judiciais por concorrência 
desleal, práticas de truste e monopólio de seus 
resultados

Não houve ações judiciais por concorrência desleal, práticas 
de truste e monopólio.

SO8

Valor monetário de multas significativas e número 
total de sanções não monetárias aplicadas em 
decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos

A seguradora pagou, durante o ano de 2014, R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), de acordo com o art. 77º  da Resolução 
Normativa nº 124, da ANS: "Deixar de garantir ao consumidor 
benefício de caso ou cobertura em lei".

SO1 

Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e desenvolvimento 
local

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

Práticas trabalhistas e trabalho decente

Direitos humanos

Sociedade

SO9
Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos a impactos na 
sociedade.

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO10
Impactos negativos significativos reais e potenciais 
da cadeia de fornecedores na sociedade e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO11 
Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos na sociedade registradas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal

Públicos de interesse
• Clientes

categoria social 

EN22 
Descarte total de água, discriminado por qualidade 
e destinação

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN24 Número e volume total de vazamentos significativos
Não houve vazamentos significativos, pois a seguradora 
contratou uma empresa de manutenção predial que está 24hs 
na empresa para solucionar rapidamente esses casos.

Suplemento Setorial: Os principais tipos de fluxos de resíduos 
para a maioria das instituições financeiras são de papel e 
resíduos de produtos de TI.

A Companhia não tem resíduos eletrônicos devido a contrato 
de leasing com o fornecedor de TI.

EN27
Extensão da mitigação de impactos ambientais 
de produtos e serviços

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN30
Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte 
de produtos e outros bens e materiais usados nas operações 
da organização, bem como do transporte de seus empregados

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios ambientais

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios.

EN34
Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos 
ambientais protocoladas, processadas e solucionadas por 
meio de mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas 
a impactos ambientais.

LA2

Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que 
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime 
de meio período, discriminados por unidades operacionais 
importantes da organização

Todos os benefícios descritos no relatório são oferecidos a 
todos os colaboradores CLT, independente da carga horária. 
Colaboradores temporários ou terceirizados têm direito 
apenas a Cestas de Natal, concedidas no final do ano. 

LA4
Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e 
se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva

Todas as mudanças operacionais, como mudança de cargo, 
admissões e demissões, são comunicadas imediatamente a 
toda a companhia. Essas mudanças não têm nenhuma 
relação com o acordo coletivo do sindicato.

LA6
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, 
discriminados por região e gênero

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA5

Percentual da força de trabalho representada em comitês 
formais de saúde e segurança, compostos por empregados de 
diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e 
orientar programas de saúde e segurança no trabalho 

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA9 
Número médio de horas de treinamento por ano por 
empregado, discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

HR2

Número total de horas de treinamento de empregados em 
políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados 
a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações 
da organização, incluindo o percentual de empregados 
treinados

100% dos empregados receberam treinamento relativo ao 
Código de Conduta.

HR3 Número total de casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Não houve registro de casos de discriminação.

HR4 

Operações e fornecedores identificados em que o 
direito de exercer a liberdade de associação e a 
negociação coletiva possa estar sendo violado ou 
haja risco significativo e as medidas tomadas para 
apoiar esse direito

A seguradora não possui operações dessa natureza.

HR5 

Operações e fornecedores identificados como 
de risco para a ocorrência de casos de trabalho 
infantil e medidas tomadas para contribuir com 
a efetiva erradicação com o trabalho infantil

A seguradora faz somente uso de motoboys para serviços 
que possam apresentar riscos para a entrega. A sua área de 
atuação é a região metropolitana dos Escritórios Regionais.

LA11
Percentual de empregados que recebem regularmente 
análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira, 
discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA13
Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres 
e homens, discriminada por categoria funcional e unidades 
operacionais relevantes

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA15 

Impactos negativos significativos reais 
e potenciais para as práticas trabalhistas 
na cadeia de fornecedores e medidas tomadas 
a esse respeito

Até o momento atual não foram detectados impactos 
negativos significativos reais e potenciais para as práticas 
trabalhistas na cadeia de fornecedores.

LA14
Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios relativos 
a práticas trabalhistas

Esse aspecto, atualmente, não é utilizado como critério de 
seleção de novos fornecedores. Porém, a Seguros Unimed 
procura garantir, junto aos seus prestadores de serviços, 
que ofereçam os mesmos direitos trabalhistas que a 
Seguros Unimed concede aos seus próprios empregados. 
Programado para se tornar operacional em 2015, o sistema 
Simplesmente Use fará a análise de perfil de sustentabilidade, 
o que permitirá ter um melhor controle das práticas 
dos fornecedores.  

LA10

Programas de gestão de competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para a continuidade da 
empregabilidade dos empregados em período de preparação 
para a aposentadoria

Não há programa específico de desenvolvimento para 
preparação da aposentadoria. Atualmente, a empresa 
apresenta os seguintes percentuais  sobre gerações:

6,5% baby boomers

37,4%  geração x

52,4%  geração y

3,6% geração z

EN31 
Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, 
discriminado por tipo

O total de investimentos com proteção ambiental 
é de R$ 495.000,00, contemplando as seguintes ações:
 

- Projeto Reciclo 

- Ações de Meio Ambiente 

- Apoio à Praça Vinícius de Moraes 

- Eventos 

- Construção do Poço Artesiano 

- Certificação de todos os materiais de escritório

EN33
Impactos ambientais negativos significativos 
reais e potenciais na cadeia de fornecedores 
e as medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza 
este tipo de análise. 

HR6 

Operações e fornecedores identificados como de 
risco significativo para a ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas 
para contribuir para a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo

A seguradora não possui esse tipo de risco 
em suas operações.

HR8

Número total de casos de violação de direitos de 
povos indígenas e tradicionais e medidas tomadas 
a esse respeito

Não houve casos de violação de direitos de povos indígenas e 
tradicionais.

HR10 

Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relacionados a direitos 
humanos

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios. 

HR11 

Impactos negativos significativos reais e potenciais 
em direitos humanos na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

HR12

Número de queixas e reclamações relacionadas 
a impactos em direitos humanos registradas, 
processadas e solucionadas por meio de 
mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas a impactos 
em direitos humanos.

SO2 
Operações com impactos negativos significativos 
reais e potenciais nas comunidades locais

A seguradora não possui impactos significativos na 
comunidade devido à natureza dos serviços oferecidos pela 
companhia.

SO4
Comunicação e treinamento em  políticas e 
procedimentos de combate à corrupção 

100% dos colaboradores receberam treinamento via EAD 
sobre fraude e lavagem de dinheiro. Além disso, os 
funcionários têm acesso a cartilhas no Portal do Colaborador. 

SO7 
Número total de ações judiciais por concorrência 
desleal, práticas de truste e monopólio de seus 
resultados

Não houve ações judiciais por concorrência desleal, práticas 
de truste e monopólio.

SO8

Valor monetário de multas significativas e número 
total de sanções não monetárias aplicadas em 
decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos

A seguradora pagou, durante o ano de 2014, R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), de acordo com o art. 77º  da Resolução 
Normativa nº 124, da ANS: "Deixar de garantir ao consumidor 
benefício de caso ou cobertura em lei".

SO1 

Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e desenvolvimento 
local

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

Práticas trabalhistas e trabalho decente

Direitos humanos

Sociedade

SO9
Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos a impactos na 
sociedade.

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO10
Impactos negativos significativos reais e potenciais 
da cadeia de fornecedores na sociedade e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO11 
Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos na sociedade registradas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal

Públicos de interesse
• Clientes

categoria social 
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Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

EN22 
Descarte total de água, discriminado por qualidade 
e destinação

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN24 Número e volume total de vazamentos significativos
Não houve vazamentos significativos, pois a seguradora 
contratou uma empresa de manutenção predial que está 24hs 
na empresa para solucionar rapidamente esses casos.

Suplemento Setorial: Os principais tipos de fluxos de resíduos 
para a maioria das instituições financeiras são de papel e 
resíduos de produtos de TI.

A Companhia não tem resíduos eletrônicos devido a contrato 
de leasing com o fornecedor de TI.

EN27
Extensão da mitigação de impactos ambientais 
de produtos e serviços

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN30
Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte 
de produtos e outros bens e materiais usados nas operações 
da organização, bem como do transporte de seus empregados

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios ambientais

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios.

EN34
Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos 
ambientais protocoladas, processadas e solucionadas por 
meio de mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas 
a impactos ambientais.

LA2

Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que 
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime 
de meio período, discriminados por unidades operacionais 
importantes da organização

Todos os benefícios descritos no relatório são oferecidos a 
todos os colaboradores CLT, independente da carga horária. 
Colaboradores temporários ou terceirizados têm direito 
apenas a Cestas de Natal, concedidas no final do ano. 

LA4
Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e 
se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva

Todas as mudanças operacionais, como mudança de cargo, 
admissões e demissões, são comunicadas imediatamente a 
toda a companhia. Essas mudanças não têm nenhuma 
relação com o acordo coletivo do sindicato.

LA6
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, 
discriminados por região e gênero

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA5

Percentual da força de trabalho representada em comitês 
formais de saúde e segurança, compostos por empregados de 
diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e 
orientar programas de saúde e segurança no trabalho 

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA9 
Número médio de horas de treinamento por ano por 
empregado, discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

HR2

Número total de horas de treinamento de empregados em 
políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados 
a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações 
da organização, incluindo o percentual de empregados 
treinados

100% dos empregados receberam treinamento relativo ao 
Código de Conduta.

HR3 Número total de casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Não houve registro de casos de discriminação.

HR4 

Operações e fornecedores identificados em que o 
direito de exercer a liberdade de associação e a 
negociação coletiva possa estar sendo violado ou 
haja risco significativo e as medidas tomadas para 
apoiar esse direito

A seguradora não possui operações dessa natureza.

HR5 

Operações e fornecedores identificados como 
de risco para a ocorrência de casos de trabalho 
infantil e medidas tomadas para contribuir com 
a efetiva erradicação com o trabalho infantil

A seguradora faz somente uso de motoboys para serviços 
que possam apresentar riscos para a entrega. A sua área de 
atuação é a região metropolitana dos Escritórios Regionais.

LA11
Percentual de empregados que recebem regularmente 
análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira, 
discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA13
Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres 
e homens, discriminada por categoria funcional e unidades 
operacionais relevantes

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA15 

Impactos negativos significativos reais 
e potenciais para as práticas trabalhistas 
na cadeia de fornecedores e medidas tomadas 
a esse respeito

Até o momento atual não foram detectados impactos 
negativos significativos reais e potenciais para as práticas 
trabalhistas na cadeia de fornecedores.

LA14
Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios relativos 
a práticas trabalhistas

Esse aspecto, atualmente, não é utilizado como critério de 
seleção de novos fornecedores. Porém, a Seguros Unimed 
procura garantir, junto aos seus prestadores de serviços, 
que ofereçam os mesmos direitos trabalhistas que a 
Seguros Unimed concede aos seus próprios empregados. 
Programado para se tornar operacional em 2015, o sistema 
Simplesmente Use fará a análise de perfil de sustentabilidade, 
o que permitirá ter um melhor controle das práticas 
dos fornecedores.  

LA10

Programas de gestão de competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para a continuidade da 
empregabilidade dos empregados em período de preparação 
para a aposentadoria

Não há programa específico de desenvolvimento para 
preparação da aposentadoria. Atualmente, a empresa 
apresenta os seguintes percentuais  sobre gerações:

6,5% baby boomers

37,4%  geração x

52,4%  geração y

3,6% geração z

EN31 
Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, 
discriminado por tipo

O total de investimentos com proteção ambiental 
é de R$ 495.000,00, contemplando as seguintes ações:
 

- Projeto Reciclo 

- Ações de Meio Ambiente 

- Apoio à Praça Vinícius de Moraes 

- Eventos 

- Construção do Poço Artesiano 

- Certificação de todos os materiais de escritório

EN33
Impactos ambientais negativos significativos 
reais e potenciais na cadeia de fornecedores 
e as medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza 
este tipo de análise. 

HR6 

Operações e fornecedores identificados como de 
risco significativo para a ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas 
para contribuir para a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo

A seguradora não possui esse tipo de risco 
em suas operações.

HR8

Número total de casos de violação de direitos de 
povos indígenas e tradicionais e medidas tomadas 
a esse respeito

Não houve casos de violação de direitos de povos indígenas e 
tradicionais.

HR10 

Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relacionados a direitos 
humanos

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios. 

HR11 

Impactos negativos significativos reais e potenciais 
em direitos humanos na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

HR12

Número de queixas e reclamações relacionadas 
a impactos em direitos humanos registradas, 
processadas e solucionadas por meio de 
mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas a impactos 
em direitos humanos.

SO2 
Operações com impactos negativos significativos 
reais e potenciais nas comunidades locais

A seguradora não possui impactos significativos na 
comunidade devido à natureza dos serviços oferecidos pela 
companhia.

SO4
Comunicação e treinamento em  políticas e 
procedimentos de combate à corrupção 

100% dos colaboradores receberam treinamento via EAD 
sobre fraude e lavagem de dinheiro. Além disso, os 
funcionários têm acesso a cartilhas no Portal do Colaborador. 

SO7 
Número total de ações judiciais por concorrência 
desleal, práticas de truste e monopólio de seus 
resultados

Não houve ações judiciais por concorrência desleal, práticas 
de truste e monopólio.

SO8

Valor monetário de multas significativas e número 
total de sanções não monetárias aplicadas em 
decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos

A seguradora pagou, durante o ano de 2014, R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), de acordo com o art. 77º  da Resolução 
Normativa nº 124, da ANS: "Deixar de garantir ao consumidor 
benefício de caso ou cobertura em lei".

SO1 

Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e desenvolvimento 
local

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

Práticas trabalhistas e trabalho decente

Direitos humanos

Sociedade

SO9
Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos a impactos na 
sociedade.

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO10
Impactos negativos significativos reais e potenciais 
da cadeia de fornecedores na sociedade e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO11 
Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos na sociedade registradas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal

Públicos de interesse
• Clientes

categoria social 

EN22 
Descarte total de água, discriminado por qualidade 
e destinação

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN24 Número e volume total de vazamentos significativos
Não houve vazamentos significativos, pois a seguradora 
contratou uma empresa de manutenção predial que está 24hs 
na empresa para solucionar rapidamente esses casos.

Suplemento Setorial: Os principais tipos de fluxos de resíduos 
para a maioria das instituições financeiras são de papel e 
resíduos de produtos de TI.

A Companhia não tem resíduos eletrônicos devido a contrato 
de leasing com o fornecedor de TI.

EN27
Extensão da mitigação de impactos ambientais 
de produtos e serviços

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN30
Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte 
de produtos e outros bens e materiais usados nas operações 
da organização, bem como do transporte de seus empregados

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios ambientais

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios.

EN34
Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos 
ambientais protocoladas, processadas e solucionadas por 
meio de mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas 
a impactos ambientais.

LA2

Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que 
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime 
de meio período, discriminados por unidades operacionais 
importantes da organização

Todos os benefícios descritos no relatório são oferecidos a 
todos os colaboradores CLT, independente da carga horária. 
Colaboradores temporários ou terceirizados têm direito 
apenas a Cestas de Natal, concedidas no final do ano. 

LA4
Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e 
se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva

Todas as mudanças operacionais, como mudança de cargo, 
admissões e demissões, são comunicadas imediatamente a 
toda a companhia. Essas mudanças não têm nenhuma 
relação com o acordo coletivo do sindicato.

LA6
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, 
discriminados por região e gênero

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA5

Percentual da força de trabalho representada em comitês 
formais de saúde e segurança, compostos por empregados de 
diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e 
orientar programas de saúde e segurança no trabalho 

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA9 
Número médio de horas de treinamento por ano por 
empregado, discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

HR2

Número total de horas de treinamento de empregados em 
políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados 
a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações 
da organização, incluindo o percentual de empregados 
treinados

100% dos empregados receberam treinamento relativo ao 
Código de Conduta.

HR3 Número total de casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Não houve registro de casos de discriminação.

HR4 

Operações e fornecedores identificados em que o 
direito de exercer a liberdade de associação e a 
negociação coletiva possa estar sendo violado ou 
haja risco significativo e as medidas tomadas para 
apoiar esse direito

A seguradora não possui operações dessa natureza.

HR5 

Operações e fornecedores identificados como 
de risco para a ocorrência de casos de trabalho 
infantil e medidas tomadas para contribuir com 
a efetiva erradicação com o trabalho infantil

A seguradora faz somente uso de motoboys para serviços 
que possam apresentar riscos para a entrega. A sua área de 
atuação é a região metropolitana dos Escritórios Regionais.

LA11
Percentual de empregados que recebem regularmente 
análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira, 
discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA13
Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres 
e homens, discriminada por categoria funcional e unidades 
operacionais relevantes

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA15 

Impactos negativos significativos reais 
e potenciais para as práticas trabalhistas 
na cadeia de fornecedores e medidas tomadas 
a esse respeito

Até o momento atual não foram detectados impactos 
negativos significativos reais e potenciais para as práticas 
trabalhistas na cadeia de fornecedores.

LA14
Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios relativos 
a práticas trabalhistas

Esse aspecto, atualmente, não é utilizado como critério de 
seleção de novos fornecedores. Porém, a Seguros Unimed 
procura garantir, junto aos seus prestadores de serviços, 
que ofereçam os mesmos direitos trabalhistas que a 
Seguros Unimed concede aos seus próprios empregados. 
Programado para se tornar operacional em 2015, o sistema 
Simplesmente Use fará a análise de perfil de sustentabilidade, 
o que permitirá ter um melhor controle das práticas 
dos fornecedores.  

LA10

Programas de gestão de competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para a continuidade da 
empregabilidade dos empregados em período de preparação 
para a aposentadoria

Não há programa específico de desenvolvimento para 
preparação da aposentadoria. Atualmente, a empresa 
apresenta os seguintes percentuais  sobre gerações:

6,5% baby boomers

37,4%  geração x

52,4%  geração y

3,6% geração z

EN31 
Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, 
discriminado por tipo

O total de investimentos com proteção ambiental 
é de R$ 495.000,00, contemplando as seguintes ações:
 

- Projeto Reciclo 

- Ações de Meio Ambiente 

- Apoio à Praça Vinícius de Moraes 

- Eventos 

- Construção do Poço Artesiano 

- Certificação de todos os materiais de escritório

EN33
Impactos ambientais negativos significativos 
reais e potenciais na cadeia de fornecedores 
e as medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza 
este tipo de análise. 

HR6 

Operações e fornecedores identificados como de 
risco significativo para a ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas 
para contribuir para a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo

A seguradora não possui esse tipo de risco 
em suas operações.

HR8

Número total de casos de violação de direitos de 
povos indígenas e tradicionais e medidas tomadas 
a esse respeito

Não houve casos de violação de direitos de povos indígenas e 
tradicionais.

HR10 

Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relacionados a direitos 
humanos

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios. 

HR11 

Impactos negativos significativos reais e potenciais 
em direitos humanos na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

HR12

Número de queixas e reclamações relacionadas 
a impactos em direitos humanos registradas, 
processadas e solucionadas por meio de 
mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas a impactos 
em direitos humanos.

SO2 
Operações com impactos negativos significativos 
reais e potenciais nas comunidades locais

A seguradora não possui impactos significativos na 
comunidade devido à natureza dos serviços oferecidos pela 
companhia.

SO4
Comunicação e treinamento em  políticas e 
procedimentos de combate à corrupção 

100% dos colaboradores receberam treinamento via EAD 
sobre fraude e lavagem de dinheiro. Além disso, os 
funcionários têm acesso a cartilhas no Portal do Colaborador. 

SO7 
Número total de ações judiciais por concorrência 
desleal, práticas de truste e monopólio de seus 
resultados

Não houve ações judiciais por concorrência desleal, práticas 
de truste e monopólio.

SO8

Valor monetário de multas significativas e número 
total de sanções não monetárias aplicadas em 
decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos

A seguradora pagou, durante o ano de 2014, R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), de acordo com o art. 77º  da Resolução 
Normativa nº 124, da ANS: "Deixar de garantir ao consumidor 
benefício de caso ou cobertura em lei".

SO1 

Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e desenvolvimento 
local

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

Práticas trabalhistas e trabalho decente

Direitos humanos

Sociedade

SO9
Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos a impactos na 
sociedade.

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO10
Impactos negativos significativos reais e potenciais 
da cadeia de fornecedores na sociedade e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO11 
Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos na sociedade registradas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal

Públicos de interesse
• Clientes

categoria social 
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Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia
•  Planejamento Estratégico
 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

EN22 
Descarte total de água, discriminado por qualidade 
e destinação

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN24 Número e volume total de vazamentos significativos
Não houve vazamentos significativos, pois a seguradora 
contratou uma empresa de manutenção predial que está 24hs 
na empresa para solucionar rapidamente esses casos.

Suplemento Setorial: Os principais tipos de fluxos de resíduos 
para a maioria das instituições financeiras são de papel e 
resíduos de produtos de TI.

A Companhia não tem resíduos eletrônicos devido a contrato 
de leasing com o fornecedor de TI.

EN27
Extensão da mitigação de impactos ambientais 
de produtos e serviços

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN30
Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte 
de produtos e outros bens e materiais usados nas operações 
da organização, bem como do transporte de seus empregados

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios ambientais

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios.

EN34
Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos 
ambientais protocoladas, processadas e solucionadas por 
meio de mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas 
a impactos ambientais.

LA2

Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que 
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime 
de meio período, discriminados por unidades operacionais 
importantes da organização

Todos os benefícios descritos no relatório são oferecidos a 
todos os colaboradores CLT, independente da carga horária. 
Colaboradores temporários ou terceirizados têm direito 
apenas a Cestas de Natal, concedidas no final do ano. 

LA4
Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e 
se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva

Todas as mudanças operacionais, como mudança de cargo, 
admissões e demissões, são comunicadas imediatamente a 
toda a companhia. Essas mudanças não têm nenhuma 
relação com o acordo coletivo do sindicato.

LA6
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, 
discriminados por região e gênero

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA5

Percentual da força de trabalho representada em comitês 
formais de saúde e segurança, compostos por empregados de 
diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e 
orientar programas de saúde e segurança no trabalho 

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA9 
Número médio de horas de treinamento por ano por 
empregado, discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

HR2

Número total de horas de treinamento de empregados em 
políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados 
a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações 
da organização, incluindo o percentual de empregados 
treinados

100% dos empregados receberam treinamento relativo ao 
Código de Conduta.

HR3 Número total de casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Não houve registro de casos de discriminação.

HR4 

Operações e fornecedores identificados em que o 
direito de exercer a liberdade de associação e a 
negociação coletiva possa estar sendo violado ou 
haja risco significativo e as medidas tomadas para 
apoiar esse direito

A seguradora não possui operações dessa natureza.

HR5 

Operações e fornecedores identificados como 
de risco para a ocorrência de casos de trabalho 
infantil e medidas tomadas para contribuir com 
a efetiva erradicação com o trabalho infantil

A seguradora faz somente uso de motoboys para serviços 
que possam apresentar riscos para a entrega. A sua área de 
atuação é a região metropolitana dos Escritórios Regionais.

LA11
Percentual de empregados que recebem regularmente 
análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira, 
discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA13
Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres 
e homens, discriminada por categoria funcional e unidades 
operacionais relevantes

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA15 

Impactos negativos significativos reais 
e potenciais para as práticas trabalhistas 
na cadeia de fornecedores e medidas tomadas 
a esse respeito

Até o momento atual não foram detectados impactos 
negativos significativos reais e potenciais para as práticas 
trabalhistas na cadeia de fornecedores.

LA14
Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios relativos 
a práticas trabalhistas

Esse aspecto, atualmente, não é utilizado como critério de 
seleção de novos fornecedores. Porém, a Seguros Unimed 
procura garantir, junto aos seus prestadores de serviços, 
que ofereçam os mesmos direitos trabalhistas que a 
Seguros Unimed concede aos seus próprios empregados. 
Programado para se tornar operacional em 2015, o sistema 
Simplesmente Use fará a análise de perfil de sustentabilidade, 
o que permitirá ter um melhor controle das práticas 
dos fornecedores.  

LA10

Programas de gestão de competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para a continuidade da 
empregabilidade dos empregados em período de preparação 
para a aposentadoria

Não há programa específico de desenvolvimento para 
preparação da aposentadoria. Atualmente, a empresa 
apresenta os seguintes percentuais  sobre gerações:

6,5% baby boomers

37,4%  geração x

52,4%  geração y

3,6% geração z

EN31 
Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, 
discriminado por tipo

O total de investimentos com proteção ambiental 
é de R$ 495.000,00, contemplando as seguintes ações:
 

- Projeto Reciclo 

- Ações de Meio Ambiente 

- Apoio à Praça Vinícius de Moraes 

- Eventos 

- Construção do Poço Artesiano 

- Certificação de todos os materiais de escritório

EN33
Impactos ambientais negativos significativos 
reais e potenciais na cadeia de fornecedores 
e as medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza 
este tipo de análise. 

HR6 

Operações e fornecedores identificados como de 
risco significativo para a ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas 
para contribuir para a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo

A seguradora não possui esse tipo de risco 
em suas operações.

HR8

Número total de casos de violação de direitos de 
povos indígenas e tradicionais e medidas tomadas 
a esse respeito

Não houve casos de violação de direitos de povos indígenas e 
tradicionais.

HR10 

Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relacionados a direitos 
humanos

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios. 

HR11 

Impactos negativos significativos reais e potenciais 
em direitos humanos na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

HR12

Número de queixas e reclamações relacionadas 
a impactos em direitos humanos registradas, 
processadas e solucionadas por meio de 
mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas a impactos 
em direitos humanos.

SO2 
Operações com impactos negativos significativos 
reais e potenciais nas comunidades locais

A seguradora não possui impactos significativos na 
comunidade devido à natureza dos serviços oferecidos pela 
companhia.

SO4
Comunicação e treinamento em  políticas e 
procedimentos de combate à corrupção 

100% dos colaboradores receberam treinamento via EAD 
sobre fraude e lavagem de dinheiro. Além disso, os 
funcionários têm acesso a cartilhas no Portal do Colaborador. 

SO7 
Número total de ações judiciais por concorrência 
desleal, práticas de truste e monopólio de seus 
resultados

Não houve ações judiciais por concorrência desleal, práticas 
de truste e monopólio.

SO8

Valor monetário de multas significativas e número 
total de sanções não monetárias aplicadas em 
decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos

A seguradora pagou, durante o ano de 2014, R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), de acordo com o art. 77º  da Resolução 
Normativa nº 124, da ANS: "Deixar de garantir ao consumidor 
benefício de caso ou cobertura em lei".

SO1 

Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e desenvolvimento 
local

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

Práticas trabalhistas e trabalho decente

Direitos humanos

Sociedade

SO9
Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos a impactos na 
sociedade.

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO10
Impactos negativos significativos reais e potenciais 
da cadeia de fornecedores na sociedade e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO11 
Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos na sociedade registradas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal

Públicos de interesse
• Clientes

categoria social 

PR3
Tipos de informações sobre produtos e serviços exigidas por 
procedimentos da organização referentes a informações e 
rotulagem de produtos e serviços e percentual de categorias 
significativas sujeitas a essas exigências

Não se aplica.Todos os produtos comercializados pela Seguros 
Unimed devem ser submetidos à apreciação e aprovação dos 
órgãos reguladores SUSEP e ANS. A comercialização só é 
permitida após aprovação por esses órgãos.

Suplemento setorial PR3: 
Políticas para o desenho  e venda justos 
de produtos e serviços financeiros (ex-FS15) 
Iniciativas para melhorar a educação financeira 
por tipo de beneficiário (ex-FS16)

Visão da Sustentabilidade
• Foco de atuação 

PR4

Número total de casos de não conformidade com 
regulamento e códigos voluntários relativos a 
informações e rotulagem de produtos e serviços, 
discriminados por tipo de resultado

A seguradora pagou, durante o ano de 2014, R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), de acordo com o art. 77º  da Resolução 
Normativa nº 124, da ANS: "Deixar de garantir ao consumidor 
benefício de caso ou cobertura em lei".

PR5 Resultados de pesquisas de satisfação do cliente Públicos de interesse
• Clientes

PR6 Venda de produtos proibidos ou contestados

Não se aplica. Todos os produtos comercializados pela 
Seguros Unimed devem ser submetidos à apreciação 
e aprovação dos órgãos reguladores SUSEP e ANS. 
A comercialização só é permitida após aprovação 
por esses órgãos.

PR7

Número total de casos de não conformidade com 
regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações 
de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, 
discriminado por tipo de resultados

Não houve casos de não conformidade com regulamentos e 
códigos voluntários relativos a comunicações de marketing.

PR8 Número total de queixas e reclamações 
comprovadas relativas a violação de privacidade 
e perda de dados de clientes

Não há nenhum caso identificado.

PR9 

Valor monetário de multas significativas por não 
conformidade com leis e regulamentos relativos 
ao fornecimento e uso de produtos e serviços

Não há nenhum caso identificado.

Suplemento setorial: Cobertura e frequência das auditorias 
para avaliar a implementação de políticas ambientais e 
sociais e os procedimentos de avaliação de risco

Tanto a auditoria interna como externa incluem aspectos 
sociais e ambientais na sua análise (cf. capítulo de 
Governança).

Responsabilidade pelo produto

PR3
Tipos de informações sobre produtos e serviços exigidas por 
procedimentos da organização referentes a informações e 
rotulagem de produtos e serviços e percentual de categorias 
significativas sujeitas a essas exigências

Não se aplica.Todos os produtos comercializados pela Seguros 
Unimed devem ser submetidos à apreciação e aprovação dos 
órgãos reguladores SUSEP e ANS. A comercialização só é 
permitida após aprovação por esses órgãos.

Suplemento setorial PR3: 
Políticas para o desenho  e venda justos 
de produtos e serviços financeiros (ex-FS15) 
Iniciativas para melhorar a educação financeira 
por tipo de beneficiário (ex-FS16)

Visão da Sustentabilidade
• Foco de atuação 

PR4

Número total de casos de não conformidade com 
regulamento e códigos voluntários relativos a 
informações e rotulagem de produtos e serviços, 
discriminados por tipo de resultado

A seguradora pagou, durante o ano de 2014, R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), de acordo com o art. 77º  da Resolução 
Normativa nº 124, da ANS: "Deixar de garantir ao consumidor 
benefício de caso ou cobertura em lei".

PR5 Resultados de pesquisas de satisfação do cliente Públicos de interesse
• Clientes

PR6 Venda de produtos proibidos ou contestados

Não se aplica. Todos os produtos comercializados pela 
Seguros Unimed devem ser submetidos à apreciação 
e aprovação dos órgãos reguladores SUSEP e ANS. 
A comercialização só é permitida após aprovação 
por esses órgãos.

PR7

Número total de casos de não conformidade com 
regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações 
de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, 
discriminado por tipo de resultados

Não houve casos de não conformidade com regulamentos e 
códigos voluntários relativos a comunicações de marketing.

PR8 Número total de queixas e reclamações 
comprovadas relativas a violação de privacidade 
e perda de dados de clientes

Não há nenhum caso identificado.

PR9 

Valor monetário de multas significativas por não 
conformidade com leis e regulamentos relativos 
ao fornecimento e uso de produtos e serviços

Não há nenhum caso identificado.

Suplemento setorial: Cobertura e frequência das auditorias 
para avaliar a implementação de políticas ambientais e 
sociais e os procedimentos de avaliação de risco

Tanto a auditoria interna como externa incluem aspectos 
sociais e ambientais na sua análise (cf. capítulo de 
Governança).

Responsabilidade pelo produto
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demonstrAções de resUltAdos 2014

prêmios emitidos 3.251

Variações das provisões técnicas de prêmios (2.562)

prêmios ganhos 689

Sinistros ocorridos (550)

Custos de aquisição (170)

Outras receitas e despesas operacionais (83)

Resultado com operações de resseguros (185)

Receitas com resseguros 8

Despesas com resseguros (193)

Despesas administrativas (2.710)

Despesas com tributos (122)

Resultado financeiro 2.526

resultado operacional (605)

resultado antes dos impostos e participações (605)

Imposto de renda 12

Contribuição social 12

lucro líquido (581)

Quantidade de ações 27.978.460

Lucro líquido por ação (20,78)

Exercícios findos em 31 

de dezembro de 2014 

(Em milhares de reais)

Unimed Seguros 
Patrimoniais S.A.

bAlAnços pAtrimoniAis 2014

Ativo Circulante 7.748

Disponível 37

    Caixa e Bancos 37

Aplicações 4.001

Créditos das operações com seguros e resseguros 2.485

   Prêmios a receber 2.485

Ativos de resseguro e retrocessão - Provisões 

técnicas

382

Títulos e créditos a receber 245

   Títulos e créditos a receber -

   Créditos tribut. e previdenciários 245

Outros valores e bens 8

Custos de aquisição diferidos 590

Ativo não circulante 23.176

realizável a longo prazo 19.837

Aplicações 19.760

Ativos de resseguro e retrocessão - Provisões 

técnicas

53

Títulos e créditos a receber 24

imobilizado 2

Bens móveis 2

intangível 3.337

Outros intangíveis 3.337

total do Ativo 30.924

bAlAnços pAtrimoniAis 2014

passivo Circulante 4.310

Contas a pagar 245

   Obrigações a pagar 83

   Impostos e encargos sociais a recolher 162

   Encargos trabalhistas -

Impostos e contribuições 13

Débitos de operações com seguros e resseguros 904

   Operações com resseguradoras 311

   Corretores de seguros e resseguros 505

   Outros débitos operacionais 88

Depósitos de terceiros 36

Provisões técnicas – seguros 3.112

   Danos 3.112

patrimônio líquido 26.614

Capital social 28.000

Aumento/redução de capital(em aprovação)  -  

Ajustes de Avaliação Patrimonial -

Lucros ou prejuízos acumulados (1.386)

total do passivo 30.924

Acesse link abaixo para conferir o 

relatório completo da auditoria

http://ri.segurosunimed.com.br/wp-content/uploads/2015/03/unimed-Seguros-Patrimoniais_Balanco-dezembro-2014.pdf
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Relatório dos auditores 
independentes sobre 
as demonstrações 
financeiras

RESPOnSABIlIDADE DOS AUDItORES InDEPEnDEntES

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.

Uma auditoria envolve a execução de 

procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

a respeito dos valores e das divulgações apresentadas 

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 Companhia 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 Companhia. 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.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Aos

Administradores, Conselheiros e Acionistas da

Unimed Seguros Patrimoniais S.A.

São Paulo - SP

Examinamos as demonstrações financeiras da 

Unimed Seguros Patrimoniais S.A.(“Companhia”), que 

compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 

de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do 

resultado abrangente, 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.

 

OPInIãO

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 

acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 

Unimed Seguros Patrimoniais S.A. em 31 de dezembro de 

2014, o desempenho de suas operações e os seus f luxos 

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.

 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2015.

ernst & YoUnG
Auditores independentes s.s.
CRC-2SP015199/O-6

eduardo wellichen
Contador CRC-1SP184050/O-6

leandro Galkyz Uzzi de oliveira
Contador CRC-1SP232769/O-1

RESPOnSABIlIDADE DA ADmInIStRAçãO SOBRE AS 

DEmOnStRAçõES FInAnCEIRAS

A Administração da Companhia 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, assim como 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.
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Contraprestações efetivas / prêmios Ganhos de plano de Assist. à saúde 1.901.381

Receitas com Operações de Assistência á Saúde 1.921.024

Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos 1.922.233

Variação das Provisões técnicas de Operações de Assistência á Saúde (1.209)

tributos diretos de operações com plano de assist. à saúde da operadora (19.643)

eventos indenizáveis líquidos (1.634.083)

Eventos / Sinistros conhecidos ou avisados (1.519.742)

Variação da provisão de sinistros ocorridos e não avisados (114.341)

resultado das operações com planos de assistência à saúde 267.298

outras receitas operacionais de planos de Assistência a saúde 1.920

outras despesas operacionais com plano de Assistência à saúde (19.857)

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (7.139)

Provisão para Perdas Sobre Créditos (12.718)

outras despesas oper. de Assist. à saúde não relac. com planos de saúde 

da operadora

(749)

resultado bruto 248.612

Despesas de comercialização (126.816)

Despesas administrativas (157.132)

Resultado financeiro líquido 53.687

Receitas financeiras 58.862

Despesas financeiras (5.175)

resultado patrimonial (839)

Receitas financeiras 678

Despesas financeiras (1.517)

resultado antes dos impostos e participações 17.512

Imposto de renda (7.595)

Contribuição social (4.699)

Impostos diferidos 7.016

Participações sobre o lucro (3.786)

resultado líquido 8.448

Quantidade de ações 31.138.905

lucro por ação 0,27

Exercícios findos em 31 

de dezembro de 2014 

(Em milhares de reais)

Unimed Saúde S.A.

Acesse link abaixo para conferir o 

relatório completo da auditoria

http://ri.segurosunimed.com.br/wp-content/uploads/2015/03/Balanco-uSS-dezembro-2014.pdf
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bAlAnços pAtrimoniAis 2014

Ativo Circulante 432.725

Disponível 13.234

Realizável 419.491

Aplicações Financeiras 342.092

Aplicações Vinculadas a Provisões técnicas 223.076

Aplicações não Vinculadas 119.016

Crédito de operações com planos de assist. à saúde 48.771

Contraprestações Pecuniária/Prêmio a Receber 47.905

Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 866

Despesas Diferidas 11.600

Créditos tributários e Previdênciários 13.132

Bens e Títulos a Receber 3.716

Despesas Antecipadas 180

Ativo não circulante 404.477

realizável a longo prazo 332.716

Aplicações 260.861

Aplicações Vinculadas a Provisões técnicas 237.622

Aplicações não Vinculadas 23.239

Créditos tributários e Previdênciários 28.969

Depósitos Judiciais e Fiscais 42.886

investimentos 15.678

Participações Societárias Avaliadas pelo método de Equivalência Patrimonial 15.678

Outros Investimentos 15.678

imobilizado 23.749

Imóveis de Uso Próprio 11.889

Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos 11.889

Imobilizado de Uso Próprio 11.721

Não Hospitalares / Odontológicos 11.721

Outras Imobilizações 139

Outras Imobilizações - não hospitalares/não odontológicos 139

intangível 32.334

total do ativo 837.202

bAlAnços pAtrimoniAis 2014

passivo Circulante 366.254

provisões técnicas de operações de assistência á saúde 316.562

provisões de prêmios/Contraprestações 4.709

Provisão de Prêmio/contraprestação Não Ganha - PPCNG 2.186

Provisão para Remissão 2.523

Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 3.262

Provisão de Eventos Sinistros a liquidar outros Prestadores de Serv. Assist. 56.806

Provisão de Sinistros Ocorridos e não avisados (PEOnA) 251.785

débitos de operações de assistência à saúde 5.462

Prêmio a Restituir 129

Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios 51

Comercialização sobre Operações 5.282

provisões 10.415

Provisão para IR e CSll 10.415

tributos e encargos sociais a recolher 6.332

empréstimos e Financiamentos a pagar 5.206

débitos diversos 22.277

passivo não circulante 79.019

provisões técnicas de operações de Assistência à saúde 4.022

Provisão para Remissão 3.272

Provisão de Eventos Sinistros a liquidar outros Prestadores de Serv. Assist. 750

provisões 58.567

Provisões para Ações Judiciais 58.567

tributos e encargos sociais a recolher

tributos e Encargos Sociais a Recolher 4.238

tributos e Contribuições 4.238

empréstimos e Financiamentos a pagar 4.331

débitos diversos 7.861

patrimônio líquido 391.929

Capital social 250.000

Reservas 146.206

Reservas de lucros 146.206

Ajustes de avaliação patrimonial (4.277)

total do passivo 837.202
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Relatório dos auditores 
independentes sobre 
as demonstrações 
financeiras

RESPOnSABIlIDADE DOS AUDItORES InDEPEnDEntES

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.

Uma auditoria envolve a execução de 

procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

a respeito dos valores e das divulgações apresentadas 

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 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.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Aos

Administradores, Conselheiros e Acionistas da

Unimed Seguros Saúde S.A.

São Paulo – SP

 

Examinamos as demonstrações financeiras 

da Unimed Seguros Saúde S.A. (“Seguradora”), que 

compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 

de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do 

resultado abrangente, 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.

OPInIãO

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 

acima referidas apresentam adequadamente, em todos 

os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 

da Unimed Seguros Saúde S.A. em 31 de dezembro de 

2014, o desempenho de suas operações e os seus f luxos 

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.

 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2015.

ernst & YoUnG
Auditores independentes s.s.
CRC-2SP015199/O-6

eduardo wellichen
Contador CRC-1SP184050/O-6

leandro Galkyz Uzzi de oliveira
Contador CRC-1SP232769/O-1

RESPOnSABIlIDADE DA ADmInIStRAçãO SOBRE AS 

DEmOnStRAçõES FInAnCEIRAS

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, assim como 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.
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prêmios emitidos 416.797

(+) Contribuições para Cobertura de Riscos 2.248

(+/-) Variações das Provisões Técnicas de Prêmios 12.681

(=) prêmios Ganhos 431.726

(-) sinistros ocorridos (178.871)

(-) Custos de Aquisição (80.670)

(+) outras receitas e despesas operacionais (4.585)

(+) resultado com operações de resseguro (2.279)

(+) Receita com Resseguro 1.433

(-) Despesa com Resseguro (3.712)

(+) Rendas de Contribuições e Prêmios 76.707 

(-) Constituição da Provisão de Benefícios a Conceder (73.626)

(=) receitas de Contribuições e prêmios de vGbl 3.081

(+) rendas Com taxas de Gestão e outras taxas 4.987

(+/-) variação de outras provisões técnicas 9.743

(-) Custos de Aquisição (2.991)

(+) outras receitas e despesas operacionais 457

(-) Despesas Administrativas (105.610)

(-) Despesas com tributos (13.898)

(+) Resultado Financeiro 39.184

(+) Resultado Patrimonial 7.985

(=) resultado operacional 108.258

(+) Ganhos ou perdas com Ativos não Correntes 4

(=) resultado Antes dos impostos e participações 108.262

(-) Imposto de Renda (20.948)

(-) Contribuição Social (13.016)

(-) Participações Sobre o lucro (3.477)

(=) lucro líquido / prejuízo 70.821

(/) quantidade de Ações 4.340.339.758,83

(=) lucro líquido / prejuízo por Ação 0,02

Acesse link abaixo para conferir o 

relatório completo da auditoria

Exercícios findos em 31 

de dezembro de 2014 

(Em milhares de reais)

Unimed Seguradora S.A.

http://ri.segurosunimed.com.br/wp-content/uploads/2015/03/Balanco-uS-dezembro-2014.pdf
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provisões técnicas – seguros 43.974

Pessoas 17.101

Vida Individual com Cobertura de Sobrevivência 26.873

provisões técnicas – previdência Complementar 478.436

Planos Bloqueados 135

Planos não Bloqueados 79.171

PGBL/PRGP 399.130

outros débitos 70.659

Provisões Judiciais 70.659

patrimônio líquido 627.669

Capital Social 308.072

Aumento/Redução de Capital (Em Aprovação) -

Reservas de Capital 816

Reservas de lucros 327.694

Ajuste de Avaliação Patrimonial -8.767

(-) Ações em tesouraria (*) -146

total do passivo 1.452.283

empréstimos e depósitos Compulsórios 9

Custos de Aquisição diferidos 51

Seguros 51

investimentos 418.829

Participações Societárias 418.573

Imóveis Destinados a Renda 250

Adiantamento para Aquisição de Investimentos -

Outros Investimentos 6

imobilizado 29.216

Imóveis de Uso Próprio 23.541

Bens móveis  5.423

Outras Imobilizações 252

intangível 14.856

Outros Intangíveis 14.856

total do Ativo 1.452.283

Ativo Circulante 639.075

disponível 12.517

Caixa e Bancos 12.517

Aplicações 571.008

Créditos das operações com seguros e resseguros 18.271

Prêmios a Receber 16.618

Operações com Seguradoras 1.452

Operações com Resseguradoras 201

Créditos das operações com previdência 

Complementar

432

Valores a Receber 432

Ativos de resseguro e retrocessão - provisões 

técnicas

969

títulos e Créditos a receber 34.388

Títulos e Créditos a Receber 6.046

Créditos tribut. e Previdenciários 27.061

Outros Créditos 1.281

outros valores e bens 122

bens a venda 122

despesas Antecipadas 126

Custos de Aquisição diferidos 1.242

Seguros 1.242

Ativo não Circulante 813.208

realizável a longo prazo 350.307

Aplicações 274.338

Ativos de Resseguro e Retrocessão - Provisões 

técnicas

54

títulos e Créditos a receber 75.855

Créditos tributários e Previdenciários 26.613

Depósitos Judiciais e Fiscais 49.242

passivo Circulante 225.202

Contas a pagar 49.221

Obrigações a Pagar 4.384

Impostos e Encargos Sociais a Pagar 2.978

Encargos trabalhistas 5.251

Empréstimos e Financiamentos 261

Impostos e Contribuições 34.188

Outras Contas a Pagar 2.159

débitos de operações com seguros e resseguros 8.602

Prêmios a Restituir 868

Operações com Seguradoras 203

Operações com Resseguradoras 1.305

Corretores de Seguros e Resseguros 6.226

débitos de operações com previdência 13

Contribuições a Restituir 12

Operações com Resseguros e Repasses de 

Previdência

1

depósitos de terceiros 9.126

provisões técnicas – seguros 84.313

Pessoas 80.470

Vida Individual com Cobertura por Sobrevivência 3.843

provisões técnicas – previdência Complementar 73.927

Planos Bloqueados 1.009

Planos não Bloqueados 17.096

PGBL/PRGP 55.822

passivo não Circulante 599.412

Contas a pagar 6.343

tributos Diferidos 5.972

Empréstimos e Financiamentos 176

Outras Contas a Pagar 195

bAlAnços pAtrimoniAis 2014 bAlAnços pAtrimoniAis 2014 bAlAnços pAtrimoniAis 2014bAlAnços pAtrimoniAis 2014
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RESPOnSABIlIDADE DOS AUDItORES InDEPEnDEntES

 

nossa responsabilidade é a de expressar uma 

opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais 

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 individuais estão livres 

de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de 

procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

a respeito dos valores e das divulgações apresentadas nas 

demonstrações financeiras individuais. Os procedimentos 

selecionados dependem do julgamento do auditor, 

incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 

demonstrações financeiras individuais, 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 individuais da Seguradora 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 

individuais tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

OPInIãO

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 

individuais acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 

e financeira da Unimed Seguradora S.A. em 31 de 

dezembro de 2014, 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.

 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2015.

ernst & YoUnG
Auditores independentes s.s.
CRC-2SP015199/O-6

eduardo wellichen
Contador CRC-1SP184050/O-6

leandro Galkyz Uzzi de oliveira
Contador CRC-1SP232769/O-1

Relatório dos auditores 
independentes sobre 
as demonstrações 
financeiras individuais

Aos

Administradores, Conselheiros e Acionistas da

Unimed Seguradora S.A.

São Paulo - SP

 

Examinamos as demonstrações financeiras 

individuais da Unimed Seguradora S.A.(“Seguradora”), que 

compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 

de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do 

resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 

e dos f luxos 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 InDIVIDUAIS

 

A Administração da Seguradora é responsável 

pela elaboração e adequada apresentação dessas 

demonstrações financeiras individuais de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 

entidades supervisionadas pela Superintendência de 

Seguros Privados – SUSEP, assim como pelos controles 

internos que ela determinou como necessários 

para permitir a elaboração de demonstrações 

financeiras individuais livres de distorção relevante, 

independentemente se causada por fraude ou erro.
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Contraprestações efetivas/prêmios ganhos de plano de assist.odont. 43.676

receitas com operações de assistência odontológica 45.826

Contraprestações líquidas/prêmios retidos 45.826

(-) tributos diretos de operações com planos de assist. odont. da operadora (2.150)

eventos indenizáveis líquidos/sinistros retidos (20.214)

Eventos/sinistros conhecidos ou avisados (18.081)

Variação da provisão de eventos/sinistros ocorridos e não avisados (2.133)

resultado das operações com planos de assistência odontológica 23.463

outras receitas operacionais de planos de assistência odontológica 46

Receitas de assistência odontológica não relacionadas com planos 

odontológica da operadora

845

Outras receitas operacionais 845

outras despesas operacionais com plano de assistência odontológica (2.978)

Outras despesas de operações de planos de assistência odontológica (1.742)

Provisão para perdas sobre créditos (1.236)

resultado bruto 21.375

despesas de comercialização (3.446)

despesas administrativas (22.101)

Resultado financeiro líquido 1.892

Receitas financeiras 1.904

Despesas financeiras (12)

resultado antes dos impostos e participações (2.280)

Impostos diferidos 211

Participações no resultado 141

resultado líquido (1.928)

quantidade de ações 40.000.000

Unimed Odonto S.A.
bAlAnços pAtrimoniAis 2014

Ativo Circulante 13.420

Disponível 199

Realizável 13.221

Aplicações Financeiras 8.833

Aplicações Vinculadas a Provisões técnicas 1.715

Aplicações não Vinculadas 7.118

Crédito de operações com planos de assist. à saúde 2.559

Contraprestações Pecuniária/Prêmio a Receber 2.422

Outros Créditos de Operações com Planos de 

Assist. à Saúde

137

Despesas Diferidas 157

Créditos tributários e Previdênciários 1.561

Bens e Títulos a Receber 108

Despesas Antecipadas 3

Ativo não Circulante 24.311

realizável a longo prazo 6.663

Aplicações 6.380

Aplicações Vinculadas a Provisões técnicas 6.380

Créditos tributários e Previdênciários 50

Ativo Fiscal Diferido 221

Depósitos Judiciais e Fiscais 12

imobilizado 148

imobilizado de Uso 148

Não Hospitalares / Não Odontológicos 148

intangível 17.500

total do Ativo 37.731

bAlAnços pAtrimoniAis 2014

passivo Circulante 8.403

provisões técnicas de operações de assist. á saúde 5.952

Provisão de Prêmio/contraprestação Não Ganha 

- PPCnG

474

Provisão de Eventos Sinistros a liquidar outros 

Prestadores de Serviços Assistenciais

1.092

Provisão de Sinistros Ocorridos e não avisados 

(PEOnA)

4.386

débitos de operações de assistência à saúde 597

Comercialização sobre Operações 597

tributos e Encargos Sociais a Recolher 520

Débitos diversos 1.333

passivo não circulante 146

Provisões 34

Provisões para Ações Judiciais 34

tributos e encargos sociais a recolher 112

tributos e Encargos Sociais a Recolher 112

tributos e Contribuições 112

patrimônio líquido 29.182

Capital social 38.134

Ajustes de avaliações patrimoniais 1

Prejuízos acumulados (8.953)

total do passivo 37.731

Exercícios findos em 31 

de dezembro de 2014 

(Em milhares de reais)

Acesse link abaixo para conferir o 

relatório completo da auditoria

http://ri.segurosunimed.com.br/wp-content/uploads/2015/03/unimed-Odonto_Balanco-dezembro-20142.pdf
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RESPOnSABIlIDADE DOS AUDItORES InDEPEnDEntES

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.

Uma auditoria envolve a execução de 

procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

a respeito dos valores e das divulgações apresentadas 

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 Operadora 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 Operadora. 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.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

OPInIãO

 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 

acima referidas apresentam adequadamente, em todos 

os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 

da Unimed Operadora S.A. em 31 de dezembro de 2014, 

o desempenho de suas operações e os seus f luxos 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.

 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2015.

ernst & YoUnG
Auditores independentes s.s.
CRC-2SP015199/O-6

eduardo wellichen
Contador CRC-1SP184050/O-6

leandro Galkyz Uzzi de oliveira
Contador CRC-1SP232769/O-1

Relatório dos auditores 
independentes sobre 
as demonstrações 
financeiras

Aos 

Administradores, Conselheiros e Acionistas da

Unimed Odonto S.A.

São Paulo – SP

 

Examinamos as demonstrações financeiras da 

Unimed Odonto S.A. (“Operadora”), que compreendem 

o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as 

respectivas demonstrações do resultado, do resultado 

abrangente, 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

 

A Administração da Operadora 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, assim como 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.
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Atendimento nacional: 0800 016 6633

Atendimento ao Deficiente Auditivo: 0800 770 3611

www.segurosunimed.com.br
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