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Em sEu ExErcício dE gEstão 
da sustEntabilidadE, a Seguros 

Unimed publica este relatório 

com os objetivos de aprimorar a 

gestão da empresa, divulgar suas 

informações econômicas, sociais, 

ambientais e de governança e 

engajar seus públicos internos e 

externos sobre suas atividades. 

Desde 2010, o relatório de 

sustentabilidade da seguradora 

segue as diretrizes da GRI (Global 

Reporting Initiative).

A GRI é um conjunto de 

diretrizes que possibilita gerir, 

comparar e divulgar o desempenho 

da empresa em sustentabilidade. 

Suas diretrizes valorizam aspectos 

de relevância, abrangência, 

transparência, confiabilidade e 

comparabilidade. Esta publicação 

segue as diretrizes da versão G 3.1 

da GRI e, assim como nas versões 

de 2010, 2011 e 2012, este relatório 

não foi submetido à verificação 

externa.  Neste ano foram 

integrados ao relato elementos 

da versão G4 da GRI, bem como 

diretrizes do Framework de Relato 

Integrado (IIRC).

O relatório corresponde 

ao período de 1º de janeiro 

a 31 de dezembro de 2013 e 

contém informações sobre a 

Unimed Seguradora e suas 

controladas, Unimed Seguros 

Saúde, Unimed Odonto e Unimed 

Seguros Patrimoniais, todas elas 

representadas pela marca Seguros 

Unimed. Em relação aos relatórios 

passados, houve alteração no 

escopo dos dados referentes ao 

cálculo de horas de treinamento. 

Não houve demais alterações no 

limite do relatório, nos métodos 

de medição aplicados na sua 

execução, nem reformulações 

significativas de informações.

Em 2012, a Seguros Unimed 

inovou ao publicar seu relatório 

no formato online e, devido à 

aceitação de seu público, ele foi 

mantido. Porém, foram aplicadas 

algumas modificações de 

layout e acesso aos conteúdos, 

como o acesso direcionado aos 

principais públicos de interesse da 

companhia. Estas mudanças visam 

promover maior interatividade, 

acessibilidade e transparência 

das informações. Uma versão do 

relatório estará disponível neste site 

em formato PDF ainda em 2014.

Este relatório possui um 

Glossário para esclarecer termos 

específicos do mercado de 

seguros, assim como outros 

conceitos que foram utilizados ao 

longo dos capítulos.

A publicação anual do relatório 

de sustentabilidade é fruto do 

trabalho conjunto de diversas 

áreas da empresa, liderado pelas 

de Responsabilidade Social e 

Comunicação e com o apoio da 

REVER Consulting, consultoria 

especializada em sustentabilidade.

A versão completa e online 

do relatório pode ser acessada 

pelo site http://sustentabilidade.

segurosunimed.com.br. Uma 

versão resumida estará disponível 

neste site em formato PDF, ainda 

em 2014. Para mais informações 

sobre este relatório e a atuação 

da Seguros Unimed em 

sustentabilidade, entre em contato 

com a área de Responsabilidade 

Social: responsabilidadesocial@

segurosunimed.com.br

COMO CONSULTAR

 No menu principal, acesso aos capítulos deste 

relatório.

 Apresentação destacada de números e dados 

chama atenção para informações relevantes. 

 No rodapé das páginas, indicação dos critérios 

e indicadores GRI respondidos em cada página. Para 

acessar o índice remissivo GRI, clique aqui.

SObRe eSTe 
ReLATóRIO
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Em 2014, a sEguros unimEd 
completa 25 anos. E a empresa 

tem o que comemorar. O ano 

de 2013 trouxe crescimentos 

para a companhia, consolidação 

e expansão de seus negócios e 

marcou o reposicionamento de 

sua marca junto ao mercado. A 

empresa encerrou o ano com 

prêmio ganho consolidado de R$ 

1,5 bilhão e o  lucro líquido foi de 

R$ 97.3 milhões. 

Em 2013, a Seguros Unimed 

se fortaleceu em três frentes de 

atuação, que estão por trás das 

metas do planejamento estratégico 

da empresa. Na frente de dispersão 

de riscos, a seguradora consolidou 

os negócios da Unimed Odonto, 

empresa odontológica do Sistema 

Unimed lançada no ano anterior; 

se estruturou para entrar no ramo 

de seguros patrimoniais, que se 

somará aos dos segmentos Vida, 

Previdência, Saúde e Odonto; 

e estreou suas vendas online, 

por meio do canal e-commerce, 

em que é possível comercializar 

produtos do segmento Vida por 

intermédio de corretores. Estes 

profissionais, que representam 

nossa principal força de venda, 

passaram a contar com um portal 

exclusivo para atender às suas 

necessidades de trabalho.  

No que diz respeito à gestão 

da marca, em 2013 a Seguros 

Unimed reposicionou sua marca, 

buscando se aproximar mais de 

seus públicos de interesse. O 

antigo slogan “Cuidado Inspirado 

em Você” foi substituído pelo 

“Conectados para Cuidar de Você”, 

que expressa maior proximidade 

com seus colaboradores, corretores, 

clientes, fornecedores e demais 

públicos. A empresa também  

firmou contrato de patrocínio 

com a Confederação brasileira do 

Futebol (CbF) e reforçou a parceria 

com o Instituto Superar, que apoia 

e forma atletas paraolímpicos. 

Em relação à gestão de 

sustentabilidade, houve um salto 

na sua integração ao planejamento 

estratégico da companhia. A 

evolução da integração se deu 

inicialmente por meio da revisão 

da matriz de materialidade, em 

que a empresa identificou os 

temas de sustentabilidade mais 

importantes para o sucesso de seu 

negócio e o quanto eles também 

são  relevantes para os públicos de 

interessa da Seguros Unimed. 

A maneira como a empresa 

aborda a sustentabilidade em 

seus negócios é apresentada 

neste quarto relatório, publicado 

no formato online e aplicando 

as diretrizes da Global Reporting 

Initiative (GRI). Este resultado vem 

dos esforços da seguradora em 

aprimorar a qualidade na prestação 

de contas e em aumentar a 

transparência na comunicação do 

contexto no qual a companhia 

opera, seu modelo de negócio 

e conquistas de governança e 

desempenho econômico, social 

e ambiental.

Os avanços no caminho 

estratégico da empresa a permite 

atuar em 2014 ainda mais forte 

e competitiva e a olhar com 

empolgantes perspectivas 

para os próximos 25 anos. A 

Seguros Unimed está conectada 

a seus públicos para, juntos, 

continuar crescendo.

MeNSAGeM 

missão
Oferecer produtos de qualidade 

em Seguros, atendendo às 

necessidades das Cooperativas e 

do mercado em geral.

Visão
Ser referência como empresa 

inovadora com excelência no 

cuidar de pessoas.  

ValorEs E PrincíPios
Compromisso com o Cliente: O 

Cliente é a essência do nosso 

negócio. Ter a firme disposição em 

servir, superar suas expectativas e 

criar soluções efetivas ao Cliente 

é um princípio permanente para 

todos nós.

 

comportamentos:
 Saber ouvir o Cliente.

 ter iniciativa e prontidão 

para criar novas soluções, 

fidelizando o relacionamento 

e surpreendendo 

positivamente o Cliente.

 Conquistar confiança, 

parceria e credibilidade 

do Cliente.

PEssoas dE Valor
As Pessoas representam nossa 

principal força competitiva.

Valorizamos e incentivamos os 

talentos e a prática de reconhecer 

quem, regularmente, apresenta 

desempenho diferenciado.

 

comportamentos:
 Demonstrar engajamento 

e orgulho de pertencer 

ao time.

 buscar permanente 

crescimento pessoal e 

autodesenvolvimento 

profissional.

 Ir além do razoável: 

alcançar e manter o 

alto desempenho. 

inoVação sustEntáVEl 
Ser diferente, com consistência, 

é uma exigência do nosso 

crescimento e perenidade. Inovar 

para diferenciar é nosso passaporte 

para o sucesso.

 

comportamentos:
 buscar novas formas de 

pensar e agir.

 Questionar as “verdades 

definitivas” e encontrar 

alternativas.

 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, qualidade 

assegurada, processos, ferramentas 

e sistemas integrados.

 

comportamentos:
 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.

PrincíPios
dA dIReTORIA 
exeCUTIvA
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a história da sEguros unimEd teve início 

em 1989, quando o Sistema Unimed incorporou o 

montepio Cooperativista do brasil (montecooper) 

criando a Unimed Seguradora para comercializar 

planos de previdência complementar aos médicos 

cooperados. Ao longo de 23 anos, a seguradora 

cresceu e ampliou sua atuação para incluir as 

modalidades de seguros Vida e Saúde, e atender, 

além dos participantes do Sistema Unimed, ao 

mercado em geral.

hISTóRIA

Fundada em 1989, 

foi incorporada 

pelo Sistema, 

que, a partir dela, 

criou a Unimed 

Seguradora.

A autorização 

para operar 

no ramo Vida 

foi obtida 

em fevereiro 

deste ano.

Passou a atuar 

também no 

ramo Saúde.

Começou a 

comercializar 

produtos de 

Previdência 

Privada.

Para unificar a 

comunicação e 

fortalecer ainda 

mais a imagem 

da empresa, 

a Unimed 

Seguradora 

lançou 

nova marca 

institucional: 

Unimed Seguros.

A empresa precisava demonstrar mais 

personalidade na área de seguros. 

Assim, em outubro, foi adotado o nome 

Seguros Unimed e a cor verde da 

logomarca foi substituída pelo azul.

A Companhia inicia a 

operação de planos 

odontológicos e chega 

à marca de 6 milhões 

de segurados.

A Seguros Unimed é autorizada 

a operar no ramo de Seguros 

Patrimoniais, que passa a somar 

aos 33 produtos dos segmentos 

de Vida, Previdência, Saúde e 

Odonto. Reposiciona sua marca e 

slogan para reforçar seus pontos 

relevantes. A Companhia possui 

sede em São Paulo e 25 escritórios 

regionais distribuídos pelo Brasil.

1989 1990 1992 1995 2004 2008 2012 2013

GRI 2.1

Novo prédio, inaugurado em 2011
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6

GRI G3: LA1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 e 2.10

dAdOS 

Estrutura sociEtária

os sErViços da sEguros unimEd são prestados 

pela Unimed Seguradora S.A. e suas subsidiárias, 

Unimed Seguros Saúde S.A. e Unimed Odonto S.A., 

criadas respectivamente em 2001 e 2012, ambas 

atendendo  às exigências da legislação setorial.

Já a Unimed Seguradora é controlada pela holding 

Unimed Participações ltda., também criada em 1989 

para representar os interesses do Sistema Unimed 

junto às empresas controladas.

Seguradora melhor avaliada no 
Índice de Desempenho da Saúde 
Suplementar (IDSS), da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
com 0,6873 pontos (divulgação 2013 / 
ano base 2012).

(F
on

te
: S

is
co

rp
)

produtos

Posição

nos sEgmEntos

Saúde

odonto e vida

Previdência*

36

30

100

140

pelo brasil

*sem considerar os planos tradicionais, se 

considerarmos continuaremos na 16º posição.

escritórios
rEgionais distribuídos

dE cliEntEs

24

Vida, Saúde, Previdência e Odonto

(sEguradora)

milhões

mais de

matriz Em são Paulo E

 2º lugar no ranking Melhores da Dinheiro, da re-

vista Isto é Dinheiro. Nos quesitos Sustentabilidade 

Financeira e Governança Corporativa, a compan-

hia aparece em 1º lugar, e nos itens Responsa-

bilidade Social, Recursos humanos e Inovação 

e Qualidade, a seguradora está presente entre as  

cinco melhores. 

 1ª colocação nos rankings As Nove Mais Rent-

áveis sobre o Patrimônio e Os dez melhores índices 

combinado simples, do “Valor 1000”, da revista Valor 

Econômico. Já nos rankings As Nove Maiores em Lu-

cro Líquido e As dez Maiores em Patrimônio Líquido, 

aparece na 5ª posição.

 

 
 4º lugar entre As Melhores na Gestão de Pessoas, 

no anuário Valor Carreira 2013.

 
 2º lugar entre as 50 Maiores Seguradoras no Con-

junto de Seis dimensões (Resultado Financeiro, Práti-

cas de RH, Governança, Ação Socioambiental, Inovação 

e Visão de Futuro), no ranking Análise 360º, da revista 

Época Negócios.

 

 certificado “300 melhores fornecedores para Rh 

2014”, da revista Gestão e RH.

 

 

 Troféu Prata, Nível II, no Prêmio Paulista de Quali-

dade de Gestão (PPQG) 2012, promovido pelo Instituto 

Paulista de Excelência em Gestão. 

PrEmiaçõEscolaboradorEs

lucro líquido consolidado (em milhões de reais)

Prêmio ganho/contribuiçõEs (consolidado)

2010 – 621

2010 – 67.8

788.8 milhõEs

2010

2011 – 629

2011 – 87

992.9 milhõEs

2011

2012 – 731

2012 – 92.1

1.2 bilhão

2012

2013 - 781

2013 – 97.3

1.5 bilhão

2013

CORPORATIvOS 2013
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dE acordo com dados 
diVulgados pela Confederação 

Nacional das Empresas de Seguros 

Gerais, Previdência Privada e Vida, 

Saúde Suplementar e Capitalização 

(CNseg), ano após ano, o mercado 

de seguros vem apresentando um 

crescimento significativo na sua 

participação no Produto Interno 

bruto brasileiro (PIb). Em 2012, 

o setor representava 6% do PIb, 

acumulou mais de R$ 500 bilhões 

em provisões técnicas e arrecadou 

R$ 252 bilhões em prêmios; pagou 

à sociedade R$ 119 bilhões em 

indenizações, resgates e benefícios; 

transferiu para os cofres públicos 

R$ 14 bilhões em impostos e outras 

contribuições; e gerou 100 mil 

oportunidades de trabalho.

Embora os números sejam 

expressivos, o setor de seguros 

possui grande potencial de avanço. 

Avaliando o cenário brasileiro, a 

Seguros Unimed busca, através 

dos seus negócios, oportunidades 

de responder os desafios locais e 

crescer em conjunto com os seus 

públicos de interesse.

CONTexTO 
NO QUAL A 
eMPReSA OPeRA

consequências e oportunidades 
para o mercado de seguros

Desafios Nacionais

classes 
sociais

Envelhecimento  
no brasil

Em 2012, 53% da população brasileira 

fazia parte da classe média, movimentando 

R$ 1,27 trilhão por meio de consumo.

Fontes: Secretaria de Assuntos Estratégicos e Presidência;

Renato Machado/Data Popular

Estudo da Organização Mundial da 

Saúde indica que 80% dos gastos se 

concentram depois dos 75 anos.

Fontes: IBGE, FenaPrevi

Os brasileiros priorizam a poupança 

para férias em detrimento da poupança 

para aposentadoria.

Fonte: HSBC

A expectativa de vida subiu para 

74,6 anos.

• Crescimento da base de clientes focando 

nessa nova camada da população e em 

nicho específicos, como mulheres.

(A porcentagem da população com acesso 

a planos de saúde é de 24,7%)

• Educação em planejamento financeiro 

e em relação aos benefícios atrelados à 

contratação de um seguro.

• O mercado deve trabalhar de modo 

preventivo para que, no futuro, a 

população tenha condições de garantir 

sua proteção e saúde.

Discute-se no setor a criação do VGBL 

Saúde (Vida Gerador de Benefício Livre), 

produto que oferecerá incentivos fiscais 

para a acumulação de recursos destinados 

exclusivamente aos gastos com saúde.

• Avanços em saúde e pesquisa sobre 

doenças com alta incidência no país para 

proporcionar mais qualidade de vida 

no envelhecimento.
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mão de obra

consequências e oportunidades 
para o mercado de seguros

consequências e oportunidades 
para o mercado de seguros

Desafios Nacionais Desafios Nacionais

mudanças 
climáticas

hábitos e
doenças críticas

acesso à 
tecnologia 

e a informação

qualidade 
no serviço e 
atendimento

mão de obra

Segundo dados divulgados pelo INPe, 

os desastres naturais ocorridos no 

Brasil desde 2005 provocaram danos 

avaliados em cerca de R$ 65 milhões 

à infraestrutura.

Sobrepeso, tabagismo, sedentarismo e 

hipertensão são desafios para a saúde dos 

cidadãos brasileiros.

Em 2012 foram registrados cerca de 

40 milhões de consumidores online 

no Brasil.

Fonte: e-Bit

Durante 11 anos, as reclamações contra 

operadoras de planos de saúde ocuparam 

o primeiro e segundo lugar no ranking 

de reclamações do Instituto de Defesa do 

Consumidor (Idec).

Falta de profissionais qualificados no 

mercado brasianal de Seguros/CNseg.

Adaptação do setor de seguros, já que sua 

gestão de risco é baseada em registros 

históricos e não em previsões futuras. 

Diante do aumento de eventos climáticos 

extremos, como tempestades e chuvas 

de granizo, e do medo da violência 

urbana, aumenta a procura por seguros 

residenciais, obras e rurais.

• Desenvolvimento de programas de 

prevenção e assessoria para diversos tipos 

de problemas críticos de saúde, sempre 

visando um estilo de vida mais saudável.

• De olho neste mercado, a 

Superintendência de Seguros Privado 

(Susep), aprovou a contratação de 

apólices pela internet, celular e televisão 

digital. As seguradoras que aderirem aos 

canais online de vendas devem enviar 

mensagens de educação financeira 

ao segurado.

• Os consumidores também estão 

amparados pelo Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê que eles têm que 

entender claramente todos os detalhes 

do contrato de seguros e saber o que 

está assinando.

• A CNseg (Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros Gerais) assumiu o 

compromisso com a simplificação dos 

contratos, a abertura de novos canais 

de comunicação com os clientes e do 

aperfeiçoamento das ouvidorias.

• Ajudaram para um melhor atendimento 

a criação de ouvidorias em diversas 

empresas do setor de seguros e o 

lançamento do Guia de Acesso às 

Ouvidorias do Mercado Segurador.

• A Escola Superior Nacional de Seguros 

(ESNS) promove capacitações aos 

profissionais do mercado de seguros, como 

a concentração de bolsas de mestrado 

na Inglaterra e MBA em Gestão de Riscos 

Atuariais e Financeiros.
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como o sistEma unimEd Está Estruturado?

unimEd sEguradora

unimEd sEguros
saÚdE

unimEd odonto

unimEd sEguros
Patrimoniais

colaboradorEs
cooPEratiVas

mÉdicas
mÉdicos

cooPErados
unimEd

ParticiPaçõEs

fEdEração minas

MOdeLO 
de NeGóCIO

como o sistEma unimEd 
Está Estruturado?

O sistema Unimed é o maior 

sistema cooperativista de trabalho 

médico em todo o mundo. 

Para entender melhor o que 

é cooperativismo e o Sistema 

Unimed, veja o vídeo.

Estrutura sociEtária

Os serviços da Seguros Unimed 

são prestados pela Unimed 

Seguradora S.A. e suas subsidiárias, 

Unimed Seguros Saúde S.A., 

Unimed Odonto S.A. e Unimed 

Seguros Patrimoniais.

A Unimed Seguradora é 

controlada pela holding Unimed 

Participações ltda., criada em 1989 

para representar os interesses 

do Sistema Unimed junto às 

empresas controladas.

A seguros unimed foi criada 
em 1989 para comercializar planos 
de previdência complementar aos 
médicos cooperados do Sistema 
Unimed. A Seguradora cresceu e 
ampliou sua atuação nos diferentes 
segmentos para atender, além dos 
participantes do sistema unimed, o 
mercado em geral.

Clique na imagem acima para assistir ao vídeo
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https://www.youtube.com/watch?v=w6OhfdiB6XY


A companhia trabalha 
aplicando seus valores 

nos cinco segmentos de 
atuação e busca cumprir 

com a sua missão: 
Cuidar das pessoas com 

soluções inovadores à 
proteção da saúde, da 

vida e do parimônio, 
de forma simples, ágil 

e transparente.

 Perenidade da companhia e 

rentabilidade;

 Facilita os negócios entre 

empresas através da garantia 

dos bens;

 Produtos customizados que 

atendem diferentes demandas 

do mercado;

 Acesso a serviços de saúde 

de qualidade com ampla rede 

de atendimento;

milhões
dE sEgurados

6,1
Ativos que utiliza

bilhão

consolidado dE r$

Conhecimento
– sabEr cuidar

rElacionamEnto

corrEtorEs

rEdE crEdEnciada

1,5
Prêmio ganho/contribuições

781
colaboradores

414
fornecedores

escritórios
rEgionais

24
matriz e mais

VEja aqui nossos 
Produtos E sErViços

como transforma?

Analisa cada etapa da vida dos clientes, considerando:

 Os conhecimentos da companhia em cada 

segmento de negócio;

 A probabilidade de uso do seguro contratado 

em cada etapa da vida;

 As despesas de manutenção, distribuição de 

lucros e investimentos;

 Para calcular um valor* justo e de acordo com o 

mercado a ser pago pelo cliente.

* Valor = Prêmio. 

O prêmio é quantia paga por cada cliente da 

Seguros Unimed para garantir a cobertura dos 

seus seguros.

Valor gErado Para os 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.
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anualmEntE, a sEguros unimEd revisa 

seu Planejamento Estratégico, redefinindo metas e 

direcionadores, que estruturam o mapa Estratégico da 

companhia. Visando a melhoria contínua, a Seguros 

Unimed adota o modelo cíclico PDCA (Plan, Do, 

Check e Act).

A superintendência de Estratégia e Governança da 

Seguros Unimed, ligada à Diretoria técnica, atua como 

guardiã do fortalecimento da cultura da companhia 

orientada à estratégia. Para conduzir a formulação e 

execução da estratégia junto às lideranças da empresa, 

essa superintendência conta com a Gerência de 

Estratégia, Projetos, Processos e Qualidade.

A elaboração do Planejamento Estratégico tomou 

como base os Diagnósticos de Sustentabilidade, de 

Gestão de Riscos, de Inteligência de mercado, de 

Colaboradores e de marketing.  As discussões foram 

realizadas de maneira colaborativa com diversas áreas 

e por segmento de negócio, com o intuito de construir 

uma estratégia representativa e inclusiva.

2013 foi o ano em que, motivada por sua visão 

empresarial de longo prazo, a Seguros Unimed 

investiu fortemente na integração da sustentabilidade 

em seu plano de estratégia. Para mais detalhes, 

consultar neste relatório a sessão “Integração no 

Planejamento Estratégico”.

PLANeJAMeNTO 
eSTRATÉGICO
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 publicação do mapa de riscos, segregado por pro-

cesso de negócio, no Portal da Governança;

 
 estruturação de programa de treinamento de pre-

venção à fraude e lavagem de dinheiro para corretores;

 finalização da implantação do Plano de Continui-

dade de Negócios, com a estruturação do “People  

Center” e a realização de treinamentos e testes;

 implementação da figura dos agentes de compli-

ance, os quais estarão voltados para monitorar con-

stantemente a eficácia dos controles associados aos 

processos críticos, funcionando como 1º linha de defesa 

do nosso ambiente de controles;

 implantação de canal para acolhimento de denún-

cias de fraudes em sinistros no site da Seguros Unimed;

 implantação do Comitê de Gestão de Riscos, que 

proporcionará uma visão corporativa sobre os riscos aos 

quais a Cia está exposta (risco operacional, subscrição, 

mercado, liquidez e crédito).

 implantação do Comitê de Auditoria Interna.

 criar maior sinergia entre as atividades executadas 

pelas áreas de Gestão de Riscos e Qualidade/Processos.

Esta árEa da sEguros unimEd é responsável 

por prevenir a seguradora de possíveis danos, 

proteger seus ativos, promover a eficiência das suas 

operações e motivar sua adesão às políticas diretivas 

estabelecidas pela diretoria executiva. 

As práticas de Gestão de Riscos também têm o 

objetivo de mitigar riscos de imagem e de estratégia 

da empresa. Com tais práticas, o sistema de controles 

administrativos internos tem adequação, fortalecimento 

e funcionamento garantidos.

Para o Sistema Unimed, a Gestão de Riscos é um 

instrumento essencial para tornar eficiente o uso do 

capital e selecionar as oportunidades de negócios. 

Com ele, a empresa chega à melhor relação entre risco 

e retorno. 

Em 2013, a Seguros Unimed trabalhou para 

solidificar a área, que realizou as seguintes ações:

 criação de unidade específica de Segurança da 
informação, voltada para a proteção dos ativos 

de informação;

 workshop e treinamento na plataforma de 

Educação à Distância sobre segurança da 

informação;

 desenvolvimento de estudos de riscos por 

segmento de negócio e produto comercializado;

 implementação do Comitê de Gestão de Crises, 

que estabelece procedimentos para casos 

de interrupções temporárias nas operações 

da empresa, com divulgação de sua política, 

regimento e testes;

GeSTÃO de RISCOS

 implantação de base 

de perdas operacionais, 

sistema que capta as 

perdas financeiras ocorridas 

em operações por falhas 

de processo, traça ações 

corretivas para que elas 

não se tornem recorrentes 

e forma um histórico que 

alimenta a construção de 

modelo para reduzir a 

necessidade de destinar 

capital regulatório a riscos 

operacionais;

 treinamento de 

colaboradores sobre fraude 

e lavagem de dinheiro, 

realizado por cursos de 

ensino a distância. Sobre 

este mesmo tema, as 

unidades de negócio são 

submetidas a avaliações de 

riscos e os funcionários têm 

acesso a cartilhas, no Portal 

do Colaborador. Além disso, 

sempre que necessário são 

tomadas medidas junto aos 

órgãos de repressão. 

Planos Para 2014:

Veja também: Relações com Investidores – Riscos GRI G3 = 4.9
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GOveRNANÇA 
CORPORATIvA

Estrutura organizacional — Em harmonia com seu crescimento, em 
2013 a Seguros Unimed realizou uma série de esforços para aprimorar o que a 
empresa já praticava quanto a boas práticas de gestão, por meio das ações do 
Comitê de Governança Corporativa.

Em 2013, foi criada a 
sEcrEtaria dE goVErnança, 

com o objetivo de estruturar as 

reuniões executivas e comitês 

da companhia, bem como 

desenvolver políticas, regimentos, 

normas e manuais, para cada 

reunião. As principais atribuições 

da área são: 

 Elaborar cronograma anual 

das reuniões ordinárias;

 Formalizar documentos 

necessários (pautas, 

apresentações, relatórios, 

listas de presença e atas);

 Organizar as reuniões 

(salas, apresentações 

e convocações); 

 Assegurar a boa gestão 

das reuniões (tempo de 

apresentação, tema de 

acordo com a pauta, lista 

de presença e gravação 

das reuniões);

 Disponibilizar informações 

e documentação através 

do Portal da Estratégia 

e Governança (pautas, 

apresentações, convocações, 

relatórios, e atas);

 Promover a comunicação 

entre os agentes envolvidos; 

 Elaborar Regulamento para 

cada uma das reuniões 

e comitês executivos da 

companhia, contendo 

definição dos objetivos, 

deveres e responsabilidades, 

composição, instalação, 

funcionamento etc;

a goVErnança da 
sEguros unimEd Possui 
a sEguintE Estrutura:

sistEma unimEd

assEmblÉia gEral

consElho dE 
administração

PrEsidência

dirEtoria ExEcutiVa

rEsPonsabilidadE
social

goVErnança
rElaçõEs com 
inVEstidorEs

árEa gEstão dE riscosouVidoria

auditoria intErna

auditoria 
indEPEndEntE
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consElho dE 
administração

O órgão colegiado é responsável 

pelo processo de decisão e 

direcionamento estratégico da 

Seguros Unimed. tem o dever 

de ser guardião do objeto social 

e do sistema de governança 

da companhia. 

É composto por 17 membros 

com mandato de três anos. 

Eles são eleitos pela Assembleia 

Geral, somente se exibiram os 

comprovantes necessários para 

o cumprimento dos requisitos 

exigidos pela Resolução CNSP 136 

de 07/11/2005 para a posse. Os 

documentos são encaminhados 

à Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP - e as cópias 

autenticadas são arquivadas na 

sede social da Seguros Unimed. A 

seguradora não dispõe de nenhum 

processo para avaliação do 

desempenho do Conselho, nem de 

um mecanismo de comunicação 

direta entre colaboradores e 

este órgão. 

Desde 2012, a companhia 

vem ampliando as práticas de 

boa governança e elegeu, entre 

os membros do conselho, um 

membro Independente.

nome do acionista cargo representante da Empresa

Dr. Raimundo Viana de Macedo  Presidente Unimed Santos

 

Dra. Selma Herculiani. Trad H.S. Souza Vice Presidente Unimed Goiânia

 

Dr. Antônio Oliveira Quevedo Conselheiro Unimed Nordeste Rs

 

Dr. Celso Correia de Barros Conselheiro Unimed Rio

 

Dr. Dalmo Claro de Oliveira Conselheiro - 

 

Dr. Eudes de Freitas Aquino Conselheiro Unimed do Brasil

 

Dr. Luiz Roberto Dib Mathias Duarte Conselheiro Federação das Unimeds de São Paulo

 

Dr. Marcelo Mergh Monteiro Conselheiro Federação das Unimeds de Minas Gerais

 

Dr. Marcelo Zalcberg Cons. Independente -

 

Dr. Márcio de Oliveira Almeida Conselheiro Unimed Vitória

 

Dr. Mohamad Akl Conselheiro Central Nacional Unimed

 

Dr. Nilson Luiz May Conselheiro Federação do Rio Grande do Sul

 

Dr. Orestes Barrozo Medeiros Pullin Conselheiro Federação das Unimeds do Paraná

 

Dr. Orestes Miraglia Júnior Conselheiro Unimed Belo Horizonte

 

Dr. Ricardo Barbosa Ramos Conselheiro Unimed Sergipe

 

Dr. Roberto de Sabóia Bicudo Conselheiro Unimed Cuiabá

 

Dr. Sérgio Ossamu Ioshii Conselheiro Unimed Curitiba

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

comPosição do consElho dE administração

mEmbros da dirEtoria ExEcutiVa

dirEtoria ExEcutiVa

É composta por cinco membros, 

eleitos pelo Conselho de 

Administração, com mandato 

de três anos. É responsável 

pela execução dos processos 

operacionais e financeiros 

estabelecidos pelo Conselho de 

Administração e pela gestão dos 

negócios sociais da empresa, entre 

outras funções.
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GRI G3: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.10

 Elaboração de calendário anual 

para cada reunião com definição de 

pautas fixas; 

 Inclusão, no Portal da Estra-

tégia e Governança, de todas as 

informações das reuniões, como: 

atas, relatórios, apresentações, 

convocações, avisos, etc.- Divul-

gação de informações financeiras 

e estratégicas no Portal da Estra-

tégia e Governança  e no site da 

Seguros Unimed; 

 Obtenção do Selo de Gov-

ernança Corporativa da Unimed do 

Brasil pelo segundo ano (Selo Ouro);

 Implantação, definição e acom-

panhamento das práticas prioriza-

das pela administração;

 Participação mais efetiva dos 

membros do Conselho de Admin-

istração na definição das pautas de 

suas reuniões;

 Reuniões entre o presidente do 

Conselho e os demais conselheiros 

antes da Reunião do Conselho de 

Administração, possibilitando dis-

cussão prévia sobre as   informações 

financeiras e estratégicas da com-

panhia, conferindo maior agilidade e 

produtividade nas reuniões; 

 Reuniões da Diretoria Executiva 

com Superintendentes – RDS;

 Elaboração do Regimento Inter-

no do Conselho de Administração.

dEntrE as açõEs rEalizadas ao longo dE 2013, 
PodEmos dEstacar:

rElaçõEs com 
inVEstidorEs

A Seguros Unimed busca sempre 

manter-se conectada aos seus 

acionistas, ainda mais diante do 

crescimento da companhia. A Área 

de Relações com Investidores 

é a responsável por divulgar 

informações precisas sobre a 

seguradora, demonstrando os 

resultados que a companhia tem 

gerado aos seus sócios, e ampliar 

sua base de acionistas do Sistema 

Empresarial Cooperativo Unimed. 

Em 2013, este trabalho foi realizado 

nos principais eventos do Sistema 

Unimed a Convenção Nacional 

Unimed e o Simpósio Unimed 

Como  canal de comunicação 

entre a empresa e seus acionistas 

e potenciais acionistas, a área 

também publica o Jornal Relações 

com Investidores, que contém os 

destaques bimestrais da empresa. 

Em 2013, ainda reformulou o 

site Relações com Investidores 

(www.segurosunimed.com.br/

investidor), em que é possível 

consultar posições acionárias e ler 

notícias sobre os setores em que a 

companhia atua.

assEmblEia gEral

É composta pelos acionistas 

detentores de ações ordinárias 

(portanto, com direito ao voto), 

com competência prevista em 

lei e atuação dentro de limites 

legais e de estatutos. Os acionistas 

podem ser representados 

por advogado ou procurador 

constituído há menos de um ano 

da data da Assembleia Geral e 

que seja acionista ou membro do 

Conselho de Administração ou da 

Diretoria Executiva. 

A Assembleia Geral Ordinária 

é realizada anualmente, nos três 

primeiros meses seguintes ao 

término do exercício social da 

companhia, e pode ser convocada 

de forma extraordinária quando 

os interesses sociais o exigirem.  

Ela tem os seguintes objetivos: 

eleger membros do Conselho de 

Administração; examinar as contas 

dos administradores; deliberar 

sobre a destinação do lucro líquido 

do exercício anterior; e aprovar 

alteração no capital social.

Ela será convocada pelo 

Presidente do Conselho de 

Administração ou pelo Diretor 

Presidente da seguradora. Na 

ausência deles, por pessoas 

previstas em lei, sendo que seus 

trabalhos são instalados e dirigidos 

pelo Presidente do Conselho 

de Administração e por um 

membro da Diretoria Executiva 

da companhia. Na falta deles, por 

presidente e secretário escolhidos 

pelos acionistas presentes. 

auditoria indEPEndEntE

Verifica a eficiência dos controles 

administrativos e analisa as 

demonstrações financeiras 

apresentadas a todas as partes 

envolvidas nos negócios da 

Seguros Unimed.

Em 2013, os trabalhos 

de auditoria independente 

foram realizados pela Ernest & 

Young Terco.
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o código dE conduta 
Profissional é o instrumento 

que orienta os profissionais e 

os relacionamentos internos e 

externos do Sistema Unimed. Os 

princípios presentes no código 

são dirigidos a colaboradores, 

dirigentes, fornecedores 

e cooperados em cargos 

administrativos.  O código foi 

divulgado em palestras para os 

colaboradores e também é tema 

de curso obrigatório, renovado 

anualmente, na plataforma de 

Ensino a Distância.

Em 2013, a empresa passou a 

contar com o Comitê de Conduta 

Ética, que tem como atribuições 

difundir, atualizar e enraizar as 

diretrizes do Código de Conduta 

Ética na Seguros Unimed. O Comitê 

desenvolve políticas que abordam 

temas como desempenho 

econômico, ambiental e social.

Durante o ano, Seguros 

Unimed sofre apenas sanções 

monetárias, totalizando o valor 

de R$ 246.840 em decorrência 

da não conformidade com leis 

e regulamentos.

GRI G3: 4.8 e 4.9Clique aqui para ler o Código de Conduta

CódIGO de 
CONdUTA 
PROFISSIONAL

 Implementação de um canal específico para o acol-

himento de denúncias de desvio de conduta, que serão 

direcionadas ao Comitê. O desenvolvimento das políti-

cas de conf lito de interesses e sanções administrativas. 

A política de combate à corrupção virá na sequência e 

deverá ser objeto de treinamento pelo Comitê de Con-

duta Ética.

Para 2014

“Preservar o caráter confidencial 

das informações a que temos 

acesso, sejam de natureza 

comercial, estratégica ou 

tecnológica, mantendo-as na esfera 

exclusiva das pessoas envolvidas 

no processo.”

1. Integridade e respeito às leis vigentes no País e às normas internas 

da Unimed

 

2. Proteção ao patrimônio físico, moral e intelectual da Unimed

 

3. Relacionamento com os cooperados

 

4. Valorização do capital humano

 

5. Compromisso com os clientes

 

6. Respeito ao meio ambiente

 

7. Uso das informações e dos meios de informática

 

8. Relacionamentos externos construtivos

PrincíPios quE nortEiam o código:
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junto com o crEscimEnto da EmPrEsa, o 

portfólio da Seguros Unimed avançou em 2013. 

Isso porque a companhia iniciou a estruturação do 

segmento Patrimonial, para o lançamento de um novo 

produto em 2014. O seguro patrimonial se somará 

aos produtos das categorias Vida, Previdência, Saúde 

e Odonto. O conjunto, destinado para pessoas físicas 

e jurídicas em todo o país, garante mais do que 

coberturas e indenizações, ele também contribui para 

melhor qualidade de vida e estabilidade financeira.

PROdUTOS 
e SeRvIÇOS

Ao final de 2013, constavam 36 produtos no portfólio da seguros unimed, 
disponível nos seguintes links: 

 Produtos para pessoas físicas http://www.segurosunimed.com.br/para-voce 

 Produtos para empresas http://www.segurosunimed.com.br/para-empresa 

 Produtos da Unimed Odonto http://www.unimedodonto.com.br

“O logo e o slogan da 
empresa transmitem 
todos os nossos 
conceitos e significados. 
Para redesenhar a marca, 
foi preciso analisar desde 
a nossa raiz, transmitir os 
nossos valores para um 
símbolo e uma frase e 
apresentá-los de forma 
que o nosso público 
perceba exatamente 
como nós somos.”

Henrique João Dias, 
Superintendente de 
Marketing e Produtos 
da Seguros Unimed

rEPosicionamEnto da marca

O ano de 2013 da Seguros Unimed foi marcado por 

seu crescimento no mercado e pelo reposicionamento 

de sua marca. A seguradora passou a adotar a 

assinatura “Conectados para Cuidar de Você” – antes 

assinava “Cuidado Inspirado em Você”. O novo 

posicionamento surgiu após um estudo de branding, 

que trouxe duas alterações importantes: a referência a 

“conexão” e o redesenho do logotipo. Com tom mais 

forte, o azul permaneceu como a cor predominante da 

marca por transmitir confiança, calma e segurança. 

A campanha de comunicação do 

reposicionamento contou com quatro filmes, que 

retratam os segmentos de atuação da empresa 

a partir de depoimentos de pessoas que estão 

conectadas à Seguros Unimed. Ela foi veiculada em 

veículos impressos, onlines e out of home; rádio; 

tablet e propagandas em alguns aeroportos do país. 

Para reforçar a nova marca, a companhia lançou, 

ainda, o blog da Seguros, com informações sobre 

os segmentos em que atua, e o Portal do Corretor, 

direcionado a esses profissionais.

O reposicionamento da marca faz parte da 

estratégia de longo prazo da empresa, que propõe 

três grandes metas: Custos Competitivos, Dispersão de 

Riscos e Gestão da marca. 
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O número de registro 
da Seguros Unimed 
junto à ANS (Agência 
Nacional de Saúde 
Suplementar) e à Susep 
(Superintendência de 
Seguros Privados) é 
publicado em seus 
materiais publicitários 
institucionais. O site 
da seguradora tem 
link de acesso ao site 
desses órgãos.

EncontrE o sEu sEguro

Para facilitar a busca do seguro mais apropriado ao 

perfil do potencial cliente ou de sua empresa, o site 

da Seguros Unimed passou a contar com a ferramenta 

de pesquisa Encontre o seu Seguro. Ela apresenta as 

opções de produtos que a empresa oferece de acordo 

com as necessidades e os interesses informados pelo 

visitante do site.

E-commErcE

Em 2013, como parte do reposicionamento da marca, 

a Seguros Unimed aderiu à tendência de vendas pela 

internet e lançou seu canal E-commerce. Em fase 

piloto, a plataforma comercializa os seguros Vida. A 

contratação é simples e rápida: deve demorar um 

minuto para a cotação e cinco para a contratação. 

O processo segue o padrão, com intermédio de um 

corretor parceiro, que pode ter seu próprio canal de 

venda. As Unimeds também podem ter seus canais 

personalizados. O projeto fortalece os laços da 

companhia com os corretores, já que prevê aumento 

das vendas, e se conecta ainda mais com os clientes.

dEsafio Para 2014 

PARA ClIENtE PESSOA FíSICA, 

CANAl DO CORREtOR 

E ASSOCIAçõES

 Seguros Patrimoniais

 Seguro Viagem

 Responsabilidade Civil Médi-

ca Individual

 Compreensivo Residencial

 Previdência Privada

PARA PESSOA JURíDICA

 Odontologia

GRI G3: 2.2, 2.9 e PR3

seguros saúdePlano de saúde

Os dois são serviços 
particulares de atendimento 

médico-hospitalar, 
porém sua principal 

diferença está na rede de 
atendimento oferecida. a 
seguros unimed foca seu 
negócio em comercializar 

seguros saúde.

O plano de saúde oferece aos 

seus clientes atendimento médico-

hospitalar através de uma rede 

credenciada de profissionais, 

hospitais, laboratórios e clínicas. Este 

tipo de serviços é fiscalizado pela 

ANS — Agência Nacional de Saúde.

...mas afinal, qual a diferença entre um Plano de Saúde  e o Seguro Saúde?

o sEgmEnto saÚdE É o maior gErador dE rEcEitas 
da sEguros unimEd E tambÉm dEsPErta algumas 

dÚVidas...

O seguro saúde, além de oferecer 

atendimento médico-hospitalar 

através da rede credenciada, 

também possibilita atendimento 

através de profissionais, 

clínicas, hospitais e laboratórios 

particulares a livre escolha 

dos clientes, possibilitando o 

reembolso das despesas. Estes 

seguros são fiscalizados pela 

ANS — A Agência Nacional de 

Saúde Suplementar, que é a 

agência reguladora vinculada ao 

Ministério da Saúde.
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instituto suPErar (www.
institutosuperar.com.br)

Há seis anos, a seguradora 

patrocina o Instituo 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. 

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 2014 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 do País 100% adaptado.

Praça Vinícius dE 
moraEs

A Seguros Unimed também 

realizou ações de manutenção 

da Praça Vinícius de moraes, no 

morumbi (São Paulo), mostrando 

mais uma vez seu cuidado com o 

bem-estar das pessoas e respeito 

com o meio ambiente. Além da 

revitalização, a seguradora realizou 

Oficinas com atividades lúdicas 

PATROCÍNIOS  
e eveNTOS

A essência da seguros unimed é “viver bem, cuidar do presente e garantir 
o futuro”. Uma das ações que seguem esse lema é o patrocínio à eventos e 
organizações esportivas que promovem a saúde e a qualidade de vida.

como a “Oficina Baguncinha” 

atendendo as crianças da 

comunidade do entorno. 

cbf

Em 2013, a seguradora assinou 

contrato com a Confederação 

brasileira de Futebol  para patrocínio 

das Seleções brasileiras de Futebol 

(Principal, Olímpica, Sub 15, Sub 17, Sub 

20, Sub 23 e Seleções Femininas) 

e da própria CbF. O contrato tem 

vigência de seis anos, com início em 

01/06/2013 e término em 31/07/2019. 

Com isso, a Seguros Unimed 

terá sua marca exposta no 

backdrop padrão da CbF em 

todas as entrevistas, na placa de 

publicidade estática em amistosos 

de mando da CbF e em todos 

os treinos das seleções, além de 

hospitality center para convidados 

nos treinos da Seleção.  Além disso, 

terá sua logomarca exposta no site 

oficial da CBF como patrocinador, 

poderá utilizar o logo da CbF nas 

carteirinhas do seguro saúde, 

envelopes e demais canais de 

venda e materiais publicitários.

corridas dE rua

Há três anos, a Seguros Unimed 

patrocina corridas de rua pelo brasil 

e convida seus clientes a participar 

das provas. Em 2013, a empresa 

deu apoio a 6 etapas da Eco 

Run, sendo elas em brasília, belo 

Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Porto Alegre e Salvador. também 

patrocinou as corridas Vênus-RJ e 

W Run-SP – sendo elas focadas no 

público feminino. 

E, pela primeira vez, a 

seguradora promoveu sua própria 

corrida de rua, o treinão Seguros 

Unimed, e ocorreu Praça Vinícius 

de moraes, zona sul de São Paulo. 

Os clientes e o público em geral 

foram convidados a participar de 

grupos de corrida e caminhada, 

com acompanhamento de 

profissionais de educação física 

e esportes. também houve 

atividades de alongamento 

e estandes para avaliação 

física, orientação nutricional 

e massagem. Ao todo, 500 

pessoas participaram do treinão 

Seguros Unimed.

Corridas de rua

SEGUROS UNImED  |  RElAtóRIO DE SUStENtAbIlIDADE 2013  |  39EMPRESA

http://www.institutosuperar.com.br
http://www.institutosuperar.com.br
http://www.atitudenoesporte.com.br
http://www.atitudenoesporte.com.br


EsPaço VEja

Pela primeira vez, a empresa 

participou do Espaço Cultural Veja, 

montado pela Revista Veja na praia 

de Riviera de São lourenço, em 

bertioga, na alta temporada. Ali, a 

Seguros Unimed ofereceu testes 

de bioimpedância, que medem 

a gordura corpórea nas pessoas, 

seguido de breve consulta com 

nutricionista e oficinas diárias 

sobre receitas fáceis e leves para 

o verão.

conVEnção nacional 
unimEd

Na 43ª Convenção Nacional 

Unimed, promovida pela Unimed 

do brasil no mês de setembro, 

em belo Horizonte, a Seguros 

Unimed promoveu ações para o 

aumento de capital. Como parte 

da promoção Viva a Vida, sorteou 

cinco automóveis zero quilômetro 

para as Unimeds que adquiriram 

produtos da seguradora ou 

que aumentaram a importância 

contratada. Além disso, 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.

congrEsso nacional 
sobrE gEstão dE PEssoas 
(conarh 2013)

Em 2013, pelo terceiro ano 

consecutivo, a seguradora foi 

patrocinadora prata do maior 

evento de gestão de pessoas 

da América latina, realizado em 

São Paulo. A participação da 

seguradora no CONARH aproxima 

a empresa aos maiores executivos 

de Recursos Humanos do país, que 

são seus potenciais clientes.

simPósios rEgionais 
das unimEds, unicrEds 
(cooperativas de crédito) 
E sincors (sindicatos dos 
corretores)

Eventos regionais promovidos em 

todo o brasil.

deMONSTRAÇõeS 
FINANCeIRAS

Para visualizar as 
demonstrações 
financeiras, acesse os 
links ao lado:

unimEd sEguradora s.a.
 

 

 DF_Unimed Seguradora 2013 http://ri.segurosunimed.com.br/wp-con-

tent/uploads/2012/08/DF_Unimed-Seguradora-2013.pdf

 

 

 DF_Unimed Seguradora 2012 http://ri.segurosunimed.com.br/wp-con-

tent/uploads/2012/08/DF_Unimed-Seguradora-2012.pdf

 

 

 DF_Unimed Seguradora 2011 http://ri.segurosunimed.com.br/wp-con-

tent/uploads/2012/08/DF_Unimed-Seguradora-2011.pdf

 
 

unimEd sEguros saÚdE s.a.
 

 

 DF_Unimed Seguros Saúde 2013 http://ri.segurosunimed.com.br/wp-

content/uploads/2012/08/DF_Unimed-Seguros-Saude-2013.pdf

 

 

 DF_Unimed Seguros Saúde 2012 http://ri.segurosunimed.com.br/wp-

content/uploads/2012/08/DF_Unimed-Seguros-Saude-2012.pdf

 

 

 DF_Unimed Seguros Saúde 2011 http://ri.segurosunimed.com.br/wp-

content/uploads/2012/08/DF_Unimed-Seguros-Saude-2011.pdf

Espaço Veja
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a gEstão dE sustEntabilidadE da Seguros Unimed 

é orientada pela área de Responsabilidade Social. As 

atividades para incorporar aspectos socioambientais 

no dia a dia das operações são desenvolvidas 

pelas áreas responsáveis de maneira independente, 

porém alinhada aos princípios da sustentabilidade 

disseminados na companhia. Outras são elaboradas 

com o suporte de Responsabilidade Social, que 

também tem iniciativas próprias. 

Em 2013, a integração da sustentabilidade no 

planejamento estratégico teve um salto significativo 

por meio de um Diagnóstico de Sustentabilidade e 

norteada pelos Princípios para Sustentabilidade em 

Seguros, que se desdobrará em 2014 com projetos e 

ações de melhoria. Para mais informações: Integração 

no planejamento estratégico.

GeSTÃO de 
SUSTeNTAbILIdAde

Estrutura dE gEstão dE sustEntabilidadE

Os Princípios para sustentabilidade em seguros (PSI, sigla em inglês) 
são contemplados em três dimensões (ambiental, social e de governança) e 
foram estabelecidos pela Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas 
para o meio Ambiente (UNEP-FI, sigla em inglês), em parceria com a indústria 
global de seguros. Os PSI foram lançados durante o 48º Seminário Anual da 
IIS (International Insurance Society), evento realizado em 2012, durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). 
Fonte: CNseg

PrEsidência
E dirEtoria

comitê 
ExEcutiVo

rEsPonsabilidadE social

gruPos dE 
trabalho

Gestores e suas 

equipes de 

diversas áreas

SEGUROS UNImED  |  RElAtóRIO DE SUStENtAbIlIDADE 2013  |  45SUSTENTABILIDADE



corretores

colaboradores

clientes

sistema unimed

gestores e 
órgãos regulares

gestores e 
lideranças 

empresariais

acionistas

grupos setoriais

fornecedores

PÚblicos dE intErEssE 
da sEguros unimEd

rElatórios dE sustEntabilidadE

Nesta edição do relatório de 

sustentabilidade, as ações 

específicas para cada público 

foram reorganizadas em páginas 

dentro do item Sustentabilidade. 

Alguns títulos foram revisados, para 

facilitar o acesso às informações 

ligadas a cada um deles. 

A elaboração deste relatório 

contou com o envolvimento 

das áreas, tanto para validar sua 

estrutura e fornecer informações 

complementares sobre as iniciativas 

levantadas em reunião, como para 

fazer sugestões para este site.

Conheça as edições anteriores 

do Relatório de Sustentabilidade da 

Seguros Unimed, que é elaborado 

desde 2010 segundo as diretrizes 

da GRI (Global Reporting Initiative).

 Relatório de Sustentabilidade 2010 http://sustentabilidade.segurosunimed.com.br/wp-content/uploads/2014/03/

Seguros-Unimed-Relat%C3%B3rio-de-Sustentabilidade-2010.pdf

 

 

 Relatório de Sustentabilidade 2011 http://sustentabilidade.segurosunimed.com.br/wp-content/uploads/2014/03/

Seguros-Unimed-Relat%C3%B3rio-de-Sustentabilidade-2011.pdf

 

 

 Relatório de Sustentabilidade 2012 http://sustentabilidade.segurosunimed.com.br/wp-content/uploads/2014/03/

Seguros-Unimed-Relat%C3%B3rio-de-Sustentabilidade-2012.pdf

PÚblicos dE intErEssE

A atuação da Seguros Unimed 

em sustentabilidade também está 

baseada no bom engajamento e 

atendimento aos seus públicos de 

interesse. São desenvolvidas ações 

de relacionamento de diferentes 

abordagens, de acordo com os 

objetivos da seguradora e as 

necessidades e os anseios destes 

públicos, identificados a partir do 

diagnóstico de sustentabilidade 

realizado em 2010.

Desde 2002, a empresa é associada ao Instituto 
Ethos de Empresas e responsabilidade social. 
trata-se de uma organização não governamental, 
criada com a “missão de mobilizar, sensibilizar e 
ajudar as empresas a administrar seus negócios 
de forma socialmente responsável, tornando-
as parceiras na construção de uma sociedade 
sustentável e justa”. todos os anos, a seguros 
unimed participa de eventos organizados pelo 
Instituto Ethos junto a outras empresas.

GRI G3: 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16
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Em 2013, ao rEVisar o 
PlanEjamEnto EstratÉgico, 

lideranças de diferentes 

áreas se embasaram em um 

Diagnóstico de Sustentabilidade 

e puderam discutir os riscos e as 

oportunidades da organização do 

ponto de vista da sustentabilidade. 

Ao plano, foram integrados os 

desafios socioambientais que 

estão nas agendas e pautas de 

partes interessadas da companhia 

como: clientes, corretores, 

colaboradores e o Sistema 

Unimed. Esta integração, também 

está presente em ações de 

melhorias, projetos e indicadores 

de sucesso das metas de negócio 

da companhia para 2014. 

O Diagnóstico de 

Sustentabilidade, realizado com 

apoio da Rever Consulting, contou 

com a priorização de temas de 

sustentabilidade, levantamento e 

análise de melhores práticas do 

setor, padrões e compromissos 

internacionais. A priorização de 

temas de sustentabilidade se 

baseou neste levantamento e no 

INTeGRAÇÃO NO 
PLANeJAMeNTO 
eSTRATÉGICO

atual contexto de crescimento da empresa, levando 

em conta temas que ref letem as expectativas dos 

públicos de interesse da companhia nos diversos 

segmentos de seguros e a inf luência destes temas no 

sucesso dos negócios.

Foram utilizados como norteadores desta 

discussão os compromissos: Princípios para a 

Sustentabilidade em Seguros (PSI) – estabelecidos 

pela Iniciativa Financeira do Programa das Nações 

Unidas para o meio Ambiente (UNEP-FI) - e o modelo 

de Excelência de Gestão, estabelecido pela Fundação 

Nacional da Qualidade com o objetivo de orientar 

uma boa gestão. Estas referências já eram utilizadas 

pela empresa, mas exerceram maior peso no 

último planejamento. 

Os esforços da seguradora nos próximos 

anos terão como focos cinco temas, definidos no 

planejamento estratégico: Qualidade do serviço 

e atendimento; Inovação de produtos e serviços 

responsáveis; Educação e comunicação para clientes; 

Gestão da cadeia de valor; e Privacidade e segurança 

de dados de clientes.

Após a aprovação do Planejamento Estratégico 

da companhia, que é realizada em paralelo e em 

convergência com o Planejamento Orçamentário, 

serão definidos projetos e ações com objetivos, 

metas e indicadores para implantação dos temas 

pelas diferentes áreas da Seguros Unimed.

GRI G3 1.2

Uma das reuniões do Planejamento
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MeIO AMbIeNTe

diminuir o imPacto ambiEntal 
da empresa e contribuir para a 

conservação dos recursos naturais 

também são preocupações 

que a Seguros Unimed procura 

atender interna e externamente. 

Este trabalho é liderado pela 

área de Responsabilidade 

Social e realizado em conjunto 

com Gestão Administrativa, 

tecnologia da Informação, Central 

de Documentação, Emissão e 

Faturamento, Atenção à Saúde, 

Unidade de Saúde e Qualidade de 

Vida e Gestão de Pessoas. Em 2013, 

o total dos investimentos feitos 

para proteção ambiental foi de 

R$ 168 mil.

Conheça as ações de gestão 

ambiental monitoradas pela 

empresa, com o objetivo de 

melhor aproveitar os recursos 

naturais que utiliza:

infraEstrutura

Digitalização de documentos em papel – todos 

os documentos da empresa arquivados no Centro 

de Documentação (CEDOC) são digitalizados para 

evitar desperdício de papel e custos com impressão 

e distribuição. também são documentos digitais na 

Seguros Unimed holerite, folha de ponto, guia médico 

e autorização de guias de exames e de consultas.

 sistema spekx – armazena e monitora por 

computador todos os processos utilizados por 

diversas áreas, o que elimina a necessidade de 

cópias e de trânsito de documentos. 

 Pilhas e baterias – um coletor específico no 

hall da matriz recebe esses objetos, que são 

encaminhados para reciclagem pela empresa 

tramppo Gestão Sustentável.

 resíduos ambulatoriais – os materiais 

perfurocortantes descartados pelo ambulatório 

são encaminhados para destinação correta 

por 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).

 remédios vencidos – os colaboradores podem 

doar medicamentos e injetáveis vencidos, 

que serão encaminhados o descarte correto, 

segundo diretrizes da RDC306/04 da Anvisa e 

resolução 358/05 do Conama.

 Prédios da matriz (seguros unimed e 
Palmares) – além das lixeiras seletivas, possuem 

equipamentos mais eficientes para evitar o 

desperdício de água e energia, como torneiras 

automáticas com sensores, sistema de ar-

condicionado Set Free, lâmpadas f luorescentes 

e ref letores de alumínio anodizado (com alta ref 

letância e grau de pureza de 99,85%).

 resíduos sólidos – a empresa realiza coleta 

seletiva dos materiais descartados, para que 

sejam reciclados, o que, consequentemente, 

ajuda na geração de renda para comunidades 

em vulnerabilidade social. 

 Edifício Palmares – tem piso de granito no 

interior, que reduz o uso de ar-condicionado; 

piso permeável na calçada; ar-condicionado 

abastecido com gás menos poluente; cadeiras e 

mesas de madeira certificada (FSC); lâmpadas  

f luorescentes e cisterna, que armazena água da 

chuva para reuso na limpeza e jardinagem.

consumo dE água E EnErgia

rEsíduos sólidos (material coletado em kg)

á
g

u
a

Pa
PE

l
Pl

ás
ti

c
o

jo
rn

a
l

En
Er

g
ia

Pa
PE

lã
o

a
lu

m
ín

io
n

ão
 r

Ec
ic

l.

5.292 m

1.599

756

690

43.651 Kw

1.489

123

17.234

3.486 m³

1.871

840

790

34.255 Kw

1.366

93

28.745

6.481 m

1.185

555

546

84.208 Kw

1.157

134

11.587

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

6.156 m

1.112

695

437

84.187 Kw

1294

157

13.897

Fonte: Sabesp/AES Eletropaulo

Fonte: 2A Reciclagem
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GRI G3: eN1, eN3, eN7, eN8, eN16, eN18, eN22, eN27 e eN30

A meta de plantar a quantidade de árvores 
necessária para compensar a estimativa de suas 
emissões de carbono equivalente não foi realizada 
em 2013. O desafio continua como meta para 2014.

combustíVEis

EnErgia ElÉtrica
E água

matErial dE
consumo

Produção dE
rEsíduos

transPortE dos
funcionários

transPortE aÉrEo

2011 32
%

2011 4 22,70

2011 6 34,05

2011 7 39,72

2011 22 124,86

2011 29 164,59

2012 31,86

2012 4,27 24,24

2012 5,98 32,28

2012 7,42 42,02

2012 21,47 121,83

2012 29,3 166,32

2013 31,86

2013 4,89 23,09

2013 5,68 31,93

2013 7,92 41,09

2013 22,07 126,99

2013 29,8 169,32
ESCOPO 1 (emissões diretas) • ESCOPO 2 (emissões indiretas de energia) • ESCOPO 3 (outras emissões indiretas)

EmissõEs (em toneladas de CO
2
)

As emissões decorrentes da operação da Seguros Unimed em 2013 estão 

demonstradas na tabela abaixo.

PROJeTO ReCICLO

As carteirinhas de seguro saúde, recurso básico dos 

negócios da Seguros Unimed, são o motivo deste 

projeto dirigido aos públicos interno e externo. O 

objetivo é promover o descarte correto do material, 

já que ele é 100% reciclável. O projeto conta com 

máquinas “Papa Cartão” (urnas com manivela para que 

o usuário corte o cartão) instaladas no prédio da matriz 

e nas estações Paraíso e Consolação do metrô de São 

Paulo e no Shopping Continental.

Em 2013, o projeto realizou oficinas de educação 

ambiental com crianças em CEUs (Centro Educacional 

Unificado) e no Shopping Continental. Além disso, 

foi iniciado projeto piloto de distribuição de mini 

máquinas, mais fáceis de transportar, a alguns clientes.

A empresa parceira neste projeto é a RS de 

Paula, que destina os resíduos para que sejam 

reaproveitados na confecção de capas de cadernos, 

crachás, réguas, jogos americanos e outros itens. 

Em 2013, foram reciclados aproximadamente 

74 mil cartões.

PROGRAMA ATITUde SUSTeNTÁveL

Para que as ações de redução de consumo realmente 

diminuam o impacto ambiental da companhia, 

são promovidas campanhas de racionalização que 

envolvem seus colaboradores, os usuários dos 

recursos naturais  no dia a dia. Elas também ajudam a 

cumprir o planejamento estratégico do Programa de 

Eficiência Administrativa.

Os andares do prédio da matriz e os Escritórios 

Regionais participam de uma competição e, para que 

atinjam as metas de redução mínima do consumo 

de água (5%), energia (5%) e impressões (25%). Os 

vencedores são divulgados mensalmente. 

 água e Energia – o consumo consciente desses 

recursos também é estimulado por avisos 

fixados nas torneiras e interruptores. Em 2012, o 

consumo do novo prédio da matriz passou a ser 

incluído nos indicadores de água e energia. De 

2012 para 2013 não houve mudança significativa 

nos valores de consumo de água e energia.

 impressões – os colaboradores são incentivados 

a reduzir o número de impressões e a utilizar 

a frente e o verso do papel. Em 2013, foram 

economizados aproximadamente 1,7 milhão de 

folhas e R$ 47 mil de custos de impressão.

181,61
180,84

180,02

Projeto Reciclo
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Por mEio da marca 
“conEctados Para cuidar 
dE Você”, a Seguros Unimed 

desenvolve uma série de 

ações para incentivar o hábito 

de qualidade de vida entre 

seus clientes. 

A vocação pelo cuidado se 

manifesta no estímulo ao esporte 

e atividades físicas, no combate 

ao sobrepeso e em campanhas 

de prevenção de doenças; na 

qualidade dos serviços oferecidos 

e excelência no atendimento; e na 

adoção de uma comunicação clara 

e simplificada. 

Em 2013, a empresa iniciou um 

importante projeto de Clientividade 

para fortalecer os laços junto aos 

seus clientes e, ainda, aprimorar a 

satisfação com relação aos seus 

produtos e serviços.  Para isso, 

está construindo um modelo de 

comportamentos e atitudes, junto 

aos seus colaboradores, de modo 

a tornar o cliente o centro das 

operações da companhia.

A conexão da seguradora 

com seus clientes deve crescer 

ainda mais em 2014, quando 

serão iniciadas as atividades no 

segmento Patrimonial.

unidadE dE intEligência Em saÚdE

Área que coletará dados 

como: causas de sinistros e 

comportamento de custos 

assistenciais. Estes dados 

serão utilizados para auxiliar 

o direcionamento de ações 

preventivas e propor medidas de 

redução de custos vindos dos 

sinistros. A empresa adquiriu o 

software SAS Fraud Framework para 

prospecção dos dados e detecção 

de possíveis fraudes nos pedidos 

de sinistros. 

GRI G3: 2.7

mais de 6 milhões 
de clientes

 Clientes da Seguros Unimed: médicos, funcionários, empresas contratantes e usuários de planos de saúde das 

cooperativas médicas, companhias de todos os segmentos e corretores (pessoa física e jurídica).

eM 2013...

 Foram selecionados 8 mil segurados com provável 

perfil crônico de diabetes e 1.500 foram incluídos no 

Programa de Gerenciamento de Condições Crônicas 

(GCC), do Saúde em Harmonia.

 Foram realizadas palestras, campanhas de vacinação, 

e estação de saúde (com medição de peso, altura, glice-

mia e pressão) nas empresas clientes, além de divul-

gação de material impresso sobre temas como alergia, 

estresse, diabetes e hipertensão.

 O médico de Relacionamento e o enfermeiro de 

Atenção à Saúde da Seguros Unimed participaram de 

comitês de saúde nas empresas clientes.

 Mais de 5 mil segurados foram cobertos com a pre-

sença de uma ambulância durante eventos.

 A companhia seguiu com o patrocínio dos grupos 

de caminhada e corrida do Sebrae Nacional, empresa 

cliente. Com a iniciativa, a atividade física foi inserida 

nos hábitos dos profissionais. Participaram das ativi-

dades 78 segurados, sendo que a média mensal foi de 

70 participantes.

 Aumento da captação de segurados com condições 

crônicas e desenvolvimento de ações focadas nos cli-

entes que mais impactam a sinistralidade. 

 Operação da ferramenta de detecção de fraude e 

abusos e dos estudos estatísticos, para ajudar a manter 

a sinistralidade sob controle.

PARA 2014:

 Incremento das ações da área de medicina primária, 

com ações de promoção da saúde, proteção e preven-

ção de doenças, para que os clientes reconheçam mais 

valor nos serviços que compram e que disseminem a id-

eia de que a seguradora promove a saúde e não apenas 

o cuidar de doenças.

PROMOÇÃO 
dA SAÚde

saÚdE Em harmonia

O principal programa de incentivo à saúde dirigido 

aos clientes da Seguros Unimed, o Saúde em 

Harmonia é dividido em três módulos: medicina 

primária,  módulo de Gerenciamento de Condições 

Crônicas e Home Care. O módulo de Gerenciamento 

de Condições Crônicas ganhou mais adeptos 

em 2013, e ele trabalha a prevenção de doenças 

crônicas, estimula o autocuidado e busca diminuir as 

intercorrências clínicas.

A divulgação de conteúdos, uma das ações do 

programa, foi modernizada. Foram repaginados o 

material impresso, digital (acessível no Portal Saúde), 

as palestras e campanhas. Foi lançado o blog da 

Seguros, com dicas de saúde e qualidade de vida. 

O conteúdo também é divulgado na página do 

Facebook da companhia. 

O trabalho do Saúde em Harmonia começa 

com a estratificação de carteira ou a aplicação de 

um questionário sobre o perfil de saúde e estilo de 

vida dos clientes, para que seja possível identificar 

seus possíveis riscos de saúde. Então, os clientes 

com perfil para o programa de gerenciamento de 

condições crônicas e que aceitarem participar, são 

orientados de acordo com suas necessidades a 

adotar hábitos preventivos e mais saudáveis. Este 

atendimento é feito por telemonitoramento, visitas 

ou assistência domiciliar.
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QUALIdAde NO 
ATeNdIMeNTO

a qualidadE dos sErViços 
e a excelência no atendimento 

são questões-chave quando 

pensamos na conexão da Seguros 

Unimed com seus clientes. Por 

isso, a empresa busca aprimorá-las 

a cada ano, estabelecendo uma 

comunicação mais clara com esse 

público de interesse.

A área responsável por 

analisar e procurar as soluções 

para as manifestações 

dos clientes é a de CRm, 

CustomerRelationshipManagement. 

Em 2013, a unidade reforçou seu 

trabalho na segmentação de 

clientes, em que são classificados 

de acordo com seu resultado 

e variáveis estratégicas, para 

direcionar o atendimento de modo 

mais eficiente e personalizado.

PEsquisas dE satisfação

Anualmente, a Seguros Unimed 

realiza pesquisas qualitativas 

e quantitativas com clientes 

pessoa física e áreas de Recursos 

Humanos de empresas clientes. 

O objetivo é avaliar a satisfação 

em relação aos seguros 

contratados e ao atendimento 

da companhia.

Os clientes são questionados 

sobre identidade, relevância, índice 

de retenção e fidelização à marca. 

Quanto à satisfação, são levados 

em conta aspectos como venda, 

preço, produto e atendimento. 

Os resultados da pesquisa 

são usados para promover as 

melhorias necessárias.

ProjEto cliEntiVidadE

Em 2013, a seguradora deu início 

a este projeto que busca construir 

um modelo de comportamentos 

e atitudes para os colaboradores 

da companhia, tornando o 

cliente o centro das operações 

da companhia, com o objetivo 

de conquistar e fidelizar clientes 

de toda sua cadeia de valor. 

Foram realizadas reuniões com 

dirigentes, clientes e corretores, 

PARA 2014:

 Sensibilização dos colabora-

dores da companhia para o projeto;

 Criação de um manifesto, para 

conhecimento dos colaboradores;

 Entrega do Código de Clientivi-

dade a todos os colaboradores. 

“A pesquisa de mercado permite levantar informações relevantes sobre nosso 
negócio, os concorrentes e, especialmente, sobre a percepção que os clientes 
têm a respeito da marca e dos serviços prestados. A partir dela, avaliamos 
oportunidades para criar ações e vantagens competitivas sustentáveis, que 
embasarão o nosso planejamento estratégico anual.”

Cibele Goulart, coordenadora de Marketing Institucional

satisfação
dE Vida

satisfação
dE saÚdE

satisfação
PrEVidência

satisfação
odontológico

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2013

cliEntEs - qualidadE no atEndimEnto

para identificar oportunidades 

de melhoria nas ações atuais e 

iniciar a criação do Código de 

Clientividade da empresa.

O projeto busca fortalecer a 

cultura de Clientividade dentro 

da empresa e segue a ideia de 

conectividade com os clientes, 

presente no reposicionamento 

da marca.

sEgurados

Em 2013, a pesquisa 

quantitativa com clientes 

entrevistou 356 usuários de 

produtos da Seguros Unimed. As 

principais conclusões tiradas a 

partir da opinião deles foram: 

 Os quesitos pior avaliados 

do ramo Saúde foram 

“vínculo com a seguradora” 

e “valorização do cliente”; os 

pontos de atenção devem 

ser “cobertura do seguro” 

e “burocracia”.

 As principais características 

dos segmentos Vida e 

Previdência são “alto 

nível de confiança” e 

“menor vínculo”.
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eM 2013, A OUvIdORIA....

 Contribuiu para melhora da classificação da segura-

dora no site Reclame Aqui. Desde 2012, o órgão tem a 

responsabilidade de responder os clientes que se mani-

festam neste site. 

 Se adequou aos critérios e normativos divulgados 

pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), 

especialmente com a aquisição e a operação de seu 

0800 específico.

 Participou do I Curso de Capacitação de Ouvidores 

promovido pela ANS. 

 Manteve a média de prazo para respostas aos clien-

tes, mesmo com o aumento das demandas, em até cin-

co dias úteis nos casos de Saúde e Odonto e de sete 

dias úteis para Seguros e Previdência. 

 teve índice de agradecimento dos clientes de 

10,16% e 62 agradecimentos espontâneos.

610

procedentes

improcedentes

arquivadas

57.7%

41.1%

1.14%

dE cliEntEs

352

251

7

demandas

nÚmEros da ouVidoria
em 2013:

GRI  G3: PR5

rh das EmPrEsas cliEntEs:

Pesquisa quantitativa feita em 2013 entrevistou 424 

profissionais de RH, responsáveis por contratar os 

produtos da seguradora. Além dos seguros Saúde e 

Vida, também foi possível avaliar o grau de satisfação 

com os produtos Previdência e Odonto.

fErramEntas

Proativa – com esta ferramenta, o próprio cliente pode 

buscar informações sobre o produto contratado. Com 

isso, a área de Relações Empresariais e Gestão de 

Apólices faz com que a Seguros Unimed mantenha 

um comportamento proativo perante o cliente e com 

que a obtenção de respostas e o atendimento aos 

clientes sejam mais rápidos. 

Os objetivos são:

 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.

boletim quinzenal – é enviado por e-mail para os 

clientes, com informações claras e objetivas sobre 

os questionamentos mais frequentes feitos por eles. 

Nele também são divulgados os diferentes canais de 

comunicação com a Seguros Unimed.

fórum dE discussão das dEmandas dE 
cliEntEs

Em 2013, a área de CRm realizou o Fórum de 

Discussão de CRm, a cada três meses, para discutir 

casos de atendimento ao cliente com as áreas 

envolvidas e sugerir melhorias nos processos. 

As manifestações de clientes e parceiros 

que chegam por ligações para a Central de 

Relacionamento, mensagens para a Ouvidoria, contatos 

com os Escritórios Regionais, e-mails e publicações no 

Facebook e twitter são reunidas em relatórios mensais 

da área de CRm. São registradas desde simples 

consultas até as solicitações ou reclamações.

ouVidoria

Este canal está disponível para solucionar problemas 

apresentados pelos clientes. também trabalha 

para gerar recomendações sobre procedimentos e 

condutas da empresa, de modo que os conf litos não 

voltem a ocorrer. 

Para 2014, a Ouvidoria 
pretende promover 
aumento gradativo 
do seu quadro de 

colaboradores e, assim, 
ampliar o poder de 
análise e avaliação 

das demandas 
apresentadas e oferecer 

maior qualidade das 
recomendações de 

melhoria de processos.
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treinão Seguros Unimed

AÇõeS de ReLACIONAMeNTO 
PARA CLIeNTeS 

A área de CRm (Customer Relationship Management) 

promove ações que vão desde o envio de cartão em 

datas comemorativas até a promoção de eventos. 

Essas ações tem o objetivo de fidelizar a sua carteira 

de clientes.

APOIO à CULTURA

A Seguros Unimed patrocinou o espetáculo 

“batalha de Arroz num Ringue para Dois”, em suas 

duas temporadas: paulistana e f luminense. também 

apoiou a peça “mães Iradas”, “Os Homens São de 

marte... e é pra lá que eu Vou”, “Razões Para Ser bonita”, 

“O Gato de botas”, além do Festival Internacional 

de londrina.

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.

GRI 4.16

AÇõeS de 
ReLACIONAMeNTO

A decisão da seguros 
unimed por 
reposicionar sua marca, 
entre outros motivos, 
teve a intenção de 
aumentar a interação 
da empresa com 
todos seus públicos. A 
seguradora se conecta 
a clientes por meio das 
seguintes ações:

CORRIdAS de RUA

Há três anos, a Seguros Unimed patrocina corridas 

de rua pelo brasil e convida seus clientes a participar 

das provas. Em 2013, a empresa deu apoio a corridas 

como a Eco Run, realizada em seis cidades, a Vênus, 

no Rio de Janeiro, e a W Run, em São Paulo - as duas 

últimas só para mulheres.

E, pela primeira vez, a seguradora promoveu sua 

própria corrida de rua, o treinão Seguros Unimed, 

na Praça Vinícius de moraes, zona sul de São Paulo. 

Os clientes e o público em geral foram convidados 

a participar de grupos de corrida e caminhada, com 

acompanhamento de profissionais de educação física 

e esportes. também houve atividades de alongamento 

e estandes para avaliação física, orientação nutricional 

e massagem. Ao todo, 500 pessoas participaram do 

treinão Seguros Unimed.

CARNAvAL

A empresa foi uma das patrocinadoras do 

camarote do bar brahma no carnaval de São Paulo e 

distribuiu convites a clientes.
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CANAIS de 
COMUNICAÇÃO

CeNTRAL de ATeNdIMeNTO, FALe 
CONOSCO e OUvIdORIA

Com os objetivos de estar sempre conectada aos 

seus clientes e promover a transparência na relação 

entre seguradora e consumidor, a Seguros Unimed 

disponibiliza diferentes canais de comunicação.

A central de atendimento telefônica funciona 24 

horas para todo o país e inclusive para deficientes 

auditivos. Por meio dela é possível tirar dúvidas e fazer 

reclamações ou sugestões à empresa. A área também 

responde às solicitações que chegam pelo formulário 

Fale Conosco disponível no site.

Os segurados, beneficiários e corretores ainda 

podem se comunicar com a seguradora pela 

Ouvidoria, que recebe demandas via carta ou 

formulário no site.

Em 2013, a pesquisa de satisfação dos clientes 

sobre os canais de comunicação foi segmentada por 

tipo de produto.

saúde odonto Vida Previdênciacanais/setor

central de 
relacionamento

site

fale conosco

atendimento 
online

ouvidoria

64% já usou.

Destes, 35% 

está totalmente 

satisfeito.

35% já usou.

Destes, 28% 

está totalmente 

satisfeito.

34% já usou.

Destes, 26% 

está totalmente 

satisfeito.

21% já usou.

Destes, 17% 

está totalmente 

satisfeito.

8% já usou.

Destes, 33% 

está totalmente 

satisfeito.

68% já usou.

Destes, 31% 

está totalmente 

satisfeito.

34% já usou.

Destes, 43% 

está totalmente 

satisfeito.

36% já usou.

Destes, 32% 

está totalmente 

satisfeito.

18% já usou.

Destes, 38% 

está totalmente 

satisfeito.

6% já usou.

Destes, 20% 

está totalmente 

satisfeito.

46% já usou.

Destes, 57% 

está totalmente 

satisfeito.

26% já usou.

Destes, 55% 

está totalmente 

satisfeito.

25% já usou.

Destes, 53% 

está totalmente 

satisfeito.

17% já usou.

Destes, 46% 

está totalmente 

satisfeito.

4% já usou.

Destes, 67% 

está totalmente 

satisfeito.

58% já usou.

Destes, 37% 

está totalmente 

satisfeito.

34% já usou.

Destes, 37% 

está totalmente 

satisfeito.

28% já usou.

Destes, 36% 

está totalmente 

satisfeito.

19% já usou.

Destes, 27% 

está totalmente 

satisfeito.

9% já usou.

% de totalmente 

satisfeitos é 

insignificante.

A seguros unimed declara que segue os princípios de autorregulação 
estabelecidos pelo CONAR (Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária) 
e as demais leis relacionadas a comunicações em marketing, promoção 
e patrocínio.

e-COMMeRCe

 Em 2013, como parte do re-

posicionamento da marca, a Segu-

ros Unimed aderiu à tendência de 

vendas pela internet e lançou seu 

canal E-commerce. Em fase piloto, a 

plataforma comercializa os seguros 

Vida. A contratação é simples e rápi-

da: deve demorar um minuto para a 

cotação e cinco para a contratação. 

O processo segue o padrão, com 

intermédio de um corretor parceiro, 

que pode ter seu próprio canal de 

venda. As Unimeds também podem 

ter seus canais personalizados. O 

projeto fortalece os laços da compa-

nhia com os corretores, já que prevê 

aumento das vendas, e se conecta 

ainda mais com os clientes.

sitE

rElacionamEnto 
EmPrEsarial

falE conosco
(atendimento online)

cEntral 
tElEfônica

ouVidoria

2011

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

2012

91%

100%

100%

90%

100%

94%

94%

100%

92%

100%

satisfação Em anos antEriorEs
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SITe

É o principal meio de comunicação 

com os diversos públicos. Nele, 

há uma área exclusiva para 

os segurados, onde é possível 

acessar formulários e documentos 

necessários para a administração 

do seguro. também tem uma 

área destinada ao Corretor de 

Seguros, com todas as ferramentas 

necessárias para o seu dia a dia. 

Além disso, o sistema de busca 

Encontre seu Seguro indica aos 

visitantes e potenciais clientes quais 

os seguros mais adequados aos 

seus perfis.

PORTAL SAÚde

Com este canal exclusivo, 

o atendimento ao cliente é 

aprimorado e as demandas que 

chegam à Central de Atendimento 

são reduzidas. Nele, os clientes 

encontram dicas de alimentação, 

bem-estar e práticas de exercício, 

além de todas as informações 

sobre seus seguros. também são 

oferecidos serviços como consulta 

à rede credenciada (médicos, 

hospitais e demais prestadores), 

guia de farmácias, relatórios (extrato 

de utilização e coparticipação) 

e demonstrativos para Imposto 

de Renda.

1.101.726 49.969 14 1.149 211
561.006 VisitantEs Únicos
3.119.044 Páginas Visualizadas

26.655 VisitantEs Únicos
263.105 Páginas Visualizadas

dE VídEos E
554.873 VisualizaçõEs

91 twEEts
50 rEtwEEts

mais dE 98 
comPartilhamEntos 
dE Posts E 90.302 
usuários atingidos

acessos acessos uploads seguidores posts

sitE Portal saÚdE youtubE twittEr facEbooK
em 2013: em 2013: em 2013: em 2013: em 2013:

com posts sobre o game 
Salvem as Canelas!

FACebOOK
 

O perfil da seguradora no 

Facebook, assim como no twitter, 

divulga conteúdos do site, blog 

da Seguros, além de concursos 

culturais e outras informações 

relevantes para seus seguidores. 

Em 2012, foi lançado na página o 

game “Salvem as Canelas!”, que 

também pode ser baixado no 

iPhone, iPad e em celulares com 

sistema Android. Os participantes 

deste jogo devem comandar 

um carrinho de maca durante 

uma partida de futebol e atender 

o maior número de jogadores 

possível, diante de condições 

climáticas adversas.

TWITTeR

Ao seguir o perfil @segurosunimed 

os usuários recebem informações 

sobre saúde e bem estar; 

novidades sobre a empresa; dicas 

de finanças e sustentabilidade; 

campanhas institucionais, 

promoções e concursos culturais; 

e sobre o atendimento ao cliente 

feito pela Ouvidoria ou Central 

de Relacionamentos.

YOUTUbe

O canal da Seguros Unimed no 

Youtube é utilizado para divulgar 

campanhas, promoções, ações e 

patrocínios de marketing esportivo, 

vídeos educativos e mensagens 

de diretores.

GRI G3: PR5 e PR6
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qualidadE dE Vida

árEa dE administração 
dE PEssoas

unidadE dE 
dEsEnVolVimEnto 

dE PEssoas

GRI G3: LA1

COLAbORAdOReS

dado o crEscimEnto E rEPosicionamEnto 

da Seguros Unimed em 2013, a área de Gestão 

de Pessoas aprimorou seu trabalho e investiu em 

qualificação e desenvolvimento profissional de dos 

colaboradores da empresa. Outro fator que  

inf luenciou nesta decisão da empresa foi a grande 

carência de mão de obra especializada tanto no brasil 

como especificamente no setor de seguros. Assim, 

houve um grande aumento na oferta e qualidade de 

treinamentos internos, além de aperfeiçoamento no 

desempenho profissional geral da companhia.

A área também é responsável por criar um 

ambiente de trabalho saudável, incentivar o 

engajamento dos colaboradores e proporcionar boa 

comunicação e integração entre eles.

Assim a empresa retém seus talentos e se torna 

ainda mais competitiva.

Nesta sessão você conhecerá as principais 

iniciativas com foco nos colaboradores. Veja ao lado a 

estrutura da área.

NOSSOS vALOReS

Pessoas de Valor – As pessoas representam nossa principal força 

competitiva. Valorizamos e incentivamos os talentos e a prática de 

reconhecer quem, regularmente, apresenta desempenho diferenciado.

NÚMeRO de COLAbORAdOReS

2013 – 7812011 – 629 2012 –7312010 – 621
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GRUPOS

COMITê de GeSTÃO de PeSSOAS

CIPA

COMITê de NOTÍCIAS

Equipe que se reúne trimestralmente e tem a 

responsabilidade de propagar as informações estratégicas 

da companhia, promover discussões de temas de Gestão 

de Pessoas e transmitir as sugestões dos funcionários 

às áreas de gestão. Existe desde 2010 e é formada por 

representantes eleitos pelos colegas de andar. 

Cinco colaboradores formam a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes, para acompanhar e aconselhar 

os programas de segurança e de saúde no ambiente 

de trabalho. Além da CIPA, todos os colaboradores 

são abrangidos por acordos com o Sindicato dos 

Securitários relativos a temas de saúde e segurança 

ocupacional, como ergonomia, prevenção de acidentes e 

orientação nutricional.

Com o objetivo de discutir pautas para o Portal do 

Colaborador e enriquecer seu conteúdo, a equipe de 

comunicação se reúne semanalmente com colaboradores 

de outras áreas da empresa.

COmUNICAÇÃO ONlINE

QR COde

Em 2013 os gestores passaram a receber em seu e-mail, toda semana, 

uma newsletter com informações sobre o negócio da companhia. 

O veículo também tem como objetivo estimular a comunicação das 

lideranças com sua equipe de trabalho. Como o próprio nome sugere, 

cada edição traz um código que dá acesso a conteúdos que propõem  

ref lexões sobre gestão, como charges.

deSAFIO 2014:

 Desenvolvimento de aplicati-

vo para celulares corporativos com 

sistemas operacionais Android e 

iOS, para facilitar acesso às infor-

mações. Esse aplicativo substituirá  

a newsletter. 

deSAFIO 2014:

 lançamento de nova identida-

de visual do canal 

Os colaboradores têm à disposição 

um endereço de e-mail em que 

podem comunicar-se com a área 

de Inteligência de mercado e enviar 

informações sobre outras empresas 

do mercado, como preços, campanhas 

e práticas. As contribuições são 

usadas internamente para definir 

novas oportunidades e estratégias 

para a Seguros Unimed. A iniciativa 

é chamada Visão 360º, já que todos 

os colaboradores podem analisar o 

mercado segurador e contribuir  

com a área.

Com novos layout, seções e funcionalidades em 2013, o Portal do 

Colaborador é o canal principal em que são publicadas informações e 

notícias sobre a Seguros Unimed, galeria de fotos de eventos, orientações 

da área de Gestão de Pessoas, além de formulários e normativos. também 

é o espaço para publicar classificados e organizar entre si esquema de 

carona solidária.

PROJeTO INTeLIGêNCIA 
de MeRCAdO

PORTAL dO COLAbORAdOR

NOTÍCIAS SeGUROS 
UNIMed

Diariamente diretores, gestores 

e equipe da área Comercial da 

companhia recebem clipping diário 

com as principais notícias do mercado 

de seguros.

TeLe SeGUROS

A tV online da Seguros Unimed transmite mensagens dos diretores, 

cobertura de eventos, treinamentos e outras ações da empresa para os 

colaboradores da matriz e dos escritórios regionais.

COMUNICAÇÃO 
e INTeGRAÇÃO
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SmS

bOlEtIm

PUblICAÇÕES

REUNIÕES

CANAIS INtERNOS

INSTITUCIONAL

Para se conectar aos seus novos colaboradores, a 

companhia envia mensagem de boas-vindas um dia antes 

de começar a trabalhar na companhia.

INFORMATIvO de MeRCAdO 

Publicado no Portal do Colaborador semanalmente, o 

Informativo de mercado é direcionado aos colaboradores, 

gestores e à Diretoria, com informações sobre o 

cenário econômico-financeiro nacional e internacional, 

especialmente as que podem impactar a empresa. 

CódIGO de CONdUTA 
PROFISSIONAL

Orienta os colaboradores para uma 

conduta empresarial ética.

PLANeJAMeNTO 
eSTRATÉGICO

É entregue a todos os colaboradores, 

com as estratégias traçadas pela 

seguradora para o ano.  Também fica 

disponível para consulta no Portal 

do Colaborador.

INSTITUCIONAL

Para se conectar aos seus novos 

colaboradores, a companhia envia 

mensagem de boas-vindas um 

dia antes de começar a trabalhar 

na companhia.

bATe-PAPO COM 
A dIReTORIA

Presidentes, diretores e os 

colaboradores aniversariantes 

do mês almoçam mensalmente 

no Espaço Gourmet da matriz 

para uma conversa informal, 

focada na troca de experiências e 

informações sobre as atividades 

da seguradora.

eNCONTRO dOS 
ASSISTeNTeS TÉCNICOS

A companhia promove reuniões 

de integração para os assistentes 

e auxiliares dos escritórios 

Tv CORPORATIvA

De forma fácil e rápida ela transmite notícias sobre 

o mercado de seguros e a atuação da empresa. Foi 

implementada em 2012 nos quatro elevadores da matriz 

e na Central de Relacionamento. Em 2013, teve suas 

editorias reestruturadas para se adequar ao novo slogan 

da companhia, “Conectados para Cuidar de Você”.

regionais. também são realizados 

treinamentos sobre qualidade 

no atendimento, por exemplo, e 

atualizações sobre os processos 

da empresa.

eNCONTRO SeMeSTRAL 
dOS exeCUTIvOS de 
ReLACIONAMeNTOS

É realizado para apresentar as ações 

da Superintendência e atualizar os 

executivos de relacionamento sobre 

os produtos da seguradora.

debATe ASSUNTOS 
eSTRATÉGICOS

Representantes das áreas de 

Administração, Desenvolvimento de 

Pessoas e Saúde do Colaborador se 

reúnem em encontro promovido 

pela equipe de Gestão de Pessoas 

para participar de integração e 

apresentar as principais ações que 

seus setores realizam.

CAFÉ COM veNdAS 

Novo canal de 2013, o Café 

com Vendas é um programa 

bimestral comandado pela área 

Comercial e transmitido ao vivo, 

pela internet, para equipes dos 

Escritórios Regionais. Neste 

programa, são abordados 

assuntos específicos sobre a área 

comercial, como metas e novos 

fechamentos, além de assuntos 

importantes que envolvem 

a organização.

CAFÉ dA MANhÃ COM 
A dIReTORIA

Anualmente os diretores da 

Seguros Unimed se reúnem 

com todos os colaboradores 

da matriz para falar sobre 

conquistas e desafios da empresa. 

O evento tem transmissão ao 

vivo para os colaboradores dos 

escritórios regionais e da Central 

de Relacionamento.

CONveNÇÃO NACIONAL 
de NeGóCIOS e 
ReLACIONAMeNTO

É o encontro anual dos executivos 

dos Escritórios Regionais da 

Seguros Unimed.

Os canais de comunicação da seguros unimed 
com seu público interno são importantes para 
a transparência da atuação da companhia. Com 
colaboradores bem informados, a empresa conta 
com uma gestão mais participativa e fortalece a 
integração entre eles. Conheça os diversos canais de 
comunicação mantidos pela seguradora. 

SEGUROS UNImED  |  RElAtóRIO DE SUStENtAbIlIDADE 2013  |  77COLABORADORES



Encontros de profissionais de RH

eNGAJAMeNTO

Conheça as ações de engajamento 
que a seguros unimed promoveu 
entre seus colaboradores:

dIA dAS MÃeS

As mães colaboradoras participaram de uma série 

de ações para comemorar o seu dia. Houve o curso 

Ikebana, que ensinou a montar arranjos f lorais ao 

mesmo tempo em que passou conceitos filosóficos 

sobre a natureza. A empresa O boticário esteve na 

sede da seguradora para oferecer produtos com 

descontos. O lar Sírio Pró-Infância também realizou 

um bazar de produtos feitos pelas crianças e 

voluntários da instituição. Além disso, as mães foram 

convidadas a assistir à peça mães Iradas, no teatro 

Augusta, em São Paulo.

FeSTA JUNINA

A segunda edição da festa 

junina da Seguros Unimed, 

além de promover integração 

e comemoração entre os 

colaboradores, contou com a 

Gincana dos Andares. O objetivo 

foi arrecadar prendas que foram 

doadas para a festa junina do lar 

Sírio Pró-Infância. Os colaboradores 

conseguiram juntar mais de 3.500 

itens e os três andares que mais 

arrecadaram foram premiados com 

um café da manhã típico junino. 

dIA dOS PAIS

Para comemorar a data, a empresa 

montou um ambiente de boteco 

no Espaço Gourmet da matriz, 

com direito a mesa de pebolim e 

comidas típicas de bar. também 

foram organizadas visitas ao 

museu do Futebol, no Estádio do 

Pacaembu, em São Paulo, e foi 

realizado sorteio de camisas oficiais 

da Seleção brasileira. 

eNCONTROS de PROFISSIONAIS de Rh

Em 2013, a área de Gestão de Pessoas organizou o 2º, 

3º e 4º Encontro de Profissionais de RH do Mercado 

Segurador, no Espaço Gourmet da Seguros Unimed. 

O objetivo do evento, que passou a ser bimestral, 

é reunir profissionais da área, inclusive de outras 

empresas, para discutir experiências de inovação do 

mercado de Recursos Humanos. Nessas três reuniões 

foram debatidos temas como indicadores de gestão, 

educação corporativa e práticas e estratégias de 

seguradoras. Os encontros acabam por estreitar as 

relações da companhia com parceiros de outras 

empresas e promove melhoria nos processos de 

gestão de todas elas. 

PARA 2014:

 Fortalecimento das ações de clima organizacional 

de forma estruturada, com planos de ações e metas da 

liderança, criados a partir dos resultados da Pesquisa In-

terna de Engajamento. 
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Semana da mulher

GRI G3: 4.16

Indicadores (pontuação) 2011 2012 2013

identidade — mede a relação dos colaboradores com a estratégia e o negócio 81,23 83,19 82,08 

da empresa e o quanto a organização corresponde aos seus valores pessoais

satisfação e motivação — inclui itens como salário, bônus, o trabalho em si,  70,80 75,05 71,90 

o ambiente físico e as perspectivas de crescimento que a empresa oferece

aprendizado e desenvolvimento — inclui fatores como aprendizado e 62,84 69,01 66,08 

desenvolvimento no trabalho, educação corporativa e oportunidades de promoção

liderança — relacionado à percepção dos colaboradores sobre os chefes em relação 66,47 70,41 66,87 

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) 69,74 73,93 71,12

SeMANA dA MULheR

A programação da Semana da 

mulher em 2013 foi baseada na 

pesquisa de satisfação realizada 

em 2011 e incluiu ações como 

exame preventivo de câncer de 

colo do útero – realizado em 

mais de 40 mulheres – e oficinas 

de automaquiagem, cuidados 

com os cabelos e moda. Ao todo, 

participaram 109 colaboradoras, 

que correspondem a 32,5% do 

total de profissionais da seguradora.

A Festa do branco encerrou um 

ano de grandes realizações da 

Seguros Unimed, com diversão e 

integração entre os colaboradores 

da matriz. Os escritórios regionais 

receberam verba para realizar a 

confraternização em seus locais 

de trabalho.

A seguradora se preocupa com 

o nível de comprometimento, 

satisfação e aderência de seus 

colaboradores em relação à 

empresa. A importância deste tema 

para os negócios da companhia 

é evidenciada com a inclusão de 

uma meta de clima no plano de 

metas dos gestores.

A seguradora aplica um 

questionário com base na pesquisa 

de clima organizacional feita pelo 

guia Você s/a ExamE — as 
melhores Empresas para Você 
trabalhar, que calcula o índice 
qualidade do ambiente de 
trabalho (iqat). Este índice avalia 

a percepção dos colaboradores 

sobre a empresa por meio de 

quatro indicadores de pontuação 

de 0 a 100. Em 2013, 334 

funcionários responderam ao 

questionário da pesquisa.

Os resultados da pesquisa 

foram analisados 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 acima o resultado com a 

comparação aos anos anteriores.

SeGUROS UNIMed 
& vOCê

Com base nos indicadores da 

edição 2013 do Guia VOCÊ 

S/A EXAmE — As melhores 

Empresas para Você trabalhar, 

a seguradora passou a aplicar 

outra pesquisa, com a intenção 

de medir, mais detalhadamente, 

o nível de engajamento dos 

colaboradores em relação à 

companhia. mais uma vez, o 

objetivo é mapear os pontos 

desfavoráveis e propor 

melhorias. A pesquisa foi 

aplicada em 751 colaboradores, 

o que representou aderência de 

90% dos profissionais. Como 

resultado, obteve-se um retrato 

da empresa como um todo e 

por unidade. Em 2014, a área de 

Gestão de Pessoas trabalhará em 

conjunto com os gestores na 

elaboração e cumprimento de 

metas de estratégia, educação 

e clima. 

OPeN hOUSe

Para comemorar o Dia das Crianças, 

os filhos dos colaboradores 

foram convidados a conhecer e 

participar de atividades na sede 

da companhia. O Open House 

recebeu crianças, pré-adolescentes 

e jovens para atividades, que foram 

desde caça ao tesouro e oficinas 

de artes até orientação vocacional.

FeSTA de CONFRATeRNIzAÇÃO

GeSTÃO de CLIMA ORGANIzACIONAL
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dIveRSIdAde

a diVErsidadE É um PrincíPio que não está apenas 

no Código de Conduta Unimed, mas também no 

dia a dia da companhia. Ela é a base do Programa 
braços abertos, que desde 2005 promove ações 

de valorização dos colaboradores, para incentivar o 

respeito aos direitos humanos independentemente 

de origem, hierarquia, sexo, cor, etnia, idade, formação, 

religião, classe social, deficiência, orientação sexual ou 

opção política. Em 2009, o programa ganhou o selo 
Paulista da diversidade, concedido pelo Governo do 

Estado de São Paulo. 

Em 2013, não foi contabilizado nenhum caso de 

discriminação na empresa, e uma ferramenta para 

registro e análise de denúncias, referentes ao desvio 

de conduta, será implantada  em 2014. Neste ano, o 

desafio é iniciar a operação desse novo canal, que dará 

o encaminhamento necessário às denúncias recebidas.  

A empresa também respeita a liberdade de 

associação e o direito de realização de acordos de 

negociação coletiva. As atividades da Seguros Unimed 

não apresentam riscos ligados a povos indígenas, 

trabalho infantil, ou trabalho análogo ao escravo. 

nÚmEro 
total dE 
funcionários

gênEro
fEminino

gênEro
masculino

2010 – 621

2010 = 381

2010 = 240

2011 – 629

2011 = 388

2011 = 241

2012 – 731

2012 = 476

2012 = 255 

2013 - 781

2013= 509

2013= 272

Nossa diversidade em números
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GRI G3: LA1, hR4, hR5, hR6 e hR7

mEstrado

unimEd sEguros 
saÚdE

branco

nEgro

Pardo

asiático

não informado

Educação 
suPErior 

comPlEta

Pós-graduação

unimEd 
sEguradora

Educação 
suPErior 

incomPlEta

tÉcnico comPlEto

Ensino mÉdio 
comPlEto

Ensino mÉdio 
incomPlEto

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

4

10

537

34

39

11
270

114

129

6

83

15

4

10

611

47

54

8

11

11

316

143

135

10

98

25

4

8

554

28

37

10
273

146

9

116

9

68

13

5

13

642

59

61

7

12

329

260

138

14

115

20

EscolaridadE

PortadorEs dE nEcEssidadEs EsPEciais

Etnia

10

10
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ReLAÇõeS 
TRAbALhISTAS

como uma forma dE PromoVEr o engajamento 

e comprometimentos de seus colaboradores com os 

resultados da empresa, o sistema de remuneração 

estratégica empregado pela Seguros Unimed 

reconhece as competências dos profissionais ao 

mesmo tempo em que visa o alcance de suas metas.

O sistema de remuneração, reconhecimento 
e incentivos da companhia administra os cargos e 

salários dos colaboradores, com base na metodologia 

Hay. Este método permite que a oferta de salários 

seja compatível com o que é praticado por outras 

empresas do mercado; que a visão sobre equivalência 

interna de cargos seja clara; que os salários sejam 

competitivos; e que a massa salarial da empresa seja 

adequada e coerente em sua estrutura de custos.

100% dos colaboradores são abrangidos por 

acordos de negociação coletiva. Além da remuneração 

direta, os profissionais contam com pacote de 

benefícios competitivo no mercado.

A alta direção da empresa, composta por cinco 

diretores, fica na matriz da Seguros Unimed, em São 

Paulo, e responde pelas filiais. 

Reconhecimentos e incentivos oferecidos

FAIxAS SALARIAIS

Com base em pesquisas salariais, a 

área de Gestão de Pessoas define 

e atualiza anualmente, conforme 

dissídio da categoria, as faixas 

salariais da empresa. A mudança 

de faixa depende de desempenho 

profissional.

PROGRAMA de 
ReMUNeRAÇÃO 
vARIÁveL

Executivos e gerentes ligados 

à Superintendência Comercial 

contam com remuneração variável 

de acordo com o atendimento de 

metas de vendas. 

PARTICIPAÇÃO 
NOS ReSULTAdOS

Abrange todos os colaboradores 

da empresa e oferece 

reconhecimento segundo metas 

individuais e organizacionais. Varia 

de acordo com o nível hierárquico 

e é segmentado por negócio (Vida, 

Saúde, Odonto e Previdência).

Cargos homens Mulheres

diretoria R$ 75.937,60 -

superintendência R$ 32.404,86 R$ 33.576,60

gerencial R$ 14.933,06 R$ 13.804,34

supervisão R$ 8.043,41 R$ 7.038,42

funcional R$ 3.418,44 R$ 3.129,16

SALÁRIO MeNSAL POR 
GêNeRO e CATeGORIA 
FUNCIONAL

O menor salário entre profissionais 

mulheres é 59,62% maior do 

que o salário mínimo de São 

Paulo, enquanto o menor salário 

entre os profissionais homem é 

76,20% maior.
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beNeFÍCIOS

Saúde

SeGURO SAÚde

Disponível para todos 

os colaboradores e 

dependentes legais.

PLANO 
OdONTOLóGICO

De livre adesão, com mensalidade 

paga pelo colaborador.

CONvêNIO 
FARMACêUTICO COM A 
dROGA RAIA

Oferece aos funcionários e 

estagiários desconto de 30%,15% 

e 5% na compra de medicamentos 

genéricos, de marca e produtos de 

higiene pessoal, respectivamente. 

CIRURGIA ReFRATIvA

Para corrigir miopia, hipermetropia, 

astigmatismo e presbiopia.

Assistenciais

SeGURO de vIdA

Gratuito com cobertura para 

morte natural, acidental, invalidez 

permanente por acidente ou 

doença. Os valores variam de 

acordo com o cargo.

CRÉdITO PeSSOAL 
CONSIGNAdO

Solicitado a um banco parceiro da 

empresa, com descontos na folha 

de pagamento (a partir de seis 

meses de contrato).

Corporativo

CARTÃO 

Para subsidiar ações com clientes 

de profissionais da Área Comercial

CeLULAR

Para superintendentes, gerentes, 

coordenadores e executivos 

da Área Comercial. O limite de 

uso varia de acordo com o 

nível hierárquico.

Assistência em viagens

CObeRTURAS PARA 
eMeRGêNCIAS

Em viagens nacionais e 

internacionais, que variam de US$ 

5.000,00 a US$ 10.000,00.

AUxÍLIO CReChe OU 
AUxÍLIO bAbÁ

Segundo a opção de subsídio 

por filho, feita pelo colaborador: 

matrícula em creches ou 

reembolso de despesas com babá 

registrada em CtPS. A taxa de 

retorno ao trabalho e retenção 

após licença maternidade ou 

paternidade é de 100%.

UNIMed PGbL 
FUNCIONÁRIOS

Plano gerador de benefício livre que 

concede crédito mensal de 0,5% do 

salário dos colaboradores no plano 

de previdência privada. É aberto a 

contribuições mensais de, no mínimo, 

R$ 10,00 ou 1% do salário base.

Ponto por Jornada

 Implementado em 2013, este 

modelo permite que o horário de 

trabalho oficial (das 8h às 12h e 

das 13h às 17h) seja alterado, por 

acordo prévio com o gestor ime-

diato, respeitando as 8 horas diá-

rias de trabalho. 

 As duas primeiras horas de 

trabalho excedidas da jornada são 

creditadas e negociadas em pontes 

em feriados ou situações de neces-

sidades pessoais. 

 Para expediente estendido após 

essas duas horas, há remuneração 

de hora extra, desde que aprovado 

por superiores.

Happy Day

 A data do aniversário é come-

morada com um dia de folga

SeGURO de ACIdeNTeS 
PeSSOAIS

Gratuito para os colaboradores e os 

gestores que exercem atividades 

externas e que costumam viajar 

com frequência.

COMPLeMeNTAÇÃO 
dO INSS

Pagamento da diferença entre o 

salário do colaborador e o Auxílio 

Doença e Acidentário pago 

pelo INSS.

SUbSÍdIO PARA FILhO 
deFICIeNTe

Independente da idade e por 

tempo indeterminado.

SEGUROS UNImED  |  RElAtóRIO DE SUStENtAbIlIDADE 2013  |  89COLABORADORES



leia também no blog da Seguros

 O QUE FAZER COM O SEU 13º SAlÁRIO? http://blogdaseguros.com.br/o-que-fazer-com-o-seu13o-salario/ 

 ECONOMIZE SAlÁRIOS E SE APOSENtE COM tRANQUIlIDADE http://blogdaseguros.com.br/economize-

-salarios-e-se-aposente-com-tranquilidade-2/

 PGBl X VGBl http://blogdaseguros.com.br/pgbl-x-vgbl-2/

GRI G3: 4.5, LA4 e LA14

a árEa dE saÚdE do 
colaborador compreende três 

pilares com iniciativas focadas na 

qualidade de vida dos profissionais 

da Seguros Unimed. A companhia 

oferece programas de incentivo 

à prevenção de doenças, práticas 

de atividades físicas e busca pelo 

equilíbrio emocional, com ações 

relacionadas às atividades dos 

profissionais em seu dia a dia. 

Uma das premissas da empresa 

é o cuidado com as pessoas. 

Além disso, em 2013, passou a 

aplicar internamente o conceito 

de sua nova marca “Conectados 

para cuidar de você”, para 

reconhecer e valorizar ainda mais 

seus colaboradores.

Política de Recolocação

 Superintendentes e gerentes 

desligados sem justa causa e com 

custeio de 100% do valor podem 

ser recolocados na empresa. Eles 

também têm direito à extensão do 

seguro saúde por seis meses, inclu-

sive para seus dependentes.  A ação 

é avaliada e acompanhada pela área 

de Gestão de Pessoas, em parceria 

com consultoria especializada. 

Descontos

 Em ingressos com pagamento 

em folha, além de descontos em 

parques, shows, teatros, entre outros 

pelo site Bilheteria.com

 Em faculdades e colônias de 

férias, por meio de parceria com o 

Sindicato dos Securitários do Estado 

de São Paulo.

SAÚde eM COMPANhIA 2013

Os colaboradores da Seguros Unimed passaram por 

uma série de exames periódicos obrigatórios. Eles foram 

realizados no ambulatório da matriz ou, no caso dos que 

trabalham em Escritórios Regionais, em clínicas de saúde. 

Uma fonoaudióloga também realizou avaliações vocais 

com os funcionários da Central de Relacionamento. Essas 

avaliações deram origem ao Programa de Conservação 

Vocal e Auditiva citado abaixo.

PROGRAMA de CONSeRvAÇÃO vOCAL 
e AUdITIvA

Com início em 2013, durante a Campanha do Dia da Voz, 

o programa oferece exercícios vocais aos colaboradores 

e conta com o acompanhamento de um fonoaudiólogo. 

Os colaboradores da Central de Relacionamento 

recebem orientações individuais específicas.

PROGRAMA de eRGONOMIA 

Novidade em 2013, o programa orienta os colaboradores 

sobre a postura dentro e fora do ambiente de trabalho. 

Também conta com atendimento de fisioterapia dentro 

companhia, para facilitar o acesso ao tratamento.

PROGRAMA SAÚde eM hARMONIA

Em 2013, foram desenvolvidas ações focadas nas 

necessidades e perfis dos colaboradores, segundo 

Pilar SaúdeAlimentação

 Vale refeição

 

 Vale alimentação

transporte

 Estacionamento

 
 Vale transporte

SAÚde dO 
COLAbORAdOR
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Campanha Interna de Doação de Sangue

CAMPANhAS de SAÚde

 combate ao colesterol: Em agosto de 2013, no dia de 

combate ao colesterol, os colaboradores receberam 

um mix de castanhas com dicas sobre alimentos que 

ajudam no controle desse tipo de gordura.

 Vacinação contra a gripe: todo ano, a Seguros Unimed 

promove ação de vacinação contra a gripe aos 

colaboradores da matriz e seus dependentes. Para 

os funcionários dos Escritórios Regionais, o valor da 

vacina é reembolsado. 

 saúde da mulher: Em março de 2013, as colaboradoras 

tiveram a oportunidade de fazer exames de prevenção 

de câncer de pele. O atendimento foi realizado por 

uma dermatologista no ambulatório médico.

 alergia respiratória: também foram realizadas duas 

campanhas de alergia na companhia em 2013. Os 

colaboradores puderam fazer teste subcutâneo para 

avaliação. Os exames foram analisados por uma 

alergologista, que os orientou e encaminhou os casos 

mais crônicos para tratamento.

 dia da voz e da audição: Em abril e novembro de 

2013, foram divulgadas informações sobre cuidados 

com a voz e com a audição, ferramentas importantes 

do trabalho dos colaboradores. No dia da voz, uma 

fonoaudióloga ensinou aos colaboradores técnicas 

de aquecimento vocal, relaxamento e hidratação dos 

órgãos vocais. E no dia da audição, fonoaudiólogos 

realizaram triagem para detectar possíveis alterações 

auditivas nos profissionais da Seguros Unimed.

PRevISÃO 2014:

 Atendimento de colaborado-

ras por ginecologista na companhia.

 Campanha do dia Mundial 

da Saúde, com base nos princípio 

de nutrição adequada e combate 

ao sedentarismo.

questionário sobre seus hábitos de vida e histórico 

de doenças preenchido no ano anterior. O programa, 

que orienta para a adoção de hábitos preventivos 

e saudáveis, primeiramente era dirigido aos clientes 

e, a partir de 2012, foi direcionado também para o 

público interno.

PROGRAMA de vIGILâNCIA 
ePIdeMIOLóGICA

busca detectar o surgimento de doenças ocupacionais 

e sugere ações mais efetivas de prevenção e controle.

OUTUbRO ROSA

Desde 2008, a Seguros Unimed participa da 

campanha pela prevenção do câncer de mama. No dia 

23 de outubro de 2013, o ambulatório médico esteve 

à disposição das colaboradoras para tirar dúvidas sobre 

a prevenção da doença. também foram distribuídas 

frutas vermelhas, recomendadas para a prevenção, e 

folheto informativo sobre a doença. 

NOveMbRO AzUL

Em 2013, pela primeira vez, a seguradora aderiu 

à campanha Novembro Azul, direcionada aos 

colaboradores homens para a prevenção do 

câncer de próstata. Foram distribuídos panf letos 

informativos sobre os principais sintomas e a 

prevenção da doença.

ATeNdIMeNTO 
OCUPACIONAL 
e ASSISTeNCIAL

No ambulatório da matriz, os 

colaboradores da Seguros Unimed 

podem ser atendidos e medicados 

durante o horário de trabalho, caso 

necessário. A médica do trabalho 

também acompanha colaboradores 

com doenças crônicas, os afastados 

e as gestantes. O ambulatório é 

o lugar onde são realizados os 

exames do Saúde em Companhia, 

além dos exames admissionais, 

demissionais, de retorno ao 

trabalho e de mudança de função.

dOAÇÃO de SANGUe

Em parceria com a área de 

Responsabilidade Social, o setor 

de Saúde do Colaborador realizou 

campanha de doação de sangue 

na companhia, oferecendo 

estrutura hospitalar necessária. 

55 colaboradores puderam 

contribuir e, como retribuição, 

ganharam um caderno feito com 

cartões reciclados.
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INCeNTIvO à PRÁTICA de eSPORTeS

 Parceria com academias: Os colaboradores da 

matriz têm desconto na mensalidade da rede 

bio Ritmo e da Fit Studio. Os que trabalham 

nos Escritórios Regionais e frequentam outras 

academias ganham subsídio mensal de R$ 30. 

Em 2013, a adesão dos Escritórios Regionais ao 

programa foi simplificada.

 grupo de corrida e caminhada: Em 2013, 

os grupos de corrida e caminhada foram 

retomados com subsídio de até 75% do valor 

da mensalidade da assessoria esportiva que 

os promove. A seguradora também patrocinou 

duas provas para os colaboradores interessados.

 ginástica laboral: três vezes por semana, 

profissionais de Educação Física passam pelos 

andares da empresa convidando colaboradores 

a fazer uma aula de alongamento e ginástica 

laboral no próprio ambiente de trabalho. 

Os participantes também recebem dicas de 

ergonomia. Nos Escritórios Regionais são 

transmitidos vídeos com a ginástica laboral.

 copa unimed de futebol society: O torneio 

promove partidas entre times de colaboradores 

da Seguros Unimed, Central Nacional Unimed, 

Unimed do brasil, Unimed Participações 

e Federações das Unimeds do Estado de 

São Paulo.

SAÚde eMOCIONAL

 gestão do Estresse: Um dos principais avanços 

do núcleo de Qualidade de Vida da seguradora 

foi a implantação de um projeto, em 2013, sobre 

a gestão do estresse na companhia. A iniciativa, 

que terá uma agenda intensa em 2014, terá 

dois focos:

 gestão do estresse no nível organizacional: 
Junto a áreas específicas da companhia, 

focando a motivação, produtividade, 

relacionamento interpessoal, relação líder-time e 

clima organizacional.

 gestão do Estresse no nível pessoal: 
Por meio do cuidado específico com 

as mulheres da companhia. Neste caso, 

serão realizadas campanhas, ao longo do 

ano, e acompanhamento psicológico de 

algumas colaboradoras.

 Espaço de descompressão: Os 

colaboradores da Central de 

Relacionamento têm à disposição uma sala 

onde podem descansar e relaxar.

 Espaço zen: Os colaboradores podem fazer 

uma massagem rápida de 15 minutos com 

técnicas de reequilíbrio físico e energético, 

durante o expediente de trabalho.

 ref lexologia: Na semana da mulher, em 

março, foram oferecidas sessões de  

ref lexologia e massagem rápida sem custo 

para nossas colaboradoras.

PRevISÃO 2014:

 Workshop de Nutrição para 

orientação nutricional

 Acesso dos escritórios Regio-

nais ao Programa Antitabagismo 

 Cinesioterapia para as gestan-

tes da matriz e curso online para as 

dos Escritórios Regionais

nEstE Pilar, o Programa ViVEr mElhor contempla 

uma série de ações:

PROGRAMA ANTITAbAGISMO

Atrelado ao Dia mundial sem tabaco, em 2013 a Seguros 

Unimed iniciou programa de atendimento médico, 

psicológico e medicamentoso para o combate ao 

tabagismo. Dos colaboradores inscritos, 60% pararam de 

fumar após o envolvimento no programa.

PROGRAMA de GeSTANTeS

Foram oferecidos dois ciclos de palestras quinzenais com 

profissionais especializados sobre temas relacionados à 

gravidez, para esclarecer dúvidas de mulheres e homens 

sobre aleitamento materno, alimentação pós-parto e 

cuidados com a saúde do recém-nascido. No final do ano, 

os maridos de colaboradoras gestantes foram convidados 

para uma palestra sobre a chegada do bebê.  

ReedUCAÇÃO ALIMeNTAR

Os colaboradores podem passar por avaliação e 

acompanhamento nutricional. Na matriz, há uma geladeira 

em cada andar e frutas são distribuídas duas vezes por 

semana. O coffee break de reuniões e o cardápio da 

cantina são orientados por nutricionista. Além disso, os 

Escritórios Regionais recebem subsídio semanal para a 

compra de frutas. O objetivo dessas ações é incentivar a 

adoção de hábitos alimentares saudáveis.

Pilar Qualidade de Vida
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Semana da SIPAta EquiPE dE sEgurança do 
trabalho, composta por um 

técnico de segurança, um médico 

e um enfermeiro, previne acidentes 

de trabalho e garante a saúde física 

dos colaboradores. também há a 

Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (CIPA), formada por 

colaboradores de diferentes áreas 

da empresa e que organiza a 

Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes (SIPAt), para disseminar 

informações sobre segurança no 

âmbito de trabalho. 

A CIPA conta com 4 

colaboradores, que representam 

0,54% do total de colaboradores, 

sendo dois da Diretoria e dois 

colaboradores; eles estão 

em contato com os demais 

colaboradores para resolver 

questões relacionadas à Segurança 

e Saúde dos colaboradores.

Pilar Segurança do trabalho

SAÚde OCUPACIONAL eM 2013

acidente típico 1

acidente de trajeto 6

auxílio-doença 15

óbitos 0

dias perdidos 1940

ausência dos colaboradores 0,19

(média mensal) 

SIPAT - SeMANA INTeRNA de 
PReveNÇÃO de ACIdeNTeS 
dO TRAbALhO

Pelo terceiro ano foi realizada a SIPAt em todos os 

andares da companhia, com palestras, intervenções 

teatrais, folhetos explicativos, brincadeiras e sorteios de 

brindes que incentivam o hábito saudável.

bRIGAdA de INCêNdIO 

Em 2013, o número de colaboradores que 

participaram do treinamento da brigada de Incêndio 

aumentou de 40 para 73 brigadistas. Eles receberam 

identificação visual nos postos de trabalho para o caso 

de emergência.

 7 MANeIRAS de TReINAR MeLhOR eSTA SeMA-

NA http://blogdaseguros.com.br/7-maneiras-de-treinar-

-melhor-esta-semana/ 

 

 CORReR AO AR LIvRe – MeNOS exPOSIÇÃO à 

POLUIÇÃO http://blogdaseguros.com.br/correr-ao-ar-

-livre-menos-exposicao-a-poluicao/ 

 10 dICAS PARA MeLhORAR A ReSISTêNCIA 

http://blogdaseguros.com.br/10-dicas-para-melhorar-a-

-resistencia/ 

 10 beNeFÍCIOS PARA vOCê PARAR de FUMAR 

http://blogdaseguros.com.br/10-beneficios-para-voce-

-parar-de-fumar/ 

 

 

 NOveMbRO AzUL: CAMPANhA de PReveNÇÃO 

AO CâNCeR de PRóSTATA http://blogdaseguros.com.

br/novembro-azul-campanha-de-prevencao-ao-cancer-

-de-prostata/

PRevISÃO 2014:

 Treinamento online da CIPA e 

do simulado de abandono 

 Reavaliação ergonômica

GRI G3: LA6, LA7 e LA8

LeIA TAMbÉM NO bLOG dA SeGUROS:

AvALIAÇÃO eRGONôMICA

Em 2013, na semana da SIPAt, 

foi feita uma grande campanha 

para conscientização postural e 

realizados ajustes de postos de 

trabalho, bem como orientações 

individuais com base na avaliação 

ergonômica. Alguns colaboradores 

que precisavam de maior 

acompanhamento foram convidados 

a participar do Programa de 

Ergonomia citado acima.

TReINAMeNTO deA – 
deSFIbRILAdOR exTeRNO 
AUTOMÁTICO 

Os colaboradores foram treinados 

para uso do desfibrilador externo 

automático. Participaram 45 

colaboradores, entre brigadistas e 

colaboradores considerados aptos para 

participar da atividade.

SIMULAdO de AbANdONO

Realizado para treinar os colaboradores 

em caso de urgência real.
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Em 2013, foram aPlicadas, em 

média, 68 horas de treinamento 

por colaborador ativo.  A forma 

de medição passou a incluir o 

tempo de cursos subsidiados no 

Programa Aprender. 

Em 2013, a seguros unimed deu um salto na 
qualidade de treinamento, desenvolvimento e 
capacitação profissional de seus colaboradores. 
O programa de educação corporativa, 
que havia sido reformulado no ano anterior, 
ganhou força e envolveu ainda mais seus 
colaboradores. Competências e desempenhos 
foram potencializados.

deSeNvOLvIMeNTO 
PROFISSIONAL

trEinamEntos corPoratiVos
(horas)

7.067
em 2009

10.252
em 2010

14.148
em 2011

44.930
em 2012

52.756
em 2013

atÉ 5 anos

dE 6 a
10 anos

dE 11 a
20 anos

acima dE 
20 anos

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2011

2013

2011

2013

2011

2013

2011

2013

454

530

108

114

57

85

2

2

438

553

111

141

78

80

2

7

tEmPo dE EmPrEsa

taxa de rotatividade: 2010 – 2,2%  //  2011 – 1,5%  //  2012 – 1,78%  //  2013 – 1,56%

Academia Corporativa

SEGUROS UNImED  |  RElAtóRIO DE SUStENtAbIlIDADE 2013  |  99COLABORADORES



ACAdeMIA CORPORATIvA objetivo

objetivo

o que foi feito em 2013

o que foi feito em 2013

Escola

Escola

líderes

comercial

corretores

cidadania

inovação

corporativa

Potenciais

Ensino a 
distância

conselheiros

Garantir alinhamento 

estratégico dos líderes 

novos e antigos de 

média e alta gestão.

Municiar equipe 

comercial para manter 

e alavancar novos 

negócios para a 

companhia.

Estreitar relacionamento 

e alavancar negócios 

para a empresa.

Capacitar os 

colaboradores para 

atuação inclusiva 

e sustentável.

Fomento do 

pensamento inovador 

nos colaboradores de 

todos os níveis

Alinhar e fortalecer 

a empresa no 

alcance dos objetivos 

estratégicos.

Preparar colaboradores 

de níveis operacionais 

para assumir projetos 

e cargos iniciais 

em gestão. 

Promover educação 

continuada, a qualquer 

tempo ou distância.

Promover capacitação 

teórica e integração 

aos negócios.

Para alta gestão:

CPA 20 e curso de idiomas.

Para média gestão:

Cursos em parceria com a FIA - Fundação Instituto de 

Administração - sobre planejamento estratégico; gestão 

de pessoas; operações de seguro; comercialização de 

seguro; ética e sustentabilidade nos negócios; orientação 

de trabalho em grupo; gestão da cadeia de valor; gestão 

de projetos; governança corporativa; comunicação 2.0; 

cenários e tendências internacionais e nacionais  da atividade 

de seguros; mercado de seguros; contabilidade geral e 

internacional para seguros; administração financeira para 

seguros; planejamento e controle financeiro; avaliação de 

riscos e solvência.

Para novos líderes:  

Treinamentos em parceira com as consultorias Atingire e 

Brimberg sobre os temas: liderança situacional; critérios de 

desempenho; estilos de liderança; ferramentas de feedback; 

níveis de prontidão; formação em seguros; cenários em 

seguros; mercado de seguros; finanças focadas em seguros; 

operações em seguros e comercialização em seguros.

- Convenção Nacional de Vendas

- Encontro dos Assistentes

- Comunicação Verbal, em parceria com o Instituto Passadori

- Encontro de Gerentes dos Escritórios Regionais - Territoriais

- Curso Mercado de Seguro, em parceria com a Funenseg - 

Fundação Escola Nacional de Seguros

Encontro com palestras nos temas:

Palestras Motivacionais

Gestão de Vendas

Sistema Unimed

- palestra com gestores dos aprendizes;

- acompanhamento dos aprendizes;

- treinamentos de voluntários no Projeto Vida Sustentável

- Programa de Voluntariado da Companhia - sobre vida 

na cidade, cuidado da saúde, consumo e reavaliação 

de comportamentos.

- trabalhos de conclusão de curso alinhados aos temas para 

os públicos Potenciais, Novos Líderes e Média Gestão;

- pesquisa de consultoria para desenvolvimento de projeto;

- benchmarking.

- técnicas de apresentação;

- integração de novos colaboradores;

- O Comitê de Conduta Ética participou do curso Diálogos 

sobre Clima;

- Revitalização do Programa Aprender;

- Palestra de fortalecimento das competências;

- palestra sobre mercado de seguros;

- ciclo de encontros de novos colaboradores da Central de 

Relacionamento;

- Curso para entendimento da legislação sobre certificação 

técnica e recadastro na CnSeg - Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros Gerais;

- curso de inglês para secretárias;

- curso de BI;

- curso do sistema EBAO.

- Encontro com superintendentes

- Cursos em parceria com a Consultoria Insight, sobre 

os temas: construção de relacionamentos; gestão de 

pessoas e liderança; aspectos essenciais de contabilidade; 

criatividade; estratégia e tomada de decisão; gestão de 

processos; gestão de projetos; negociação; comunicação; 

conhecimento em finanças.

Parceria com a Fundação Unimed:

- Cursos sobre código de conduta ética; gestão de 

performance e desenvolvimento; previdência; produtos 

Odonto.

- Ciclo de Competências

- Integração I: história da Seguros Unimed.

Liberação de cursos a distância para os Conselheiros

2013 foi o ano de crescimento da atuação da 

Academia Corporativa. Criada em 2012, ela tem 

o objetivo de promover processos contínuos de 

capacitação e desenvolvimento profissional que 

permitem melhorar o desempenho dos colaboradores 

e fortalecer a empresa para o alcance de suas 

diretrizes do planejamento estratégico. A Academia 

passou a oferecer treinamento para novos setores, 

com cursos e objetivos específicos. 

A Academia Corporativa é estruturada em escolas, 

com formatos e objetivos específicos.
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GRI LA2, LA10, LA11, LA12

GeSTÃO de PeRFORMANCe e 
deSeNvOLvIMeNTO (GPd)

O Programa de Gestão de Performance e 

Desenvolvimento (GPD) é a ferramenta adotada para 

avaliar todos os profissionais da companhia, incluindo 

os líderes. O processo é realizado anualmente e visa 

o desenvolvimento gerencial e organizacional, além 

da realização dos ciclos de avaliação de desempenho 

dos colaboradores. Por meio do GPD, é possível 

acompanhar as metas de cada profissional e dos 

Planos de Desenvolvimento Individuais (PDI).

A prática de avaliação de desempenho existe 

desde 2005, tendo sido reformulada em 2011, quando 

foram incorporadas a avalição de competências 

e a definição de metas específicas de entrega. A 

partir dos objetivos estratégicos da organização e 

das competências requeridas pelo negócio, cada 

colaborador tem de estabelecer, no inicio do ciclo, 

metas individuais, validadas pelo gestor. O profissional 

deve ainda compor sua meta de desenvolvimento, 

definindo ações para concretizá-las.

Para esclarecer dúvidas e reforçar o processo do 

ciclo de Gestão de Performance e Desenvolvimento, 

foi realizado o Cine Pipoca, em que colaboradores 

foram convidados a participar de sessões de filmes, 

que remetiam aos comportamentos esperados 

para competências avaliadas. Nessas sessões, os 

colaboradores foram orientados acerca da definição e 

da inserção das metas, bem como da elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).

ReCRUTAMeNTO 
INTeRNO

Como forma de promover a 

retenção e estimular a carreira 

dos profissionais, a área de 

Gestão de Pessoas utiliza realiza 

recrutamento interno junto com 

gestores da companhia. Em 2012, 

70 colaboradores foram aprovados 

em processos para as 272 vagas 

abertas no ano. Isto significou 26% 

de aproveitamento interno.

PROGRAMA de 
eSTAGIÁRIOS

Os estudantes selecionados 

para trabalhar na Seguros 

Unimed são apresentados ao 

panorama estratégico da empresa, 

passam por capacitação para 

comportamento corporativo e são 

estimulados a desenvolver visão 

técnica. Em 2013, o Programa 

de Estagiários contou com a 

participação de três estudantes.

MeNOR APReNdIz

Jovens de idade entre 14 e 24 anos 

podem participar deste programa 

de treinamento profissionalizante, 

que foi adotado em 2006, 

conforme lei nº 10.097/00. Em 

2013, o menor Aprendiz capacitou 

16 jovens. NÚMeROS de 2013:

 Investimento: R$ 208.775,12

 Participantes: 93

 Horas totais do programa 

Aprender: 23.820

 Horas totais de treinamento: 

52.756

 Hora de treinamento%Homem 

da empresa: 67,86

Ano Participantes Investimento

2010 131 r$ 255.528,46

2011 118 r$ 241.828,57

2012 114 r$ 217.921,23

2013 93 r$ 208.775,12

PROGRAMA APReNdeR

Apoia a formação e o desenvolvimento de carreira dos 

colaboradores com subsídios a cursos de graduação, 

pós-graduação, mestrado e mbA. 

CONvêNIOS e 
PARCeRIAS

A companhia também mantém 

parcerias e convênios com 

universidades e escolas de idioma. 

Os benefícios e descontos são 

específicos para cada entidade 

de ensino e se estendem aos 

familiares dos colaboradores. 

eNCONTRO de NeGóCIOS

Em julho e em dezembro, a área Comercial participou de encontros em 

que se reuniram superintendentes, diretores, executivos de negócios e 

relacionamento e gerentes territoriais e nacionais da Seguros Unimed. As 

reuniões, que tiveram apoio de Gestão de Pessoas, abordaram os temas 

como “A importância da liderança e Feedback” e “Neurovendas”.

Carreira
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Voluntários do Projeto Vida Sustentável Voluntários do Dia de Fazer a DiferençaCOMUNIdAde

eM 2013:

 O Programa de Voluntariado 

contou com a participação de 190 

colaboradores, da matriz e dos 23 

Escritórios Regionais, e beneficiou 

2.251 adultos e crianças.

“sEr rEconhEcida como EmPrEsa inovadora 

com excelência no cuidar de pessoas”. Esta é a visão 

da Seguros Unimed, que está em seu Planejamento 

Estratégico. Por isso, além do cuidado com seus 

colaboradores, clientes e fornecedores, a seguradora 

se preocupa em promover ações solidárias focada 

nas comunidades, visando o bem comum. As ações 

não possuem caráter mitigatório, pois as operações 

da companhia não geram impactos negativos à 

comunidade local; são coordenadas pela área de 

Responsabilidade Social, com apoio e participação de 

colaboradores voluntários de outros departamentos.

PROJeTO CULTURAL FOCO NO SOCIAL

Em 2013, a seguradora patrocinou a realização da 

peça “mães Iradas”, que mostra de maneira cômica os 

dilemas da maternidade. O espetáculo foi apresentado 

em São Paulo, nos CEUs (Centro Educacional Unificado) 

Jaçanã, São mateus e Pirituba, atingindo 1.500 

moradores das regiões. 

PROGRAmA DE VOlUNtARIADO

Por meio de duas iniciativas, busca disseminar o 

trabalho voluntário entre os colaboradores da empresa: 

PROJeTO vIdA SUSTeNTÁveL

São organizadas quatro visitas ao lar das Crianças, 

da Congregação Israelita Paulista, instituição da qual 

a Seguros Unimed é parceira desde 2011. Nelas, os 

voluntários oferecem capacitações e dinâmicas sobre 

temas como saúde, qualidade de vida, meio ambiente 

e sustentabilidade. O projeto tem consultoria de uma 

profissional de pedagogia.

dIA de FAzeR A dIFeReNÇA

Um dia é eleito para que os voluntários visitem 

instituições que atendem à população com risco de 

vulnerabilidade social e façam a diferença para elas. 

Em São Paulo, os colaboradores da matriz foram 

ao Lar das Crianças para pintar paredes e grafitar o 

muro da instituição a partir de tema definido pelas 

crianças. A coordenação da oficina de grafite foi feita 

pela ONG Projeto Quixote (www.projetoquixote.org.

br). Os voluntários dos Escritórios Regionais visitaram 

entidades de suas cidades.
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LAR dAS CRIANÇAS

Fundada em 1937, a instituição atende crianças, 

jovens e famílias em situação de vulnerabilidade. 

Com sede no Alto da boa Vista, em São Paulo,  

recebe atualmente 250 crianças e jovens. Oferece 

assistência médica, odontológica, psicológica, 

fonoaudiológica e pedagógica para os mais novos, 

além de apoio à formação profissionalizante aos 

jovens, entre outras atividades. Para saber mais, 

acesse www.lardascriancas.org.br

PROJeTO PeSCAR

A Central Nacional Unimed deu continuidade à 

parceria com o Instituto Pescar, que oferece cursos 

de qualificação profissional à jovens em situação 

de vulnerabilidade social. Esta parceria capacita 14 

adolescentes entre 16 e 18 anos no Hospital Santa 

Marcelina, em São Paulo, para iniciação profissional em 

Vendas e Atendimento ao Cliente. Ao final do curso, 

os jovens serão indicados para processos seletivos na 

Central Nacional Unimed e em empresas parceiras. A 

Seguros Unimed apoia a iniciativa e oferece seguro de 

vida e auxílio-funeral aos participantes. APOIO FINANCeIRO

todo ano, 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.

Ano entidade  valor
 

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

 marcelina 

2007- 2008 Centro de Recuperação e Educação Nutricional (CREN), entidade que R$ 144.659,38 

 combate a desnutrição materno-infantil 

2009 Fundação da Faculdade de medicina de São Paulo - Projeto da Saúde R$ 86.650,61 

 da Criança e Adolescente 

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

2011 lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista R$ 193.723,61

2012 lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista R$ 233.418,00

2013 Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista R$231.193,00

GRI G3: 4.16 e SO1
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Portal do Corretor

CORReTOReS

Ao mesmo tempo em que cresce, 
a seguros unimed se mantém 
conectada aos seus parceiros. Por isso, 
a companhia busca sempre valorizar 
o trabalho dos corretores de seguros, 
que são sua principal força de vendas. 
Em 2013, a empresa intensificou, ainda 
mais, essa relação com o lançamento 
do Portal do corretor. também 
realizou uma série de ações de 
relacionamento e treinamento para se 
aproximar desses profissionais e facilitar 
seu trabalho.

FERRAmENtAS E 
COmUNICAÇÃO

Portal do corrEtor
http://www.segurosunimed.com.br/

corretor

lançada em 2013, a plataforma 

online é o principal canal de 

comunicação da seguradora com 

seus corretores. Para elaborá-la, 

a área de Produtos identificou as 

necessidades desses profissionais 

que deveriam ser atendidas pelo 

site. trata-se de uma importante 

plataforma de relacionamento, já 

que os corretores representam 

a principal força de vendas da 

Seguros Unimed.

O resultado é um portal em 

que são publicados documentos 

importantes para o cotidiano 

de seu trabalho, simuladores e 

acompanhamento da análise de 

propostas de inclusão nos seguros, 

além de notícias sobre o mercado.

chat Para corrEtorEs

Outra ferramenta criada para 

facilitar o trabalho dos corretores, 

o chat disponível no site da 

Seguros Unimed é exclusivo para 

atendimento desses profissionais. 

Eles podem tirar dúvidas, fazer 

consultas e trocar arquivos. 

Desde que foi criado, em 2012, a 

comunicação com os corretores 

ficou mais ágil e eficiente, 

assim como o retorno deles 

aos clientes finais. A ferramenta 

também facilitou o trabalho 

dos colaboradores da Central 

de Atendimento.

sms 

Os corretores que comercializam 

os produtos de previdência da 

empresa recebem mensagens 

com dicas para potencializar 

suas vendas.

uni + PrEV – 
nEws corrEtor

Em 2013 começou a ser enviado 

quinzenalmente aos corretores 

que comercializam os planos de 

previdência privada da Seguros 

Unimed. Nele são divulgadas 

notícias sobre os produtos e 

serviços oferecidos pela companhia 

e detalhes sobre campanhas de 

incentivo de vendas. 

EncontrE sEu sEguro 

A ferramenta disponível no 

site e nas redes sociais da 

empresa filtra a busca de 

seguros feita pelos corretores 

e clientes finais de acordo com 

os seus perfis e necessidades. 

basta responder a três simples 

perguntas para ter acesso a um 

resultado personalizado.
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Evento Corretores Espaço Gourmet

GRI G3: 4.16 e 4.17

CAmPANHAS DE VENDA AÇÕES DE RElACIONAmENtO

cartEira rEchEada

Para incentivar as vendas dos 

produtos pelos corretores, a 

empresa promove campanha 

que valoriza e reconhece o 

desempenho daqueles que mais 

se destacam. Em 2013, a campanha 

gerou retorno de R$ 3.645.779,25 

para o segmento Previdência e  

R$ 1.630.379,59 para o segmento 

Vida, totalizando R$ 5.276.158,84 

até o mês de outubro.

Promoção ParcEria 
dE Valor

São campanhas de incentivo para 

aumentar as vendas dos seguros 

de Vida Individual e Coletivo, para 

Cooperativas de Crédito Unicreds 

e Sicoobs. Em 2013, foram oito 

campanhas que receberam 

investimento de R$ 166.500 em 

prêmios e totalizaram R$ 697,500 

em metas de vendas, que estão 

em andamento.

calEndário

Em 2013, a seguradora criou 

um calendário de eventos para 

estreitar sua relação com os 

corretores. Eles foram convidados 

para jantares com diretores e 

parceiros da empresa no Espaço 
Gourmet da matriz e em diversas 

capitais. também participaram, 

junto com seus familiares, de uma 

Festa Junina e de Passeio de balão, 

em São Paulo.

EVEntos

Em 2013, a área de CRm (Customer Relationship Management) deu 

continuidade às ações de relacionamento com corretores da Seguros 

Unimed para aproximá-los da marca, como:

 Distribuição de convites para o camarote brahma do carnaval de 

São Paulo, do qual a seguradora foi patrocinadora;

 Realização do I Encontro de Corretores Seguros Unimed, que reuniu 

cerca de 70 corretores na sede da companhia. Eles participaram de 

palestras com assuntos relevantes do seu dia-a-dia de trabalho.

congrEsso dos 
corrEtorEs dE sEguros

A Seguros Unimed ainda esteve 

presente no XVI Congresso dos 

Corretores de Seguros, principal 

evento do segmento no país.

PeSQUISA de SATISFAÇÃO

 todo ano é realizada para avaliar a satisfação dos 

corretores quanto aos produtos e o atendimento da 

companhia. Em 2013, foram entrevistados na fase quan-

titativa 250 corretores de diversas regiões do país. Os 

aprendizados da pesquisa ajudam a direcionar esforços 

para as melhorias necessárias.
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360

médicos 

colaboradores

cooPErados

mais de 

acionistas

com abrangência dE

100 mil

108

cooperativas

o sistEma EmPrEsarial 
cooPEratiVo unimEd

é composto por:

83% do território nacional 
(4.641 municípios)

ao todo, são 3.385 acionistas, sendo 158 pessoas 

jurídicas e 3.227 pessoas físicas. A principal acionista 

é a Unimed Participações ltda., holding criada para 

administrar os investimentos das Cooperativas médicas 

na Seguros Unimed.

Para disseminar a companhia e seus resultados 

a todo o Sistema Unimed, a área de Relações com 

Investidores mantém canais de comunicação como o 

site direcionado aos acionistas (www.segurosunimed.

com.br/investidor), e-mail, telefone, e o Jornal de 

Relações com Investidores, publicação bimestral 

enviada por e-mail e disponibilizada na internet  Os 

acionistas também são atendidos nos principais 

eventos do Sistema Unimed e em reuniões nas 

cooperativas médicas.

Em 2013, o Sistema Unimed organizou uma série 

de eventos, como a 43ª Convenção Nacional Unimed, 

promovida pela Confederação Unimed do brasil, e os 

eventos regionais de oito Federações Unimeds.

também foram realizadas campanhas envolvendo 

o Sistema Unimed:

Promoção ViVa a Vida 

Todas as cooperativas que em 2013 fidelizaram o 

capital de produtos existentes concorreram a um 

sorteio de carros zero quilometro. A promoção ocorre 

desde 2006 e é uma das ações de maior repercussão 

da Seguros Unimed. 

A unimed seguradora 
s.a. é uma companhia 
de capital fechado com 
quadro de acionistas 
formado por pessoas 
físicas e jurídicas do 
sistema Empresarial 
cooperativo unimed 
e unicred, como 
cooperativas médicas, 
médicos cooperados, 
colaboradores e 
empresas auxiliares.

SISTeMA UNIMed

camPanha cooPEr+ação 

As Cooperativas de Crédito participam 

todos os anos de campanhas de 

incentivo para fidelizar as vendas dos 

seguros de Vida Individual e Coletivo. 

COmUNICAÇÃO

jornal rElaçõEs com 
inVEstidorEs

Disponibilizado, bimestralmente, 

para os acionistas da seguradora, 

para compartilhar os resultados da 

companhia e suas ações, como apoio 

ao esporte e gestão ambiental.

E-PrEss

A cada 15 dias, os dirigentes do 

Sistema Unimed recebem os 

fechamentos da Seguros Unimed com 

as Unimeds espalhadas pelo país e 

notícias de novidades da seguradora, 

como premiações e novos produtos, 

entre outras.

GRI G3: 4.16

 A expectativa de maiores retor-

nos sobre os investimentos das Uni-

meds singulares ajuda a promover 

mais comprometimento delas no 

atendimento aos usuários da Segu-

ros Unimed

Promoção Cooper+Ação

SEGUROS UNImED  |  RElAtóRIO DE SUStENtAbIlIDADE 2013  |  119SISTEMA UNIMED

http://www.segurosunimed.com.br/investidor
http://www.segurosunimed.com.br/investidor


SEGUROS UNImED  |  RElAtóRIO DE SUStENtAbIlIDADE 2013  |  121DEMAIS PÚBLICOS
EMPRESA

SUSTENTABILIDADE

MEIO AMBIENTE

CLIENTES

COLABORADORES

COMUNIDADE

CORRETORES

SISTEMA UNIMED

SOBRE ESTE RELATÓRIO

DESEMPENhO

122
124

Fornecedores  |  
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 Confiabilidade: capacidade do 

fornecedor cumprir com compro-

missos;

 Segurança: relacionada ao ser-

viço a ser executado;

 Competência: demonstração 

de conhecimento ao esclarecer dú-

vidas ou enfatizar aspectos impor-

tantes do serviço, que não tenham 

sido demonstrados ou solicitados;

 Apresentação: em relação a as-

pectos tangíveis, como equipamen-

tos e pessoal;

 documentos de cobrança: 

considera a conformidade e o tem-

po de entrega das faturas;

FORNeCedOReS

Os fornecedores da 
seguros unimed 
são prestadores de 
serviços relacionados aos 
produtos da seguradora 
e empresas de bens 
e serviços, incluindo 
as Unimeds.

Em 2013, a comPanhia tEVE 513 fornecedores fixos, 

homologados conforme a Norma Interna da Área de 

Suprimentos da companhia, e 1.737 esporádicos, de 

contratos pontuais e cuja base foi revisada.

Neste ano foi concluída a implementação 

do sistema Simplesmente Use, uma ferramenta 

que centraliza todos os processos envolvendo 

fornecedores como, avaliações, documentação e 

contratos, e permite maior rapidez nos processos de 

negociação de novos contratos. O sistema também 

monitora automaticamente as obrigações contratuais 

entre o fornecedor e a seguradora e inclui análise de 

perfil de sustentabilidade. O Simplesmente Use passará 

a operar em 2014.

Para a escolha dos fornecedores, os gestores 

da Seguros Unimed exigem o mesmo padrão de 

qualidade da companhia e que tenham atuação 

responsável. Além disso, são considerados os seguintes 

quesitos ao lado.

A seguradora ainda realiza avaliações de 

desempenho dos fornecedores, considerando 

princípios de governança corporativa, como ética, 

respeito e equidade. todos os contratos possuem 

cláusula referente a direitos humanos.

 Suporte administrativo e fi-

nanceiro: para a documentação 

que complementam a fatura;

 Atendimento: modo como os 

prestadores se relacionam com a 

Seguros Unimed. também se consi-

dera a disposição em atender pron-

tamente às solicitações e a facilida-

de de contato (via telefone, fax ou 

outros), em linguagem clara e com-

preensível;

 Confecção e devolução dos 

contratos: nos casos em que os 

contratos ou aditivos são do forne-

cedor, considera o tempo de elabo-

ração e de envio dos documentos.

GRI G3 4.14, 4.16, eC6, hR2
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PÚbLICOS 
exTeRNOS

gruPos sEtoriais

A Seguros Unimed integra uma série de associações 

para promover interesses do setor de seguros e 

previdência privada, que estão de acordo com as 

expectativas do governo e da sociedade. São elas: 

Confederação Nacional de Seguros Privados (CNSeg), 

Federação Nacional das Empresas de Seguros 

Privados e de Capitalização (FENASEG), Federação 

Nacional de Saúde Suplementar (FENASAÚDE), 

Federação Nacional de Previdência e Vida 

(FENAPREVI), Sindicato das Seguradoras, Previdência 

e Capitalização do Estado de São Paulo (SINDSEGSP), 

Associação Internacional de Direito do Seguro (AIDA) 

e Associação de Cooperativas e mutualidades de 

Seguros das Américas (AAC/mIS).

goVErno E órgãos 
rEguladorEs

A atuação da Seguros Unimed 

está cada vez mais próxima de 

órgãos reguladores, considerados 

públicos de extrema importante 

e inf luência sobre a empresa. Por 

meio de uma agenda positiva, a 

seguradora está conectada com 

a Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP), a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) e o Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP).

GRI G3: 4.13 e 4.16

Dr. Rafael Moliterno Neto, além 

de presidente da Seguros Unimed 

ocupou o cargo de presidente da 

Associação Regional para as Amé-

ricas da Federação Internacional de 

Cooperativas e Mutualidades de 

Seguros (ICMIF/Américas) no perí-

odo 2012-2013. A Associação repre-

senta 66 seguradoras cooperativas 

e mutualidades em 20 países.

Sua atuação foi reconhecida pela 

Revista HSM Management, que, em 

2013, o incluiu na sua lista dos 100 

maiores pensadores de gestão.

Como presidente da ICMIF/ Améri-

cas, em 2013, Dr. Rafael Moliterno 

concedeu palestra na Conferência 

Regional ACI Américas, no Guarujá 

(SP), como parte do IV Encontro de 

Setor de Seguros.

Ele também representou o ICMIF 

em reunião da Associação de Su-

pervisores de Seguros da América 

latina, realizada no Panamá. Na 

ocasião, em que estavam reuni-

dos os reguladores de seguros de 

toda a região, falou sobre como as 

pessoas, o mercado de seguros e a 

Seguros Unimed lida com a tecno-

logia móvel.

 encontro com Fornecedores de Gestão de Pes-

soas: profissionais de Recursos Humanos de outras em-

presas foram à matriz da Seguros Unimed para trocar 

experiências inovadoras do mercado;

 

 Fórum de Comandatuba: promovido anualmente 

pelo Grupo de líderes Empresariais (lIDE), conta com 

a participação de diversos líderes políticos e empresa-

riais para debater gestão empresarial e responsabilida-

de social, entre outros temas. Em 2013, Dr. Rafael Moli-

terno Neto, presidente da Seguros Unimed, participou 

do evento.

gEstorEs E lidEranças EmPrEsariais

A seguradora procura incentivar que seus 

colaboradores se relacionem com líderes e gestores 

de outras empresas. Isso permite a troca de boas 

práticas corporativas. Esse diálogo construtivo ocorreu 

nos seguintes eventos, em que estiveram presentes 

lideranças da Seguros Unimed:
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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.

GLOSSÁRIO

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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As tabelas a seguir listam os indicadores da Global Reporting 
Initiative (GRI) G3 relatados e a localização das informações 
no corpo do relatório 2013.

ÍNdICe ReMISSIvO 
GRI

estratégia e Análise

1.1

Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na 

organização sobre a relevância da sustentabilidade para a organização 

e sua estratégia.

EMPRESA

– Mensagem da diretoria 

executiva – Página 8

1.2

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. A 

organização deverá apresentar duas seções que contenham uma 

narrativa concisa dos principais impactos, riscos e oportunidades.

EMPRESA

– Mensagem da diretoria 

executiva – Página 8 

– Contexto – Página 14

– Modelo de negócio – Página 18

Perfil Organizacional

2.1 Nome da organização.
EMPRESA

– Histórico – Página 10

2.2

Principais marcas, produtos e/ou serviços. A organização relatora 

deverá indicar a natureza de seu papel na oferta desses produtos e 

serviços e até que ponto faz uso de terceirização.

EMPRESA  

– Modelo de negócio – Página 18 

– Produtos e serviços  – Página 34

2.3
Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, 

unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures.

EMPRESA

– Histórico – Página 10

– Dados Corporativos – Página 12

– Modelo de negócio – Página 18

2.4 Localização da sede da organização.

EMPRESA

– Histórico – Página 10

– Dados corporativos – Página 12

2.5

Número de países em que a organização opera e nome dos 

países em que suas principais operações estão localizadas ou são 

especialmente relevantes para as questões de sustentabilidade 

cobertas pelo relatório.

EMPRESA

– Histórico – Página 10

– Dados corporativos – Página 12

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade.

EMPRESA

– Histórico – Página 10

– Dados corporativos – Página 12

2.7
Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores 

atendidos e tipos de clientes/beneficiários).

EMPRESA

– Modelo de negócio – Página 18

– Produtos e serviços – Página 34

2.8 Porte da organização.

EMPRESA

– Histórico – Página 10

– Dados corporativos – Página 12

2.9
Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório 

referentes a porte, estrutura ou participação acionária.

EMPRESA

– Histórico – Página 10

– Dados corporativos – Página 12

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório.
EMPRESA

– Dados corporativos – Página 12

Parâmetros para o relatório

3.1
Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as 

informações apresentadas.
SOBRE O RELATÓRIO – Página 2

3.2 Data do relatório anterior mais recente (se houver). SOBRE O RELATÓRIO – Página 2

3.3 Ciclo de emissão de relatórios (anual, Bienal etc.) SOBRE O RELATÓRIO – Página 2

3.4
Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou 

seu conteúdo.
SOBRE O RELATÓRIO – Página 2

3.5 Processo para a definição do conteúdo do relatório. SOBRE O RELATÓRIO – Página 2

3.6

Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, instalações 

arrendadas, joint ventures, fornecedores). Para outras orientações, 

consulte o protocolo para definição de limite da GRI (“GRI 

Boundary Protocol”).

SOBRE O RELATÓRIO – Página 2

3.7
Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo 

ou ao limite do relatório.
SOBRE O RELATÓRIO – Página 2

3.8

Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, 

Subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas e outras 

organizações que possam afetar significativamente a comparabilidade 

entre períodos e/ou entre organizações.

SOBRE O RELATÓRIO – Página 2

3.9

Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos, incluindo 

hipóteses e técnicas, que sustentam as estimativas aplicadas à 

compilação dos indicadores e outras informações do relatório.

SOBRE O RELATÓRIO – Página 2

3.10

Explicação das consequências de quaisquer reformulações de 

informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para tais 

reformulações (como fusões ou aquisições, mudança no período ou 

ano-base, na natureza do negócio, em métodos de medição).

SOBRE O RELATÓRIO – Página 2

3.11

Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no 

que se refere a escopo, limite ou métodos de medição aplicados 

no relatório.

SOBRE O RELATÓRIO – Página 2

PErfil Página correspondente 

no relatório 2013

PErfil Página correspondente 

no relatório 2013
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3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório.
SOBRE O RELATÓRIO

– Índice remissivo GRI – Página 130

3.13

Política e prática atual relativa à busca de verificação externa 

para o relatório. Se a verificação não for incluída no relatório de 

sustentabilidade, é preciso explicar o escopo e a base de qualquer 

verificação externa fornecida, bem como a relação entre a 

organização relatora e o(s) auditor(es).

SOBRE O RELATÓRIO – Página 2

Governança, Compromissos e engajamento

4.1

Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais 

alto órgão de governança responsável por tarefas específicas, tais 

como estabelecimento de estratégia ou supervisão da organização. 

Descreva o mandato e composição de tais comitês (incluindo número 

de membros independentes e/ou membros não-executivos) e indique 

qualquer responsabilidade direta por desempenho econômico, social 

e ambiental.

EMPRESA

– Governança: Estrutura 

organizacional – Página 26

4.2

Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança 

também seja um diretor executivo (e, se for o caso, suas funções 

dentro da administração da organização e as razões para 

tal composição).

EMPRESA

– Governança: Estrutura 

organizacional – Página 26 

4.3

Para organizações com uma estrutura de administração unitária, 

declaração do número de membros independentes ou não-

executivos do mais alto órgão de governança.

EMPRESA

– Governança: Estrutura 

organizacional – Página 26

4.4

Mecanismos para que acionistas e empregados façam 

recomendações ou deem orientações ao mais alto órgão 

de governança.

EMPRESA

– Governança: Estrutura 

organizacional – Página 26

4.5

Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de 

governança, diretoria executiva e demais executivos (incluindo 

acordos rescisórios) e o desempenho da organização (incluindo 

desempenho social e ambiental).

COLABORADORES

– Relações trabalhistas – Página 

86

4.8

Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios 

internos relevantes para o desempenho econômico, ambiental e 

social, assim como o estágio de sua implementação.

EMPRESA

– Princípios – Página 9

EMPRESA 

– Governança: Código de 

Conduta Profissional – Página 32

4.9

Procedimentos do mais alto órgão de governança para supervisionar 

a identificação e gestão por parte da organização do desempenho 

econômico, ambiental e social, incluindo riscos e oportunidades 

relevantes, assim como a adesão ou conformidade com normas 

acordadas internacionalmente, códigos de conduta e princípios.

EMPRESA 

– Governança: Código de 

Conduta Profissional – Página 32

– Gestão de riscos – Página 24

4.10

Processos para a auto-avaliação do desempenho do mais alto 

órgão de governança, especialmente com respeito ao desempenho 

econômico, ambiental e social.

EMPRESA 

– Governança: Estrutura 

organizacional – Página 26

4.12

Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de 

caráter econômico, ambiental e social que a organização subscreve 

ou endossa.

EMPRESA 

– Governança corporativa: 

Abertura – Página 26

SUSTENTABILIDADE 

– Gestão de sustentabilidade – 

Página 44

4.13

Participação em associações (como federações de indústrias) e/ou 

organismos nacionais/internacionais de defesa em que a organização:

• possui assento em grupos responsáveis pela governança corporativa;

• integra projetos ou comitês;

• contribui com recursos de monta além da taxa básica como 

organização associada;

• considera estratégica sua atuação como associada.

Isso se refere principalmente à participação como associada do ponto 

de vista da organização.

SUSTENTABILIDADE 

– Gestão de sustentabilidade

– Públicos externos  – Página 47

4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização.

SUSTENTABILIDADE

– Gestão de sustentabilidade – 

Página 44

DEMAIS PÚBLICOS

– Fornecedores – Página 122

4.15

Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais 

se engajar.

Inclui o processo da organização para a definição de seus 

stakeholders e para a determinação dos grupos com os quais se 

engajar ou não.

SUSTENTABILIDADE

– Gestão de sustentabilidade – 

Página 44

4.16

Abordagens para o engajamento dos stakeholders, incluindo a 

frequência do engajamento por tipo e por grupos de stakeholders.

Podem ser incluídos levantamentos, grupos de discussão, comitês 

comunitários, comitês de assessoria corporativa, comunicações 

por escrito, estruturas gerenciais e sindicais etc. A organização 

deve indicar se qualquer parte do engajamento foi realizada 

especificamente para o processo de preparação do relatório.

SUSTENTABILIDADE

– Gestão de sustentabilidade  – 

Página 44

COLABORADORES

– Engajamento – Página 78

CLIENTES

– Ações de relacionamento – 

Página 64

DEMAIS PÚBLICOS

– Fornecedores – Página 122

CORRETORES – Página 112

SISTEMA UNIMED – Página 118

COMUNIDADES – Página 106

4.17

Principais temas e preocupações que foram levantados por meio do 

engajamento dos stakeholders e que medidas a organização tem 

adotado para tratá-los.

CORRETORES – Página 112

PErfil Página correspondente 

no relatório 2013
PErfil Página correspondente 

no relatório 2013
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indicador descrição
Essencial ou 

adicional

capítulo correspondente 

no relatório
indicador descrição

Essencial ou 

adicional

capítulo correspondente 

no relatório

eC1

Valor econômico direto gerado e distribuído, 

incluindo receitas, custos operacionais, 

remuneração de empregados, doações e 

outros investimentos na comunidade, lucros 

acumulados e pagamentos para  provedores de 

capital e governos.

Essencial 

EMPRESA

– Modelo de negócio – Página 18

DESEMPENHO ECONÔMICO – 

Página 41

eC4
Ajuda financeira significativa recebida 

do governo.
Essencial COMUNIDADE – Página 109

eC6

Políticas, práticas e proporção de gastos 

com fornecedores locais em unidades 

operacionais importantes.

Essencial
DEMAIS PÚBLICOS

– Fornecedores – Página 122

eC9

Identificação e descrição de impactos 

econômicos indiretos significativos, incluindo a 

extensão dos impactos.

Adicional
EMPRESA 

– Modelo de negócio – Página 18

eN1 Materiais usados por peso ou volume Essencial MEIO AMBIENTE – Página 53

eN3
Consumo de energia direta discriminado por 

fonte de energia primária.
Essencial MEIO AMBIENTE – Página 53

eN7 
Iniciativas para reduzir o consumo de energia 

indireta e as reduções obtidas.
Adicional MEIO AMBIENTE – Página 54

eN8 Total de retirada de água por fonte. Essencial MEIO AMBIENTE – Página 53

eN16
Total de emissões diretas e indiretas de gases 

de efeito estufa, por peso.
Essencial MEIO AMBIENTE – Página 54

eN18
Iniciativas para reduzir as emissões de gases de 

efeito estufa e as reduções obtidas.
Adicional MEIO AMBIENTE – Página 55

eN22
Peso total de resíduos, por tipo e método 

de disposição.
Essencial MEIO AMBIENTE – Página 53

GRI – INdICAdOReS 
de deSeMPeNhO

eN27

Percentual de produtos e suas embalagens 

recuperados em relação ao total de produtos 

vendidos, por categoria de produto.  

Essencial MEIO AMBIENTE – Página 54

eN 30
Total de investimentos e gastos em proteção 

ambiental, por tipo.
Adicional MEIO AMBIENTE – Página 55

LA1
Total de trabalhadores, por tipo de emprego, 

contrato de trabalho e região.
Essencial

EMPRESA

 – Dados corporativos – Página 12

COLABORADORES

– Abertura – Página 72

– Diversidade – Página 82

SUSTENTABILIDADE

– Colaboradores: Abertura

LA2
Número total e taxa de rotatividade de 

empregados, por faixa etária, gênero e região.
Essencial

COLABORADORES 

– Desenvolvimento profissional – 

Página 98

– Diversidade – Página 82

LA4
Percentual de empregados abrangidos por 

acordos de negociação coletiva.
Essencial

COLABORADORES

– Relações trabalhistas – Página 

86

LA6

Percentual dos empregados representados 

em comitês formais de segurança e saúde, 

compostos por gestores e por trabalhadores, 

que ajudam no monitoramento e 

aconselhamento sobre programas de segurança 

e saúde ocupacional.

Adicional

COLABORADORES 

– Saúde do colaborador – Página 

91

LA7

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias 

perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao 

trabalho, por região.

Adicional

COLABORADORES 

– Saúde do colaborador – Página 

91
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indicador descrição
Essencial ou 

adicional

capítulo correspondente 

no relatório
indicador descrição

Essencial ou 

adicional

capítulo correspondente 

no relatório

LA8

Programas de educação, treinamento, 

aconselhamento, prevenção e controle de 

risco em andamento para dar assistência a 

empregados, seus familiares ou membros da 

comunidade com relação a doenças graves.

Essencial

COLABORADORES 

– Saúde do colaborador – Página 

91

LA10

Média de horas de treinamento por 

ano, por funcionário, discriminadas por 

categoria funcional.

Essencial

 COLABORADORES 

– Desenvolvimento profissional – 

Página 98

LA11

Programas para gestão de competências 

e aprendizagem contínua que apóiam 

a continuidade da empregabilidade dos 

funcionários e para gerenciar o fim da carreira.

Adicional

COLABORADORES 

– Desenvolvimento profissional – 

Página 98

LA12

Percentual de empregados que recebem 

regularmente análises de desempenho e de 

desenvolvimento de carreira.

Adicional

COLABORADORES

– Desenvolvimento profissional – 

Página 98

LA14
Proporção de salário base entre homens e 

mulheres, por categoria funcional.
Essencial

COLABORADORES 

– Relações trabalhistas – Página 

86

hR2

Percentual de empresas contratadas e 

fornecedores críticos que foram submetidos a 

avaliações referentes a direitos humanos e as 

medidas tomadas.

Essencial
DEMAIS PÚBLICOS 

– Fornecedores – Página 122

hR4
Número total de casos de discriminação e as 

medidas tomadas.
Essencial

COLABORADORES 

– Diversidade – Página 82

hR5

Operações identificadas em que o direito 

de exercer a liberdade de associação e a 

negociação coletiva pode estar correndo risco 

significativo e as medidas tomadas para apoiar 

esse direito.

Essencial
COLABORADORES 

– Diversidade – Página 82

hR6

Operações identificadas como de risco 

significativo de ocorrência de trabalho infantil 

e as medidas tomadas para contribuir para a 

abolição do trabalho infantil.

Essencial
COLABORADORES 

– Diversidade – Página 82

hR7

Operações identificadas como de risco 

significativo de ocorrência de trabalho forçado 

ou análogo ao escravo e as medidas tomadas 

para contribuir para a erradicação do trabalho 

forçado ou análogo ao escravo.

Essencial
COLABORADORES 

– Diversidade – Página 82

SO1

Natureza, escopo e eficácia de quaisquer 

programas e práticas para avaliar e gerir os 

impactos das operações nas comunidades, 

incluindo a entrada, operação e saída.

Essencial COMUNIDADE – Página 106

PR3

Tipo de informação sobre produtos e serviços 

exigida por procedimentos de rotulagem, e o 

percentual de produtos e serviços sujeitos a 

tais exigências.

Essencial
EMPRESA 

– Produtos e serviços – Página 34

PR5

Práticas relacionadas à satisfação do cliente, 

incluindo resultados de pesquisas que medem 

essa satisfação.

Adicional

CLIENTES

– Qualidade no atendimento – 

Página 60

PR6

Programas de adesão às leis, normas e códigos 

voluntários relacionados a comunicações de 

marketing, incluindo publicidade, promoção 

e patrocínio.

Essencial

CLIENTES

– Canais de comunicação – 

Página 66 

EMPRESA

 – Patrocínios e eventos – Página 

38
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UNIMed SeGUROS 
PATRIMONIAIS S.A.
Em 31 de dezembro de 2013 (em milhares de reais)

dEmonstraçõEs dE rEsultados

(-) (=) Prêmios Ganhos -   

(-) (=) Receitas Contrib e Prêmios VGbl -

(-) (-) Despesas Administrativas -1.582 

(-) (-) Despesas com tributos -42 

(+) Resultado Financeiro 1.999 

(=) resultado operacional 374 

(=) resultado antes impostos e Particip 374 

(-) (-) Imposto de Renda -42 

(-) (-) Contribuição Social -40 

(=) lucro líquido / Prejuízo 292 

balanços Patrimoniais 2013

circulante 5.192

disponível 9

Caixa e bancos 9

Aplicações 4.803

títulos e créditos a receber 380

títulos e Créditos A Receber 44

Créditos tribut. e Previdenciários 336

ativo não circulante 22.898

realizável a longo Prazo 21.021

Aplicações 21.019

títulos e créditos a receber 2

Créditos tributários e Previdenciários 2

intangível 1.878

Outros Intangíveis 1.878

total do ativo 28.090

balanços Patrimoniais 2013

circulante  898 

contas a Pagar  816 

Obrigações a Pagar  815 

Impostos e Encargos Sociais a Pagar  1 

Impostos e Contribuições  82 

Patrimônio líquido   27.193 

Capital Social  20.000 

Aumento/Redução de Capital (em aprovação)  8.000 

(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial -3 

(-) lucros ou Prejuízos Acumulados -804 

total do Passivo  28.090 

Clique aqui para conferir o relatório 

completo da auditoria

SEGUROS UNImED  |  RElAtóRIO DE SUStENtAbIlIDADE 2013  |  141desempenho

http://ri.segurosunimed.com.br/informacoes-financeiras/demonstracoes-financeiras/
http://ri.segurosunimed.com.br/informacoes-financeiras/demonstracoes-financeiras/


Aos

Administradores, Conselheiros e Acionistas da

unimed seguros Patrimoniais s.a. (antiga unimed Previdência Privada s.a.)
São Paulo - SP

Examinamos as demonstrações financeiras da Unimed Seguros 

Patrimoniais S.A. (“Seguradora”), que compreendem o balanço patrimonial 

em 31 de dezembro de 2013 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 Seguradora é responsável pela elaboração e 

adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no brasil aplicáveis às entidades 

supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 

permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

rEsPonsabilidadE dos auditorEs indEPEndEntEs

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 

ReLATóRIO dOS 
AUdITOReS 
INdePeNdeNTeS 
SObRe AS 
deMONSTRAÇõeS 
FINANCeIRAS

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.

oPinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente 

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 

a posição patrimonial e financeira da Unimed Seguros Patrimoniais S.A. 

em 31 de dezembro de 2013, 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.

outros assuntos

As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de 

dezembro 2012, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas 

por outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, 

sem ressalvas e com ênfase com relação ao fato da Seguradora estar em 

fase pré-operacional, datado de 26 de fevereiro de 2013.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2014.

Ernst & young
auditores independentes s.s.
CRC-2SP015199/O-6

Eduardo wellichen leandro galkyz uzzi de oliveira
Contador CRC-1SP184050/O-6 Contador CRC-1SP232769/O-1
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UNIMed SeGUROS 
SAÚde S.A.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (em milhares de reais)

dEmonstraçõEs dE rEsultados 2013 2012

Prêmios ganhos Plano assist à saúde  1.084.747 788.405 

Prêmios Retidos 1.099.664 801.625 

(-) Variação das Provisões técnicas -478 -867 

(-) (-) trib Diretos Oper C/Pl as Saúde Oper -14.439 -12.353 

(-) Eventos indeniz liq/sinistros retidos -871.588 -586.036 

(-) Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados -820.136 -578.061 

(-) Var Prov Eventos/Sinistros Ocor/Não Av -51.451 -7.975 

resultado oper c/Pl assistência à saúde  213.159  202.369 

Outras Rec Oper Pl Assist Saude 1.613 907 

(-) outras desp oper c/Pl assist saude -5.755 -14.270 

(-) Outras Desp Oper C/Pl Assist Saude -7.989 -9.073 

Provisão P/Perdas S/ Creditos 2.234 -5.197 

resultado bruto 209.017 189.006 

(-) Despesas de Comercialização -59.686 -41.731 

(-) Despesas Administrativas -92.328 -60.389 

resultado financeiro líquido  30.224 27.317 

Receitas Financeiras 33.652 32.045 

(-) Despesas Financeiras -3.427 -4.728 

(-) resultado Patrimonial -664 -2.398 

Receitas Patrimoniais 466 467 

(-) Despesas Patrimoniais -1.130 -2.865 

resultado antes impostos e Particip 86.564 111.805 

(-) Imposto de Renda -20.960 -27.192 

(-) Contribuição Social -12.688 -16.904 

(-) Participações no Resultado -2.608 -3.371 

resultado líquido 50.307 64.338 

balanços Patrimoniais 2013 2012

ativo circulante 300.578 188.205 

Disponível 6.686 5.143 

realizável 293.892 183.062 

aplicações financeiras 222.481 132.290 

Aplicações Vinculadas a Prov 

técnicas

85.481 18.016 

Aplicações não Vinculadas 137.001 114.274

Crédito Oper c/Planos de Assist à 

Saúde

24.768 4.732 

Prêmio a Receber 24.558 4.699

Outros Créditos Oper c/Pl Assist 

à Saúde

211 33 

Despesas Diferidas 10.874 2.580 

Créditos tributários e 

Previdênciários

28.040 39.836 

bens e títulos a Receber 7.085 3.625 

Despesas Antecipadas 643 -   

ativo não circulante 291.527 270.278 

realizável a longo Prazo 249.356 234.754 

aplicações 195.303 192.325 

Aplicações Vinculadas a Prov 

técnicas

155.367 134.771 

Aplicações não Vinculadas 39.936 57.554 

Ativo Fiscal Diferido  18.146 14.395

Depósitos Judiciais e Fiscais  35.907 28.034

investimentos 16.608 17.452

Particip Societárias Equiv 

Patrimonial

16.608 17.452

imobilizado 25.417 17.843

Imóveis Não Hosp/Não 

Odontológicos

12.200 12.283 

Não Hospitalares / Não 

Odontológicos

3.341 5.378 

Outras Imobilizações 9.876 183 

Intangível 147 229 

total do ativo 592.105 458.483 

balanços Patrimoniais 2013 2012

Passivo circulante 258.199 195.795 

Prov técnicas oper de assist à saúde 189.58 127.631 

Provisão para Prêmio não Ganho  158 -   

Provisão para Remissão 1.918 1.689 

Provisão de Sinistros a liquidar  50.063 39.950 

Provisão Sinistros Ocor e não 

Avisados

137.444 85.993

débitos operações de assistência à 

saúde

4.416 3.342 

Comercialização Sobre Operações 4.368 3.301 

Outros Débitos Oper c/Pl Assist à 

Saúde

48 42 

Provisões 28.776 40.778 

tributos e Encargos Sociais a 

Recolher

4.422 2.761 

Débitos Diversos 31.002 21.282 

Passivo não circulante 60.228 48.750 

Prov técnicas oper assist à saúde 2.513 2.264 

Provisão para Reemissão 2.513 2.264 

Provisões 44.432 37.130 

Provisões para Ações Judiciais 44.432 37.130 

tributos e Encargos sociais a recolher 2.668 2.741 

tributos e Encargos sociais a recolher 2.668 2.741 

tributos e Contribuições 2.668 2.741 

Debitos Diversos 10.616 6.614 

Patrimônio líquido  273.678 213.939 

Capital Social 140.000 94.335 

Reservas 138.561 117.866 

(-) Ajustes de Avaliações 

Patrimoniais

-4.883 1.738 

total do Passivo 592.105 458.483 

Clique aqui para conferir o relatório 

completo da auditoria
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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 2013 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

A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação 

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

aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e 

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

demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 

fraude ou erro.

rEsPonsabilidadE dos auditorEs indEPEndEntEs

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 

ReLATóRIO dOS 
AUdITOReS 
INdePeNdeNTeS 
SObRe AS 
deMONSTRAÇõeS 
FINANCeIRAS

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.

oPinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam 

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

Unimed Seguros Saúde S.A. em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações 

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

contábeis adotadas no brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS.

ênfasE

Sem alterar nossa opinião, chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 14 (b), que 

descreve o questionamento judicial da incidência da contribuição previdenciária sobre 

pagamentos efetuados às cooperativas de serviços médicos. A Administração da Seguradora 

e seus assessores jurídicos avaliaram como remotas as chances de perda na resolução final 

deste processo, e, por conseguinte, os valores não recolhidos não foram provisionados.

outros assuntos

As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 

2012, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por outros auditores 

independentes, que emitiram relatório de auditoria, sem ressalvas e com ênfase com relação 

ao questionamento judicial da incidência da contribuição previdenciária sobre pagamentos 

efetuados a cooperativas de serviços médicos, datado de 26 de fevereiro de 2013.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2014.

Ernst & young
auditores independentes s.s.
CRC-2SP015199/O-6

Eduardo wellichen leandro galkyz uzzi de oliveira
Contador CRC-1SP184050/O-6 Contador CRC-1SP232769/O-1
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UNIMed 
SeGURAdORA S.A.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (em milhares de reais)

dEmonstraçõEs dE rEsultados 2013 2012

Prêmios Emitidos 382.023 345.713 

(+) Contribuições P/Cobertura de Riscos 997 854 

(-) (+/-) Variações Prov técnicas Prêmios -1.303 -1.628 

(=) Prêmios ganhos 381.717 344.939 

(-) (-) Sinistros Ocorridos -176.106 -167.114 

(-) (-) Custos de Aquisição -59.311 -53.134 

(-) (+) Outras Receitas/Despesas Operacion -17.421 -11.858 

(+) resultado c/operações de resseguro 471 409 

(+) Receita com Resseguro 704 510 

(-) (-) Despesa com Resseguro -233 -101 

(+) Rendas de Contribuições e Prêmios 61.076 57.590 

(-) (-) Constit Provisão benef a Conceder -57.615 -57.355 

(=) receitas contrib e Prêmios Vgbl 3.461 235 

(+) Rendas C/taxas Gestão/Outras taxas 4.996 4.802 

(-) (+/-) Variação Outras Provisões técnica -2.786 -15.256 

(-) (-) Custos de Aquisição -693 -513 

(+) Outras Receitas/Despesas Operacion 360 576 

(-) (-) Despesas Administrativas -77.465 -69.919 

(-) (-) Despesas com tributos -13.969 -11.336 

(+) resultado financeiro 28.631 23.498 

(+) resultado Patrimonial 50.757 63.353 

(=) resultado operacional 122.642 108.681 

(+) Ganhos/Perdas C/Ativos não Correntes  12 -33 

(=) resultado antes impostos e Particip 122.654 108.648 

(-) (-) Imposto de Renda -14.212 -8.474 

(-) (-) Contribuição Social -8.639 -5.211 

(-) (-) Participações Sobre o lucro -2.473 -2.844 

(=) lucro líquido / Prejuízo 97.330 92.119 

balanços Patrimoniais 2013 2012

ativo circulante 611.541 620.621 

disponível 8.948 11.852 

Caixa e bancos 8.948 11.852 

aplicações 546.260 563.528 

créditos operações c/seguros e 

resseg

18.117 19.350 

Prêmios a Receber 16.321 17.439 

Operações com Seguradoras 1.628 1.701 

Operações com Resseguradoras 168 210 

créditos operações c/Previd 

complementar

168  409 

Valores a Receber 168 409 

Ativos de Resseg e Retrocessão 

- Prov

-   300 

títulos e créditos a receber 36.183 23.452 

títulos e Créditos a Receber 10.317 7.273 

Créditos tribut e Previdenciários 25.401 15.824 

Outros Créditos 465 356 

outros Valores e bens 122 -   

bens a Venda 122 -   

Despesas Antecipadas 779 42 

custos de aquisição diferidos 965 1.689 

Seguros 965 1.689 

ativo não circulante 716.373 578.002 

realizável a longo Prazo 376.471 311.326 

Aplicações 315.636 269.214 

títulos e Créditos a Receber 60.826 42.102 

Empréstimos e Depósitos 

Compulsórios

9 9 

custo de aquisição diferidos -   1 

Seguros e Resseguros -   1 

Créditos tributários e 

Previdenciários

20.525 13.599 

Depósitos Judiciais e Fiscais 40.300 28.504 

investimentos 301.156 233.261 

Participações Societárias 300.900 232.872 

Imóveis Destinados a Renda 250 383 

Outros Investimentos 6 6 

imobilizado 33.920 30.377 

Imóveis de Uso Próprio 23.666 24.321 

bens móveis 4.266 5.725 

Outras Imobilizações 5.988 331 

intangível 4.827 3.038 

Outros Intangíveis 4.827 3.038 

total do ativo 1.327.915 1.198.623 

balanços Patrimoniais 2013 2012

Passivo circulante 197.798 639.532 

contas a Pagar 38.515 25.579 

Obrigações a Pagar 7.479 9.227 

Impostos e Encargos Sociais a 

Pagar

2.238 1.914 

Encargos trabalhistas 3.369 2.516 

Impostos e Contribuições 22.112 11.922 

Outras Contas a Pagar 3.318 0 

débitos operações c/seguros e 

resseguros

7.438 6.248 

Prêmios a Restituir 719 566 

Operações com Seguradoras 865 630 

Corretores de Seguros e 

Resseguros

5.854 5.051 

Depósitos de terceiros 5.929 6.644 

Provisões técnicas - seguros 91.001 99.254 

Pessoas 88.618 77.556 

Vida Individual C/Cobertura P/

Sobreviv

2.384 21.698 

Prov técnicas - Previdência 

complementar

54.914 501.808 

Planos bloqueados 1.173 1.023 

Planos não bloqueados 15.273 68.184 

PGbl/PRGP 38.468 432.601 

Passivo não circulante 567.816 96.023 

contas a Pagar 5.498 5.299 

Obrigações a Pagar 302 125 

tributos Diferidos 5.001  4.979 

Outras Contas a Pagar 195 195 

Provisões técnicas - seguros 38.879 13.858

Pessoas 16.069 13.764 

Vida Individual C/Cobert 

Sobrevivência

22.810 94 

Prov técnicas - Previdência 

complementar

469.402 33.353 

Planos bloqueados 157 148 

Planos não bloqueados 91.703 31.503 

PGbl/PRGP 377.542 1.703 

outros débitos  54.037 43.513 

Provisões Judiciais 54.037 43.513 

Patrimônio líquido  562.301  463.067 

Capital Social 278.165 253.197 

Aumento/Redução de Capital (em 

Aprovação)

29.907 24.968 

Reservas de Capital 816 814 

Reservas de lucros 263.601 180.588 

(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial -10.186 3.503 

(-) (-) Ações em tesouraria (*) -2 -3 

total do Passivo 1.327.915 1.198.623 

Clique aqui para conferir o relatório 

completo da auditoria
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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 2013 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 
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 e 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.

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 

ReLATóRIO dOS 
AUdITOReS 
INdePeNdeNTeS 
SObRe AS 
deMONSTRAÇõeS 
FINANCeIRAS

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 anteriormente referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Unimed Seguradora S.A. 

em 31 de dezembro de 2013, 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.

ênfasEs

Sem alterar nossa opinião, chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 18 (e), que menciona que a sua 

controlada Unimed Seguros Saúde S.A., na qual a Seguradora participa com 99,99% do capital social, questiona 

judicialmente a incidência da contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados às cooperativas de 

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

as chances de perda na resolução final deste processo, e, por conseguinte, os valores não recolhidos não estão 

provisionados. Nossa opinião não contem ressalva relacionada a este assunto.

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 2 (b), as informações correspondentes ao balanço patrimonial 

foram alteradas em relação àquelas demonstrações financeiras individuais anteriormente divulgadas relativas ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2012, pelas razões mencionadas na referida Nota Explicativa nº 2 (b) e, 

portanto, estão sendo reapresentados como previsto no CPC 23 – Políticas Contábeis, mudança de Estimativa e 

Retificação de Erro. Nossa opnião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

outros assuntos

As demonstrações financeiras individuais referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, 

apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram 

relatório de auditoria, sem ressalvas e com ênfase sobre o processo no qual a controlada Unimed Seguros 

Saúde S.A. questiona judicialmente a incidência da contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados às 

cooperativas de serviços médicos (Nota 18d), datado de 26 de fevereiro de 2013.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2014.

Ernst & young
auditores independentes s.s.
CRC-2SP015199/O-6

Eduardo wellichen leandro galkyz uzzi de oliveira
Contador CRC-1SP184050/O-6 Contador CRC-1SP232769/O-1
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UNIMed 
OdONTO S.A.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (em milhares de reais)

dEmonstraçõEs dE rEsultados 2013 2012

Prêmios ganhos Plano assist À saúde 21.513 15.064 

Prêmios Retidos 22.580 15.904 

(-) (-) trib Diretos Oper C/Pl As Saúde Oper -1.067 -840 

(-) Eventos indeniz liq/sinistros retidos -10.151 -7.680 

(-) Eventos/Sinistros Conhecidos Ou Avisados -9.233 -6.714 

(-) Var Prov Eventos/Sinistros Ocor/Não Av -918 -966 

resultado oper c/Pl assistência À saúde 11.362 7.384 

Outras Rec Oper Pl Assist Saude 16  16 

outras desp oper c/Pl assist saude 153 6 

(-) Outras Desp Oper C/Pl Assist Saude -293 -107 

Provisão P/Perdas S/ Creditos 447 113 

resultado bruto 11.532 7.406 

(-) Despesas de Comercialização -1.766 -1.305 

(-) Despesas Administrativas -12.827 -7.787 

resultado financeiro líquido 1.742 297 

Receitas Financeiras 1.766 392 

(-) Despesas Financeiras -24 -95 

(-) resultado antes impostos e Particip -1.319 -1.389 

(-) Imposto de Renda -63 -   

(-) Contribuição Social -38 -   

(-) Participações no Resultado -188 -177 

(-) resultado líquido -1.607 -1.566 

balanços Patrimoniais 2013 2012

ativo circulante 25.077 36.410 

Disponível 557 92 

realizável 24.520 36.318 

aplicações financeiras 12.411 21.441 

Aplicações Vinculadas a Prov 

técnicas

5.338 1.369 

Aplicações não Vinculadas 7.073 20.072 

crédito oper c/Planos de assist à 

saúde

618 381 

Prêmio a Receber 578 356 

Outros Créditos Oper c/Pl Assist 

à Saúde

40 25 

Créditos tributários e 

Previdênciários

860 453 

bens e títulos a Receber 10.631 14.043 

ativo não circulante 11.831 811 

realizável a longo Prazo 3.083 101 

aplicações 3.075 101 

Aplicações Vinculadas a Prov 

técnicas

1.286 -   

Aplicações não Vinculadas 1.788 101 

Ativo Fiscal Diferido 8 -   

imobilizado 140 137 

Não Hospitalares / Não 

Odontológicos

140 137 

Intangível 8.609 573 

total do ativo 36.908 37.221 

balanços Patrimoniais 2013 2012

Passivo circulante 5.654 4.502 

Prov técnicas oper de assist á saúde 3.985 1.938 

Provisão para Prêmio não Ganho 482 -   

Provisão de Sinistros a liquidar 1.250 603 

Provisão Sinistros Ocor e não 

avisados

2.253 1.335 

débitos operações de assistência à 

saúde

93 102 

Comercialização sobre operações 88 99 

Outros Débitos Oper c/Pl Assist à 

Saúde

5 3 

tributos e Encargos Sociais a 

recolher

280 214 

Débitos diversos 1.297 2.248 

Passivo não circulante 141 2 

Provisões 31 2 

Provisões para Ações Judiciais 31 2 

tributos e Encargos sociais a recolher 110 -   

tributos e Encargos sociais a 

recolher

110 -   

tributos e Contribuições 110 -   

Patrimônio líquido 31.112 32.717 

Capital social 38.134 38.134 

Ajustes de avaliações patrimoniais 3 -   

(-) lucros acumulados -7.025 -5.417 

total do Passivo 36.908 37.221 

Clique aqui para conferir o relatório 

completo da auditoria
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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 2013 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 

e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 

permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

rEsPonsabilidadE dos auditorEs indEPEndEntEs

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 

ReLATóRIO dOS 
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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 anteriormente 

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 

a posição patrimonial e financeira da Unimed Odonto S.A. em 31 de 

dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 

de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

outros assuntos

As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de 

dezembro 2012, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas 

por outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, 

sem ressalvas, datado de 26 de fevereiro de 2013.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2014.

Ernst & young
auditores independentes s.s.
CRC-2SP015199/O-6

Eduardo wellichen leandro galkyz uzzi de oliveira
Contador CRC-1SP184050/O-6 Contador CRC-1SP232769/O-1
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