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A SeguroS unimed tAmbém esperA, por meio deste 

relato, responder às principais expectativas dos seus 

públicos de interesse e receber feedback sobre sua forma 

de atuação para continuamente melhorar sua atuação.

 

O relatório é elaborado segundo as orientações 

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

um de seus pontos fortes é permitir a comparação de 

iniciativas de sustentabilidade entre empresas e, assim, 

reforçar a transparência.

Acompanhando as tendências na prática  

de se reportar, em 2014 a seguros Unimed migrou  

seu modelo de relato para a versão GRI G4, mais 

precisamente para a opção “essencial” do modelo. Essa 

versão do GRI dá destaque aos temas materiais, que 

aparecem no infográfico do capítulo Foco de atuação. 

Nesse capítulo estão destacados alguns exemplos 

de ações diretamente vinculadas aos temas materiais. 

Porém, ao longo do relatório, as demais atividades 

Sobre este relatório temas materiais:
 

 Qualidade do serviço e atendimento

 Educação e comunicação para 

clientes

 Gestão da cadeia de valor

 Inovação de produtos e serviços 

responsáveis

 Privacidade e segurança de dados 

do clienterelacionadas podem ser identificadas com seus 

símbolos correspondentes:

 

A nova estrutura do site visa tornar a navegação 

mais interativa e acessível. No relatório online, o leitor 

encontrará as informações essenciais de cada capítulo, 

podendo optar pelo download de um pdf contendo dados 

complementares.

A produção do relatório na seguros Unimed 

é liderada pelas áreas de Responsabilidade Social e 

Comunicação, mas diversas áreas da companhia participam 

de todo o processo, seguindo uma lógica colaborativa.

Para mais informações e feedback, não hesite 

em contatar os profissionais da área de Sustentabilidade: 

sustentabilidade@segurosunimed.com.br.

Para consultar o relatório utilizando os indicadores 

GRI, clique aqui.

RElAtóRIOS AntERIORES 

Desde 2010, a seguros 
Unimed publica a cada ano um 

Relatório de Sustentabilidade para 

comunicar seus avanços.

Conheça aqui as edições anteriores 
do documento: 
 

 Relatório de Sustentabilidade 2011 

 

 Relatório de Sustentabilidade 2012 

 

 Relatório de Sustentabilidade 2013

 Relatório de Sustentabilidade 2014

O Relatório de 

Sustentabilidade é 

o principal canal de 

divulgação dos avanços da 

seguradora relacionados a 

aspectos sociais, ambientais 

e de governança (ASG), 

além de fornecer 

informações econômicas 

da empresa.
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A SeguroS unimed nASceu em 1989 para oferecer 

planos de previdência aos médicos cooperados e inscritos no 

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

se expandiu. Ela atua hoje no mercado de pessoas físicas 

e jurídicas e mantém atividades em diversos segmentos 

além do de Previdência: Saúde, Odonto, Vida, Patrimoniais 

e Responsabilidades.

Para conhecer os produtos da seguradora, acesse 

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

Sua missão é cuidar das pessoas com soluções 

inovadoras de forma simples, ágil e transparente. A empresa 

é hoje uma das líderes do setor, gerindo uma carteira de 5,6 

milhões de clientes e provendo a eles 32 produtos. Com um 

crescimento médio de 27,1% ao ano, nos últimos cinco anos, 

a seguros Unimed tem se destacado nos mais respeitados 

rankings especializados do mercado. Em 2015, relativo ao 

desempenho 2014, manteve-se entre as maiores e mais 

sólidas, segundo as seguintes publicações:

Certificado “300 melhores 
fornecedores para rh 2015”, da 

revista Gestão e RH.

  

Valor 1000 – A seguros 
Unimed obteve o2º maior em 

crescimento no segmento Saúde em 

prêmios ganhos (75%).

     

Melhores e Maiores da 
exAme – A seguradora é a 3ª no 

ranking em prêmio emitido líquido, 

no ramo Saúde, e entre as 15 maiores 

no segmento Vida.

 

As Melhores Empresas do 
Brasil 2015, da Isto é Dinheiro – A 

empresa é a 1ª em Sustentabilidade 

Financeira, na categoria Planos de 

Saúde, e 4ª posição no ranking geral.

época negócios 360º - A 

companhia está entre as cinco 

melhores em seguros, considerando-

se seis dimensões da gestão 

empresarial, incluindo a 1ª colocação 

em Práticas de RH e 2ª em 

Governança Corporativa.  

 

prêmio Abt bronze 
Categoria Inovação em 

Processos e Produtos com o case 

“seguros Unimed: Solução simples, 

inovação providencial, grandes 

resultados”, que, resumidamente, 

consiste na consolidação da 

ferramenta da URA como alternativa 

para os clientes na obtenção 

de informações cadastrais e 

fornecimento do protocolo 

de atendimento.

Unimed Odonto é Top of Mind
A Unimed Odonto, pelo 

3º ano consecutivo, foi uma das 

41 marcas mais lembradas da 

Baixada Santista, na 13ª edição do 

Top of Mind A tribuna. A marca 

– comercializada na região pela 

Unimed Santos, a vencedora entre os 

planos de saúde – foi mencionada 

por 26,4% dos entrevistados, 

enquanto o 2º lugar foi citado 

apenas por 8,3% das pessoas que 

participaram da pesquisa.
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mensagem da 
Diretoria

emborA o Ano de 2015 tenhA 
sIdo mArCAdo por grandes 

desafios e dificuldades econômicas 

em diversos setores do país, a 

seguros Unimed se mostra, mais 

uma vez, uma empresa sólida. 

Alcançamos um crescimento de 

10,1% nos prêmios emitidos líquidos 

e contribuições de previdência, 

desempenho louvável diante do 

contexto de recessão econômica.

 

As dificuldades foram 

vencidas com superação, o que fez 

com que a companhia terminasse o 

ano ainda mais fortalecida, formada 

por uma equipe de colaboradores 

mais fortes e conectados.

na seguradora, o ano foi marcado pela 

continuidade da implementação de iniciativas definidas 

em nossa estratégia e ações voltadas para o crescimento, 

com base no aperfeiçoamento da gestão da empresa, 

no conhecimento das necessidades do mercado e 

com  objetivos focados na qualidade da entrega para 

nossos clientes.

 

Assim, a seguros Unimed tem feito esforços para 

incorporar a noção de sustentabilidade no centro de suas 

atividades e de sua estratégia. Por isso, o tema faz parte do 

Planejamento Estratégico. Além disso, como seguradora, 

buscamos contribuir ao máximo para trazer produtos nas 

áreas de Saúde, Previdência, Vida, Odonto, Patrimoniais 

e Responsabilidades. Ao zelar pela qualidade deles e de 

nosso atendimento junto ao cliente, estamos zelando 

igualmente pela sociedade como um todo.

O relatório que segue foi criado com o intuito 

de comunicar os avanços e desafios que a companhia 

enfrenta ao integrar a sustentabilidade no seu dia-a-dia. 

Assim como em 2014, o relatório segue as diretrizes da 

Global Reporting Initiative (GRI)G4. Com ele, damos mais 

um passo em busca de transparência e na divulgação 

de nosso modelo de negócios, práticas de governança e 

desempenho socioambiental.

 

Estamos cientes de que ainda restam muitos 

desafios a serem superados, mas continuaremos a marchar 

de forma firme e constante, passo a passo.

 

Cada empresa tem seu papel na busca de um 

mundo mais sustentável e a seguros Unimed acredita que 

cada uma tem que focar naquilo que faz melhor. no nosso 

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

nos faz ir adiante.
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Princípios 
norteadores

Para acompanhar a evolução da 

seguros Unimed, em 2013 nossas 

missão e visão passaram por um 

processo de realinhamento.  

AgOrA, sOMADOs AOs 
ConCeItos de conectividade 

e clientividade, esses novos 

fundamentos de missão e visão, 

seguidos por nossos valores e 

competências corporativas, norteiam 

o caminho escolhido em busca do 

futuro que almejamos e sintetizam 

nosso jeito de ser, de fazer e de 

ver o mundo.

mISSãO

O que antes era “Oferecer produtos de qualidade em 

seguros, atendendo às necessidades das cooperativas e do 

mercado em geral” passou a ser:

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

VISãO

O que antes era “Ser referência como empresa inovadora 

com excelência no cuidar de pessoas” passou a ser:

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

VAlORES

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

negócio. Ter a firme disposição em servir, superar suas 

expectativas e criar soluções efetivas são princípios 

permanentes para todos nós.

Estar comprometido com nossos clientes significa:

 Saber ouvi-los;

 ter iniciativa e prontidão para criar novas soluções e 

fidelizar o relacionamento, surpreendendo-os sempre 

de forma positiva;

 Conquistar sua confiança, demonstrando nossa 

parceria e credibilidade.

Pessoas de Valor
As pessoas que fazem parte do time da Seguros 

Unimed, sem exceção, representam nossa principal 

força competitiva. Em nossa empresa, valorizamos e 

incentivamos os talentos e reconhecemos aqueles que 

se destacam entre os demais por seu desempenho, 

dedicação e engajamento.

Ser uma pessoa de valor em nossa 

empresa significa:

 Demonstrar engajamento e orgulho de pertencer 

ao time;

 Buscar constantemente seu crescimento pessoal e o 

próprio desenvolvimento profissional;

 Ir além do razoável, procurando alcançar e manter a 

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

parte do nosso compromisso com o crescimento e a 

perenidade da empresa. Acreditamos que inovar para 

diferenciar é o nosso passaporte para o sucesso.

Trabalhar com inovação sustentável significa:

 Buscar novas formas de pensar e agir;

 Questionar as “verdades definitivas” e encontrar 

alternativas a elas;

 Olhar para fora, pesquisar e implementar soluções 

impactantes e originais. 

Excelência em tudo o que fazemos
A crescente complexidade da operação requer 

atenção e competência redobradas. Nesse sentido, a 

busca pela excelência consiste em assegurar a qualidade 

dos nossos processos, ferramentas e sistemas integrados.

Trabalhar com excelência significa:

 Promover melhorias relevantes e audaciosas;

 Aprender com os erros;

 tomar decisões em condições de incerteza;

 Simplificar e ter senso de urgência;

 ter responsabilidade efetiva pela geração 

de resultados;

 Competências Corporativas.

InspIrAr pArA trAnsFormAr
ter uma visão global do 

nosso negócio, compartilhando 

experiências com outros 

colaboradores. É preciso mudar sem 

perder a inspiração de sempre.

vIsão de neGóCIos pArA 
CresCer

Otimizar e evoluir em 

todos os processos por meio de 

uma série de atitudes individuais 

e coletivas, bem como entender 

os desafios do mercado, visando o 

desenvolvimento futuro.

proCessos e sIstemAs pArA 
eFICIÊnCIA

Planejar e executar as 

ações com critérios que ajudam 

a minimizar os processos 

mais complexos.

InovAr pArA dIFerenCIAr
Ser diferente e ter ideias 

inovadoras. Conhecer os riscos e 

elaborar estratégias diversificadas 

que resultem em bons resultados.

CompetIr pArA venCer
Conhecer e ficar atento à 

concorrência. ter conhecimento mais 

aprofundado do mercado, buscando 

novas práticas de melhoria hoje e 

também no futuro. 

CUIdAr do ClIente pArA 
FIdelIZAr

Fidelizar e ser fiel, atender 

às necessidades do cliente 

demonstrando interesse em servi-lo, 

bem como contribuir para que ele 

se sinta único e especial.

seguros unimed   15RelatóRio de sustentabilidade 201414  

 A empresa Governança Estratégia Visão da Sustentabilidade Públicos de Interesse Desempenho



Dados corporativos

2ª Seguradora melhor avaliada no Índice de desempenho da Saúde 

Suplementar (idSS), da Agência nacional de Saúde Suplementar 

(AnS), com  0,7278 pontos. A Unimed Odonto, ficou com a nota 0,7668 e 

compõem um ranking com 13 operadoras odontológicas. O destaque, no caso 

da Odonto, além do Desempenho Econômico-Financeiro, está na Satisfação 

dos Beneficiários. 

(divulgação 2015 / ano base 2014)

5,6 Milhões
+ de

de clientes

3º
Saúde

11º
Odonto

6º
Vida

7º
Previdência

Matriz em

São Paulo Lucro líquido
R$ 48.4 milhões

Prêmio ganho/ contribuições consolidado
R$ 2,709 bilhão

Escritórios
regionais

22
Colaboradores

1181 

(seguradora) (PGBL)

15º
Patrimoniais e

Responsabilidades

Fonte: Siscorp

Produtos
Nos segmentos: Vida, 
Saúde, Previdência, 

Odonto e Patrimoniais
e Responsabilidades

32

gri g3: LA1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 e 2.10
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Patrocínio

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

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

da seguradora é voltada ao patrocínio de eventos e organizações ligadas a 

atividades esportivas.

CorrIdAs de rUA

Há CInCO AnOs, A COMPAnHIA PAtrOCInA corridas de 

rua pelo Brasil, convidando os seus colaboradores, clientes, 

corretores e prospects a participar das provas. Em 2015, 

esse apoio aconteceu nos seguintes eventos:

 

netshoes Fun race
A seguros Unimed é parceira na realização da 

primeira corrida de rua realizada pela netshoes, maior rede 

de e-commerce do Brasil. O evento foi realizado em São 

Paulo, com a participação de mais de 5.700 atletas.

são Joaquim run - Unimed Franca
Com o objetivo de incentivar e informar as pessoas 

sobre os benefícios da prevenção e dos cuidados com a 

saúde, o São Joaquim Hospital e a maternidade e a Unimed 

Franca realizaram a corrida em abril, em Franca, no estado 

de São Paulo.

Corrida de rua Unimed Cuiabá
A Unimed Cuiabá, por meio do evento, busca 

proporcionar qualidade de vida aos seus participantes e 

comemorar os 40 anos de fundação.

 

Circuito do Sol

Circuito Estadual Unimed santa Catarina
O circuito estadual ocorre nas cidades de Joaçaba, Itajaí, 

mafra, Jaraguá do Sul, Xanxerê, Brusque, tubarão, São Bento do Sul, 

Blumenau, Concórdia, Rio do Sul, Joinville, Fraiburgo, Florianópolis, 

Extremo Oeste, Chapecó e Caçador. 

Circuito Estadual Unimed rs
O circuito estadual acontece em Vale das Antas, Erechim, 

Alto Uruguai, Uruguaiana, nordeste-RS, Itaqui, Centro-RS, Planalto 

Central-RS, Região da Fronteira e Região da Campanha.

Caminhada regional Unimed De Bem Com A Vida
Em parceria com Unimed Centro Oeste Paulista,  nove 

cidades da região foram  mobilizadas  para  comemorar os 

20 anos da Intrafederativa na Região de Bauru. na ocasião, foi 

realizada a 3º caminhada regional Unimed de Bem com a Vida, 

contando com a participação dos colaboradores, dirigentes e 

médicos cooperados do Sistema Unimed.

gri g4: 26 e So1

leI roUAnet e pAtroCínIos 
CUltUrAIs

A SeguroS unimed pAtrocinou 

diversos espetáculos de teatro, de dança 

e shows em 2015. São eles: Cia de ballet 

Cisne Negro, show da Daniella Mercury, 

Universo Casuo e a peça de teatro As 

meninas. 

Esses patrocínios beneficiaram 

os clientes da seguros Unimed e da 

Unimed Odonto, que puderam adquirir 

ingressos com 50% de desconto, 

incluindo um acompanhante, ao 

apresentar – na bilheteria dos teatros – 

sua carteirinha do Seguro Saúde e/ou 

plano odontológico.

Circuito do sol 
A corrida de rua é 

patrocinada pela seguros Unimed 
desde 2010 e acontece nos 

meses de janeiro ou fevereiro. O 

evento é realizado nas cidades 

do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 

Horizonte e Brasília.
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As práticas de Governança Corporativa envolvem a direção e o 

monitoramento dos relacionamentos entre a empresa, o Conselho de 

Administração, a auditoria independente, os acionistas e o mercado. Abaixo, o 

organograma que ilustra quais são os órgãos que compõem a estrutura de 

Governança da seguros Unimed.

gri g4: 34 e 36

óRGãOS DE GOVERnAnçA 

CORPORAtIVA DA seGUros 
UnImed:

 

 Auditoria Independente

 
 Auditoria Interna

 
 Comitês: Comitê de Investimento, 

Comitê de Governança, Riscos e 

Auditoria, Comitê de Gestão, Comitê 

de Produtos e Clientes.

 
 Comissões: Comissão de Estrutura 

Organizacional, Comissão de Controle 

e Recuperação de Crédito

 
 Ouvidoria

 
 Área de Gestão de Riscos

 
 Sustentabilidade

 
 Unidade de Governança 

Corporativa

 
 Área de Relações com Acionistas

Estrutura de Governança da Seguros Unimed

Acionistas

conselho de administração

diretoria executiva

Superintendências
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Natureza jurídica e 
estrutura societária

A Unimed Seguradora S.A., 

sociedade anônima de capital 

fechado, com estrutura societária 

composta por pessoas físicas 

e jurídicas integrantes do 

Sistema Cooperativo Empresarial 

Unimed, tem como sua 

controladora majoritária a Unimed 

Participações  ltda.

sIstemA de 
soCIedAdes 

AUxIlIAres UnImed

UnImed  
seGUrAdorA

UnImed  
CorretorA 

(99,9%)

3.106 MéDICOs COOPErADOs 

e demAIs ACIonIstAs

(4,10%)

UnImed seGUros 
sAúDE (50,5%)

UnImed odonto

156 CooperAtIvAs 
médICAs
(10,58%)

UnImed do brAsIl  
(1%)

81 ColAborAdores
(0,21%)

UnImed seGUros 
pAtrImonIAIs

UnImed 
pArtICIpAÇÕes

(85,11%)

FederAÇão mInAs 
(48,5%)
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As boAs prátICAs de GovernAnÇA CorporAtIvA convertem princípios em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

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

para sua longevidade. As práticas de Governança Corporativa adotadas pela 

seguros Unimed se baseiam nos seguintes princípios básicos:

Práticas de 
Governança 
Corporativa

órgãos 
Estatutários

(I) TRAnSPARênCIA: mais do que 

obrigação de informar, é o desejo de 

disponibilizar para as partes interes-

sadas informações que sejam de seu 

interesse e não apenas aquelas im-

postas por disposições de leis ou re-

gulamentos; 

 

 

(II) EQuIdAdE: caracteriza-se pelo 

tratamento justo de todos os sócios 

e demais partes interessadas (stake-

holders);

 

 

(III) PRESTAçãO dE COnTAS: os 

agentes de governança devem pres-

tar contas de sua atuação, assumindo 

integralmente as consequências de 

seus atos e omissões. 

 

 

(IV) RESPOnSAbIlIdAdE CORPORATI-

VA: é o dever de zelar pela sustenta-

bilidade das empresas, visando a sua 

longevidade, incorporando considera-

ções de ordem social e ambiental na 

definição dos negócios e operações.

ASSEmBlEIA GERAl

o obJetIvo dA AssembleIA é 

reunir os acionistas para discutir os 

interesses da companhia. Existem dois 

tipos de assembleia: (i) ordinária e (ii) 

extraordinária. A primeira é obrigatória, 

realizada anualmente nos três primeiros 

meses seguintes ao término do 

exercício social, e visa discutir matérias 

preestabelecidas em lei. A segunda pode 

ser convocada a qualquer momento, 

quando houver necessidade, para 

debater assuntos residuais ou urgentes. A 

assembleia é composta pelos acionistas 

detentores de ações ordinárias, com 

direito a voto, e detentores de ações 

preferenciais, sem direito a voto. As suas 

competências estão previstas em lei e no 

Estatuto Social da companhia.
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COnSElHO DE ADmInIStRAçãO

é o órGão ColeGIAdo 
responsável pelo processo de 

decisão e direcionamento estratégico 

da companhia, tendo o dever de ser 

guardião do objeto social da empresa. 

O Conselho de Administração da 

Unimed Seguradora S.A. é composto 

por 17 membros, todos acionistas. todos 

possuem mandato de três anos, sendo 

facultada a reeleição. O Conselho de 

Administração se reúne sempre que os 

interesses sociais o exigirem, todavia, 

as reuniões ordinárias acontecem, pelo 

menos, a cada dois meses, podendo o 

Conselho de Administração fixar uma 

agenda de reuniões. Composição do 

Conselho de Administração da Unimed 

Seguradora S.A.

nome Cargo Data Inicial Data Final

Dr. Luís Fernando Soares Moraes Membro 19/08/2015 03/2017

 

Dr. Orestes Miraglia Júnior Presidente 31/03/2011 03/2017

 

Dr. Sergio Baiocchi Carneiro Vice-Presidente 27/03/2014 03/2017

 

Dr. Agenor Ferreira da Silva Filho Membro 27/03/2014 03/2017

 

Dr. Aldo Pricladnitzki Membro 27/03/2014 03/2017

 

Dr. Altair Carlos Pereira Membro 27/03/2014 03/2017

 

Dr. Eudes de Freitas Aquino Membro 28/09/2011 03/2017

 

Dr. João Bosco de Almeida Duarte Membro 27/03/2014 03/2017

 

Dr. José Martiniano Grillo Neto Membro 27/03/2014 03/2017

 

Dr. Marcelo Mergh Monteiro Membro 27/04/2010 03/2017

 

Sr. Marcelo Zalcberg Membro Independente 29/03/2012 03/2017

 

Dr. Márcio de Oliveira Almeida Membro 16/03/2005 03/2017

 

Dr. Mohamad Akl Membro 27/03/2002 03/2017

 

Dr. Nilson Luiz May Membro 27/06/2001 03/2017

 

Dr. Paulo Roberto Fernandes Faria Membro 27/03/2014 03/2017

 

Dr. Raimundo Viana de Macedo Membro 27/03/2008 03/2017

 

Dr. Ricardo Barbosa Ramos Membro 13/03/2011 03/2017

ComposIÇão do Conselho de AdmInIstrAÇão
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Helton Freitas Diretor Presidente

 

Adelson Severino Chagas Diretor de Finanças e Administração 

 

Alexandre Augusto Ruschi Filho Diretoria Técnica e Operações

 

Mauri Aparecido Raphaelli Diretor Comercial e de Relaciomento

nome Cargo

membros dA dIretorIA exeCUtIvA dA seGUros UnImed e UnImed odonto

DIREtORIA EXECUtIVA 

A dIretorIA exeCUtIvA é o órGão de gestão 

responsável pelos processos operacionais e 

financeiros estabelecidos pelo Conselho de 

Administração e pela Assembleia Geral. na 

seguros Unimed e na Unimed Odonto, a Diretoria 

Executiva pode ser composta por, no máximo, 

cinco membros, eleitos pelo Conselho de 

Administração para um mandato de três anos, 

sendo permitida a reeleição. Salvo exceções, 

os membros da Diretoria Executiva se reúnem 

semanalmente, de acordo com as práticas de 

Governança Corporativa adotas pela companhia. 

O processo para comunicar as decisões críticas 

ao mais alto órgão de Governança Corporativa 

passa pela Diretoria Executiva, que reporta aos 

membros do Conselho de Administração o 

desempenho da empresa e as ações tomadas 

pelos órgãos executivos.
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governança Corporativa
A Superintendência de 

Estratégia, Governança e Riscos 

tem sua atuação fundamentada 

na conversão dos princípios da 

transparência, equidade, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa, 

preservando e otimizando o 

valor da companhia, visando sua 

longevidade. A área de Governança 

Corporativa da seguros Unimed 

tem como objetivo assegurar 

a confiabilidade da empresa e 

seu fortalecimento perante seus 

stakeholders. Está baseada na (i) 

honestidade, confiança e integridade; 

(ii) transparência, orientação para o 

desempenho e responsabilidade; (iii) 

respeito mútuo e compromisso com 

a organização.

Compliance 
A seguros Unimed possui 

processo estruturado para capturar 

diariamente as atualizações sobre 

qualquer tipo de legislação publicada 

que impacte a operação da 

companhia, bem como projetos de 

lei e consultas públicas que podem, 

futuramente, interferir no setor. Uma 

vez recebida a nova legislação, a 

área de Gestão de Riscos analisa os 

impactos e delega o tratamento às 

áreas responsáveis. Uma reunião é 

marcada em seguida para definir as 

ações que deverão ser implementadas 

para garantir a aderência às novas 

leis. Por fim, a área de Gestão de 

Riscos acompanha a implementação 

dessas ações e reporta o status para a 

Diretoria Executiva.

Código de Conduta ética
Em 2015, a seguros Unimed implantou seu próprio Código de Conduta 

Ética, com o objetivo de  prevenir desvios de conduta, e proveu um programa 

de treinamento para todos os colaboradores, gestores e parceiros comerciais. 

Ele está disponível no portal do colaborador e no site da seguros Unimed, e as 

demais políticas podem ser consultadas no Portal do Colaborador. Além disso, a 

seguradora disponibilizou recentemente um canal de orientações e denúncias para 

o acolhimento de sugestões e denúncias de comportamentos antiéticos. Vale notar 

que nenhum caso de corrupção foi computado em 2015.

área de Gestão de riscos 
ligada diretamente à Presidência, a área de Gestão de 

Riscos contribui para a otimização do uso do capital e seleção 

das oportunidades de negócio. também serve para avaliar de 

forma preventiva e contínua se os controles internos estão 

efetivos e consistentes com a natureza e a complexidade das 

operações realizadas e se os riscos assumidos pela companhia 

estão dentro dos parâmetros estabelecidos. Por meio de reuniões 

com a Administração, foi definida a política de apetite a riscos 

(em que medida a empresa está disposta a correr riscos para 

obter melhores resultados) e esta política é atualizada, no mínimo, 

anualmente. Os riscos mais relevantes são catalogados no mapa 

de riscos da empresa e tratados por meios de planos de ação, 

cujo status de implementação é monitorado pela área de Gestão 

de Riscos e reportado aos gestores e no Comitê de Governança, 

Riscos e Auditoria. Esse Comitê tem por objetivo garantir a 

transparência e a ética na companhia, zelando pela efetiva adoção 

das melhores práticas de governança, assim como avaliar os riscos 

inerentes aos seus negócios, de forma a assegurar a boa gestão 

dos recursos, a proteção e a valorização do seu patrimônio. 

Acesse o Código atual (http://www.segurosunimed.com.br/

documents/Institucional/Codigo_Conduta_Etica_Seguros_

unimed.pdf)
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Unidade de governança
A Unidade de Governança da companhia é responsável por articular, 

integrar e envolver os agentes de governança, de acordo com os princípios e 

boas práticas adotadas pela empresa, utilizando ferramentas e processos para 

integrar as instâncias deliberativa e executiva, contribuindo para a melhoria 

contínua e a longevidade da organização. Dentre suas atribuições está a 

organização de todos os recursos e procedimentos necessários para a realização 

de reuniões, comissões e comitês de assessoramento (exceto as reuniões de 

Assembleias do Conselho de Administração que estão sob responsabilidade da 

área societária); realização de RAEs e Grupos táticos (Unidade de Estratégia), 

bem como  o desenvolvimento e a manutenção dos Instrumentos normativos 

relacionados às reuniões executivas sob sua responsabilidade; apoiar as áreas 

solicitantes na revisão dos documentos que envolvam aspectos relacionados à 

Governança Corporativa; assim como elaborar e aplicar as pesquisas de avaliação 

com o objetivo de identificar pontos de melhoria e medir o nível de satisfação 

dos envolvidos, o que permitirá o aprimoramento contínuo das boas práticas de 

Governança Corporativa.

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

com Acionistas, que é a equipe responsável por disseminar as 

informações da companhia e por se relacionar com os acionistas, 

potenciais acionistas ou qualquer stakeholder, atendendo as 

solicitações e expectativas com qualidade e eficiência. A área 

ainda é responsável pelo suporte à empresa na obtenção dos 

recursos necessários para alavancar seus projetos.

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

br/), onde são disponibilizadas infor-

mações financeiras, como os balanços 

patrimoniais, desempenho das ações, 

histórico de dividendos, desempenho 

econômico e um canal personalizada 

ao acionista, com sua posição finan-

ceira e documentos da companhia;

 

 

(ii) e-mail (ra@segurosunimed.com.

br);

 

 

(iii) telefones: (11) 3265-9366 / (11) 

3265-9777; 

 

 

(iv) correspondências; e

 

 

(v) jornal de Relações com Acionistas, 

no qual são publicados destaques bi-

mestrais da companhia em formato 

online.

sustentabilidade 
Criada em 2005, trata-se 

da área que coordena a gestão 

da sustentabilidade, promovendo 

atividades que integram os aspectos 

socioambientais nas atividades 

da empresa. Dentre as iniciativas, 

destacam-se a gestão consciente 

de recursos naturais e avaliação 

de impacto (GHG Protocol, o 

Greenhouse Gas Protocol). Para 

complementar a ação da área de 

Sustentabilidade, foi lançado um 

Comitê para fomentar projetos 

ligados à sustentabilidade. Para 

saber mais, leia o capítulo Gestão 

da Sustentabilidade.

AUDItORIA InDEPEnDEntE 

A FUnÇão dA AUdItorIA Independente no sistema de 

governança é monitorar a eficiência do ambiente de controles 

internos da companhia e analisar as demonstrações financeiras 

produzidas por todos os setores que compõem os negócios da 

seguros Unimed. A escolha dos auditores independentes é feita 

pelo Conselho de Administração, responsável por controlar as 

ações de auditoria.

Os canais de atendimentos aos acio-

nistas são:
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COmItêS

Como exemplo de boA prátICA de GovernAnÇA, 

a Diretoria Executiva da companhia, no desempenho de 

suas atribuições, conta com o suporte de comitês de 

assessoramento, compostos por membros da Diretoria 

Executiva, corpo técnico e eventuais convidados de áreas 

específicas, possibilitando uma análise aprofundada das 

matérias de competência de cada comitê., Ssão eles: 

 Comitê de governança, riscos e Auditoria: tem 

por objetivo garantir a transparência e a ética 

na companhia, zelando pela efetiva adoção das 

melhores práticas de governança, assim como avaliar 

os riscos inerentes aos seus negócios, incluindo 

avaliação qualitativa e quantitativa, de forma a 

assegurar a boa gestão dos recursos, a proteção e a 

valorização do seu patrimônio.

 Comitê de Investimentos: tem por objetivo analisar 

e aprovar as propostas de aplicações dos recursos 

financeiros a serem realizada pela companhia, 

observadas: segurança, rentabilidade, solvência 

e liquidez dos investimentos, de acordo com a 

legislação vigente, Política de Aplicações Financeiras 

da seguros Unimed e outras diretivas que venham a 

ser adotadas pela administração da Organização.

 Comitê de Gestão: tem por objetivo realizar o 

acompanhamento do negócio da companhia, por 

meio de reuniões periódicas, auxiliando e apoiando as 

decisões da Diretoria Executiva e contribuindo para o 

fortalecimento e o alinhamento organizacional. 

 Comitê de Produtos e Clientes: tem por objetivo 

definir a criação e o lançamento de produtos, 

bem como gerir seu desempenho e introdução 

no mercado, estabelecer políticas e práticas de 

atendimento e de prestação de serviço diferenciada, 

PRESIDênCIA 

A oUvIdorIA e A AUdItorIA InternA reportam suas 

atividades ao Diretor Presidente da seguros Unimed, 

responsável por supervisionar estas atividades. 

Ouvidoria
 órgão cujo objetivo é atender os clientes que não 

obtiveram sucesso ou insatisfeitos com pedido feito junto 

a outros canais. É uma via de acesso diferenciada por sua 

autonomia, independência e imparcialidade. 

Auditoria Interna 
A Auditoria Interna é o órgão responsável por 

monitorar e avaliar a adequação do ambiente de controles 

internos e das normas e procedimentos estabelecidos pela 

gestão. Revisa os principais riscos empresariais inerentes às 

atividades executadas pela seguros Unimed. 

além de identificar oportunidades de melhoria e 

definir planos de ações, frente aos índices e motivos 

de reclamações. 

A companhia também conta com comissões 

constituídas por grupos multidisciplinares para estudo 

e apresentação de dados, de cunho operacional, que 

possibilitam ampla discussão sobre o tema abordado. 

São elas:

 Controle e recuperação de Crédito: analisa os casos 

de clientes inadimplentes que possam gerar perdas 

financeiras relevantes para a companhia ou quando 

não houve sucesso nas tentativas de negociação, 

conforme disposições na Política de Controle de 

Recuperação de Crédito, bem como no Plano de 

Alçadas da empresa. 

 Comissão Estrutura Organizacional: analisa as 

demandas de alteração na estrutura organizacional da 

companhia e apoia a Diretoria Executiva na definição 
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A áreA de Gestão de rIsCos operA para construir 

um mapa das situações de conf lito de interesse no seio 

da seguradora. Além do trabalho de avaliação de riscos 

e do ambiente de controles, em 2015, foi estruturado 

um processo anual de self assessment, no qual os 

administradores e todos os colaboradores declaram se 

possuem vínculo com corretores de seguros, pessoas 

politicamente expostas, fornecedores ou prestadores de 

serviços da companhia e vínculos afetivos e familiares. Esta 

medida tem por objetivo proporcionar o mapeamento de 

possíveis situações de conf lito de interesses e possibilitar 

o tratamento preventivo em relação à materialização de 

riscos. Hoje, a empresa conta com um Código de Conduta 

Ética, que contém princípios norteadores do cotidiano de 

todos os stakeholders, ou seja, colaboradores, cooperados, 

dirigentes, fornecedores e qualquer pessoa ou empresa 

que tenha algum envolvimento com a organização.

Ações tomadas  
para evitar conf litos 
de interesses

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

SUPERIntEnDênCIAS  

As sUperIntendÊnCIAs exIstem para assessorar a 

Diretoria Executiva na tomada de decisão em relação 

aos negócios da companhia e zelar pelos interesses da 

seguros Unimed no âmbito de suas atribuições. Em 2015, a 

organização contava com as seguintes superintendências: 

Superintendência de Relações Institucionais; 

Superintendência de Gestão de Pessoas; Superintendência 

de novos Projetos e Inteligência mercado; 

Superintendência de marketing e CRm; Superintendência 

de tecnologia; Superintendência Provimentos Saúde; 

Superintendência de Estratégia, Governança e Riscos; 

Superintendência técnica e Atuarial; Superintendência 

de Finanças e Administração; Superintendência Vida e 

Previdência Privada; Superintendência Saúde e Odonto; 

Superintendência Seguros Patrimoniais; e Superintendência 

nacional de Relacionamento, subordinadas à Presidência 

e às diversas Diretorias (Diretoria técnica, Diretoria de 

Finanças e Administração e Diretoria de negócios). 

de novas estruturas. 

A composição, as competências e as 

responsabilidades dos membros, bem como as regras 

de funcionamento dos comitês de assessoramento 

e das comissões citados acima, estão previstas em 

seus respectivos regimentos internos, disponíveis para 

consulta no Portal de Estratégia e Governança e no 

Portal do Colaborador.

 Portal de Estratégia e governança: A companhia conta 

com um Portal de Estratégia e Governança. trata-se 

de uma ferramenta interativa que possibilita o acesso 

restrito, por meio de login e senha, de qualquer 

local, pelos agentes de governança cadastrados 

(Conselheiros, Diretores, Superintendentes e demais 

públicos autorizados) com segurança, auxiliando 

para o desempenho de suas responsabilidades 

legais e estatutárias, visando atender às boas práticas 

de Governança Corporativa, como a equidade e a 

transparência. 
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o sIstemA de Gestão dA estrAtéGIA é realizado de 

forma colaborativa, fomentado por debates com múltiplas 

áreas da seguradora e se baseia no modelo cíclico do 

PDCA (Plan, Do, Check e Act).

no Planejamento, o instrumento usado para 

alimentar a ref lexão estratégica é o Diagnóstico Estratégico, 

composto pelos insumos oriundos das entrevistas com 

as Superintendências, Diretoria Executiva e Conselho de 

Administração, pela revisão da matriz de materialidade de 

Sustentabilidade e pelos estudos da área de Inteligência 

de mercado, como a Pesquisa de Satisfação. Com isso, 

é realizada a análise dos ambientes interno e externo, a 

revisão da matriz SWOt e, quando necessário, a revisão 

da missão, Visão e Valores Corporativos. A partir do 

Diagnóstico Estratégico, são definidos os Direcionadores 

Estratégicos que são traduzidos a toda a empresa por 

meio do mapa Estratégico, baseado na metodologia do 

BSC – Balanced Scorecard, a qual demonstra o caminho 

escolhido para o cumprimento dos objetivos que foram 

propostos.

A seguros Unimed, anualmente, revisa seu Planejamento Estratégico com 

o intuito de definir diretrizes que garantam o alcance dos seus objetivos 

de longo prazo.

A implementação e execução da estratégia é 

verificada e avaliada por meio do monitoramento de 

indicadores, projetos e planos de ação. São realizadas 

reuniões específicas para a gestão da estratégia: Os Grupos 

táticos mensais por segmento do negócio com gestores 

e superintendentes; o Comitê de Gestão, Produtos e 

Clientes, com superintendentes e Diretoria; e a Reunião 

de Análise Estratégica (RAE), com Diretoria e Conselho 

de Administração. Essas reuniões se retroalimentam por 

meio de apresentação dos resultados e deliberações para 

correção de rota.

A Comunicação e a Capacitação do Planejamento 

Estratégico são realizadas para todos os níveis hierárquicos 

por meio de eventos específicos para lideranças 

e colaboradores, como o Kick-off da Execução do 

Planejamento Estratégico para a liderança e o encontro 

anual com a Diretoria para todos os colaboradores. nesses 

eventos, além da divulgação oficial do Mapa Estratégico 

do ano, é de costume que todos recebam material 

impresso com toda metodologia utilizada no Sistema de 

Gestão da Estratégia.  Em complemento, durante todo o 

ano, a Estratégia é divulgada via vídeos na Tele Seguros 

(ferramenta web), matérias e campanhas no Portal do 

Colaborador e teasers na tV Corporativa.

Todos os líderes da seguradora, de coordenadores 

ao Conselho de Administração, possuem acesso on-

line às informações da estratégia da companhia por 

meio da ferramenta web, denominada Portal da 

Estratégia e Governança.
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Contexto de atuação
A SeguroS unimed se mAntém AtentA às evoluções do ambiente externo em que atua, identificando os riscos 

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

públicos de interesse.

RISCO OPORTUNIDADE
O QUE A 

SEGUROS UNIMED 
FAZ A RESPEITO 

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

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

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

Envelhecimento da população

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

RISCO OPORTUNIDADE
O QUE A 

SEGUROS UNIMED 
FAZ A RESPEITO 

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

Fonte: Serviço de 
Proteção ao Crédito 

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

Necessidade de planejamento financeiro

6 em cada 10
brasileiros estão 
endividados, totalizando 
9,1 milhões de famílias. 
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Oportunidade para as empresas 
de adequar os produtos aos 
hábitos do consumidor, gerando 
um aumento das vendas online.

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

Fonte: WebSia/data Popular.

61,07%
reclamações feitas 
via Twitter.

25,57%
reclamações feitas 
via Facebook.

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

Consumidor brasileiro e os meios digitais

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

Fonte: CNSeg 

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

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

Gestão da informação

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

SEGUROS UNIMED 
FAZ A RESPEITO 

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

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

42,5 
milhões 

Fonte: Swiss-Re 

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

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

Mudanças climáticas

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

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

Fonte: Ministério da Saúde

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

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

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

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

CAPITAL 
FINANCEIRO

CAPITAL 
MANUFATURADO

CAPITAL 
INTELECTUAL

CAPITAL 
NATURAL

CAPITAL
HUMANO

CAPITAL SOCIAL 
E DE RELACIONAMENTO

2,7
bilhões
em prêmios 

ganhos e 
contribuições

Matriz + 22 
escritórios 
regionais

Área 
atuarial

4301
Fornecedores

1181
Colaboradores

100% do
abastecimento
 de água por  

 poço artesiano

2652
beneficiários 
do Programa 

de Voluntariado

Unidade de 
inteligência 

em saúde

Redução 5% 
do consumo
de energia

modelo de 
negócio

o modelo de neGóCIo é UmA peÇA vIsUAl e 

informativa sobre como a seguros Unimed atua: 

como transforma seus capitais (matérias primas, 

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

produtos e serviços que geram valores tanto para a 

própria empresa como para a sociedade.

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

de previdência complementar para os médicos 

cooperados do Sistema Unimed de todo o 

País, auxiliando-os em questões previdenciárias. 

naquele ano, o montepio Cooperativista do Brasil 

(montecooper) foi incorporado pelo Sistema, que, a 

partir dele, criou a Unimed Seguradora.
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ou se transformam por meio de atividades e produtos da organização. 
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nossos valores

VIDA PREVIDÊNCIA SAÚDE ASSISTÊNCIA ODONTO PATRIMONIAIS

Valores da Seguros Unimed

compromisso 
com o cliente

inovação
sustentável

excelência em tudo
o que fazemos

pessoas
de valor

A companhia trabalha aplicando seus valores nos 6 segmentos de atuação

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

Como transforma

Os conhecimentos 
da companhia em cada 
segmento de negócio

1º
A probabilidade 

de uso do seguro 
contratado em cada 

etapa da vida

2º
As despesas de 

manutenção, distribuição 
de lucro e investimentos

3º
Oferta e demanda 

 do mercado segurador

4º

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

Compartilhamento 
de riscos e custos 
de possíveis danos;

proteção e garantia 
financeira para o 
futuro dos clientes;

desenvolvimento 
e valorização de 
profissionais;

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

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

Perenidade 
da companhia 
e rentabilidade;

facilita os negócios 
entre empresas através 
da garantia dos bens;

produtos customizados 
que atendem diferentes 
demandas do mercado;
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A vIsão de sUstentAbIlIdAde dA SeguroS unimed 
é orientada pelos Princípios para Sustentabilidade em 

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

de ordem ambiental, social e de governança, sempre 

priorizando a ação colaborativa junto aos seus stakeholders. 

Tais princípios foram lançados em 2012, na ocasião da 

Rio +20, pelo UnEP (Programa da OnU para o meio 

Ambiente) ao lado da indústria global de seguros. Para ler 

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

fileadmin/documents/PSI_document-en.pdf

Visão da 
Sustentabilidade
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Sustentabilidade

EM 2013, A SeguroS unimed iniciou um trabalho de 

Diagnóstico de Sustentabilidade como insumo para o 

Planejamento Estratégico, que identificou cinco temas materiais, 

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

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

liderada pela área de Sustentabilidade e Estratégia, a 

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

Eles nortearam a formulação do Planejamento Estratégico e guiou 

os projetos e ações de melhoria da seguradora ao longo de todo 

o ano de 2015.

Sendo assim, este relatório dá destaque aos temas 

materiais, que aparecem no infográfico do capítulo Foco de 

atuação. Nesse capítulo estão destacados alguns exemplos de 

ações diretamente vinculadas aos temas materiais. Porém, ao 

longo do relatório, as demais atividades relacionadas podem 

ser identificadas com seus símbolos correspondentes. (veja na 

página seguinte)

tEmAS mAtERIAIS

Privacidade 
e segurança 
de dados de 
clientes

Qualidade 
do serviço e 
atendimento

educação e 
comunicação 
para clientes

Gestão da 
cadeia de 
valor

Inovação de 
produtos 
e serviços 
responsáveis

Gestão da 
sustentabilidade

ÁREA DE SUStEntABIlIDADE 

A área de Sustentabilidade 

auxilia todos os setores da empresa 

em seus projetos de sustentabilidade 

e ainda promove iniciativas próprias 

(ver capítulos de meio Ambiente e 

Comunidades). Ela é apoiada pela 

Presidência e Diretoria, pelo Comitê 

Executivo e por Grupos de trabalho.

A gestão da 

sustentabilidade visa 

incorporar aspectos 

sociais, ambientais e de 

governança (ASG) em 

todas as atividades da 

empresa, gerando valor 

compartilhado para 

a companhia e seus 

públicos de interesse.
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Foco de atuação

A SeguroS unimed deFInIU 
CInCo temAs de grande 

importância para as atividades da 

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

questões essenciais para a empresa 

e para as suas partes interessadas, 

servindo assim de orientação para 

definir o Plano Estratégico da 

empresa e foco das suas atuações 

em sustentabilidade. 

Neste infográfico estão 

destacadas algumas ações de 

2015. Porém, ao longo do relatório, 

as demais ações relacionadas 

aos temas materiais podem 

ser identificadas através de 

símbolos correspondentes. 

QUAlIDADE DO SERVIçO E AtEnDImEntO

Definição: 
Buscar um relacionamento parceiro, transparente 

e com agilidade no atendimento das necessidades dos 

clientes. Oferecer aos clientes um serviço e atendimento 

de qualidade que o respeite também como indivíduo, e 

não só como comprador. 

redução do tempo de atendimento
A seguros Unimed realizou um estudo para 

identificar como melhorar o tempo de atendimento da 

Central de Relacionamento com o cliente. Estatísticas 

indicavam que 20% do tempo eram dedicados às 

informações cadastrais, gerando sobrecarga de trabalho. 

Assim, a partir da análise das informações, foi elaborado um 

planejamento e novas estratégias, que reverteu os índices 

de performance, gerando economia de custos e ganho 

em produtividade. A quantidade de ligações cadastrais 

caiu 52%, e 95% dos clientes são atendidos em até 60 

segundos, tudo dentro de um conceito de Visão única do 

Cliente. 

Célula de soluções ao Cliente ( Antigo Cr2) 
A Célula de Soluções ao Cliente é uma equipe 

dentro da Central de Relacionamento criada, em 2015, 

com o objetivo de prestar um atendimento rápido, com 

qualidade e de forma personalizada ao cliente. O papel 

da Célula é atuar em casos, na maioria das vezes críticos, 

que necessitam de prioridade de tratamento e retorno. 

Por meio de um atendimento empático e ágil, a equipe 

busca evitar o recebimento de NIPs (Notificação de 

Intermediação Preliminar),  liminar judicial e reclamação 

para a Ouvidoria. A Célula também auxilia outras áreas da 

companhia em casos de NIP e liminar, com o subsídio de 

informações retiradas via sistema, para que a área finalize a 

ocorrência e dê o retorno necessário ao cliente, exercendo 

a Clientividade.
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EDUCAçãO E COmUnICAçãO PARA ClIEntES

Definição: 
Educar e orientar os clientes e a sociedade sobre 

a dinâmica, importância e uso correto do seguro, além do 

planejamento financeiro e promover uma comunicação 

com linguagem clara e simples facilitando o entendimento 

dos produtos e serviços no momento da compra e 

utilização.

Biblioteca Virtual seguros Patrimoniais 
A Biblioteca Virtual Seguros Patrimoniais é uma 

plataforma virtual em formato de banca digital criada para 

oferecer gratuitamente aos seus clientes um amplo acervo 

de trabalhos técnico-científicos de apoio à gestão de risco 

médico. 

na plataforma são disponibilizados, em formato 

de fascículos, artigos acadêmicos com a assinatura de 

instituições respeitadas nacional e internacionalmente, 

como a seguradora argentina noble, que tem um acervo 

GEStãO DE CADEIA DE VAlOR

Definição: 
Promover uma relação de confiança e parceria com 

corretores, credenciados, Sistema Unimed e fornecedores, 

através do diálogo, capacitação, incentivo e disseminação 

de melhores práticas, fortalecendo os produtos e serviços 

oferecidos pela seguros Unimed.  

odonto 360
A Unimed Odonto lançou o Odonto 360, um 

programa de relacionamento exclusivo para os dentistas 

credenciados. O objetivo é estreitar a relação de parceria 

por meio de realização de treinamentos, workshops com 

informações e dicas de mercado para que os dentistas da 

Unimed Odonto se mantenham atualizados com o que há 

de mais atual no que se refere a atendimento, prestação 

de serviço, gestão e tratamentos odontológicos.

com mais de 10 anos de trabalhos sobre o tema. Há ainda 

trabalhos realizados por profissionais da Fundação Unimed 

e das cooperativas Unimed. Os estudos ficam disponíveis 

para consulta e, quinzenalmente, os clientes recebem uma 

newsletter informando o novo tema disponibilizado na 

plataforma digital.

programa sorria com saúde
O programa consiste na produção de uma 

newsletter mensal sobre saúde bucal e tem como objetivo 

estreitar o relacionamento com o cliente da Unimed 

Odonto – beneficiários e estipulantes -, por meio de 

conteúdos interessantes e dicas práticas odontológicas 

para o dia a dia. 

Manual do sistema top Dental
A Unimed Odonto, em parceria com a nossa área 

de Relações Empresariais, lançou o manual do Sistema 

top Dental, um material didático digital com o qual o 

novo cliente Odonto pode conhecer o passo a passo 

de cada tela, facilitando o entendimento de como fazer 

movimentações, consultar contrato, faturamento, entre 

outras rotinas operacionais. 

O manual visa atender, principalmente, aos clientes 

com poucas vidas que, em função da volumetria e de não 

ser possível alcançá-los geograficamente, não recebem 

treinamento presencial ou personalizado. Com apenas 

alguns cliques, o manual apresenta informações básicas e 

pontuais que esclarecem os possíveis questionamentos 

que um cliente recém-implantado possa ter sobre a 

utilização do sistema.

A Unimed Odonto também reconhece a 

importância de seus dentistas aproveitarem o tempo livre 

junto às pessoas que fazem parte de sua vida. E, por isso, 

também concede uma série de benefícios, como ingressos 

de teatro, jogos de futebol, entre outros, aos seus parceiros.

sistema sUse
A seguros Unimed, em 2015, passou a gerenciar, 

de forma automatizada, o ciclo de vida dos contratos 

da companhia, desde a solicitação inicial até o 

encerramento, com a implantação do Sistema SUse. Entre 

os benefícios da ferramenta para a empresa e para os 

fornecedores na gestão de contratos, está o repositório 

de contratos centralizado e acessível por toda a empresa, 

alertas automáticos de divergências e vencimentos, 

monitoramento automático das obrigações e SlAs, 

redução de riscos, entre outros. 
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g4 dmA, g4-19

InOVAçãO DE PRODUtOS E SERVIçOS RESPOnSÁVEIS 

Definição: 
Promover a inovação em produtos, serviços e 

processos considerando as mudanças de mercado, 

as expectativas dos clientes e incorporando atributos 

socioambientais. 

seguro Unimed residencial 
O Unimed Residencial, além de oferecer diversas 

coberturas para residências, casas e apartamentos, conta 

com um diferencial para seus clientes: a Assistência 

Sustentabilidade, que disponibiliza serviços diferenciados 

buscando maior equilíbrio entre segurança residencial e 

menor impacto ambiental.

Definição: 
Estabelecer e manter sistemas 

e procedimentos de tratamentos 

de dados que sejam seguros e 

protejam a privacidade dos clientes e 

fornecedores. 

Unidade de segurança da Informação 
A Unidade de Segurança da Informação, integrada à área de Gestão 

de Riscos, foi criada com o objetivo de proteger as informações geridas 

pela empresa, baseada nos princípios de confidencialidade, integridade e 

disponibilidade dos dados. Para alcançar tais metas, é realizado um trabalho 

de conscientização de colaboradores por meio de workshops, treinamentos 

por meio da plataforma de ensino à distância e material informativo periódico 

nos meios de comunicação da empresa; testes de invasão interna e externa; 

auditorias; além de revisão anual de hardware e monitoramento por meio de 

relatórios e alertas. Em 2015, foi implementada uma plataforma tecnológica 

voltada para o gerenciamento de identidades e acessos (GIA), cujo objetivo é 

fortalecer os processos de administração do ciclo de vida das contas de acesso 

de colaboradores, temporários e terceiros aos principais sistemas de informação 

da seguros Unimed, nos processos de Admissão, movimentação (mudança de 

área), Afastamento/Férias e Desligamento de colaboradores. Todos os principais 

sistemas da empresa estão integrados ao GIA e o f luxo de aprovação para 

concessão de novos acessos passa pelo crivo de um gestor e da Unidade de 

Segurança da Informação, obrigatoriamente. 

PRIVACIDADE E SEGURAnçA DE DADOS DE ClIEntESEntre os serviços estão:

 
 Orientação relacionada ao consumo 

consciente de água, energia elétrica e reci-

clagem de lixo.

 

 

 Consultoria para projetos ecoeficientes 

com o objetivo de deixar a residência mais 

amigável e em equilíbrio como meio am-

biente e oferece ainda orçamento gratuito 

para projetos sustentáveis. 

 

 

 Realização de descarte de móveis e 

equipamentos eletrônicos, seguindo as prá-

ticas de sustentabilidade e normas vigentes.
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meio Ambiente

PROGRAmA AtItUDE SUStEntÁVEl

CrIAdo pArA InCentIvAr o Uso ConsCIente dos recursos ambientais entre 

os colaboradores, o Programa Atitude Sustentável promove campanhas de 

conscientização com o objetivo de reduzir o consumo de água, energia, papel 

e impressões, além de fomentar iniciativas para melhorar o aproveitamento 

desses recursos.

água
Além de avisos nas torneiras sobre o consumo 

consciente entre os colaboradores, a gestão de uso da 

água pela seguros Unimed também inclui:

CIsternA no prédIo dA mAtrIZ:  
capta a água da chuva para 

utilização na limpeza externa, interna 

e irrigação dos jardins;

CAlÇAdA Com pIso eColóGICo:  
até 90% de permeabilização da 

água;

máqUInA qUe soprA As FolhAs:  
evita a lavagem da calçada; 

Impressões
Para minimizar o número de impressões, a campanha 

Consumidor Consciente incentiva os colaboradores a reduzirem as 

impressões em, no mínimo 10%, premiando-os mensalmente com 

uma homenagem e café da manhã.

Em 2015, houve uma redução de 14% das impressões. Fonte: Sabesp

áGUA (Consumo em m3)

Consumo 2014 2015

Água 7.627 *impressões 2014 2015

 2,5 milhões 2,2 milhões

Mesmo não apresentando impactos ambientais significativos, especialmente 

pela natureza do no seu negócio, a seguradora entende que, como integrante 

da sociedade, também deve assumir o seu compromisso com o meio 

ambiente. Uma das iniciativas nesse sentido foi a adoção de práticas mais 

sustentáveis em seu dia-a-dia com programas que incentivam a otimização 

dos recursos naturais utilizados. 

torneIrAs eColóGICAs com 

acionamento automático;

POçO ArtEsIAnO, ágUAs 
sUbterrÊneAs, abastecendo 

totalmente os dois prédios da matriz.  

* A Sabesp não mensura o consumo de 

água por poço artesiano.
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654

28.218

mil

mil

acessos

CArtÕes

lAndInG pAGe

coletados

em 2015

www.gIrEAMAnIVElA.COM.Br

em 2014
Projeto Reciclo

As carteirinhas de seguro saúde são um recurso fundamen-

tal dos negócios da seguradora. desenvolvidas com material 

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

promove o seu descarte de forma correta, conscientizando 

tanto públicos internos como externos. 

A ação consiste na instalação de máquinas “Papa Cartão” 

– urnas com manivela para que o usuário corte o cartão - 

localizadas no prédio da matriz e na estação Consolação do 

metrô de São Paulo, além de uma mini máquina itinerante 

- transformando esse resíduo em brindes reciclados.

A campanha Gire a Manivela visa conscientizar a população 

com relação ao descarte seguro e correto de cartões de pvc 

e os locais públicos de descarte dos cartões. A campanha 

foi divulgada na página do Facebook da Seguros Unimed e 

teve o alcance de:

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

avisos nos interruptores dos prédios da matriz e escritórios 

regionais, nossas medidas também incluem:

Ar CondICIonAdo Com Gás 
eColóGICo: menor consumo de 

energia e redução na emissão de gases 

poluentes;

Uso de lâmpAdAs FlUoresCentes e 
led: economia de 80%;

UtIlIZAÇão de pIso de GrAnIto: por 

ser mais frio, gera economia no uso do 

ar-condicionado e, consequentemente, 

de energia. Em 2015, houve uma 

redução de 5% do consumo de energia. Fonte: AES Eletropaulo

enerGIA (Consumo em kwh)

 2014 2015

consumo 1.131.836 1.188.575

consumo p/ colaborador 1181 958
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gri g4: en3, en4, en6, en8, en15, en16, en17,  en19, en27 e en30. 

CombUstíveIsesCopo 1

enerGIA elétrICAesCopo 2

prodUÇão de resídUos

trAnsporte Aéreo

esCopo 3

esCopo 6

2015

2015

2015

2015

0,003

254,20

243,34

emIssÕes (Em toneladas de CO
2
)EmISSÕES DE GASES DO EFEItO EStUFA

AtUAlMEntE, A SeguroS unimed emIte CerCA de 
802 toneladas de CO2, sendo que a maior parte das 

emissões é proveniente do transporte aéreo e consumo 

de energia. Assim, para minimizar a emissão de gases de 

poluentes, as campanhas internas incluem:

redução de viagens aéreas:
Promovendo teleconferências para minimizar a 

locomoção dos funcionários. 

Conscientização para utilização de transporte público:
Incentivando a carona solidária.

Além disso, a companhia também realiza 

anualmente a inspeção veicular da sua frota, controlando a 

emissão de poluentes. 

305,33

(emissões diretas) (veículos da frota)

emissões indiretas de energia

outras emissões indiretas

seguros unimed   71RelatóRio de sustentabilidade 201470  

 A empresa Governança Estratégia Visão da Sustentabilidade Públicos de Interesse Desempenho



Outras iniciativas da seguros Unimed para a 

otimização do uso de recursos naturais, incluem:

DIGItAlIzAçãO DE DOCUmEntOS Em PAPEl

todos os doCUmentos ArqUIvAdos no Centro de Documentação 

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

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

SIStEmA JOkER 

permIte o ArmAZenAmento e monItorAmento, por computador, de todos 

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

trânsito de documentos.

 

COlEtA DE PIlHAS, BAtERIAS E lâmPADAS FlUORESCEntES E lED

promove A ColetA e reCIClAGem de pilhas e baterias, por meio de um 

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

incorreto desses materiais, bem como a descontaminação de lâmpadas 

f luorescentes também para uma posterior reciclagem.

 

PRÉDIOS DA mAtRIz (EDIFÍCIOS SeguroS unimed E PAlmARES) 

Além dAs lIxeIrAs seletIvAs, os prédios da matriz possuem equipamentos de 

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

São torneiras automáticas com sensores, ar-condicionado ecológico 

Set Free, lâmpadas f luorescentes, lâmpadas de LED e ref letores de alumínio 

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

EDIFÍCIO PAlmARES 

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

demonstrando a preocupação da empresa com a conservação da biodiversidade 

e com a diminuição da poluição atmosférica e sonora. 

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

de granito, as cadeiras e mesas do escritório são de madeira certificada (FSC) 

e a localização do prédio, de fácil acesso, também evita o uso de transporte 

individual. 
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plástICo

gri g4: en21

DESCARtE DE RESÍDUOS 

AmBUlAtORIAIS

 

nOs AMBUlAtórIOs, tODOs 
os mAterIAIs perfuro-cortantes 

descartados são encaminhados 

para uma empresa licenciada pela 

limpurb (Departamento municipal 

de limpeza Urbana), segundo 

diretrizes da RDC306/04 da Anvisa 

(Agência nacional de Vigilância 

Sanitária) e resolução 358/05 do 

Conama (Conselho nacional do 

meio Ambiente) para que tenham a 

destinação adequada.

DESCARtE DE REmÉDIOS VEnCIDOS 

em todA A empresA, os 

colaboradores são incentivados 

a doarem seus medicamentos e 

injetáveis vencidos para que sejam 

encaminhados ao descarte correto, 

de acordo com as diretrizes da 

RDC306/04 da Anvisa e resolução 

358/05 do Conama.

COlEtA DE RESÍDUOS SólIDOS 

ColetA seletIvA dos mAterIAIs 
desCArtAdos, direcionando-os 

posteriormente para a reciclagem. 

O que também contribui para a 

geração de renda em comunidades 

de baixa renda. 

resídUos sólIdos (material coletado em kg)

pApel

JornAl

pApelão

AlUmínIo

não reCIClável

832015

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2014

2015

2014

857
1.363

642
968

479
510

623
1.523

201

12.819
16.582

Fonte: 2A Reciclagem
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Fornecedores

corretores

colaboradores

clientes

Sistema
unimed

governo 
e órgãos

 

reguladores

gestores 
e lideranças 
empresariaiscomunidades

Acionistas

grupos
setoriais

pArA CUltIvAr os lAÇos, 

são realizadas diversas ações 

colaborativas, sempre alinhadas 

aos objetivos da companhia e, ao 

mesmo tempo, às demandas dos 

públicos envolvidos. Os públicos 

de interesse foram definidos pelo 

Diagnóstico de Sustentabilidade 

de 2010 com o objetivo de 

facilitar abordagens específicas e 

atender às demandas.

A seguros Unimed preza pelo 

atendimento de qualidade e 

engajamento de seus públicos 

de interesse. 

Públicos de interesse
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mElHORIAS nO AtEnDImEntO

Índices de satisfação dos Clientes
A seguros Unimed monitora 

regularmente indicadores que 

demonstram a satisfação dos 

clientes como forma de controlar a 

qualidade do seu atendimento, assim 

como mapear possíveis problemas. 

O IDSS (Índice de 

Desempenho da Saúde 

Suplementar) é um índice de 

avaliação das operadoras de saúde 

da AnS (Agência nacional de 

Saúde). Ele é composto de uma 

Clientes

avaliação nos seguintes temas: 

Atenção à Saúde; Econômico-

financeira; Estrutura e Operação; e 

Satisfação do Beneficiário. A nota 

da seguros Unimed neste último 

tema foi de 0,7278 (dentro de uma 

escala de pontuação de 0 a 1). São 

contabilizados os resultados do 

índice de reclamações: da proporção 

de beneficiários com desistência 

no primeiro ano de contrato e da 

gravidade das infrações à legislação 

cometidas pela operadora.

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

há 26 anos, se preocupa, a cada ação, em fornecer produtos de qualidade e 

acessíveis. O aumento de pessoas protegidas por nossos produtos é fruto do 

empenho em colocá-las no centro das atenções. Em 2015,  entre as ações 

realizadas pela companhia para seus clientes, destacam-se:

Consulte a avaliação completa em 

http://www.ans.gov.br/
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Facebook em 2015

293.773
Fãs

257
Posts

16.149
Compartilhamentos

Portal Saúde
em 2015:

17.943
Acessos

9.398
Usuários únicos

151.072
Páginas visualizadas

(views da página inicial:
/portal/segurado/?pageId=inicial-segurado)

(soma total de todas as páginas com 
dizeres: /portal/

O Portal Saúde virou parte do site da 
Seguros Unimed em 2015 (área logada). 

(views únicos da página inicial acima)

Site Seguros
Unimed em 2015:

2.423.986
Acessos

1.131.374
Visitantes únicos

7.230.922
Páginas visualizadas

twitter em 2015

1.934
Seguidores

185
Tweets

519
Engajamentos

O Twitter dificultou o acesso a informa-
ções de retweets. Nas estatísticas da 

ferramenta, retweets agora estão dentro 
de engajamentos, que soma todas as 
interações resultantes de cliques por 

usuários: retweet, hashtags, links, avatar, 
expansão do tweet.

youtube em 2015

8
Uploads de vídeo

26.767
Visualizações

Atendimento Online
A seguros Unimed coloca 

à disposição de seus clientes uma 

série de canais de atendimento 

virtuais. Um deles é o site oficial, 

que disponibiliza endereços de 

contatos, formulários e informações 

sobre seus produtos. As redes sociais 

representam outro vetor dessa 

estratégia de comunicação. Desde 

2012, o perfil online no Facebook, 

Twitter e Youtube auxiliam a divulgar 

materiais e receber manifestações 

dos clientes. Entram também 

nesse rol de ferramentas o Blog 

da Seguros, o CRm Oracle, a rede 

ProAtiva e o Portal Saúde.

Em seguida, o e-commerce 

da seguros Unimed garante um 

meio inovador de  vender seguros 

de vida online. trata-se de uma 

plataforma virtual que permite 

realizar cotação (em 1 minuto) e 

contratação de seguro de vida 

(em 5 minutos) de forma fácil e 

rápida. Os corretores parceiros, 

assim como as Unimeds, podem 

utilizar o e-commerce para elaborar 

seu próprio canal de venda 

personalizado (logo e banners, 

campanhas online com autonomia). 

A criação desse serviço 

faz parte do processo de 

reposicionamento da marca e ajuda 

a estreitar laços com corretores e 

clientes. Essa ferramenta permite 

ao consumidor pesquisar sobre as 

características de cada seguro de 

vida, suas coberturas e assistências. 

Com isso, ele pode definir aquele 

que mais se adequa às suas 

necessidades. O cliente pode 

optar pelo seu corretor de seguros 

preferido e a compra pode ser  

finalizada diretamente no próprio 

site, com pagamento com cartão 

de crédito. Em 2015 foi lançado 

o E-Commerce Unimed Odonto 

DADOS SOBRE A PERFORmAnCE 

DO AtEnDImEntO oNliNE

Pessoa Física, Unimed Seguro 

Responsabilidade Civil e Unimed 

Seguro Residencial.
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Para acessar o Guia Médico da 

Seguros Unimed, clique aqui. 

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

institucional/servicos/guiamedico)

gri g4: 24, 25 e pr5

Em 2015, obteve-se um incremento 

nas ações da área de medicina 

preventiva, com as ações de 

promoção à saúde e proteção e 

prevenção de doenças, para que os 

clientes reconheçam a importância 

que a sua saúde tem para a empresa 

e disseminem a ideia de que  a 

seguradora promove a sua saúde, no 

seu conceito verdadeiro, que não é 

apenas cuidar de doenças.

AçãO PREVEntIVA

A UnIdAde de AtenÇão à sAúde tem como objetivo 

identificar oportunidades e trabalhar com a informação 

para direcionar as estratégias de controle e propor medidas 

que determinem mais eficácia na gestão dos processos. 

As informações reunidas direcionam para implantação de 

ações preventivas, visando reduções de doenças, acidentes, 

internações, etc.

A prevenção desses acontecimentos é importante, 

principalmente para a saúde dos nossos clientes e para a 

manutenção e gestão dos prêmios.

guia Médico saúde
É um aplicativo móvel com dados da Rede 

Credenciada e destinado a clientes,  que permite 

encontrar, em poucos cliques, médicos, clínicas, hospitais 

ou laboratórios na região desejada. A busca é refinada 

pelo tipo de plano de saúde do cliente e pelo serviço 

procurado, facilitando assim o acesso ao profissional 

credenciado mais acessível. Em 2015, cerca de 17.629 

usuários fizeram o download do aplicativo.
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PROmOçãO DA SAúDE

saúde em harmonia
O programa é a principal 

estratégia de promoção à saúde 

oferecida para os clientes da seguros 
Unimed. trata-se de um norteador 

para boas práticas de saúde, 

proporcionando  mais qualidade 

de vida, sendo dividido em três 

módulos: Medicina Preventiva, 

Gerenciamento de Condições 

Crônicas e Home Care. 

Para melhor gestão de 

utilização dos serviços é oferecido 

o programa Saúde em Harmonia, 

no qual a Área de Atenção à Saúde 

realiza uma estratificação de carteira 

ou um questionário online sobre o 

perfil de estilo de vida dos clientes 

para apontar possíveis patologias ou 

riscos de saúde. Entre as patologias 

monitoradas estão as doenças 

cardiovasculares, hipertensão, 

diabetes, DPOC, asma e bronquite. 

Por meio do programa 

de Gerenciamento de Condições 

Crônicas, os segurados selecionados 

poderão, se aceitarem, ser orientados 

de acordo com suas necessidades 

específicas, promovendo a 

diminuição das complicações clínicas 

de sua patologia, adotando hábitos 

de vida saudáveis. O atendimento 

é realizado por telemonitoramento 

e/ou visitas de enfermeiro ou 

nutricionista em domicílio.

Em 2015, houve uma 

reformulação e aprimoramento 

do material para apresentação nos 

comitês de gestão integrada à 

saúde. trata-se de um padrão mais 

detalhado, contendo dados sobre o 

uso dos seguros pelos clientes. Esse 

trabalho foi conduzido pela equipe 

de Inteligência em Saúde, Gestão de 

Apólices e Atenção à Saúde, e foram 

feitos, ao todo, 28 comitês de gestão 

integrada à saúde, no qual pudemos 

mostrar aos nossos clientes o 

perfil e situação de suas carteiras 

para, juntos, planejarmos ações de 

melhorias na saúde dos segurados. 

DADOS DA mEDICInA PREVEntIVA

Indicadores Medicina Preventiva 2015

Solicitações de patrocínios total de participantes

Patrocínio de palestras 1.155 beneficiários

Campanhas de vacinação 4.190 beneficiários

Patrocínio de ambulâncias 4.800 beneficiários

Grupo de corrida Sebrae Brasília Em média 44 beneficiários/mês

Materiais disponibilizados para campanhas 3.524 beneficiários de saúde 
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Ouvidoria
A Ouvidoria promoveu 

aumento gradativo do seu quadro 

de colaboradores e, assim, ampliou 

o poder de análise e avaliação 

das demandas apresentadas e 

passou a oferecer maior qualidade 

das recomendações de melhoria 

de processos. Para aprimorar o 

procedimento de atendimento ao 

cliente foram promovidas melhorias na 

Ouvidoria, tais como a implementação 

de um grupo de trabalho focado em 

redução de reclamações junto à AnS. 

Houve um esforço específico para 

reduzir o tempo médio de respostas.

Atendimentos 1º sem. 2015 2º sem. 2015 total - 2015

Procedente 448 393 841

Improcedente 358 429 787

Arquivada 24 9 33

total 830 831 1661

Unidade de Inteligência de Mercado
Célula estratégica que atua no estudo do mercado, 

focando em análises da competição comercial, de 

produtos e de mercado concorrencial, dentre outras. Sua 

criação se deu através de um projeto de Planejamento 

Estratégico. Foi concebida em 2012 para antecipar 

variações de mercado, rastrear informação confiável 

e munir os dirigentes com dados para tomada de 

decisão. A Unidade atua corporativamente, subsidiando 

todas as áreas da companhia, mediante diretrizes do 

planejamento estratégico. 

pesquisa de satisfação 
É realizada anualmente e visa identificar, junto aos 

clientes ,a qualidade de entrega dos produtos e serviços. 

O resultado é utilizado para balizar planos de ação e 

redirecionar as atividades e ações da companhia. 

Conduzida pela área de Inteligência de mercado, 

a pesquisa é realizada , há dois anos, em parceria com o 

com o IBRC- Instituto Brasileiro de Relacionamento com o 

Cliente, utilizando como base indicadores mundialmente 

reconhecidos  (nPS – Net Promoter Score) para medir o 

valor percebido pelo cliente em relação a seguros Unimed. 

QUAlIDADE nO AtEnDImEntO
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Worksite
Sistema online que permite à 

empresa cliente disponibilizar aos seus 

funcionários formas de contratação do 

seguro de Vida de forma fácil e segura.

Central de Atendimento
A seguros Unimed aprimorou o processo de atendimento ao 

cliente. melhorias importantes foram introduzidas no atendimento 

eletrônico e na estrutura da Central de Atendimento. Como, por exemplo, 

as informações de cadastro foram inseridas na URA (Unidade de Resposta 

Audível) a fim de dar agilidade ao atendimento. Além disso, a Central 

mudou de endereço para ampliar os pontos de atendimento. Em 2015, 

houve uma evolução no processo de atendimento ao Fale Conosco, com 

uma média de 10 mil interações por mês com segurados, corretores e 

prestadores de serviço. Foi implantado a pesquisa de satisfação na URA, na 

qual o cliente pode registrar sua avaliação sobre o atendimento prestado.

A Central de Relacionamento conquistou em 2015 o Prêmio 

ABt Bronze na categoria Inovação em Processos e Produtos, com o 

case  “seguros Unimed: Solução simples, inovação providencial, grandes 

resultados”, que, resumidamente, consiste na consolidação da ferramenta 

da URA como alternativa para os clientes na obtenção de informações 

cadastrais e fornecimento do protocolo de atendimento. 

Conectividade
O projeto Conectividade tem 

o propósito de buscar continuamente 

aumentar a conexão entre seus produtos 

e os públicos-alvo. Para isso, algumas 

facilidades foram instauradas. O cliente 

pode, por exemplo, simular a contratação 

de serviços nos segmentos Vida, Previdência 

e Patrimoniais e Responsabilidades por 

dispositivos móveis e, se ele o desejar, pode 

facilmente contratar o seguro em questão.

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

o atendimento ao cliente, tornando-os mais eficazes. Seguem alguns exemplos de projetos instaurados em 2015:

 bpm CedoC: Projeto que visa integrar e facilitar a 

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

de reduzir custos, centralizar a informação e agilizar 

trâmites burocráticos. De forma geral, ele otimiza a 

circulação e consulta dos documentos.

 sistema de gestão de contratos: Em 2015 foi 

implantado o SUse, um sistema de gestão de 

contratos de toda a companhia. Entre os benefícios 

estão o armazenamento centralizado dos 

documentos com fácil acesso, alertas automáticos de 

divergência e considerável consequência de riscos 

financeiros e legais.

 bpm: Sistema que automatiza os processos da 
seguros Unimed e facilita o trabalho operacional. O 

BPM se afirma como uma grande inovação interna e 

ainda viabiliza aumento de produtividade. Ele reduz 

riscos e incrementa a qualidade dos processos.

 BPM Automação da regulação do sinistro: Ferramenta 

especialmente criada para gerir os casos de sinistros. 

A ocorrência desses é diretamente interligada ao 

processo de auditoria médica. Cria-se assim uma 

automação e agilidade na regulação dos sinistros. O 

processo é digitalizado, aumentando a produtividade 

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

ligações desnecessárias;

 

 

 Reduzir as demandas operacionais da área, permitindo 

mais espaço para ações estratégicas;

 

 

 direcionar as solicitações aos canais de atendimento 

específicos.

ProAtiva
Ferramenta que permite ao próprio cliente 

se inteirar sobre todas as características do produto 

contratado. O objetivo é cultivar uma postura proativa 

perante o cliente para que ele encontre rapidamente as 

soluções para suas perguntas. As metas do ProAtiva são:

sistema de Crm (Customer Relationship Management)
Área que coleta as manifestações dos clientes e busca a melhor 

solução para atender as demandas enviadas. Através do sistema Siebel, 

o CRm disponibiliza relatórios para os gestores com indicadores de 

consultas, solicitações, reclamações e atendimento de todos os chamados 

das ocorrências. Em 2015, cerca de 69% das reclamações recebidas pela 

área foram concluídas até o final do ano.

Guia odonto Mobile 
Aplicativos para clientes encontrarem facilmente 

o profissional ou o serviço da área de Odontologia mais 

conveniente para suas necessidades. Funciona nos mesmos 

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

projeto odonto 30 Inspirações 
Um conjunto de iniciativas estratégicas divididas 

em quatro frentes: produto, comercial, relacionamento e 

operacional. Dentre as ações desenvolvidas, vale destacar o 

deslocamento diário de um dos oito dentistas do grupo de 

auditores para uma célula na Central de Relacionamento 

para ficar à disposição da rede de credenciados e 

beneficiários , de segunda à sexta-feira. Na  devolutiva de 

aprovação de procedimentos, que antes era realizada por 

meio eletrônico para as solicitações que necessitam de 

pré-aprovação, como ortodontia e prótese, os auditores 

passaram a fazer contato direto com o credenciado.

Fóruns de Discussão CrM (trimestrais) 
Encontros que visam estudar e processar as insatisfações dos 

clientes, em parceria com os setores da seguros Unimed que foram 

mencionados nas reclamações.

Portal saúde 
 Portal Saúde é a via de comunicação exclusiva entre cliente 

e a seguros Unimed. Através dele, é possível sanar dúvidas, obter 

informações sobre os produtos, além de receber dicas de vida saudável. 

O internauta também pode ter acesso à Rede Credenciada (profissionais 

e estabelecimentos), guia de farmácias, relatórios e demonstrativos para o 

Imposto de Renda.

Visitas aos clientes 
Ação que estreita consideravelmente 

o contato com os clientes, possibilitando 

a identificação de demandas específicas e 

consolidando a confiança.

Movimentação Online vida: 
Portal destinado ao cliente, cujo 

objetivo é permitir a importação de 

arquivo de movimentação e/ou massa 

total para processamento. tal ferramenta 

aumenta a interação entre corretor e cliente 

e elimina a possibilidade de extravios 

de arquivo, permitindo maior controle 

das movimentações. 

seguros unimed   93RelatóRio de sustentabilidade 201492  

 A empresa Governança Estratégia Visão da Sustentabilidade Públicos de Interesse Desempenho



AçÕES DE RElACIOnAmEntO

Encontros Profissionais 
Com o objetivo de cultivar as 

relações com os clientes, a seguros 
Unimed participa de importantes 

eventos profissionais do setor, tais 

como congressos, simpósios e 

convenções com foco nos públicos 

corretores, Unimeds e Recursos 

Humanos. Além disso, desde 1991, são 

realizados os Encontros da Diretoria 

de negócios com os principais 

clientes para trocas e feedbacks 

sobre produtos e clientes.

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

corridas de rua pelo Brasil afora (Circuito do Sol, 

Santos RUn) e estimula seus clientes a participarem 

do evento. 

 Apoio à cultura: A cultura representa um ativo 

de grande valor para a seguros Unimed. Esse 

apoio beneficiou os clientes da seguros Unimed 

e Unimed Odonto, que puderam ter descontos de 

50%, com direito a acompanhante, ao apresentar - 

na bilheteria dos teatros de peças patrocinadas pela 

seguradora - a sua carteirinha do Seguro Saúde ou 

plano odontológico.
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Fornecedores  1. Confiabilidade: Capacidade do fornecedor em cumprir compromissos

 

 

 2. Segurança: Relativa ao serviço a ser executado

 
 

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

 Seguros Unimed: disposição do pessoal em atender prontamente as  

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

 linguagem clara e compreensível

 

 

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

 elucidar dúvidas ou enfatizar aspectos importantes do serviço, que  

 não tenham sido demonstrados ou solicitados

 

 

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

 pessoal

 

 

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

 

 

 7. Suporte administrativo Relativo à documentação e aos anexos que

/ financeiro: complementam a fatura

 

 

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

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

 envio/ reenvio desses documentos à Seguros Unimed

Em 2015, foram 

contabilizados 479 fornecedores 

terceirizados fixos e 3.511 esporádicos, 

que cumprem seu papel operando 

ao lado da seguros Unimed nas 

áreas de limpeza, portaria, segurança, 

estacionamento, fisioterapia e 

orientação desportiva.

A cadeia de fornecedores 

da seguros Unimed pode ser 

dividida nos seguintes segmentos: 

Prestadores de Serviços 

Administrativos, Prestadores de 

Serviços médicos, Rede Credenciada, 

Corretores e Unimeds.

A seleção desses prestadores 

de serviço segue os critérios 

encontrados na página seguinte.

os ForneCedores dA SeguroS unimed reúnem prestadores de serviços e 

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

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

conhecer o Sistema Unimed, leia o capítulo Sistema Unimed).

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

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

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

empregados da própria seguradora.

gri g4: 12 e 26

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

Plataforma virtual, que oferece cursos aos 

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

técnicas de gestão, comunicação empresarial e a arte 

da negociação. A ideia é oferecer aos fornecedores 

formas de aperfeiçoamento de maneira ágil e prática, 

aprimorando assim o serviço da seguradora. Entre os 

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

Rede médica Credenciada”. Ele toma forma no chamado 

tutorial, curso dinâmico sobre modelo da carteirinha, 

guia de preenchimento, pedido médico, como pedir 

autorizações, realizar consultas de elegibilidade, top Saúde 

e outros serviços.

Seguem algumas ferramentas que auxiliam no relacionamento 

com os fornecedores.

Inova+saúde

Projeto da seguros Unimed, o Inova+Saúde consiste numa campanha 

que visa reconhecer as iniciativas de melhorias da qualidade e a segurança dos 

cuidados com a saúde da população e dos pacientes, melhoria na satisfação e 

condições de trabalho dos profissionais de saúde das Unimeds e na promoção 

de comunidades mais saudáveis. Os candidatos e suas estratégias são estudados 

por especialistas do setor, que verificam a conformidade com as normas da 

metodologia SQUIRE. Os premiados do ano passo foram revelados durante 

a Convenção nacional Unimed de 2015, em Salvador. Os vencedores nas 

respectivas categorias foram:

 Categoria Melhoria contínua da qualidade e segurança do atendimento 
hospitalar: Unimed Jaboticabal 

 Categoria Melhoria contínua da qualidade e segurança do atendimento 
ambulatorial: Unimed Guarulhos

 Categoria Experiências que contribuam para promover comunidades mais 
saudáveis: Unimed Goiânia.

simplesmente Use

Implantado em 2015, trata-

se de uma ferramenta de Slm 

(Service level Management) que 

centraliza todos os processos ligados 

a fornecedores, tais como avaliações, 

contratos e documentação em 

geral. Funciona como um sistema 

de gestão do ciclo de vida dos 

contratos, além de incluir análise 

de perfil de sustentabilidade. Ela 

permite maior agilidade no controle 

do recebimento e renovação da 

documentação do fornecedor e 

ainda monitorar automaticamente 

as obrigações contratuais entre 

fornecedor e a seguros Unimed.

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

Guia produzido para os 

credenciados contendo informações 

sobre as dúvidas mais recorrentes 

em relação ao atendimento aos 

clientes da seguros Unimed. O 

manual descreve valores, missões, 

além de percorrer a história da 

empresa e da marca e oferecer 

instruções para tarefas operacionais, 

como autorizações e faturamento, e 

listar as coordenadas dos escritórios 

regionais para eventual contato. 
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sistema Gem / Contrato de prestação 
de serviços

lançado em 2012, o Sistema 

GEm é uma ferramenta que faz parte 

do sistema de compras da empresa 

junto aos seus fornecedores. O sistema 

facilita o processo de pagamento dos 

fornecedores e, ao mesmo tempo, 

expande a lógica de responsabilidade 

social da seguros Unimed. A seguradora 

promove um rol de projetos para 

cultivar o seu relacionamento com 

a totalidade do Sistema Unimed. As 

iniciativas e os detalhes podem ser 

checados no capítulo “Sistema Unimed”.

Saiba mais sobre as iniciativas da seguros Unimed para 

fortalecer as relações com sua rede de fornecedores.

PROCESSOS RElAtIVOS A FORnECEDORES

A SeguroS unimed bUsCA estImUlAr ao máximo 

o comprometimento dos fornecedores com a ética, os 

valores e missões da empresa, potencializando, assim, 

as práticas de responsabilidade social. Para isso, certos 

princípios são sistematicamente incorporados aos contratos, 

tais como combate ao trabalho infantil e à corrupção, 

assim como o estímulo à reciclagem de resíduos. Além 

disso, os princípios organizacionais foram adicionados às 

Condições Gerais dos contratos com fornecedores, no 

intuito de disseminar ideias socialmente valorosas. tal 

estratégia busca expandir as boas práticas da seguradora 

em sua rede de contatos.

FORnECEDORES DE tI 

A InFrAestrUtUrA de tI dA 
seguros Unimed é parcialmente 

terceirizada, tendo sua eficácia 

assegurada por reuniões mensais 

com os fornecedores. E, para 

contribuir com a qualidade 

dos serviços, foi adotado o 

framework ItIl (Information 

Technology infrastructure library), 

uma certificação que prova a 

execução das melhores práticas de 

tI pela seguradora.

Fortalecimento da gestão da rede Odonto

Fortalecimento da gestão da rede Odonto e aprimoramento da gestão 

dos processos para garantir a fidelização e manutenção dos profissionais 

da rede Odonto. A operação inclui a criação de indicadores para avaliar a 

performance dos prestadores de serviço.

no 2º semestre de 2015, a Unimed Odonto lançou o Odonto 360, 

um programa de relacionamento exclusivo para os dentistas credenciados, no 

qual são oferecidos treinamentos, workshops e informações, além de dicas 

de mercado para que os dentistas da Unimed Odonto fiquem por dentro do 

que há de mais atual no que se refere a atendimento, prestação de serviço, 

gestão e tratamentos odontológicos.

Aplicativo Odonto

O aplicativo Odonto foi criado para auxiliar os mais de 7.000 

dentistas credenciados em seu exercício profissional. Por meio dessa 

ferramenta, eles podem se orientar facilmente sobre suas tarefas cotidianas, 

receber notícias e conteúdo acadêmico sobre odontologia. 

gri g4: Hr5 e Hr6

AçÕES DE RElACIOnAmEntO
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Colaboradores

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

pilares de gestão de pessoas na seguros Unimed, complementados por 

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

inovação, a meritocracia e a promoção da saúde. Em 2015 vale destacar as 

seguintes ações da seguros Unimed junto aos seus colaboradores:

Capacitação e 

desenvolvimento 

de pessoal

Para aperfeiçoar a performance dos colabo-

radores com processos efetivos de desen-

volvimento, a Seguros Unimed conta com 

uma Academia Corporativa, estruturada por 

escolas que alcançam a totalidade dos cola-

boradores, com opções que abrangem desde 

as posições operacionais até o alto comando. 

Seu objetivo é promover ações de progres-

so contínuo, treinamento e desenvolvimento, 

permitindo tanto o crescimento da organiza-

ção e das pessoas que a compõem, como a 

garantia da qualidade do serviço oferecido 

pela Seguros Unimed.

Comunicação das decisões 

estratégicas 

na Seguros Unimed, acredita-se que a comunicação seja 

fundamental tanto para uma gestão mais participativa, como 

para o fortalecimento da integração entre os colaboradores. 

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

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

opiniões de forma transparente e horizontal por meio de di-

versos canais de comunicação. um exemplo claro disso se 

materializa no Encontro com a diretoria, em que é realizada 

a comunicação de estratégias e resultados para todos da em-

presa. nessa ocasião, todos os colaboradores são convidados 

a se dirigir ao resto da empresa e trazer a sua visão para o 

direcionamento estratégico, não importando a sua posição 

na hierarquia. Os Escritórios Regionais têm acesso via video-

conferência, sendo, assim, incluídos no processo. Em 2015, o 

evento contou com 100% de participação dos colaboradores.

Em 2015, pôde-se contar com 100% 

de participação dos colaboradores.
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Escola de Conselheiros

Escola de líderes

Escola Corporativa

Escola Comercial

Escola EAD

Escola de parceiros

Escola de cidadania | Escola Corpora

Escola Corporativa
Para colaboradores de 

diferentes níveis. Programa Aprender, 

cursos externos, integração de 

novos colaboradores, palestra sobre 

GPD, disseminação da visão, missão, 

valores, competências e clientividade, 

parcerias com universidades para 

descontos aos colaboradores, Código 

de Conduta Ética, Ciclo de formação 

em Produtos, Sistema Joker, Sistema 

Siebel, Plano de Continuidade dos 

negócios, Projeto Intercâmbio, 

Sistema BI, Sistema SUse, Palestra 

Outubro Rosa e Palestra novembro 

Azul.

Escola de Conselheiros
Para Conselheiros. todos 

os programas disponíveis no EAD 

Seguros, Responsabilidade do 

Conselheiro e a lei anticorrupção.

Escola de líderes
Para gestores. Assessment 

Center, Coaching em Grupo, 

Idiomas, Fórum com a liderança, 

Ação de desenvolvimento com 

os supervisores da Central de 

Relacionamento, Integração 

estendida com as áreas relacionadas 

e liderança.

  99% dos colaboradores avaliados 

no GPd (Sistema de Gestão de Perfor-

mance e desenvolvimento) 

 

Avaliação de Desempenho

A ACADEmIA CORPORAtIVA Em 2015

InvestImento Acima de 750 mil

Escola Comercial
Para equipe comercial. 

Convenção nacional de Vendas, 

integração de novos colaboradores 

via hangouts e ciclo de formação 

em produtos.

Escola EAD
Para colaboradores de 

diferentes níveis. Desenvolvimento 

de novos cursos de produtos /

corporativos, atualização dos cursos 

dos vigentes, manutenção das 

plataformas interna e externa e 

mudança de layout da plataforma 

externa; Cursos lançados:: Sucessão, 

Reuniões eficazes, Reuniões eficazes, 

trabalho em equipe, Design thinking, 

A neurociência aplicada ao mundo 

dos seguros, Atualização do Produto 

Odonto (V.4), Dicas de comunicação 

oral com o professor Pasquale, 

Produtividade com Word, Gestão 

financeira pessoal, Unimed Empresarial, 

Unimed Residencial, novo código 

de conduta ética, Novo perfil do 

consumidor, talento e criatividade 

com Power Point, Excel – gráficos, 

Excel – planilhas práticas; Cursos em 

desenvolvimento: lei anticorrupção, 

Jogo da Integração Conhecendo 

a Seguros para candidatos, CIPA e 

Governança Corporativa.

Escola de Cidadania
Para colaboradores de 

diferentes níveis.  Ações de 

voluntariado, Programa Jovem 

Aprendiz e fórum via de acesso.

Escola de Parceiros
Para colaboradores de 

diferentes níveis.  Os cursos 

lançados na Escola EAD também 

foram disponibilizados para a 

Escola de Parceiros. Atualmente há 

públicos segmentados com acesso 

à plataforma: conselheiros de 

administração, corretor, familiar do 

colaborador, fornecedor, prestador, 

rede médica credenciada, rede 

odontológica credenciada, Siccob, 

Sicred, temporário, terceiro, Unicred, 

Unimed Singular e Uniprime.

 

 Assessment center – 21 gesto-

res  
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tREInAmEntOS DA seGUros UnImed E 

OS tEmAS mAtERIAIS

mUItos dos trAbAlhos de FormAÇão 
são norteados pelos temas materiais 

(conferir capítulo Foco de Atuação, em 

‘Visão da sustentabilidade’), que incluem 

questões essenciais do setor de seguros e 

que são prioritárias para a seguros Unimed, 

tais como qualidade do atendimento, 

gestão da cadeia e segurança dos dados. 

Em 2015, a atuação de treinamento teve 

um foco maior na implantação de sistemas, 

muitos colaboradores foram treinados nos 

sistemas: Siebel, Joker, SUse, Gestão de 

Riscos, entre outros. Há ainda um olhar para 

os colaboradores da tI que, ao longo deste 

ano, passaram por programas específicos e 

aumentou a expertise do time. 

gri g4: 27

seguros unimed   107RelatóRio de sustentabilidade 2014106  

 A empresa Governança Estratégia Visão da Sustentabilidade Públicos de Interesse Desempenho



Perfil dos 
colaboradores 
em 2015
númERO DE COlABORADORES

GênERO mASCUlInO

GênERO FEmInInO

2014 – 1145 2015 – 1181

2014 – 405 2015 – 421

2014 – 740 2015 – 760

2012 –731

2012 = 240

2012 = 476

2013 – 816

2013= 292

2013= 524

2011 – 629

2011 = 241

2011 = 388
brAnCo neGro pArdo AmArelo mUlAto não InFormAdo
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mestrAdo Até 5 Anospós-
GrAdUAÇão

de 6 A 10 AnossUperIor 
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Comunicação 
& integração

A SeguroS unimed dIspÕe de 
dIversos canais de comunicação 

internos, cujo objetivo é reforçar os 

laços entre os colaboradores e facilitar 

trocas de informações, aperfeiçoando 

a atividade da empresa. O Aplicativo 

de Notícias da seguros Unimed  é uma 

importante plataforma, a qual reúne 

informações exclusivas para gestores 

(na aba QR CODE), vídeos corporativos 

(na aba Tele Seguros) e notícias sobre o 

mercado de seguros e questões internas 

(na aba denominada Notícias seguros 
Unimed). Em  2015 houve uma evolução, 

permitindo uma  maior interação entre os 

colaboradores, com publicação de quiz.

COmUnICAçãO DE InFORmAçÕES E nOtÍCIAS 

RElEVAntES AOS COlABORADORES
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IntEGRAçãO E tROCAS EntRE OS COlABORADORES

A troCA de experIÊnCIAs entre ColAborAdores é 

fundamental para a seguradora. 

na seguros Unimed, a comunicação horizontal 

é garantida por uma série de encontros específicos, 

como a Convenção nacional de Vendas e o Debate de 

Assuntos Estratégicos (setor que reúne Administração, 

Desenvolvimento de Pessoas e Saúde do Colaborador). 

Para reforçar a circulação de informações, a área 

de Inteligência de Mercado tem canal com vínculo 

direto entre colaborador e a área, usado para veicular 

informações sobre os concorrentes, receber sugestões e, 

assim, traçar estratégias condizentes.

Portal do Colaborador

Ademais, destaca-se o Portal 

do Colaborador (intranet), principal 

veículo voltado ao público interno 

que contempla todos os sistemas 

da companhia, ferramentas de 

trabalho (formulários, políticas, 

etc) e notícias gerais da seguros 
Unimed. todo o conteúdo do Portal 

do Colaborador é reforçado na 

tV Corporativa, que consiste em 

telas alocadas nos elevadores e na 

cafeteria da matriz e, ainda, em sua 

Central de Relacionamento (neste 

caso, com conteúdo focado para os 

agentes de atendimento).

Enfim, a seguradora trabalha 

com publicações e boletins 

(Informativo de mercado e Clipping 

diário “Notícias seguros Unimed”) 

para manter seus colaboradores 

a par do mercado de seguros e 

difundir tendências e informações 

relevantes, além de ter um veículo 

online semanal focado na liderança, 

o QR Code, com o objetivo de 

contribuir com a melhor gestão. 

O conteúdo desse boletim, como 

citado anteriormente, também é 

disponibilizado em aplicativo. 
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Engajamento dos 
colaboradores

Festa de final de ano

EnCOntROS PARA REFlEXãO SOBRE 

tEmAS EStRAtÉGICOS

A SeguroS unimed tentA 
ConstAntemente integrar as opiniões 

e os inputs estratégicos de seus 

colaboradores, fomentando a comunicação 

vertical. Isso ocorre, em primeiro lugar, por 

meio da Convenção nacional de Vendas, 

propícia para trocas sobre estratégias, 

fidelização de clientes e planos de venda, 

além de reforçar valores organizacionais 

e registrar demandas. Em segundo lugar, 

pode-se salientar o Bate-Papo com a 

Diretoria, conversa informal em que 

presidente, diretores e colaboradores 

aniversariantes do mês almoçam no 

Espaço Gourmet da matriz para trocar 

experiências e informações sobre as ações 

da organização.

 

AçÕES COmEmORAtIVAS

A SeguroS unimed rEAlIzA, 
ao longo do ano, diversas ações 

de engajamento com seus 

colaboradores como forma de 

celebrar datas comemorativas do 

calendário, por meio de oficinas 

e atividades de entretenimento, 

cultura e educação. Essas ações 

são moldadas de acordo com 

as necessidades e interesses dos 

colaboradores, expressados nas 

pesquisas de satisfação. Foram 

realizados eventos como Semana 

da mulher, Dia das mães, Dia das 

Crianças através do Open House 

- em que os filhos visitam o local 

de trabalho dos pais -, e festa de 

final de ano.

Convenção nacional de Vendas
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Saúde do 
colaborador

PIlAR SAúDE

A FIm de GArAntIr A sAúde de todos os 

colaboradores, a seguros Unimed conta com uma série 

de programas internos. O objetivo é atuar em práticas 

preventivas, como faz, por exemplo, o programa Saúde em 

Companhia 2014, em que os colaboradores passam por 

exames de saúde periódicos. Ademais, diversas campanhas 

são conduzidas anualmente, tais como Outubro Rosa, 

novembro Azul, campanhas de vacinação e pela saúde da 

mulher. 

Em 2015, foi realizada campanha de vacinação 

contra a gripe, sarampo, caxumba e rubéola.

na Campanha de Exame médico Periódico, a 

companhia conseguiu alcançar 100% dos colaboradores 

que necessitavam desses cuidados.

A qUAlIdAde de vIdA se AFIrmA 
como um dos pilares que sustentam 

o bem-estar do colaborador. Por isso, 

a seguros Unimed busca oferecer  

suas equipes múltiplas iniciativas 

para estimular um estilo de vida 

mais saudável. São propostas ações 

como programas de antitabagismo, 

campanhas de informações para 

gestantes, além de orientações 

para alimentação saudável com 

acompanhamento de nutricionista 

e incentivo à prática de esportes. O 

colaborador ainda pode encontrar 

espaços de descompressão (na 

Central de Relacionamento) e 

aproveitar a política interna de 

Gestão do Estresse, cujo foco é 

incrementar a motivação e melhorar 

o clima organizacional.

Em 2015, atendendo às 

sugestões dos colaboradores, 

foi entregue frutas in natura em 

substituição às distribuídas em 

pedaço. A cada semana são 

oferecidos diferentes tipos de frutas.

Houve a ampliação do 

Programa Gestação Segura, que 

passou a contar com um espaço 

amplo no ambulatório dedicado 

à coleta e armazenamento do 

leite materno.

Grupo de Gestantes

Vacinação contra Gripe

PIlAR QUAlIDADE DE VIDA
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PIlAR SEGURAnçA DO tRABAlHO

A eqUIpe de seGUrAnÇA do trAbAlho previne acidentes de trabalho e 

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

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

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

com informações sobre segurança no âmbito de trabalho, transmitido de 

forma lúdica. 

Além disso, a seguros Unimed também procura preparar os próprios 

colaboradores para situações de risco, especialmente situações de risco 

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

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

evoluir na prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Em 

2015, a brigada de incêndios contou com 69 membros e foi afixado em todos 

os andares da empresa mapas de riscos com o objetivo de conscientizar os 

colaboradores. Os destaques para a manutenção da segurança no ambiente 

de trabalho foram a realização do simulado de abandono da edificação e 

o treinamento do DEA (Desfibrilador Externo Automático) para cargos de 

superintendentes, médicos e gerentes.

Treinamento 

da brigada de 

Incêndio

Saúde ocupacional 2015

Acidente típico 0

Acidente de trajeto 5 

Auxílio-doença 20 

óbitos 0 

Dias perdidos 310 

Ausência dos colaboradores 8 dias

(média mensal)

ConFIrA os resUltAdos da seguros Unimed no quesito 

segurança do trabalho em 2015

69
membros

brIGAdA de InCÊnCIos
em 2015
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Sensibilização
dos colaboradores

e gestores

definição de
metas e planos de 
desenvolvimento

individual

monitoramento

inserção de
resultados

Apuração
dos resultados 

e feedback

Avaliação
de competências

1

23

4

5Desenvolvimento 
de pessoas

DESEnVOlVImEntO DE PESSOAl

A SeguroS unimed mAntém entre suas prioridades a 

contínua qualificação de seus colaboradores. Para assegurar 

que essa meta seja cumprida, são oferecidas diversas 

opções para capacitar as equipes. Em 2015, em média, cada 

colaborador recebeu cerca de 51,32 horas de treinamento, 

totalizando 60.071 horas anuais. 

Dentre as diversas opções oferecidas, os 

colaboradores podem aproveitar os convênios com 

universidades e escolas de idioma, por exemplo. Além 

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

14.148 44.930 52.756 46.046 60.071
em 2011 em 2012 em 2013 em 2014 em 2015

treInAmentos CorporAtIvos
horas

Ano participantes investimento

2011 118 R$ 241.828,57

2012 114 R$ 217.921,23

2013 93 R$ 208.775,12

2014 83 R$ 214.958,57

2015 58 R$ 181.859,54

possibilita aos colaboradores acessar uma atualização 

periódica através de cursos com conteúdo diversos que 

acabam por reforçar os valores e princípios prezados 

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

conduzido a uma página de testes de conhecimentos. O 

Programa Aprender apoia a formação e o desenvolvimento 

de carreira dos colaboradores com subsídios a cursos de 

graduação, pós-graduação, mestrado e mBA. 

Em 2015, a média de investimento por participante 

foi de R$ 3.135,50. Além deste programa, uma série de 

outros assegura o levantamento de necessidades dos 

colaboradores e modela os programas de desenvolvimento 

em função disso. Dentre eles, é possível citar o GPD 

(Sistema de Gestão de Performance e Desenvolvimento) 

e Assessment Center, focado na avaliação de 

desempenho dos gestores. O GPD é utilizado por 100% 

dos colaboradores para inclusão de metas, plano de 

desenvolvimento individual e avaliação de competência 

180 graus, sendo que, para os gestores, é incluída uma 

avaliação 380 graus.

*Investimento do Programa Aprender
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SElEçãO, COntRAtAçãO E IntEGRAçãO

o proCesso de seleÇão dA SeguroS unimed 
tem como norte a transparência e o respeito, sempre no 

intuito de combinar cada vaga com o melhor candidato. 

As vagas são difundidas amplamente nos meios de 

comunicação internos como o Portal do Colaborador e a 

tV Corporativa. Para selecionar os candidatos, a seguros 
Unimed faz uso do normativo nSQ, que prevê igualdade 

de tratamento e de oportunidade. O Programa Braços 

Abertos adere igualmente a essa lógica de respeito, ao 

oferecer oportunidades profissionais a jovens e pessoas 

com deficiência. Por fim, o processo de Integração dos 

novos colaboradores é facilitado por um sistema de ensino 

à distancia para inteirar os recém-chegados sobre a história 

e os valores da seguros Unimed.
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Benefícios aos colaboradores

Os benefícios oferecidos aos colaboradores incluem: 

 

 

 benefícios de saúde, tais como o Seguro Saúde, Plano 

Odontológico, Convênio Farmacêutico e cirurgia refrativa para 

corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia;

 

 

 benefícios assistenciais, tais como Seguro de Vida gratui-

to, Seguro de Acidentes Pessoais, unimed PGbl Funcionários, 

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

sídio para filho deficiente, crédito pessoal consignado;

 

 

 ponto por jornada; 

 

 

 assistência em viagens; 

 

 assistência funeral

 

 

 transporte (estacionamento ou vale transporte);

 

 

 alimentação (vales refeição e alimentação);

 

 

 cartão corporativo (para cargos específicos); 

 

 

 celular corporativo (para cargos específicos); 

 

 

 descontos (em ingressos, faculdades e colônias de férias);

 

 

 Programa de subsídio para ensino superior e idiomas.
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REmUnERAçãO, InCEntIVOS E RECOnHECImEntO

A polítICA de remUnerAÇão dA seguros Unimed visa 

estimular e valorizar todos os colaboradores envolvidos. 

Para isso, mescla-se uma remuneração fixa, sujeita à 

revisão pelos gestores, segundo as necessidades de 

reconhecimento, a uma remuneração variável, pautada 

pelo atingimento de metas inseridas no PPR (Programa 

de Participação de Resultados). Esta se aplica, inclusive, 

para os altos executivos, excetuando os conselheiros. Um 

dos destaques da cultura de reconhecimento profissional 

da seguradora é o Programa Pedras Preciosas. nele, são 

homenageados, em evento anual, os profissionais com 

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

todos os colaboradores.

COmItê DE GEStãO DE PESSOAS

o ComItÊ é FormAdo por Um 
GrUpo que se encontra quando 

demandado pela equipe de Gestão 

de Pessoas e cuja função é difundir 

as informações estratégicas da 
seguros Unimed, fomentar debates 

sobre Gestão de Pessoas e repassar 

as sugestões vindas de funcionários 

aos gestores. Criado em 2010, é 

composto por colaboradores das 

diversas superintendências e busca 

aperfeiçoar a gestão na empresa.

* Salários praticados em 2015 na empresa. na política 

de cargos e salários da Seguros Unimed não existe 

diferenciação nos salários de homens e mulheres. Os valores 

descriminados estão diretamente relacionados ao tempo de 

trabalho na empresa e competências dos colaboradores. 
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indicadores (pontuação) 2012 2013 2014 2015

Identidade — mede a relação dos  83,19 82,08 82,67 79,60 

colaboradores com a estratégia e  

o negócio da empresa e o quanto a  

organização corresponde aos seus  

valores pessoais

 
 
satisfação e motivação — inclui itens  75,05 71,90 74,54 74,79 

como salário, bônus, o trabalho em si,  

o ambiente físico e as perspectivas de  

crescimento que a empresa oferece

 
 
Aprendizado e desenvolvimento — inclui 69,01 66,08 71,09 68,98 

fatores como aprendizado e desenvolvimento  

no trabalho, educação corporativa e  

oportunidades de promoção

 
 
liderança — relacionado à percepção dos  70,41 66,87 72,26 75,91 

colaboradores sobre os chefes em relação  

à habilidade de comunicação; o quanto eles  

estimulam o time a se desenvolver  

profissionalmente; se são confiáveis, justos  

e coerentes em seu discurso e atitudes

Índice médio – (iQAt) 73,93 71,12 74,56 74,53

A seGUrAdorA se preoCUpA com o nível de 

comprometimento, satisfação e aderência de seus 

colaboradores em relação à empresa e, por isso, promoveu 

a inclusão de uma meta de clima no plano de metas 

dos gestores. Essa meta é tirada de um questionário de 

pesquisa de clima organizacional que calcula o Índice 

Qualidade do Ambiente de Trabalho (IQAT). Este índice 

avalia a percepção dos colaboradores em relação à 

empresa por meio de quatro indicadores de pontuação 

de 0 a 100. Em 2015, 246 funcionários responderam 

a essa pesquisa.

 

Os resultados da pesquisa foram analisados 

por grupos focais, que receberam o a função de 

debatê-los e propor ações para reverter os pontos 

considerados desfavoráveis. 

Veja abaixo o resultado com a comparação aos anos anteriores.

GEStãO DE ClImA ORGAnIzACIOnAl

Em decorrência deste declínio 

do IQAt em relação ao ano anterior, 

os resultados corporativos foram 

apresentados para os principais 

executivos - superintendentes, 

diretores e presidente e repassados 

entre gerentes, coordenadores e 

colaboradores, com o intuito de 

promover conversas sobre clima 

com todas as áreas, com o objetivo 

de seguir levantando expectativas 

e aprimorando processos 

junto às equipes.  

seguros unimed   129RelatóRio de sustentabilidade 2014128  

 A empresa Governança Estratégia Visão da Sustentabilidade Públicos de Interesse Desempenho



Seguem alguns 

destaques do 

relacionamento da 

seguros Unimed com 

os Corretores:

Corretores

PORtAl DO CORREtOR E CHAT PARA CORREtORES

INTERAçãO DA DIREçãO: CAFÉ DA 

mAnHã COm CORREtORES

 

enContro reAlIZAdo Com o 
obJetIvo de fidelizar a principal 

força de vendas da seguros 
Unimed: os corretores. Nesse evento, 

ocorrem trocas de experiências, 

feedbacks sobre os produtos e 

apresentação de iniciativas para 

incentivar as vendas.

CrIAdo no FInAl de 2013, o Portal do Corretor consiste num 

serviço exclusivo pensado para os corretores acessarem serviços, 

notícias e informações. Sem a necessidade de intermédios, eles 

podem realizar procedimentos, emitir documentos e checar 

processos. O usuário dessa ferramenta ainda pode contar com um 

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

adquire autonomia e agilidade para aperfeiçoar sua profissão.

O Chat do Corretor, lançado em 2012, complementa o 

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

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

e enviar documentos. O chat ainda ajuda a operação dos 

colaboradores da Central de Atendimento da seguros Unimed.

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

de 2015 - a atualização semanal do conteúdo de notícias da 

ferramenta. Desde então, às quintas-feiras, os corretores recebem 

a newsletter “Conectados” com as chamadas das matérias e link 

para ler, na íntegra, os textos no Portal do Corretor.

Funcionalidades do Portal 

 Cadastro de Proposta (nova declaração 

Pessoal de Saúde, mais fácil e mais ágil);

 
 

 Alterações contratuais para pessoa física: 

formulário padronizado com integração ao 

sistema de análise para maior agilidade;

 
 

 Consulta Proposta (diversas funções 

numa única consulta);

 
 

 Status da Análise (acompanhamento do 

processo de análise da Proposta);

 
 

Portal do Corretor

 2ª via de certificado;

 
 

 2ª via de boleto e fatura;

 
 

 Facilidade em atender segurados;

 
 

 Consulta de Beneficiários;

 
 

 Carta ASSIST
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Estratégia para segmentação
Operação que busca instituir 

uma metodologia de segmentação 

dos corretores. Ademais, existe 

um esforço para prover a área de 

CRM nas questões de fidelização 

e relacionamento e informar a 

área de Inteligência de mercado 

com dados vindos dos corretores. 

Tais iniciativas permitem identificar 

parceiros estratégicos e aprender 

mais sobre os clientes e processos 

de fidelização.

A SeguroS unimed 
dIsponIbIlIZA um programa 

de EAD (Ensino à distância) para 

todos os corretores e também 

palestras presenciais durante o ano. 

São oferecidos cursos com temas 

variados que reforçam os valores e 

princípios da empresa. No EAD, por 

exemplo, ao final de cada módulo, o 

corretor passa por uma fase de teste 

de conhecimentos.

CrIADO EM 2013, O E-COMMERCE 
funciona como um canal para 

contatar os clientes e apresentar os 

diversos produtos da seguradora. 

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

personalizado - loja do Corretor 

- no site de vendas on-line da 

companhia. Ele pode personalizar 

sua página, exibir seu logo próprio 

e promover campanhas de venda. 

A loja do Corretor é adaptável a 

tablets e celular.

gri g4: 26 e 27

CAnAIS DE RElACIOnAmEntO

Canal Corretor
O Canal Corretor foi 

lançado em 2013, é uma ponte 

entre o cliente e os fornecedores 

de serviços, criando um canal 

individualizado para rastrear 

demandas e aproximar o cliente e a 

seguros Unimed.

Em 2014, iniciou-se um 

trabalho diferenciado para estreitar 

laços com os corretores menores, e 

tal iniciativa foi expandida para nível 

nacional em 2015.

E-COMMERCE / LOJA 

DO CORREtOR

tREInAmEntOS CORREtOR
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encontre seu seguro

Ferramenta que filtra a busca de seguros feita pelos 

corretores para o cliente final, de acordo com seu perfil e suas 

necessidades. O resultado sai instantaneamente após responder a 

três simples perguntas. 

AçÕES DE RElACIOnAmEntOFERRAmEntAS DE COmUnICAçãO

Conectados 
Boletim on-line, enviado quinzenalmente, que aborda 

notícias sobre produtos e serviços da seguros Unimed, além de 

campanhas de incentivo de vendas.

sms 

A companhia envia regularmente mensagens de texto para 

celular com dicas para os corretores potencializarem suas vendas. pesquisa de satisfação 
Uma pesquisa de satisfação é conduzida 

anualmente, pela área de Inteligência de mercado, para 

avaliar o nível de satisfação dos corretores em relação 

aos produtos e atendimento da seguradora. Em 2015, 

foram consultados 366 corretores em todo o país. Os 

balanços extraídos auxiliam a remodelar e aperfeiçoar as 

políticas da companhia.

A seGUros UnImed mAntém 
AlGUmAs iniciativas com o objetivo 

de aproximar os corretores da 

marca,  tais como eventos , palestras 

e jantares com diretores e parceiros 

da empresa no Espaço Gourmet da 

matriz da seguradora, em São Paulo, 

e nas demais capitais, e convidar 

para peças de teatros patrocinadas 

pela empresa. 

réguas 
Implantado em 2015, com o Projeto de 

Segmentação e Retenção, a companhia elabora réguas de 

relacionamento, fidelização e retenção para os públicos a 

fim de medir a satisfação de seus corretores. 

gri g4: 26 e 27
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Sistema Unimed

RElACIOnAmEntO COm O 

SIStEmA UnImED

CrIADA EM 1989, A SeguroS 
unimed nAsCeU com a finalidade 

de oferecer planos de previdência 

aos médicos cooperados do Sistema 

Unimed, que se tornou o maior sistema 

cooperativista de trabalho médico do 

mundo. Conforme a seguradora foi 

ampliando os seus ramos de negócio, a 

relação entre o Sistema e a seguradora  

se manteve e se aprofundou. Hoje, as 

cooperativas que compõem o Sistema 

Unimed são tanto acionistas majoritários 

da seguros Unimed, como principal 

cliente e canal de vendas nos ramos de 

Vida e Previdência, além de atender seus 

clientes do Seguro Saúde.

Para saber mais sobre o Sistema Unimed, clique na 

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

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

área de relação com Acionistas
A fim de informar a totalidade do Sistema Unimed 

sobre seus resultados, foi criada a área de Relações com 

Acionistas. A área utiliza ferramentas de comunicação 

como um site direcionado aos acionistas; e-mail; telefone; 

e o Jornal de Relações com Acionistas, publicação online 

bimestral enviada por e-mail. Os acionistas também podem 

participar de eventos do Sistema Unimed e de reuniões 

periódicas realizadas pelas cooperativas médicas.

 

Manual do Acionista
Em 2013, o setor de Relações com Investidores 

formulou o Manual do Acionista, documento que contém 

todas as informações requeridas pelo investidor para tomar 

decisões, como tipos de investimento e as formas de 

acompanhar o desempenho das ações.

RElAçãO EnQUAntO ClIEntE E ‘CAnAl DE VEnDA’

COOPEr+AçÃO
As Cooperativas de Crédito participam todos os 

anos de campanhas de incentivo para fidelizar as vendas 

de seguros de vida individuais e coletivos.

Promoção Viva a Vida
Todas as cooperativas que, em 2015, 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.

Fórum de tendências
O evento faz parte da agenda de relacionamento 

com o Sistema Unimed e tem como objetivo levar uma 

nova experiência aos presidentes e gestores comerciais das 

Unimeds e, ao mesmo tempo, alavancar a comercialização 

de nossos produtos pelas Unimeds.

Inova + saúde

Em 2014, a seguros Unimed lançou o Prêmio Inova + Saúde, visando avaliar os 

projetos das Unimeds que implantam iniciativas inovadoras ligados à maior qualidade e 

segurança dos cuidados com a saúde dos pacientes e que, ao mesmo tempo, tenham 

reduzido custos. Os principais critérios de avaliação foram: melhoria da qualidade e 

segurança dos atendimentos hospitalar e ambulatorial e experiências que tenham 

contribuído para promover a saúde entre as comunidades envolvidas.

na 45ª Convenção nacional Unimed em 2015, foram divulgadas as cooperativas  

vencedoras da 1ª edição do Inova+Saúde, que foram: 

 Categoria Melhoria contínua da qualidade e segurança do atendimento hospitalar: 
Unimed Jaboticabal

 Categoria Melhoria contínua da qualidade e segurança do atendimento 
ambulatorial: Unimed Guarulhos

 Categoria Experiências que contribuam para promover comunidades mais 
saudáveis: Unimed Goiânia

 

Qualidade do serviço e atendimento 

Inovação de produtos e serviços responsáveis

gri g4- 26

E-press

Semanalmente, os dirigentes do Sistema Unimed recebem um boletim online 

sobre a seguros Unimed com informações vindas de todo o país, tais como novidades, 

premiações e novos produtos.

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

Unimed, rede que reúne 351 cooperativas médicas com 

mais de 115.000 médicos cooperados e cerca de 19 

milhões de clientes. Presente em todos os Estados do 

país, o Sistema Unimed mantém atividades em 84% do 

mercado nacional. Atualmente, o principal mercado da 

seguros Unimed compreende os Cooperados do Sistema 

Unimed. Os produtos da seguradora nos ramos de vida, 

previdência privada e saúde atendem cooperativas 

médicas, funcionários, empresas e usuários de planos de 

saúde ligados ao Sistema Unimed. Com esta atuação, o 

Sistema Unimed se afirma como grande cliente da seguros 
Unimed e se torna também um eficiente canal de vendas. 

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

seguros Unimed, figurando como acionista majoritário.

Convenção nacional Unimed 

Em 2015, foi organizada a 45ª edição Convenção 

nacional Unimed, promovida pela Unimed do Brasil. 

no evento, a seguros Unimed fechou novos negócios 

e reafirmou seu compromisso de trabalho alinhado aos 

objetivos do Sistema Unimed. 

reposicionamento da marca

É importante notar que dada a 

proximidade entre a seguros Unimed e o 

Sistema Unimed em termos de identidades, 

foi sinalizada, em 2008, como fruto do 

Planejamento Estratégico, a necessidade 

de diferenciar ambas as marcas. Era preciso 

diferenciar no mercado a seguros Unimed 
da marca-mãe. Para isso, foi elaborado um 

estudo da marca e uma posterior alteração 

na comunicação, estrutura e linguagem 

visual e verbal. A identidade da seguros 
Unimed foi, então, consolidada. Atualmente, 

é possível perceber o resultado deste 

processo na evolução da logomarca, em 

2013 houve uma predominância do azul 

marinho e na fixação do novo slogan 

“Conectados para cuidar de você”.

Convenções e simpósios 

Para promover integração e fomentar trocas 

entre os membros do Sistema Unimed são promovidos 

encontros regionais ao decorrer do ano. Dentre eles, é 

possível apontar os Simpósios Regionais das Unimeds, 

das Unicreds (Cooperativas de Crédito) e dos SInCORS 

(Sindicatos dos Corretores), além da Convenção 

nacional Unimed, promovida pela Unimed do Brasil.

45º Conveção nacional unimed

115.000

cooperativas

hospitais

hospitais

milhões

médICAs

próprIos

dIA

de ClIentes

CooperAdos

351

112

14

19

médicos

A rede do sIstemA
reúne

Cerca de

gri g4- 26
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Isso InClUI A AtenÇão 
espeCIAl aos colaboradores, 

clientes e fornecedores, e engloba 

as comunidades envolvidas na 

atividade do Sistema Unimed. A 

seguros Unimed se relaciona com 

a comunidade por meio de ações 

solidárias, visando o bem comum. 

Em 2015, as seguintes ações valem 

ser destacadas:

Comunidades

“Ser reconhecida como empresa inovadora com 

excelência no cuidar de pessoas” é a visão da 

seguros Unimed e um fundamento que norteia o 

Planejamento Estratégico da empresa.

InVEStImEntO SOCIAl 

As AÇÕes são CoordenAdAs 

pela área de Sustentabilidade 

e contam com o apoio e a 

participação voluntária dos 

colaboradores de várias áreas da 

companhia. O objetivo é atender 

comunidades, por meio de ações 

voltadas à área da saúde e assistindo 

idosos, moradores de rua, crianças, 

jovens e seus familiares em situação 

de vulnerabilidade social, bem 

como abordar temas relacionados 

às questões de comportamento, 

qualidade de vida e meio ambiente. 

São, ao todo, 42 voluntários e 

520 beneficiados.

PRAçA VInÍCIUS DE mORAES

pArA ContrIbUIr Com o bem-
estAr das comunidades e respeitar 

o meio ambiente, a seguros 
Unimed cuida da manutenção da 

Praça Vinícius de Moraes, no bairro 

do morumbi, em São Paulo. Além 

do trabalho de revitalização, são 

propostas oficinas com atividades 

lúdicas para os moradores 

do entorno. 

Ação de 

Voluntariado na 

OnG Rede Rua
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gri g4: 26, So1 e dmA

DIA DE FAzER A DIFEREnçA

nEstE PrOjEtO, FOI EsCOlHIDO 

um dia para que os 153 voluntários 

da empresa visitassem instituições 

que atendem à população que vive 

em condição de extrema pobreza e 

trabalhassem para fazer a diferença 

na vida dessas pessoas. Em São 

Paulo, os colaboradores da matriz 

foram ao lar de Idosos Vivência 

Feliz para fazer pintura de paredes e 

portas. Os voluntários dos Escritórios 

Regionais visitaram entidades 

de suas respectivas cidades. Os 

corretores e fornecedores também 

foram convidados a participar da 

ação. Ao todo, 1.663 pessoas foram 

beneficiadas pelo projeto.

dia de Fazer a 

diferença lar de 

Idosos Vivência Feliz.

DOAçÕES POntUAIS 

As doAÇÕes pontUAIs são 
reAlIZAdAs por meio de 

campanhas que visam o auxílio 

ao próximo e o bem-estar da 

comunidade em momentos 

específicos. Entre elas, estão as 

campanhas do agasalho, doação 

de cestas de natal, de celulares 

e computadores realizadas em 

parceria com as áreas de Gestão 

Administrativa e tecnologia 

da Informação.

Ano entidade Valor

2014 lar das Crianças da Congregação  R$103.000,00 

 Israelita Paulista

2015 lar das Crianças da Congregação  R$104.000,00 

 Israelita Paulista

8 OBJEtIVOS DO mIlênIO

A SeguroS unimed, 
ConJUntAmente com todo 

o Sistema Unimed, promove a 

disseminação dos 8 Objetivos do 

Milênio fincados pela ONU no ano 

2000. Por meio de campanhas 

específicas, a seguradora apoia 

três setores basilares que atendem 

às necessidades mais centrais do 

Brasil: Governança Democrática, 

Redução da Pobreza e Energia e 

meio Ambiente.

APOIO FInAnCEIRO

AnUAlMEntE, A SeguroS 
unimed reverte 1% do seu Imposto 

de Renda Devido às ações sociais 

amparadas pelo Fundo municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente 

(FUMCAD); da Lei Federal 8069/90.
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A seguros Unimed faz parte de uma série 

de entidades que buscam desenvolver os setores 

de seguros e de previdência privada. A seguradora 

integra a:

 Cnseg (Confederação nacional de 

Seguros Privados

 FenAseG (Federação nacional das 

Empresas de Seguros Privados e de Capitalização)

 FenAsAúde (Federação nacional de 

Saúde Suplementar)

 FenAprevI (Federação nacional de 

Previdência e Vida)

 sIndseGsp (Sindicato das Seguradoras, 

Previdência e Capitalização do Estado de São Paulo)

 AIdA (Associação Internacional de Direito 

do Seguro)

 AAC/mIs (Associação de Cooperativas e 

mutualidades de Seguros das Américas)

 ICMIF/Américas: Associação Regional 

para as Américas da Federação Internacional de 

Cooperativas e Mutualidades de Seguros (ICMIF/

Américas). tal rede conta com 66 seguradoras, 

cooperativas e mutualidades, em 20 países. 

Outros públicos 
externos

GRUPOS SEtORIAIS

entidades
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 O IbGC (Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa). 

É o principal fomentador 

de ref lexões e ações sobre 

Governança Corporativa no 

Brasil.

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

em “mobilizar, sensibilizar 

e ajudar as empresas a 

administrar seus negócios de 

forma socialmente responsável, 

tornando-as parceiras na 

construção de uma sociedade 

sustentável e justa”.

 IpeG (Instituto Paulista de 

Excelência em Gestão): 

Fundado em 2001 para 

promover a melhoria da 

gestão de empresas públicas 

e privadas no Estado de São 

Paulo. Implementou o PPQG 

(Prêmio Paulista de Qualidade 

da Gestão) para viabilizar a 

busca por excelência das 

companhias paulistas. A 

seguros Unimed publica 

anualmente seu relatório de 

gestão para concorrer ao 

prêmio, fazendo prova de seu 

engajamento por uma gestão 

de excelência.

gri g4: 26

A seguros Unimed procura se 

agrupar com lideranças empresariais 

de outros setores para fortalecer 

seus temas de governança e de 

responsabilidade social. São grupos 

que permitem incitar ao diálogo e 

trocar boas práticas corporativas. 

São eles:

GEStORES E lIDERAnçAS EmPRESARIAIS

 encontro com Fornecedores 
de gestão de Pessoas. Desde 

2012, a seguros Unimed 
organiza uma reunião com 

seus fornecedores para cultivar 

relações proveitosas para 

ambos os lados.

 Grupo de estudos de 
sustentabilidade do FnQ 
(Fundação nacional pela 
Qualidade), cujo mote 

é enfatizar a dimensão 

econômica na busca por 

sustentabilidade.

GOVERnO E óRGãOS 

REGUlADORES

na tentativa de estreitar 

relações com órgãos reguladores e 

com o Governo, a seguros Unimed 

mantém trocas constantes com 

a Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP), a Agência nacional 

de Saúde Suplementar (AnS) e 

o Conselho nacional de Seguros 

Privados (CnSP).

 Grupo ClIC (Comitê de 
liderança em Comunicação), 
fórum para se debater práticas 

no setor da comunicação.
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Glossário

ApólICe
É o instrumento do contrato 

de seguro, ou seja, o ato escrito 

que constitui a prova normal 

desse contrato.

beneFICIárIo
Pessoa em cujo proveito se faz 

o seguro.

CArbono eqUIvAlente
Unidade usada por inventários 

de emissões que corresponde à 

quantidade de emissão de carbono 

que causaria o mesmo efeito sobre 

o clima do que a soma de diferentes 

gases do efeito estufa emitidos por 

determinada atividade.

COMPlIANCE
Área que fiscaliza a ética e a 

integridade das práticas empresariais.

CooperAtIvA
Associação autônoma de pessoas 

que se unem voluntariamente para 

satisfazer necessidades econômicas, 

sociais e culturais comuns, por meio 

de uma empresa de propriedade 

coletiva e democraticamente gerida.

Corretor de seGUros
Pessoa física, devidamente 

credenciada por meio de curso e 

exame de habilitação profissional, 

que promove a intermediação 

de contrato de seguros e sua 

administração.

enGAJAmento
Ação de envolvimento ou 

comprometimento emocional e 

intelectual que resulta em mudança 

de comportamento.

GovernAnÇA CorporAtIvA
Sistema pelo qual as organizações 

são dirigidas, monitoradas 

e incentivadas. Envolve 

relacionamentos entre proprietários, 

conselho de administração, 

diretoria e órgãos de controle. 

(IBGC – Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa)

índICe de mAssA CorporAl
medida internacional usada para 

determinar se uma pessoa está em 

seu peso ideal, que é recomendado 

pela Organização mundial da Saúde. 

É calculada pela divisão da massa da 

pessoa pelo quadrado de sua altura.

InterCorrÊnCIA ClínICA
Complicação inesperada do 

estado de saúde de uma pessoa, 

consequente da realização de 

exames, tratamentos clínicos 

ou cirúrgicos.

InvestIdUrA
Ato que concede um cargo oficial, 

importante ou de honra.

mídIA INDOOR
mídia especializada que agrega 

tecnologia e é inserida em pontos 

de venda de grande circulação 

de público.

mUtUAlIdAde
tipo de associação de ajuda 

recíproca entre os seus membros 

e de contribuição coletiva para 

benefício de cada um dos membros.

pArAolImpíAdAs
maior evento esportivo mundial que 

tem a participação de atletas com 

deficiência física e mental.

prÊmIo
É a soma em dinheiro paga pelo 

segurado ao segurador, para que 

este assuma a responsabilidade de 

um determinado risco.

prevIdÊnCIA prIvAdA
Sistema de acumulação de renda 

que garante ao segurado uma renda 

mensal futura, geralmente paga 

depois que sua carreira profissional 

é encerrada.

públICo de Interesse
Grupo de indivíduos ou instituições 

com algum tipo de interesse 

em uma organização ou com 

capacidade de afetar e ser afetado 

por suas operações.

seGUro
O contrato de seguro estabelece 

para uma das partes, mediante 

recebimento de um prêmio 

da outra parte, a obrigação de 

pagar determinada importância 

a esta pessoa (ou a outra por ela 

designada), no caso da ocorrência 

de um evento futuro incerto ou de 

data incerta, previsto no contrato.

sInIstrAlIdAde
mede a ocorrência de sinistros 

pagos por uma seguradora. Quanto 

maior a sinistralidade, menor o 

seu resultado financeiro em um 

determinado período.

sInIstro
Acontecimento do evento previsto 

e coberto no contrato em qualquer 

ramo ou carteira de seguro.

sUstentAbIlIdAde
no contexto de desenvolvimento, 

significa a capacidade de atender 

às necessidades presentes, sem 

comprometer a possibilidade de que 

as gerações futuras satisfaçam as 

suas próprias necessidades.

telemonItorAmento
Atendimento e controle (de 

pacientes) feito à distância, por 

telefonia móvel e fixa ou rede 

de internet.

UnImed sInGUlAr
Unimed constituída por médicos 

cooperados, com área de ação 

em um ou mais municípios do 

mesmo Estado.
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 A empresa Governança Estratégia Visão da Sustentabilidade Públicos de Interesse Desempenho



Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

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

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

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

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Engajamento de stakeholders

Perfil do relatório

Governança

Ética e integridade

Categoria econômica

Categoria ambiental

Informações sobre a forma de gestão

Públicos de interesse

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

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

A empresa
• Patrocínio
 
Públicos de interesse

G4-26 Abordagem adotada pela organização 
para engajar stakeholders

Públicos de interesse
• Colaboradores
• Corretores (site)

G4-27 

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

G4-28 Período coberto pelo relatório Janeiro a Dezembro de 2015

G4-29 Data do relatório anterior mais recente Publicação em maio de 2015

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual

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

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

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

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

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

Governança

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

Governança (site)

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

Governança

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança Governança

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

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

Governança

Estratégia
• Planejamento estratégico 2015

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

Governança

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

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

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

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

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

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

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

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

Governança

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

Governança

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

Governança

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

Governança

G4-52 Processo adotado para determinação de remuneração Governança

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

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

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

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

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

Governança

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

Governança

EC-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

A empresa
• Demonstrações financeiras
• Patrocínio

Públicos de interesse
• Comunidades 

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

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

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

EN6 Redução do consumo de energia
Houve uma queda de 13% no consumo de kW 
por colaborador desde 2012. 

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

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

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

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

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

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

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

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

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

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

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

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

EC-9 Proporções de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes Em torno de R$ 150.203.178,20. 

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

Governança

G4-DMA Administração de Aspectos materiais e seus impactos 

Foco de Atuação

Estratégia

Comunidades (site + PDF complementar)

Conteúdos padrão específicos
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Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Engajamento de stakeholders

Perfil do relatório

Governança

Ética e integridade

Categoria econômica

Categoria ambiental

Informações sobre a forma de gestão

Públicos de interesse

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

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

A empresa
• Patrocínio
 
Públicos de interesse

G4-26 Abordagem adotada pela organização 
para engajar stakeholders

Públicos de interesse
• Colaboradores
• Corretores (site)

G4-27 

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

G4-28 Período coberto pelo relatório Janeiro a Dezembro de 2015

G4-29 Data do relatório anterior mais recente Publicação em maio de 2015

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual

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

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

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

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

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

Governança

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

Governança (site)

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

Governança

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança Governança

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

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

Governança

Estratégia
• Planejamento estratégico 2015

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

Governança

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

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

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

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

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

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

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

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

Governança

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

Governança

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

Governança

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

Governança

G4-52 Processo adotado para determinação de remuneração Governança

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

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

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

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

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

Governança

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

Governança

EC-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

A empresa
• Demonstrações financeiras
• Patrocínio

Públicos de interesse
• Comunidades 

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

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

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

EN6 Redução do consumo de energia
Houve uma queda de 13% no consumo de kW 
por colaborador desde 2012. 

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

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

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

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

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

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

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

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

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

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

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

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

EC-9 Proporções de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes Em torno de R$ 150.203.178,20. 

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

Governança

G4-DMA Administração de Aspectos materiais e seus impactos 

Foco de Atuação

Estratégia

Comunidades (site + PDF complementar)

Conteúdos padrão específicos

Engajamento de stakeholders

Perfil do relatório

Governança

Ética e integridade

Categoria econômica

Categoria ambiental

Informações sobre a forma de gestão

Públicos de interesse

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

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

A empresa
• Patrocínio
 
Públicos de interesse

G4-26 Abordagem adotada pela organização 
para engajar stakeholders

Públicos de interesse
• Colaboradores
• Corretores (site)

G4-27 

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

G4-28 Período coberto pelo relatório Janeiro a Dezembro de 2015

G4-29 Data do relatório anterior mais recente Publicação em maio de 2015

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual

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

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

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

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

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

Governança

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

Governança (site)

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

Governança

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança Governança

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

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

Governança

Estratégia
• Planejamento estratégico 2015

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

Governança

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

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

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

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

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

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

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

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

Governança

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

Governança

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

Governança

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

Governança

G4-52 Processo adotado para determinação de remuneração Governança

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

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

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

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

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

Governança

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

Governança

EC-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

A empresa
• Demonstrações financeiras
• Patrocínio

Públicos de interesse
• Comunidades 

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

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

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

EN6 Redução do consumo de energia
Houve uma queda de 13% no consumo de kW 
por colaborador desde 2012. 

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

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

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

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

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

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

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

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

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

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

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

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

EC-9 Proporções de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes Em torno de R$ 150.203.178,20. 

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

Governança

G4-DMA Administração de Aspectos materiais e seus impactos 

Foco de Atuação

Estratégia

Comunidades (site + PDF complementar)

Conteúdos padrão específicos
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Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Engajamento de stakeholders

Perfil do relatório

Governança

Ética e integridade

Categoria econômica

Categoria ambiental

Informações sobre a forma de gestão

Públicos de interesse

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

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

A empresa
• Patrocínio
 
Públicos de interesse

G4-26 Abordagem adotada pela organização 
para engajar stakeholders

Públicos de interesse
• Colaboradores
• Corretores (site)

G4-27 

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

G4-28 Período coberto pelo relatório Janeiro a Dezembro de 2015

G4-29 Data do relatório anterior mais recente Publicação em maio de 2015

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual

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

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

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

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

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

Governança

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

Governança (site)

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

Governança

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança Governança

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

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

Governança

Estratégia
• Planejamento estratégico 2015

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

Governança

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

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

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

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

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

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

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

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

Governança

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

Governança

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

Governança

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

Governança

G4-52 Processo adotado para determinação de remuneração Governança

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

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

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

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

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

Governança

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

Governança

EC-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

A empresa
• Demonstrações financeiras
• Patrocínio

Públicos de interesse
• Comunidades 

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

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

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

EN6 Redução do consumo de energia
Houve uma queda de 13% no consumo de kW 
por colaborador desde 2012. 

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

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

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

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

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

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

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

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

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

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

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

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

EC-9 Proporções de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes Em torno de R$ 150.203.178,20. 

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

Governança

G4-DMA Administração de Aspectos materiais e seus impactos 

Foco de Atuação

Estratégia

Comunidades (site + PDF complementar)

Conteúdos padrão específicos

Engajamento de stakeholders

Perfil do relatório

Governança

Ética e integridade

Categoria econômica

Categoria ambiental

Informações sobre a forma de gestão

Públicos de interesse

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

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

A empresa
• Patrocínio
 
Públicos de interesse

G4-26 Abordagem adotada pela organização 
para engajar stakeholders

Públicos de interesse
• Colaboradores
• Corretores (site)

G4-27 

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

G4-28 Período coberto pelo relatório Janeiro a Dezembro de 2015

G4-29 Data do relatório anterior mais recente Publicação em maio de 2015

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual

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

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

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

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

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

Governança

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

Governança (site)

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

Governança

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança Governança

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

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

Governança

Estratégia
• Planejamento estratégico 2015

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

Governança

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

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

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

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

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

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

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

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

Governança

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

Governança

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

Governança

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

Governança

G4-52 Processo adotado para determinação de remuneração Governança

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

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

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

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

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

Governança

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

Governança

EC-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

A empresa
• Demonstrações financeiras
• Patrocínio

Públicos de interesse
• Comunidades 

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

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

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

EN6 Redução do consumo de energia
Houve uma queda de 13% no consumo de kW 
por colaborador desde 2012. 

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

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

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

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

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

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

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

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

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

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

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

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

EC-9 Proporções de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes Em torno de R$ 150.203.178,20. 

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

Governança

G4-DMA Administração de Aspectos materiais e seus impactos 

Foco de Atuação

Estratégia

Comunidades (site + PDF complementar)

Conteúdos padrão específicos
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Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

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

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

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

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

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

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

A Empresa
• Dados corporativos

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

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

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

Visão da sustentabilidade
• Introdução

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

Público de Interesse
• Outros públicos externos

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

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

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

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

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

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

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

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

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

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

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

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

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

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

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

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

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

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

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

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

Brasil

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

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

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

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

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

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

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

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Engajamento de stakeholders

Perfil do relatório

Governança

Ética e integridade

Categoria econômica

Categoria ambiental

Informações sobre a forma de gestão

Públicos de interesse

G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização Públicos de interesse

G4-25 Base usada para identificação e seleção de stakeholders 
para engajamentos

A empresa
• Patrocínio
 
Públicos de interesse

G4-26 Abordagem adotada pela organização 
para engajar stakeholders

Públicos de interesse
• Colaboradores
• Corretores (site)

G4-27 

Principais tópicos e preocupações levantadas durante o 
engajamento de stakeholders e as medidas adotadas pela 
organização para abordar esses tópicos e preocupações, 
inclusive no processo de relatá-las

G4-28 Período coberto pelo relatório Janeiro a Dezembro de 2015

G4-29 Data do relatório anterior mais recente Publicação em maio de 2015

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo sustentabilidade@segurosunimed.com.br

G4-32 Opção da aplicação das diretrizes e localização da tabela GRI Essencial

G4-33 Política e prática corrente adotada para verificação externa Sem verificação externa

G4-34 Estrutura de governança da organização Governança (site)

G4-35 
Processo de delegação de autoridade sobre tópicos 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-36 
Cargos e funções de nível executivo responsáveis pelo 
tópicos econômicos, ambientais e sociais

Governança (site)

G4-38 
Composição do mais alto órgão de governança 
e dos seus comitês

Governança

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança Governança

G4-40 
Processos de seleção e nomeação para o mais 
alto órgão de governança e seus comitês Governança

G4-41 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

Estratégia
• Planejamento estratégico 2015

G4-42 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

G4-43 
 Medidas tomadas para aprimorar o conhecimento do mais 
alto órgão de governança sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

A Academia Corporativa da Companhia tem uma Escola de 
Conselheiros, cuja finalidade é de promover uma capacitação 
teórica e integração aos negócios aos membros do Conselho 
de Administração da empresa. 

G4-48 
Mais alto órgão responsável por aprovar formalmente o 
relatório de sustentabilidade e garantir a cobertura de todos 
os aspectos materiais

A Diretoria executiva aprova formalmente o relatório 
de sustentabilidade, e o apresenta para o Conselho 
de administração

G4-44 
Processos de avaliação do desempenho do mais alto 
órgão de governança em relação à governança de tópicos 
econômicos, ambientais e sociais 

A seguradora não dispõe de nenhum processo para avaliação 
do desempenho do Conselho.

G4-45 
Papel desempenhado pelo mais alto órgão na identificação e 
gestão de impactos, riscos e oportunidades Governança

G4-46 
Papel do mais alto órgão de governança na análise da eficácia 
dos processos de gestão de risco da organização para temas 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-47 
Frequência com que o mais alto órgão de governança analisa 
impactos, riscos e oportunidades

Governança

G4-37 
Processos de consulta entre stakeholders e o mais alto órgão 
de governança em relação aos tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

Governança

G4-49 9 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao 
mais alto órgão de governança

Governança

G4-52 Processo adotado para determinação de remuneração Governança

G4-54 
Relação proporcional entre a remuneração anual 
do indivíduo mais bem pago e a média anual total de todos 
os empregados, por país média geral da organização 

Média anual total de todos os colaboradores = R$ 89.750,00
Remuneração anual total do indivíduo mais bem pago = R$ 
1.670.690,56

G4-55 Relação proporcional entre o aumento do maior 
salário e o aumento médio da organização, por país

Mais bem pago = 9%
Demais colaboradores = 8,39%

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento 
da organização

Governança

G4-57 
Mecanismos internos e externos de orientação obre ética 
e conformidade com a legislação

Governança

EC-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

A empresa
• Demonstrações financeiras
• Patrocínio

Públicos de interesse
• Comunidades 

EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN3 Consumo de energia dentro da organização
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN4 Consumo de energia fora da organização
Não é feito esse controle fora da organização, 
apenas internamente.

EN6 Redução do consumo de energia
Houve uma queda de 13% no consumo de kW 
por colaborador desde 2012. 

EN8 Total de retirada de água por fonte
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN16
Emissões indiretas de gases de efeito estufa provenientes 
da aquisição de energia (GEE) (Escopo 2) 

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN17
Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(GEE) (escopo 3)

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EC-6
Proporção de membros da alta direção contratados na 
comunidade local em unidades operacionais importantes

Superintendentes:12
Diretoria: 5
(Matriz: São Paulo)

EC-7 
Desenvolvimento e impacto de investimentos em 
infraestrutura e serviços oferecidos

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

EC-5 
Variação da proporção entre o salário mais baixo da 
organização e o salário mínimo local, por 
gênero, em unidades operacionais importantes

Proporção = 160,41%
1 homem, 27 mulheres (Matriz: São Paulo)

EC-9 Proporções de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes Em torno de R$ 150.203.178,20. 

G4-58 
Mecanismos internos e externos para comunicar 
preocupações sobre comportamentos não éticos ou 
incompatíveis com a legislação

Governança

G4-DMA Administração de Aspectos materiais e seus impactos 

Foco de Atuação

Estratégia

Comunidades (site + PDF complementar)

Conteúdos padrão específicos

Engajamento de stakeholders

Perfil do relatório

Governança

Ética e integridade

Categoria econômica

Categoria ambiental

Informações sobre a forma de gestão

Públicos de interesse

G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização Públicos de interesse

G4-25 Base usada para identificação e seleção de stakeholders 
para engajamentos

A empresa
• Patrocínio
 
Públicos de interesse

G4-26 Abordagem adotada pela organização 
para engajar stakeholders

Públicos de interesse
• Colaboradores
• Corretores (site)

G4-27 

Principais tópicos e preocupações levantadas durante o 
engajamento de stakeholders e as medidas adotadas pela 
organização para abordar esses tópicos e preocupações, 
inclusive no processo de relatá-las

G4-28 Período coberto pelo relatório Janeiro a Dezembro de 2015

G4-29 Data do relatório anterior mais recente Publicação em maio de 2015

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo sustentabilidade@segurosunimed.com.br

G4-32 Opção da aplicação das diretrizes e localização da tabela GRI Essencial

G4-33 Política e prática corrente adotada para verificação externa Sem verificação externa

G4-34 Estrutura de governança da organização Governança (site)

G4-35 
Processo de delegação de autoridade sobre tópicos 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-36 
Cargos e funções de nível executivo responsáveis pelo 
tópicos econômicos, ambientais e sociais

Governança (site)

G4-38 
Composição do mais alto órgão de governança 
e dos seus comitês

Governança

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança Governança

G4-40 
Processos de seleção e nomeação para o mais 
alto órgão de governança e seus comitês Governança

G4-41 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

Estratégia
• Planejamento estratégico 2015

G4-42 
Papel do mais alto órgão de governança e dos executivos 
seniores na definição de políticas e metas de gerenciamento 
de impactos

Governança

G4-43 
 Medidas tomadas para aprimorar o conhecimento do mais 
alto órgão de governança sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

A Academia Corporativa da Companhia tem uma Escola de 
Conselheiros, cuja finalidade é de promover uma capacitação 
teórica e integração aos negócios aos membros do Conselho 
de Administração da empresa. 

G4-48 
Mais alto órgão responsável por aprovar formalmente o 
relatório de sustentabilidade e garantir a cobertura de todos 
os aspectos materiais

A Diretoria executiva aprova formalmente o relatório 
de sustentabilidade, e o apresenta para o Conselho 
de administração

G4-44 
Processos de avaliação do desempenho do mais alto 
órgão de governança em relação à governança de tópicos 
econômicos, ambientais e sociais 

A seguradora não dispõe de nenhum processo para avaliação 
do desempenho do Conselho.

G4-45 
Papel desempenhado pelo mais alto órgão na identificação e 
gestão de impactos, riscos e oportunidades Governança

G4-46 
Papel do mais alto órgão de governança na análise da eficácia 
dos processos de gestão de risco da organização para temas 
econômicos, ambientais e sociais

Governança

G4-47 
Frequência com que o mais alto órgão de governança analisa 
impactos, riscos e oportunidades

Governança

G4-37 
Processos de consulta entre stakeholders e o mais alto órgão 
de governança em relação aos tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

Governança

G4-49 9 Processo adotado para comunicar preocupações críticas ao 
mais alto órgão de governança

Governança

G4-52 Processo adotado para determinação de remuneração Governança

G4-54 
Relação proporcional entre a remuneração anual 
do indivíduo mais bem pago e a média anual total de todos 
os empregados, por país média geral da organização 

Média anual total de todos os colaboradores = R$ 89.750,00
Remuneração anual total do indivíduo mais bem pago = R$ 
1.670.690,56

G4-55 Relação proporcional entre o aumento do maior 
salário e o aumento médio da organização, por país

Mais bem pago = 9%
Demais colaboradores = 8,39%

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento 
da organização

Governança

G4-57 
Mecanismos internos e externos de orientação obre ética 
e conformidade com a legislação

Governança

EC-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

A empresa
• Demonstrações financeiras
• Patrocínio

Públicos de interesse
• Comunidades 

EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN3 Consumo de energia dentro da organização
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN4 Consumo de energia fora da organização
Não é feito esse controle fora da organização, 
apenas internamente.

EN6 Redução do consumo de energia
Houve uma queda de 13% no consumo de kW 
por colaborador desde 2012. 

EN8 Total de retirada de água por fonte
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)
Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN16
Emissões indiretas de gases de efeito estufa provenientes 
da aquisição de energia (GEE) (Escopo 2) 

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN17
Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(GEE) (escopo 3)

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EC-6
Proporção de membros da alta direção contratados na 
comunidade local em unidades operacionais importantes

Superintendentes:12
Diretoria: 5
(Matriz: São Paulo)

EC-7 
Desenvolvimento e impacto de investimentos em 
infraestrutura e serviços oferecidos

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

EC-5 
Variação da proporção entre o salário mais baixo da 
organização e o salário mínimo local, por 
gênero, em unidades operacionais importantes

Proporção = 160,41%
1 homem, 27 mulheres (Matriz: São Paulo)

EC-9 Proporções de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes Em torno de R$ 150.203.178,20. 

G4-58 
Mecanismos internos e externos para comunicar 
preocupações sobre comportamentos não éticos ou 
incompatíveis com a legislação

Governança

G4-DMA Administração de Aspectos materiais e seus impactos 

Foco de Atuação

Estratégia

Comunidades (site + PDF complementar)

Conteúdos padrão específicos

EN22 
Descarte total de água, discriminado por qualidade 
e destinação

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN24 Número e volume total de vazamentos significativos
Não houve vazamentos significativos, pois a seguradora 
contratou uma empresa de manutenção predial que está 24hs 
na empresa para solucionar rapidamente esses casos.

Suplemento Setorial: Os principais tipos de fluxos de resíduos 
para a maioria das instituições financeiras são de papel e 
resíduos de produtos de TI.

A Companhia não tem resíduos eletrônicos devido a contrato 
de leasing com o fornecedor de TI.

EN27
Extensão da mitigação de impactos ambientais 
de produtos e serviços

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN30
Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte 
de produtos e outros bens e materiais usados nas operações 
da organização, bem como do transporte de seus empregados

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios ambientais

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios.

EN34
Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos 
ambientais protocoladas, processadas e solucionadas por 
meio de mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas 
a impactos ambientais.

LA2

Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que 
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime 
de meio período, discriminados por unidades operacionais 
importantes da organização

Todos os benefícios descritos no relatório são oferecidos a 
todos os colaboradores CLT, independente da carga horária. 
Colaboradores temporários ou terceirizados têm direito 
apenas a Cestas de Natal, concedidas no final do ano. 

LA4
Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e 
se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva

Todas as mudanças operacionais, como mudança de cargo, 
admissões e demissões, são comunicadas imediatamente a 
toda a companhia. Essas mudanças não têm nenhuma 
relação com o acordo coletivo do sindicato.

LA6
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, 
discriminados por região e gênero

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA5

Percentual da força de trabalho representada em comitês 
formais de saúde e segurança, compostos por empregados de 
diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e 
orientar programas de saúde e segurança no trabalho 

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA9 
Número médio de horas de treinamento por ano por 
empregado, discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

HR2

Número total de horas de treinamento de empregados em 
políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados 
a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações 
da organização, incluindo o percentual de empregados 
treinados

100% dos empregados receberam treinamento relativo ao 
Código de Conduta.

HR3 Número total de casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Não houve registro de casos de discriminação.

HR4 

Operações e fornecedores identificados em que o 
direito de exercer a liberdade de associação e a 
negociação coletiva possa estar sendo violado ou 
haja risco significativo e as medidas tomadas para 
apoiar esse direito

A seguradora não possui operações dessa natureza.

HR5 

Operações e fornecedores identificados como 
de risco para a ocorrência de casos de trabalho 
infantil e medidas tomadas para contribuir com 
a efetiva erradicação com o trabalho infantil

A seguradora faz somente uso de motoboys para serviços 
que possam apresentar riscos para a entrega. A sua área de 
atuação é a região metropolitana dos Escritórios Regionais.

LA11
Percentual de empregados que recebem regularmente 
análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira, 
discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA13
Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres 
e homens, discriminada por categoria funcional e unidades 
operacionais relevantes

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA15 

Impactos negativos significativos reais 
e potenciais para as práticas trabalhistas 
na cadeia de fornecedores e medidas tomadas 
a esse respeito

Até o momento atual não foram detectados impactos 
negativos significativos reais e potenciais para as práticas 
trabalhistas na cadeia de fornecedores.

LA14
Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios relativos 
a práticas trabalhistas

Esse aspecto, é utilizado como critério de seleção em 100% 
de novos fornecedores. A Seguros Unimed procura garantir, 
junto aos seus prestadores de serviços, que ofereçam os 
mesmos direitos trabalhistas e alguns benefícios que a 
Seguros Unimed concede aos seus próprios empregados. 
Programado para se tornar operacional em 2016, o sistema 
Simplesmente Use fará a análise de perfil de sustentabilidade,
o que permitirá ter um melhor controle das práticas 
dos fornecedores.  

LA10

Programas de gestão de competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para a continuidade da 
empregabilidade dos empregados em período de preparação 
para a aposentadoria

Não há programa específico de desenvolvimento para 
preparação da aposentadoria. Atualmente, a empresa 
apresenta os seguintes percentuais  sobre gerações:

6,5% baby boomers

37,4%  geração x

52,4%  geração y

3,6% geração z

EN31 
Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, 
discriminado por tipo

O total de investimentos com proteção ambiental 
é de R$ 355.000,00, contemplando as seguintes ações:

 
- Projeto Reciclo 

- Ações de Meio Ambiente 

- Apoio à Praça Vinícius de Moraes 

- Eventos 

- Construção do Poço Artesiano 

- Certificação de todos os materiais de escritório,

troca de lâmpadas LED.

EN33
Impactos ambientais negativos significativos 
reais e potenciais na cadeia de fornecedores 
e as medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza 
este tipo de análise. 

HR6 

Operações e fornecedores identificados como de 
risco significativo para a ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas 
para contribuir para a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo

A seguradora não possui esse tipo de risco 
em suas operações.

HR8

Número total de casos de violação de direitos de 
povos indígenas e tradicionais e medidas tomadas 
a esse respeito

Não houve casos de violação de direitos de povos indígenas e 
tradicionais.

HR10 

Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relacionados a direitos 
humanos

Atualmente a seleção não é baseada nesses critérios, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de 
tais critérios. 

HR11 

Impactos negativos significativos reais e potenciais 
em direitos humanos na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

HR12

Número de queixas e reclamações relacionadas 
a impactos em direitos humanos registradas, 
processadas e solucionadas por meio de 
mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas a impactos 
em direitos humanos.

SO2 
Operações com impactos negativos significativos 
reais e potenciais nas comunidades locais

A seguradora não possui impactos significativos na 
comunidade devido à natureza dos serviços oferecidos pela 
companhia.

SO4
Comunicação e treinamento em  políticas e 
procedimentos de combate à corrupção 

100% dos colaboradores receberam treinamento via EAD 
sobre fraude e lavagem de dinheiro. Além disso, os 
funcionários têm acesso a cartilhas no Portal do Colaborador. 

SO7 
Número total de ações judiciais por concorrência 
desleal, práticas de truste e monopólio de seus 
resultados

Não houve ações judiciais por concorrência desleal, práticas 
de truste e monopólio.

SO8

Valor monetário de multas significativas e número 
total de sanções não monetárias aplicadas em 
decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos

A seguradora pagou, durante o ano de 2015, R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), de acordo com o art. 77º  da Resolução Normativa 
nº 124, da ANS: "Deixar de garantir ao consumidor benefício de caso 
ou cobertura em lei".

SO1 

Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e desenvolvimento 
local

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

Práticas trabalhistas e trabalho decente

Direitos humanos

Sociedade

SO9
Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos a impactos na 
sociedade.

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO10
Impactos negativos significativos reais e potenciais 
da cadeia de fornecedores na sociedade e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO11 
Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos na sociedade registradas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal

Públicos de interesse
• Clientes

categoria social 
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Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

EN22 
Descarte total de água, discriminado por qualidade 
e destinação

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN24 Número e volume total de vazamentos significativos
Não houve vazamentos significativos, pois a seguradora 
contratou uma empresa de manutenção predial que está 24hs 
na empresa para solucionar rapidamente esses casos.

Suplemento Setorial: Os principais tipos de fluxos de resíduos 
para a maioria das instituições financeiras são de papel e 
resíduos de produtos de TI.

A Companhia não tem resíduos eletrônicos devido a contrato 
de leasing com o fornecedor de TI.

EN27
Extensão da mitigação de impactos ambientais 
de produtos e serviços

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN30
Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte 
de produtos e outros bens e materiais usados nas operações 
da organização, bem como do transporte de seus empregados

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios ambientais

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios.

EN34
Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos 
ambientais protocoladas, processadas e solucionadas por 
meio de mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas 
a impactos ambientais.

LA2

Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que 
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime 
de meio período, discriminados por unidades operacionais 
importantes da organização

Todos os benefícios descritos no relatório são oferecidos a 
todos os colaboradores CLT, independente da carga horária. 
Colaboradores temporários ou terceirizados têm direito 
apenas a Cestas de Natal, concedidas no final do ano. 

LA4
Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e 
se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva

Todas as mudanças operacionais, como mudança de cargo, 
admissões e demissões, são comunicadas imediatamente a 
toda a companhia. Essas mudanças não têm nenhuma 
relação com o acordo coletivo do sindicato.

LA6
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, 
discriminados por região e gênero

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA5

Percentual da força de trabalho representada em comitês 
formais de saúde e segurança, compostos por empregados de 
diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e 
orientar programas de saúde e segurança no trabalho 

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA9 
Número médio de horas de treinamento por ano por 
empregado, discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

HR2

Número total de horas de treinamento de empregados em 
políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados 
a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações 
da organização, incluindo o percentual de empregados 
treinados

100% dos empregados receberam treinamento relativo ao 
Código de Conduta.

HR3 Número total de casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Não houve registro de casos de discriminação.

HR4 

Operações e fornecedores identificados em que o 
direito de exercer a liberdade de associação e a 
negociação coletiva possa estar sendo violado ou 
haja risco significativo e as medidas tomadas para 
apoiar esse direito

A seguradora não possui operações dessa natureza.

HR5 

Operações e fornecedores identificados como 
de risco para a ocorrência de casos de trabalho 
infantil e medidas tomadas para contribuir com 
a efetiva erradicação com o trabalho infantil

A seguradora faz somente uso de motoboys para serviços 
que possam apresentar riscos para a entrega. A sua área de 
atuação é a região metropolitana dos Escritórios Regionais.

LA11
Percentual de empregados que recebem regularmente 
análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira, 
discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA13
Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres 
e homens, discriminada por categoria funcional e unidades 
operacionais relevantes

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA15 

Impactos negativos significativos reais 
e potenciais para as práticas trabalhistas 
na cadeia de fornecedores e medidas tomadas 
a esse respeito

Até o momento atual não foram detectados impactos 
negativos significativos reais e potenciais para as práticas 
trabalhistas na cadeia de fornecedores.

LA14
Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios relativos 
a práticas trabalhistas

Esse aspecto, é utilizado como critério de seleção em 100% 
de novos fornecedores. A Seguros Unimed procura garantir, 
junto aos seus prestadores de serviços, que ofereçam os 
mesmos direitos trabalhistas e alguns benefícios que a 
Seguros Unimed concede aos seus próprios empregados. 
Programado para se tornar operacional em 2016, o sistema 
Simplesmente Use fará a análise de perfil de sustentabilidade,
o que permitirá ter um melhor controle das práticas 
dos fornecedores.  

LA10

Programas de gestão de competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para a continuidade da 
empregabilidade dos empregados em período de preparação 
para a aposentadoria

Não há programa específico de desenvolvimento para 
preparação da aposentadoria. Atualmente, a empresa 
apresenta os seguintes percentuais  sobre gerações:

6,5% baby boomers

37,4%  geração x

52,4%  geração y

3,6% geração z

EN31 
Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, 
discriminado por tipo

O total de investimentos com proteção ambiental 
é de R$ 355.000,00, contemplando as seguintes ações:

 
- Projeto Reciclo 

- Ações de Meio Ambiente 

- Apoio à Praça Vinícius de Moraes 

- Eventos 

- Construção do Poço Artesiano 

- Certificação de todos os materiais de escritório,

troca de lâmpadas LED.

EN33
Impactos ambientais negativos significativos 
reais e potenciais na cadeia de fornecedores 
e as medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza 
este tipo de análise. 

HR6 

Operações e fornecedores identificados como de 
risco significativo para a ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas 
para contribuir para a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo

A seguradora não possui esse tipo de risco 
em suas operações.

HR8

Número total de casos de violação de direitos de 
povos indígenas e tradicionais e medidas tomadas 
a esse respeito

Não houve casos de violação de direitos de povos indígenas e 
tradicionais.

HR10 

Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relacionados a direitos 
humanos

Atualmente a seleção não é baseada nesses critérios, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de 
tais critérios. 

HR11 

Impactos negativos significativos reais e potenciais 
em direitos humanos na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

HR12

Número de queixas e reclamações relacionadas 
a impactos em direitos humanos registradas, 
processadas e solucionadas por meio de 
mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas a impactos 
em direitos humanos.

SO2 
Operações com impactos negativos significativos 
reais e potenciais nas comunidades locais

A seguradora não possui impactos significativos na 
comunidade devido à natureza dos serviços oferecidos pela 
companhia.

SO4
Comunicação e treinamento em  políticas e 
procedimentos de combate à corrupção 

100% dos colaboradores receberam treinamento via EAD 
sobre fraude e lavagem de dinheiro. Além disso, os 
funcionários têm acesso a cartilhas no Portal do Colaborador. 

SO7 
Número total de ações judiciais por concorrência 
desleal, práticas de truste e monopólio de seus 
resultados

Não houve ações judiciais por concorrência desleal, práticas 
de truste e monopólio.

SO8

Valor monetário de multas significativas e número 
total de sanções não monetárias aplicadas em 
decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos

A seguradora pagou, durante o ano de 2015, R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), de acordo com o art. 77º  da Resolução Normativa 
nº 124, da ANS: "Deixar de garantir ao consumidor benefício de caso 
ou cobertura em lei".

SO1 

Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e desenvolvimento 
local

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

Práticas trabalhistas e trabalho decente

Direitos humanos

Sociedade

SO9
Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos a impactos na 
sociedade.

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO10
Impactos negativos significativos reais e potenciais 
da cadeia de fornecedores na sociedade e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO11 
Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos na sociedade registradas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal

Públicos de interesse
• Clientes

categoria social 

EN22 
Descarte total de água, discriminado por qualidade 
e destinação

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN24 Número e volume total de vazamentos significativos
Não houve vazamentos significativos, pois a seguradora 
contratou uma empresa de manutenção predial que está 24hs 
na empresa para solucionar rapidamente esses casos.

Suplemento Setorial: Os principais tipos de fluxos de resíduos 
para a maioria das instituições financeiras são de papel e 
resíduos de produtos de TI.

A Companhia não tem resíduos eletrônicos devido a contrato 
de leasing com o fornecedor de TI.

EN27
Extensão da mitigação de impactos ambientais 
de produtos e serviços

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN30
Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte 
de produtos e outros bens e materiais usados nas operações 
da organização, bem como do transporte de seus empregados

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios ambientais

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios.

EN34
Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos 
ambientais protocoladas, processadas e solucionadas por 
meio de mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas 
a impactos ambientais.

LA2

Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que 
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime 
de meio período, discriminados por unidades operacionais 
importantes da organização

Todos os benefícios descritos no relatório são oferecidos a 
todos os colaboradores CLT, independente da carga horária. 
Colaboradores temporários ou terceirizados têm direito 
apenas a Cestas de Natal, concedidas no final do ano. 

LA4
Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e 
se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva

Todas as mudanças operacionais, como mudança de cargo, 
admissões e demissões, são comunicadas imediatamente a 
toda a companhia. Essas mudanças não têm nenhuma 
relação com o acordo coletivo do sindicato.

LA6
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, 
discriminados por região e gênero

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA5

Percentual da força de trabalho representada em comitês 
formais de saúde e segurança, compostos por empregados de 
diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e 
orientar programas de saúde e segurança no trabalho 

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA9 
Número médio de horas de treinamento por ano por 
empregado, discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

HR2

Número total de horas de treinamento de empregados em 
políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados 
a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações 
da organização, incluindo o percentual de empregados 
treinados

100% dos empregados receberam treinamento relativo ao 
Código de Conduta.

HR3 Número total de casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Não houve registro de casos de discriminação.

HR4 

Operações e fornecedores identificados em que o 
direito de exercer a liberdade de associação e a 
negociação coletiva possa estar sendo violado ou 
haja risco significativo e as medidas tomadas para 
apoiar esse direito

A seguradora não possui operações dessa natureza.

HR5 

Operações e fornecedores identificados como 
de risco para a ocorrência de casos de trabalho 
infantil e medidas tomadas para contribuir com 
a efetiva erradicação com o trabalho infantil

A seguradora faz somente uso de motoboys para serviços 
que possam apresentar riscos para a entrega. A sua área de 
atuação é a região metropolitana dos Escritórios Regionais.

LA11
Percentual de empregados que recebem regularmente 
análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira, 
discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA13
Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres 
e homens, discriminada por categoria funcional e unidades 
operacionais relevantes

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA15 

Impactos negativos significativos reais 
e potenciais para as práticas trabalhistas 
na cadeia de fornecedores e medidas tomadas 
a esse respeito

Até o momento atual não foram detectados impactos 
negativos significativos reais e potenciais para as práticas 
trabalhistas na cadeia de fornecedores.

LA14
Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios relativos 
a práticas trabalhistas

Esse aspecto, é utilizado como critério de seleção em 100% 
de novos fornecedores. A Seguros Unimed procura garantir, 
junto aos seus prestadores de serviços, que ofereçam os 
mesmos direitos trabalhistas e alguns benefícios que a 
Seguros Unimed concede aos seus próprios empregados. 
Programado para se tornar operacional em 2016, o sistema 
Simplesmente Use fará a análise de perfil de sustentabilidade,
o que permitirá ter um melhor controle das práticas 
dos fornecedores.  

LA10

Programas de gestão de competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para a continuidade da 
empregabilidade dos empregados em período de preparação 
para a aposentadoria

Não há programa específico de desenvolvimento para 
preparação da aposentadoria. Atualmente, a empresa 
apresenta os seguintes percentuais  sobre gerações:

6,5% baby boomers

37,4%  geração x

52,4%  geração y

3,6% geração z

EN31 
Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, 
discriminado por tipo

O total de investimentos com proteção ambiental 
é de R$ 355.000,00, contemplando as seguintes ações:

 
- Projeto Reciclo 

- Ações de Meio Ambiente 

- Apoio à Praça Vinícius de Moraes 

- Eventos 

- Construção do Poço Artesiano 

- Certificação de todos os materiais de escritório,

troca de lâmpadas LED.

EN33
Impactos ambientais negativos significativos 
reais e potenciais na cadeia de fornecedores 
e as medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza 
este tipo de análise. 

HR6 

Operações e fornecedores identificados como de 
risco significativo para a ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas 
para contribuir para a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo

A seguradora não possui esse tipo de risco 
em suas operações.

HR8

Número total de casos de violação de direitos de 
povos indígenas e tradicionais e medidas tomadas 
a esse respeito

Não houve casos de violação de direitos de povos indígenas e 
tradicionais.

HR10 

Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relacionados a direitos 
humanos

Atualmente a seleção não é baseada nesses critérios, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de 
tais critérios. 

HR11 

Impactos negativos significativos reais e potenciais 
em direitos humanos na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

HR12

Número de queixas e reclamações relacionadas 
a impactos em direitos humanos registradas, 
processadas e solucionadas por meio de 
mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas a impactos 
em direitos humanos.

SO2 
Operações com impactos negativos significativos 
reais e potenciais nas comunidades locais

A seguradora não possui impactos significativos na 
comunidade devido à natureza dos serviços oferecidos pela 
companhia.

SO4
Comunicação e treinamento em  políticas e 
procedimentos de combate à corrupção 

100% dos colaboradores receberam treinamento via EAD 
sobre fraude e lavagem de dinheiro. Além disso, os 
funcionários têm acesso a cartilhas no Portal do Colaborador. 

SO7 
Número total de ações judiciais por concorrência 
desleal, práticas de truste e monopólio de seus 
resultados

Não houve ações judiciais por concorrência desleal, práticas 
de truste e monopólio.

SO8

Valor monetário de multas significativas e número 
total de sanções não monetárias aplicadas em 
decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos

A seguradora pagou, durante o ano de 2015, R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), de acordo com o art. 77º  da Resolução Normativa 
nº 124, da ANS: "Deixar de garantir ao consumidor benefício de caso 
ou cobertura em lei".

SO1 

Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e desenvolvimento 
local

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

Práticas trabalhistas e trabalho decente

Direitos humanos

Sociedade

SO9
Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos a impactos na 
sociedade.

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO10
Impactos negativos significativos reais e potenciais 
da cadeia de fornecedores na sociedade e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO11 
Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos na sociedade registradas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal

Públicos de interesse
• Clientes

categoria social 
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Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

EN22 
Descarte total de água, discriminado por qualidade 
e destinação

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN24 Número e volume total de vazamentos significativos
Não houve vazamentos significativos, pois a seguradora 
contratou uma empresa de manutenção predial que está 24hs 
na empresa para solucionar rapidamente esses casos.

Suplemento Setorial: Os principais tipos de fluxos de resíduos 
para a maioria das instituições financeiras são de papel e 
resíduos de produtos de TI.

A Companhia não tem resíduos eletrônicos devido a contrato 
de leasing com o fornecedor de TI.

EN27
Extensão da mitigação de impactos ambientais 
de produtos e serviços

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN30
Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte 
de produtos e outros bens e materiais usados nas operações 
da organização, bem como do transporte de seus empregados

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios ambientais

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios.

EN34
Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos 
ambientais protocoladas, processadas e solucionadas por 
meio de mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas 
a impactos ambientais.

LA2

Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que 
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime 
de meio período, discriminados por unidades operacionais 
importantes da organização

Todos os benefícios descritos no relatório são oferecidos a 
todos os colaboradores CLT, independente da carga horária. 
Colaboradores temporários ou terceirizados têm direito 
apenas a Cestas de Natal, concedidas no final do ano. 

LA4
Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e 
se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva

Todas as mudanças operacionais, como mudança de cargo, 
admissões e demissões, são comunicadas imediatamente a 
toda a companhia. Essas mudanças não têm nenhuma 
relação com o acordo coletivo do sindicato.

LA6
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, 
discriminados por região e gênero

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA5

Percentual da força de trabalho representada em comitês 
formais de saúde e segurança, compostos por empregados de 
diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e 
orientar programas de saúde e segurança no trabalho 

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA9 
Número médio de horas de treinamento por ano por 
empregado, discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

HR2

Número total de horas de treinamento de empregados em 
políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados 
a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações 
da organização, incluindo o percentual de empregados 
treinados

100% dos empregados receberam treinamento relativo ao 
Código de Conduta.

HR3 Número total de casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Não houve registro de casos de discriminação.

HR4 

Operações e fornecedores identificados em que o 
direito de exercer a liberdade de associação e a 
negociação coletiva possa estar sendo violado ou 
haja risco significativo e as medidas tomadas para 
apoiar esse direito

A seguradora não possui operações dessa natureza.

HR5 

Operações e fornecedores identificados como 
de risco para a ocorrência de casos de trabalho 
infantil e medidas tomadas para contribuir com 
a efetiva erradicação com o trabalho infantil

A seguradora faz somente uso de motoboys para serviços 
que possam apresentar riscos para a entrega. A sua área de 
atuação é a região metropolitana dos Escritórios Regionais.

LA11
Percentual de empregados que recebem regularmente 
análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira, 
discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA13
Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres 
e homens, discriminada por categoria funcional e unidades 
operacionais relevantes

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA15 

Impactos negativos significativos reais 
e potenciais para as práticas trabalhistas 
na cadeia de fornecedores e medidas tomadas 
a esse respeito

Até o momento atual não foram detectados impactos 
negativos significativos reais e potenciais para as práticas 
trabalhistas na cadeia de fornecedores.

LA14
Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios relativos 
a práticas trabalhistas

Esse aspecto, é utilizado como critério de seleção em 100% 
de novos fornecedores. A Seguros Unimed procura garantir, 
junto aos seus prestadores de serviços, que ofereçam os 
mesmos direitos trabalhistas e alguns benefícios que a 
Seguros Unimed concede aos seus próprios empregados. 
Programado para se tornar operacional em 2016, o sistema 
Simplesmente Use fará a análise de perfil de sustentabilidade,
o que permitirá ter um melhor controle das práticas 
dos fornecedores.  

LA10

Programas de gestão de competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para a continuidade da 
empregabilidade dos empregados em período de preparação 
para a aposentadoria

Não há programa específico de desenvolvimento para 
preparação da aposentadoria. Atualmente, a empresa 
apresenta os seguintes percentuais  sobre gerações:

6,5% baby boomers

37,4%  geração x

52,4%  geração y

3,6% geração z

EN31 
Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, 
discriminado por tipo

O total de investimentos com proteção ambiental 
é de R$ 355.000,00, contemplando as seguintes ações:

 
- Projeto Reciclo 

- Ações de Meio Ambiente 

- Apoio à Praça Vinícius de Moraes 

- Eventos 

- Construção do Poço Artesiano 

- Certificação de todos os materiais de escritório,

troca de lâmpadas LED.

EN33
Impactos ambientais negativos significativos 
reais e potenciais na cadeia de fornecedores 
e as medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza 
este tipo de análise. 

HR6 

Operações e fornecedores identificados como de 
risco significativo para a ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas 
para contribuir para a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo

A seguradora não possui esse tipo de risco 
em suas operações.

HR8

Número total de casos de violação de direitos de 
povos indígenas e tradicionais e medidas tomadas 
a esse respeito

Não houve casos de violação de direitos de povos indígenas e 
tradicionais.

HR10 

Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relacionados a direitos 
humanos

Atualmente a seleção não é baseada nesses critérios, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de 
tais critérios. 

HR11 

Impactos negativos significativos reais e potenciais 
em direitos humanos na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

HR12

Número de queixas e reclamações relacionadas 
a impactos em direitos humanos registradas, 
processadas e solucionadas por meio de 
mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas a impactos 
em direitos humanos.

SO2 
Operações com impactos negativos significativos 
reais e potenciais nas comunidades locais

A seguradora não possui impactos significativos na 
comunidade devido à natureza dos serviços oferecidos pela 
companhia.

SO4
Comunicação e treinamento em  políticas e 
procedimentos de combate à corrupção 

100% dos colaboradores receberam treinamento via EAD 
sobre fraude e lavagem de dinheiro. Além disso, os 
funcionários têm acesso a cartilhas no Portal do Colaborador. 

SO7 
Número total de ações judiciais por concorrência 
desleal, práticas de truste e monopólio de seus 
resultados

Não houve ações judiciais por concorrência desleal, práticas 
de truste e monopólio.

SO8

Valor monetário de multas significativas e número 
total de sanções não monetárias aplicadas em 
decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos

A seguradora pagou, durante o ano de 2015, R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), de acordo com o art. 77º  da Resolução Normativa 
nº 124, da ANS: "Deixar de garantir ao consumidor benefício de caso 
ou cobertura em lei".

SO1 

Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e desenvolvimento 
local

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

Práticas trabalhistas e trabalho decente

Direitos humanos

Sociedade

SO9
Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos a impactos na 
sociedade.

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO10
Impactos negativos significativos reais e potenciais 
da cadeia de fornecedores na sociedade e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO11 
Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos na sociedade registradas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal

Públicos de interesse
• Clientes

categoria social 

EN22 
Descarte total de água, discriminado por qualidade 
e destinação

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN24 Número e volume total de vazamentos significativos
Não houve vazamentos significativos, pois a seguradora 
contratou uma empresa de manutenção predial que está 24hs 
na empresa para solucionar rapidamente esses casos.

Suplemento Setorial: Os principais tipos de fluxos de resíduos 
para a maioria das instituições financeiras são de papel e 
resíduos de produtos de TI.

A Companhia não tem resíduos eletrônicos devido a contrato 
de leasing com o fornecedor de TI.

EN27
Extensão da mitigação de impactos ambientais 
de produtos e serviços

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN30
Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte 
de produtos e outros bens e materiais usados nas operações 
da organização, bem como do transporte de seus empregados

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios ambientais

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios.

EN34
Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos 
ambientais protocoladas, processadas e solucionadas por 
meio de mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas 
a impactos ambientais.

LA2

Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que 
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime 
de meio período, discriminados por unidades operacionais 
importantes da organização

Todos os benefícios descritos no relatório são oferecidos a 
todos os colaboradores CLT, independente da carga horária. 
Colaboradores temporários ou terceirizados têm direito 
apenas a Cestas de Natal, concedidas no final do ano. 

LA4
Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e 
se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva

Todas as mudanças operacionais, como mudança de cargo, 
admissões e demissões, são comunicadas imediatamente a 
toda a companhia. Essas mudanças não têm nenhuma 
relação com o acordo coletivo do sindicato.

LA6
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, 
discriminados por região e gênero

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA5

Percentual da força de trabalho representada em comitês 
formais de saúde e segurança, compostos por empregados de 
diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e 
orientar programas de saúde e segurança no trabalho 

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA9 
Número médio de horas de treinamento por ano por 
empregado, discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

HR2

Número total de horas de treinamento de empregados em 
políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados 
a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações 
da organização, incluindo o percentual de empregados 
treinados

100% dos empregados receberam treinamento relativo ao 
Código de Conduta.

HR3 Número total de casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Não houve registro de casos de discriminação.

HR4 

Operações e fornecedores identificados em que o 
direito de exercer a liberdade de associação e a 
negociação coletiva possa estar sendo violado ou 
haja risco significativo e as medidas tomadas para 
apoiar esse direito

A seguradora não possui operações dessa natureza.

HR5 

Operações e fornecedores identificados como 
de risco para a ocorrência de casos de trabalho 
infantil e medidas tomadas para contribuir com 
a efetiva erradicação com o trabalho infantil

A seguradora faz somente uso de motoboys para serviços 
que possam apresentar riscos para a entrega. A sua área de 
atuação é a região metropolitana dos Escritórios Regionais.

LA11
Percentual de empregados que recebem regularmente 
análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira, 
discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA13
Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres 
e homens, discriminada por categoria funcional e unidades 
operacionais relevantes

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA15 

Impactos negativos significativos reais 
e potenciais para as práticas trabalhistas 
na cadeia de fornecedores e medidas tomadas 
a esse respeito

Até o momento atual não foram detectados impactos 
negativos significativos reais e potenciais para as práticas 
trabalhistas na cadeia de fornecedores.

LA14
Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios relativos 
a práticas trabalhistas

Esse aspecto, é utilizado como critério de seleção em 100% 
de novos fornecedores. A Seguros Unimed procura garantir, 
junto aos seus prestadores de serviços, que ofereçam os 
mesmos direitos trabalhistas e alguns benefícios que a 
Seguros Unimed concede aos seus próprios empregados. 
Programado para se tornar operacional em 2016, o sistema 
Simplesmente Use fará a análise de perfil de sustentabilidade,
o que permitirá ter um melhor controle das práticas 
dos fornecedores.  

LA10

Programas de gestão de competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para a continuidade da 
empregabilidade dos empregados em período de preparação 
para a aposentadoria

Não há programa específico de desenvolvimento para 
preparação da aposentadoria. Atualmente, a empresa 
apresenta os seguintes percentuais  sobre gerações:

6,5% baby boomers

37,4%  geração x

52,4%  geração y

3,6% geração z

EN31 
Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, 
discriminado por tipo

O total de investimentos com proteção ambiental 
é de R$ 355.000,00, contemplando as seguintes ações:

 
- Projeto Reciclo 

- Ações de Meio Ambiente 

- Apoio à Praça Vinícius de Moraes 

- Eventos 

- Construção do Poço Artesiano 

- Certificação de todos os materiais de escritório,

troca de lâmpadas LED.

EN33
Impactos ambientais negativos significativos 
reais e potenciais na cadeia de fornecedores 
e as medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza 
este tipo de análise. 

HR6 

Operações e fornecedores identificados como de 
risco significativo para a ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas 
para contribuir para a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo

A seguradora não possui esse tipo de risco 
em suas operações.

HR8

Número total de casos de violação de direitos de 
povos indígenas e tradicionais e medidas tomadas 
a esse respeito

Não houve casos de violação de direitos de povos indígenas e 
tradicionais.

HR10 

Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relacionados a direitos 
humanos

Atualmente a seleção não é baseada nesses critérios, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de 
tais critérios. 

HR11 

Impactos negativos significativos reais e potenciais 
em direitos humanos na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

HR12

Número de queixas e reclamações relacionadas 
a impactos em direitos humanos registradas, 
processadas e solucionadas por meio de 
mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas a impactos 
em direitos humanos.

SO2 
Operações com impactos negativos significativos 
reais e potenciais nas comunidades locais

A seguradora não possui impactos significativos na 
comunidade devido à natureza dos serviços oferecidos pela 
companhia.

SO4
Comunicação e treinamento em  políticas e 
procedimentos de combate à corrupção 

100% dos colaboradores receberam treinamento via EAD 
sobre fraude e lavagem de dinheiro. Além disso, os 
funcionários têm acesso a cartilhas no Portal do Colaborador. 

SO7 
Número total de ações judiciais por concorrência 
desleal, práticas de truste e monopólio de seus 
resultados

Não houve ações judiciais por concorrência desleal, práticas 
de truste e monopólio.

SO8

Valor monetário de multas significativas e número 
total de sanções não monetárias aplicadas em 
decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos

A seguradora pagou, durante o ano de 2015, R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), de acordo com o art. 77º  da Resolução Normativa 
nº 124, da ANS: "Deixar de garantir ao consumidor benefício de caso 
ou cobertura em lei".

SO1 

Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e desenvolvimento 
local

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

Práticas trabalhistas e trabalho decente

Direitos humanos

Sociedade

SO9
Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos a impactos na 
sociedade.

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO10
Impactos negativos significativos reais e potenciais 
da cadeia de fornecedores na sociedade e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO11 
Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos na sociedade registradas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal

Públicos de interesse
• Clientes

categoria social 
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Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

Indicador GRI Descrição Capítulo/Resposta

Conteúdo geral

índice remissivo gri-g4

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e limites

G4-1 
Mensagem do detentor do cargo com maior poder de decisão 
da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

A empresa
• Mensagem da Diretoria

G4-2 
Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

A empresa
•  Mensagem da Diretoria

Estratégia
•  Contexto de atuação 
•  Modelo de Negócios

G4-3 Nome da organização Governança

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
A empresa
• Dados corporativos

G4-5 Localização da sede da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-8 Localização da sede da organização
A empresa
• Introdução 

G4-9 Porte da organização
A empresa
• Dados corporativos

G4-10 Perfil dos empregados
Públicos de interesse
•  Colaboradores

G4-11 
Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

100% dos empregados são cobertos por acordos 
de negociação coletiva 

G4-12 
Descrição da cadeia de fornecedores 
da organização

Públicos de interesse
• Fornecedores

G4-13 
Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária e cadeia de fornecedores

A Empresa
• Dados corporativos

G4-14 Como a organização adota a abordagem 
ou princípio da precaução

Estratégia
• Contexto de atuação 
• Governança

G4-15 Lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

Visão da sustentabilidade
• Introdução

G4-16 Lista de participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais

Público de Interesse
• Outros públicos externos

G4-17 
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes e entidades não 
cobertas pelo relatório

Unimed Seguradora S.A; Unimed Seguros Saúde S.A., 
Unimed Seguros Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A. 

G4-19 Lista dos Aspectos materiais identificados

Visão da sustentabilidade
• Foco de Atuação

Estratégia
• Planejamento Estratégico

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização

 

 

Os aspectos materiais com limite dentro da organização 
são os seguintes:

* Qualidade do serviço e atendimento: A qualidade do serviço 
e do atendimento impacta o negócio da Seguros Unimed na 
medida em que, em primeiro lugar, possui impacto direto 
sobre demanda pelos produtos e serviços da empresa, com 
claros efeitos sobre o desempenho operacional e financeiro. 
Por ser um setor fortemente regulamentado pelo governo, há 
elementos de qualidade dos produtos oferecidos que devem 
ser garantidos sob risco de suspensão de venda. Além disso, 
trata-se de uma questão crítica e sistêmica no setor de 
seguros e, por isso, pode significar um diferencial de mercado, 
assim como uma oportunidade de fidelização. Públicos 
internos impactados: Colaboradores.

* Educação e comunicação para clientes: É um tema material 
pois possibilita ao cliente fazer um consumo consciente dos 
produtos, através do entendimento do valor do seguro, assim 
como o seu uso adequado. Além disso, permite à empresa 
estreitar laços com o cliente e deixá-lo mais satisfeito. Afinal, 
uma comunicação eficaz aprimora o processo de contratação 
dos planos, assim como o atendimento subsequente, o 
relacionamento e a aprovação pelo cliente. Isso é feito, por 
exemplo, informando aos clientes os direitos inclusos nos 
produtos contratados e oferecendo palestras de 
esclarecimento. Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Gestão da cadeia de valor: Afirma-se como um tema material 
para a Seguros Unimed porque garante a qualidade dos 
produtos e serviços em todos os níveis da cadeia produtiva. 
De fato, os fornecedores em muito casos são o braço 
operacional da empresa, então este tema apoia a boa 
qualidade do serviço e atendimento da Seguros Unimed. Por 
isso, no que toca a relação com os fornecedores, a empresa 
segue princípios de governança corporativa tais como ética, 
respeito e equidade nas avaliações de desempenhos, e 
procura parceiros orientados pela noção de sustentabilidade e 
guiados por padrões de qualidade e responsabilidade.  
Públicos internos impactados: Colaboradores.

* Inovação de produtos e serviços responsáveis: A busca por 
inovação de produtos e serviços responsáveis é um tema 
material para a Seguros Unimed pois lhe possibilita aprimorar 
seu atendimento, além de atender de forma mais completa às 
necessidades dos clientes e se diferenciar no mercado de 
seguros com um portfólio diversificado. Públicos internos 
impactados: Colaboradores.

* Privacidade e segurança de dados de clientes: As 
companhias de seguro estão enfrentando o desafio de lidar 
com volumes cada vez maiores de informação, o que coloca a 
necessidade de implantar estruturas internas para o seu 
devido gerenciamento e proteção. Este desafio afeta 
diretamente a operação das seguradoras, que é o de garantir 
que os dados fornecidos são fidedignos e que não há 
duplicidade da informação, inclusive, para o gerenciamento de 
riscos relacionados a potenciais fraudes. Este tema também 
coloca em questão a ética para as empresas, que é o de em 
que medida abrir estes dados para outras entidades (ex. 
corretores, órgãos reguladores, etc.) e em que medida 
utilizá-los para fins comerciais, considerando a privacidade 
dos clientes e as regulamentações acerca da preservação dos 
dados de clientes. Públicos internos impactados: 
Colaboradores.

G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da organização

Os temas materiais da Seguros Unimed foram identificados a 
partir de uma metodologia estruturada que considera tanto a 
relevância dos temas para o negócio da companhia como 
para seus públicos de interesse. Desta forma, os 
desdobramentos das práticas relativas a estes temas 
possuem impacto nos públicos de interesse da Seguros 
Unimed, em uma lógica de geração de valor mútuo, para a 
companhia e a sociedade. Cada tema impacta diferentemente 
os públicos da companhia:

*Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores 

*Educação e comunicação para clientes
Stakeholders externos impactados: Clientes, Comunidades, 
Governo e órgãos reguladores, Grupos setoriais, Corretores e 
Fornecedores

*Gestão da cadeia de valor
Stakeholders impactados: Fornecedores, Sistema Unimed, 
Corretores e Governo e órgãos reguladores

* Inovação de produtos e serviços responsáveis
Stakeholders impactados: Clientes, Comunidades, Governo e 
órgãos reguladores, Grupos setoriais, Gestores e lideranças 
empresariais e Fornecedores

*Privacidade e segurança de dados de clientes
Stakeholders impactados: Clientes, Sistema Unimed, Governo 
e órgão reguladores e Grupos setoriais e Fornecedores 

G4-18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório 
e limites dos Aspectos

Visão da Sustentabilidade
• Sobre este relatório

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade

A Unimed Seguradora é uma sociedade anônima de capital 
fechado. Sua estrutura societária é composta por pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do Sistema Empresarial 
Cooperativo Unimed. Seu controle fica a cargo da holding 
Unimed Participações Ltda., companhia que representa 
os interesses das cooperativas do Sistema Unimed junto 
às controladas na condução dos negócios, no atendimento 
às necessidades de capital e no acompanhamento dos 
respectivos desempenhos.

G4-6 
Países onde estão as principais unidades de operação 
ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade 
do relatório

Brasil

G4-22 
As informações deste relatório não apresentam reformulações 
significativas sobre informações divulgadas em relatórios 
anteriores. 

Efeito e razões de reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

G4-23 
Alterações significativas de Escopo e Limites de Aspecto em 
relação a relatórios anteriores

Estratégia

 
Visão da Sustentabilidade
•  Foco de atuação 
•  Sobre este relatório 

EN22 
Descarte total de água, discriminado por qualidade 
e destinação

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN24 Número e volume total de vazamentos significativos
Não houve vazamentos significativos, pois a seguradora 
contratou uma empresa de manutenção predial que está 24hs 
na empresa para solucionar rapidamente esses casos.

Suplemento Setorial: Os principais tipos de fluxos de resíduos 
para a maioria das instituições financeiras são de papel e 
resíduos de produtos de TI.

A Companhia não tem resíduos eletrônicos devido a contrato 
de leasing com o fornecedor de TI.

EN27
Extensão da mitigação de impactos ambientais 
de produtos e serviços

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN30
Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte 
de produtos e outros bens e materiais usados nas operações 
da organização, bem como do transporte de seus empregados

Visão da sustentabilidade
• Meio Ambiente

EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios ambientais

Atualmente a seleção não é baseada em critérios ambientais, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de tais 
critérios.

EN34
Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos 
ambientais protocoladas, processadas e solucionadas por 
meio de mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas 
a impactos ambientais.

LA2

Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que 
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime 
de meio período, discriminados por unidades operacionais 
importantes da organização

Todos os benefícios descritos no relatório são oferecidos a 
todos os colaboradores CLT, independente da carga horária. 
Colaboradores temporários ou terceirizados têm direito 
apenas a Cestas de Natal, concedidas no final do ano. 

LA4
Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e 
se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva

Todas as mudanças operacionais, como mudança de cargo, 
admissões e demissões, são comunicadas imediatamente a 
toda a companhia. Essas mudanças não têm nenhuma 
relação com o acordo coletivo do sindicato.

LA6
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, 
discriminados por região e gênero

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA5

Percentual da força de trabalho representada em comitês 
formais de saúde e segurança, compostos por empregados de 
diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e 
orientar programas de saúde e segurança no trabalho 

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA9 
Número médio de horas de treinamento por ano por 
empregado, discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

HR2

Número total de horas de treinamento de empregados em 
políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados 
a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações 
da organização, incluindo o percentual de empregados 
treinados

100% dos empregados receberam treinamento relativo ao 
Código de Conduta.

HR3 Número total de casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Não houve registro de casos de discriminação.

HR4 

Operações e fornecedores identificados em que o 
direito de exercer a liberdade de associação e a 
negociação coletiva possa estar sendo violado ou 
haja risco significativo e as medidas tomadas para 
apoiar esse direito

A seguradora não possui operações dessa natureza.

HR5 

Operações e fornecedores identificados como 
de risco para a ocorrência de casos de trabalho 
infantil e medidas tomadas para contribuir com 
a efetiva erradicação com o trabalho infantil

A seguradora faz somente uso de motoboys para serviços 
que possam apresentar riscos para a entrega. A sua área de 
atuação é a região metropolitana dos Escritórios Regionais.

LA11
Percentual de empregados que recebem regularmente 
análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira, 
discriminado por gênero e categoria funcional

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA13
Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres 
e homens, discriminada por categoria funcional e unidades 
operacionais relevantes

Públicos de interesse
• Colaboradores

LA15 

Impactos negativos significativos reais 
e potenciais para as práticas trabalhistas 
na cadeia de fornecedores e medidas tomadas 
a esse respeito

Até o momento atual não foram detectados impactos 
negativos significativos reais e potenciais para as práticas 
trabalhistas na cadeia de fornecedores.

LA14
Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios relativos 
a práticas trabalhistas

Esse aspecto, é utilizado como critério de seleção em 100% 
de novos fornecedores. A Seguros Unimed procura garantir, 
junto aos seus prestadores de serviços, que ofereçam os 
mesmos direitos trabalhistas e alguns benefícios que a 
Seguros Unimed concede aos seus próprios empregados. 
Programado para se tornar operacional em 2016, o sistema 
Simplesmente Use fará a análise de perfil de sustentabilidade,
o que permitirá ter um melhor controle das práticas 
dos fornecedores.  

LA10

Programas de gestão de competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para a continuidade da 
empregabilidade dos empregados em período de preparação 
para a aposentadoria

Não há programa específico de desenvolvimento para 
preparação da aposentadoria. Atualmente, a empresa 
apresenta os seguintes percentuais  sobre gerações:

6,5% baby boomers

37,4%  geração x

52,4%  geração y

3,6% geração z

EN31 
Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, 
discriminado por tipo

O total de investimentos com proteção ambiental 
é de R$ 355.000,00, contemplando as seguintes ações:

 
- Projeto Reciclo 

- Ações de Meio Ambiente 

- Apoio à Praça Vinícius de Moraes 

- Eventos 

- Construção do Poço Artesiano 

- Certificação de todos os materiais de escritório,

troca de lâmpadas LED.

EN33
Impactos ambientais negativos significativos 
reais e potenciais na cadeia de fornecedores 
e as medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza 
este tipo de análise. 

HR6 

Operações e fornecedores identificados como de 
risco significativo para a ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas 
para contribuir para a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo

A seguradora não possui esse tipo de risco 
em suas operações.

HR8

Número total de casos de violação de direitos de 
povos indígenas e tradicionais e medidas tomadas 
a esse respeito

Não houve casos de violação de direitos de povos indígenas e 
tradicionais.

HR10 

Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relacionados a direitos 
humanos

Atualmente a seleção não é baseada nesses critérios, 
porém a Seguros Unimed está estudando inclusão de 
tais critérios. 

HR11 

Impactos negativos significativos reais e potenciais 
em direitos humanos na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

HR12

Número de queixas e reclamações relacionadas 
a impactos em direitos humanos registradas, 
processadas e solucionadas por meio de 
mecanismo formal

Não houve queixas e reclamações relacionadas a impactos 
em direitos humanos.

SO2 
Operações com impactos negativos significativos 
reais e potenciais nas comunidades locais

A seguradora não possui impactos significativos na 
comunidade devido à natureza dos serviços oferecidos pela 
companhia.

SO4
Comunicação e treinamento em  políticas e 
procedimentos de combate à corrupção 

100% dos colaboradores receberam treinamento via EAD 
sobre fraude e lavagem de dinheiro. Além disso, os 
funcionários têm acesso a cartilhas no Portal do Colaborador. 

SO7 
Número total de ações judiciais por concorrência 
desleal, práticas de truste e monopólio de seus 
resultados

Não houve ações judiciais por concorrência desleal, práticas 
de truste e monopólio.

SO8

Valor monetário de multas significativas e número 
total de sanções não monetárias aplicadas em 
decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos

A seguradora pagou, durante o ano de 2015, R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), de acordo com o art. 77º  da Resolução Normativa 
nº 124, da ANS: "Deixar de garantir ao consumidor benefício de caso 
ou cobertura em lei".

SO1 

Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e desenvolvimento 
local

A Empresa
• Patrocínio
     
Públicos de interesse
• Comunidades 

Práticas trabalhistas e trabalho decente

Direitos humanos

Sociedade

SO9
Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos a impactos na 
sociedade.

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO10
Impactos negativos significativos reais e potenciais 
da cadeia de fornecedores na sociedade e 
medidas tomadas a esse respeito

Atualmente, a Seguros Unimed não realiza este controle. 

SO11 
Número de queixas e reclamações relacionadas a 
impactos na sociedade registradas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo formal

Públicos de interesse
• Clientes

categoria social 

PR3
Tipos de informações sobre produtos e serviços exigidas por 
procedimentos da organização referentes a informações e 
rotulagem de produtos e serviços e percentual de categorias 
significativas sujeitas a essas exigências

Não se aplica.Todos os produtos comercializados pela Seguros 
Unimed devem ser submetidos à apreciação e aprovação dos 
órgãos reguladores SUSEP e ANS. A comercialização só é 
permitida após aprovação por esses órgãos.

Suplemento setorial PR3: 
Políticas para o desenho  e venda justos 
de produtos e serviços financeiros (ex-FS15) 
Iniciativas para melhorar a educação financeira 
por tipo de beneficiário (ex-FS16)

Visão da Sustentabilidade
• Foco de atuação 

PR4

Número total de casos de não conformidade com 
regulamento e códigos voluntários relativos a 
informações e rotulagem de produtos e serviços, 
discriminados por tipo de resultado

A seguradora pagou, durante o ano de 2015, R$ 656.719,00 , 
de acordo com o art. 77º  da Resolução Normativa nº 124, da 
ANS: "Deixar de garantir ao consumidor benefício de caso ou 
cobertura em lei".

PR5 Resultados de pesquisas de satisfação do cliente Públicos de interesse
• Clientes

PR6 Venda de produtos proibidos ou contestados

Não se aplica. Todos os produtos comercializados pela 
Seguros Unimed devem ser submetidos à apreciação 
e aprovação dos órgãos reguladores SUSEP e ANS. 
A comercialização só é permitida após aprovação 
por esses órgãos.

PR7

Número total de casos de não conformidade com 
regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações 
de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, 
discriminado por tipo de resultados

Não houve casos de não conformidade com regulamentos e 
códigos voluntários relativos a  comunicações de marketing.

PR8 Número total de queixas e reclamações 
comprovadas relativas a violação de privacidade 
e perda de dados de clientes

Não há nenhum caso identificado.

PR9 

Valor monetário de multas significativas por não 
conformidade com leis e regulamentos relativos 
ao fornecimento e uso de produtos e serviços

A seguradora pagou, durante o ano de 2015, R$ 656.719,00,
de acordo com o art. 77º  da Resolução Normativa nº 124, 
da ANS: "Deixar de garantir ao consumidor benefício de caso 
ou cobertura em lei".

Suplemento setorial: Cobertura e frequência das auditorias 
para avaliar a implementação de políticas ambientais e 
sociais e os procedimentos de avaliação de risco

Tanto a auditoria interna como externa incluem aspectos 
sociais e ambientais na sua análise (cf. capítulo de 
Governança).

Responsabilidade pelo produto

PR3
Tipos de informações sobre produtos e serviços exigidas por 
procedimentos da organização referentes a informações e 
rotulagem de produtos e serviços e percentual de categorias 
significativas sujeitas a essas exigências

Não se aplica.Todos os produtos comercializados pela Seguros 
Unimed devem ser submetidos à apreciação e aprovação dos 
órgãos reguladores SUSEP e ANS. A comercialização só é 
permitida após aprovação por esses órgãos.

Suplemento setorial PR3: 
Políticas para o desenho  e venda justos 
de produtos e serviços financeiros (ex-FS15) 
Iniciativas para melhorar a educação financeira 
por tipo de beneficiário (ex-FS16)

Visão da Sustentabilidade
• Foco de atuação 

PR4

Número total de casos de não conformidade com 
regulamento e códigos voluntários relativos a 
informações e rotulagem de produtos e serviços, 
discriminados por tipo de resultado

A seguradora pagou, durante o ano de 2015, R$ 656.719,00 , 
de acordo com o art. 77º  da Resolução Normativa nº 124, da 
ANS: "Deixar de garantir ao consumidor benefício de caso ou 
cobertura em lei".

PR5 Resultados de pesquisas de satisfação do cliente Públicos de interesse
• Clientes

PR6 Venda de produtos proibidos ou contestados

Não se aplica. Todos os produtos comercializados pela 
Seguros Unimed devem ser submetidos à apreciação 
e aprovação dos órgãos reguladores SUSEP e ANS. 
A comercialização só é permitida após aprovação 
por esses órgãos.

PR7

Número total de casos de não conformidade com 
regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações 
de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, 
discriminado por tipo de resultados

Não houve casos de não conformidade com regulamentos e 
códigos voluntários relativos a  comunicações de marketing.

PR8 Número total de queixas e reclamações 
comprovadas relativas a violação de privacidade 
e perda de dados de clientes

Não há nenhum caso identificado.

PR9 

Valor monetário de multas significativas por não 
conformidade com leis e regulamentos relativos 
ao fornecimento e uso de produtos e serviços

A seguradora pagou, durante o ano de 2015, R$ 656.719,00,
de acordo com o art. 77º  da Resolução Normativa nº 124, 
da ANS: "Deixar de garantir ao consumidor benefício de caso 
ou cobertura em lei".

Suplemento setorial: Cobertura e frequência das auditorias 
para avaliar a implementação de políticas ambientais e 
sociais e os procedimentos de avaliação de risco

Tanto a auditoria interna como externa incluem aspectos 
sociais e ambientais na sua análise (cf. capítulo de 
Governança).

Responsabilidade pelo produto
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demonstrAÇÕes de resUltAdos ConsolIdAdos 2015

Prêmios emitidos 2.617.058

Contribuição para cobertura de riscos 2.764

Variação das provisões técnicas de prêmios -4.428

prêmios ganhos 2.615.394

Sinistros ocorridos -2.117.317

Custo de aquisição -212.804

Outras receitas e despesas operacionais -29.791

Rendas de contribuições e prêmios 88.420

(-) Constituição da provisão de benefícios a conceder -84.868

(=) receitas de contribuições e prêmios de VgBl 3.552

Rendas com taxa de gestão e outras taxas 5.374

Variação de outras provisões técnicas -616

Custo de aquisição -1.621

Outras receitas e despesas operacionais 746

Resultado com operações de resseguro 1.145

  Receitas com resseguro 6.924

  Despesas com resseguro -5.779

Despesas administrativas -286.235

Despesas com tributos -37.722

Resultado financeiro 128.249

Resultado patrimonial 388

resultado operacional 68.742

Ganhos ou perdas com ativos não correntes -1.046

resultado antes dos impostos e participações 67.696

Imposto de renda -15.119

Contribuição social -5.871

Resultado de EPE 1.686

lucro líquido 48.392

Resultado do exercício atribuível à:

Controladores 46.705

não controladores 1.687

Quantidade de ações 4.525.178.988

Lucro líquido por ação 0,01

Acesse link abaixo para conferir o 

relatório completo da auditoria

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por 

ação) 

Unimed Seguradora S.A.

http://ra.segurosunimed.com.br/wp-content/uploads/2016/03/balan co-Seguradora-dezembro-2015.pdf
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Depósitos judiciais e fiscais 109.934

Empréstimos e depósitos compulsórios 4

Custo de aquisição diferidos 55

Seguros 55

Investimentos 1.306

Participações societárias 1.053

Imóveis destinados a renda 250

Outros investimentos 3

Imobilizado 48.579

Imóveis de uso próprio 34.478

Bens móveis 13.851

Outras imobilizações 250

Intangível 55.487

Outros intangíveis 55.487

total do ativo 2.077.064

Ativo Circulante 1.280.286

Disponível 33.006

Caixa e bancos 33.006

Aplicações 1.146.384

Crédit das operações com seguros e resseguros 69.502

prêmios a receber 68.252

Operações com seguradoras 899

Operações com resseguradoras 351

Outros créditos operacionais 81

Crédit das op com previdência complementar 681

Valores a receber 681

Ativos de resseguro e retrocessão 3.051

títulos e créditos a receber 19.659

Títulos e créditos a receber 4.723

Créditos tributários e previdenciários 10.955

Outros créditos 3.981

Outros valores e bens 168

Outros valores 168

Despesas antecipadas 1.952

Custo de aquisição diferidos 5.802

Seguros 5.802

Ativo não circulante 796.778

realizável a longo prazo 691.406

Aplicações 503.303

Outros créditos operacionais 1.500

Ativos de resseguro e retrocessão 98

títulos e créditos a receber 186.446

Créditos tributários e previdenciários 76.512

bAlAnÇos pAtrImonIAIs ConsolIdAdos 2015 bAlAnÇos pAtrImonIAIs ConsolIdAdos 2015

Obrigações a pagar   66 

tributos diferidos   16.345 

Empréstimos e financiamentos   2.248 

Provisões técnicas - seguros   64.352 

Pessoas   20.698 

Saúde   7.169 

Vida com cobertura de sobrevivência   36.485 

Provisões técnicas - previdência complementar   518.407 

Planos bloqueados   139 

Planos não bloqueados   80.013 

PGBl   438.255 

Outros débitos   147.444 

Provisões judiciais   147.444 

Patrimônio líquido   710.587 

Patrimônio atribuível aos controladores   697.829 

Capital social   400.000 

Aumento de capital (em aprovação)   29.759 

Reservas de capital   816 

Reservas de lucros   279.561 

Ajustes de avaliação patrimonial - 11.547 

(-) Ações em tesouraria - 760 

Patrimônio atribuível aos não controladores   12.758 

Patrimônio líquido EPE   582 

total do passivo 2.077.064

Passivo Circulante 617.033

Contas a pagar   36.173 

Obrigações a pagar   13.057 

Impostos e encargos sociais a recolher   8.674 

Encargos trabalhistas   8.262 

Empréstimos e financiamentos   2.837 

   Impostos e contribuições   3.169 

   Outras contas a pagar   174 

Débitos de operações com seguros e resseguros   17.007 

Prêmios a restituir   1.400 

Operações com seguradoras   219 

Operações com resseguradoras   3.180 

Corretores de seguros e resseguros   11.412 

Outros débitos operacionais   796 

Débitos das op com previdência complementar   14 

Depósitos de terceiros   23.864 

Provisões técnicas - seguros   439.226 

Danos   7.012 

Pessoas   79.600 

Saúde   346.030 

Vida com cobertura por sobrevivência   6.584 

Provisões técnicas - previdência complementar   100.749 

Planos bloqueados   73 

Planos não bloqueados   20.902 

PGBl   79.774 

Passivo não circulante   748.862 

Contas a pagar   18.659 

bAlAnÇos pAtrImonIAIs ConsolIdAdos 2015 bAlAnÇos pAtrImonIAIs ConsolIdAdos 2015
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seja planejada e executada com o objetivo de obter 

segurança razoável de que as demonstrações financeiras 

consolidadas 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 consolidadas. Os 

procedimentos selecionados dependem do julgamento 

do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 

relevante nas demonstrações financeiras consolidadas, 

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 consolidadas 

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 consolidadas 

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 

consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira da Unimed Seguradora S.A. em 31 de dezembro 

de 2015, o desempenho de suas operações e os seus 

f luxos de caixa para o exercício findo naquela data, 

de acordo com as normas Internacionais de Relatório 

Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 

Standard Board (IASB).

OUtROS ASSUntOS

A Unimed Seguradora S.A. elaborou um conjunto 

completo de demonstrações financeiras individuais para 

o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 

às entidades supervisionadas pela Superintendência de 

Seguros Privados – SUSEP, apresentadas separadamente, 

sobre as quais emitimos relatório de auditoria 

independente separado, sem modificação, com data de 24 

de fevereiro de 2016.

São Paulo, 14 de março de 2016.

ernst & YoUnG
Auditores Independentes s.s.
CRC-2SP015199/O-6

Eduardo wellichen
Contador CRC-1SP184050/O-6

Relatório dos auditores 
independentes sobre 
as demonstrações 
financeiras consolidadas

Aos

Administradores, Conselheiros e Acionistas da

Unimed Seguradora S.A.

São Paulo – SP

Examinamos as demonstrações financeiras 

consolidadas da Unimed Seguradora S.A. (“Seguradora”), 

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 

dezembro de 2015 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 COnSOlIDADAS

A Administração da Seguradora é responsável 

pela elaboração e adequada apresentação dessas 

demonstrações financeiras consolidadas de acordo com 

as normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) 

emitidas pelo International Accounting Standard Board 

(IASB), assim como pelos controles internos que ela 

determinou como necessários para permitir a elaboração 

de demonstrações financeiras consolidadas 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 

consolidadas 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 
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demonstrAÇÕes de resUltAdos 2015

Prêmios ganhos de plano de assistência à saúde 2.100.691

receitas com operações de assistência à saúde 2.114.312

Contraprestações líquidas/prêmios retidos 2.115.270

Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde -958

(-) tributos diretos de operações com plano de assistência à saúde da operadora -13.621

Eventos indenizáveis líquidos/sinistros retidos -1.885.994

Sinistros conhecidos ou avisados -1.888.157

Variação da provisão de sinistros ocorridos e não avisados 2.163

resultado das operações com planos de assistência à saúde 214.697

Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde 1.309

Outras despesas operacionais com plano de assistência à saúde -24.778

Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde -8.858

Provisão para perdas sobre créditos -15.920

Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionada com planos de 

saúde da operadora

-1.182

resultado bruto 190.046

Despesas de comercialização -119.457

Despesas administrativas -149.727

resultado financeiro líquido 84.640

Receitas financeiras 93.473

Despesas financeiras -8.833

resultado patrimonial -1.581

Receitas patrimoniais 332

Despesas patrimoniais -1.913

resultado antes dos impostos e participações 3.921

Imposto de renda -2.737

Contribuição social -1.905

Impostos diferidos 6.595

Participações sobre o lucro -1.330

resultado líquido 4.544

Quantidade de ações 35.979.513

lucro por ação 0,13

Exercícios findos em 31 

de dezembro de 2015 

(Em milhares de reais)

Unimed Seguros 
Saúde S.A.

Acesse link abaixo para conferir o 

relatório completo da auditoria

http://ra.segurosunimed.com.br/wp-content/uploads/2016/03/balanco-uSS-dezembro-2015.pdf
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bAlAnÇos pAtrImonIAIs 2015

Ativo Circulante 527.873

Disponível 16.890

Aplicações financeiras 452.848

  Aplicações vinculadas a provisões técnicas 315.682

  Aplicações não vinculadas 137.166

Crédito de operações com planos de assistência à saúde 43.769

  Contraprestações pecuniária/prêmio a receber 43.693

  Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde 76

  Despesas  diferidas 2.651

  Créditos tributários e previdenciários 8.017

  Bens e títulos a receber 3.322

  Despesas antecipadas 376

Ativo não circulante 387.149

Realizável a longo prazo 331.042

Aplicações 239.518

Aplicações vinculadas a provisões técnicas 175.499

Aplicações não vinculadas 64.019

Créditos tributários e previdenciários 41.085

Depósitos judiciais e fiscais 50.439

Investimentos 14.039

Participações societárias avaliadas pelo método de equivalência patrimonial 14.039

Outros investimentos 14.039

Imobilizado 20.455

Imóveis de uso próprio 11.577

Imóveis - não hospitalares/odontológicos 11.577

Imobilizado de uso próprio 8.765

Não hospitalares/odontológicos 8.765

Outras imobilizações 113

Outras imobilizações - não hospitalares/não odontológicos 113

Intangível 21.613

total do ativo 915.022

bAlAnÇos pAtrImonIAIs 2015

Passivo Circulante 378.222

Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 339.531

Provisão de premio/contraprestação não ganha-PPCNG 2.689

Provisão para remissão 3.019

Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS 2.622

Provisão de eventos/sinistros a liquidar para outros prestadores de serviços 

assistenciais

81.579

Provisão para eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA) 249.622

Débitos de operações de assistência à saúde 4.218

Comercialização sobre operações 3.604

Outros débitos de operações com planos de assistência à saúde 614

tributos e encargos sociais a recolher 7.094

Empréstimos e financiamentos a pagar 2.472

Débitos diversos 24.907

Passivo não circulante 82.280

Provisão para remissão 3.735

Provisão de eventos/sinistros a liquidar para outros prestadores de serviços 

assistenciais

3.435

Provisões para ações judiciais 66.323

tributos e encargos sociais a recolher 6.714

Empréstimos e financiamentos a pagar 2.007

Débitos diversos 66

Patrimônio líquido 454.520

Capital social 310.000

Reservas de lucros 150.318

Ajustes de avaliação patrimonial -5.798

total do passivo 915.022
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Relatório dos auditores 
independentes sobre 
as demonstrações 
financeiras

RESPOnSABIlIDADE DOS AUDItORES InDEPEnDEntES

nossa responsabilidade é a de expressar uma 

opinião sobre essas demonstrações financeiras com 

base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as 

normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 

normas requerem o cumprimento de exigências éticas 

pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 

executada com o objetivo de obter segurança razoável 

de que as demonstrações financeiras estão livres de 

distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de 

procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

a respeito dos valores e das divulgações apresentadas 

nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 

selecionados dependem do julgamento do auditor, 

incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 

nas demonstrações financeiras, independentemente se 

causada por fraude ou erro. nessa avaliação de riscos, o 

auditor considera os controles internos relevantes para a 

elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

financeiras da Seguradora para planejar os procedimentos 

de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas 

não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia 

desses controles internos da Seguradora. Uma auditoria 

inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação 

da apresentação das demonstrações financeiras tomadas 

em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Aos

Administradores, Conselheiros e Acionistas da

Unimed Seguros Saúde S.A.

São Paulo - SP

Examinamos as demonstrações financeiras 

da Unimed Seguros Saúde S.A. (“Seguradora”), que 

compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 

de 2015 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.

OPInIãO

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 

acima referidas apresentam adequadamente, em todos 

os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 

da Unimed Seguros Saúde S.A. em 31 de dezembro de 

2015, 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.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2016.

ernst & YoUnG
Auditores Independentes s.s.
CRC-2SP015199/O-6

Eduardo wellichen
Contador CRC-1SP184050/O-6

leandro galkyz Uzzi de Oliveira
Contador CRC-1SP232769/O-1

RESPOnSABIlIDADE DA ADmInIStRAçãO SOBRE AS 

DEmOnStRAçÕES FInAnCEIRAS

A Administração da Seguradora é responsável 

pela elaboração e adequada apresentação dessas 

demonstrações financeiras de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 

supervisionadas pela Agência nacional de Saúde 

Suplementar – AnS, assim como pelos controles internos 

que ela determinou como necessários para permitir 

a elaboração de demonstrações financeiras livres de 

distorção relevante, independentemente se causada por 

fraude ou erro.
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demonstrAÇÕes de resUltAdos 2015

(+) Prêmios emitidos 444.541

(+) Contribuição para cobertura de riscos 2.764

(-) Variação das provisões técnicas de prêmios -527

(=) Prêmios ganhos 446.778

(-) Sinistros ocorridos -205.270

(-) Custo de aquisição -87.593

(+/-) Outras receitas e despesas operacionais -2.416

(+) resultado com operações de resseguro 2.128

  (+) Receita com resseguro 6.627

  (-) Despesa com resseguro -4.499

(+) Rendas de contribuições e prêmios 88.601

(-) Constituição da provisão de benefícios a conceder -84.868

(=) receitas de contribuições e prêmios de VgBl 3.733

(+) Rendas com taxa de gestão e outras taxas 5.374

(-) Variação de outras provisões técnicas -616

(-) Custo de aquisição -1.621

(+) Outras receitas e despesas operacionais 746

(+) Resultados com operações de resseguro -1

(-) Despesas administrativas -100.950

(-) Despesas com tributos -18.543

(+) Resultado financeiro 31.748

(+) Resultado patrimonial -335

(=) resultado operacional 73.162

(-) Ganhos ou perdas com ativos não correntes -1.046

(=) resultado antes dos impostos e participações 72.116

(-) Imposto de renda -14.848

(-) Contribuição social -8.365

(-) Participações sobre o lucro -511

(=) lucro líquido 48.392

(/) Quantidade de ações 4.525.178.988

Lucro líquido por lote de mil ações 0,01

Acesse link abaixo para conferir o 

relatório completo da auditoria

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por 

lote de mil ações)

Unimed Seguradora S.A.

http://ra.segurosunimed.com.br/wp-content/uploads/2016/03/balanco-Seguradora-dezembro-2015.pdf
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Custo de aquisição diferidos 54

Seguros 54

Investimentos 486.215

Participações societárias 485.962

Imóveis destinados a renda 250

Outros investimentos 3

Imobilizado 27.983

Imóveis 22.901

Bens móveis 4.945

Outras imobilizações 137

Intangível 15.301

Outros intangíveis 15.301

total do ativo 1.583.152

Ativo Circulante 710.838

Disponível 14.623

Caixa e bancos 14.623

Aplicações 664.441

Créditos das operações com seguros e resseguros 19.905

Prêmios a receber 18.656

Operações com seguradoras 899

Operações com resseguradoras 350

Créditos das operações com previdência complementar 681

Valores a receber 681

Ativos de resseguro e retrocessão 1.349

títulos e créditos a receber 6.653

Títulos e créditos a receber 3.965

Créditos tributários e previdenciários 959

Outros créditos 1.729

Outros valores e bens 139

Bens a venda 139

Despesas antecipadas 1.569

Custo de aquisição diferidos 1.478

Seguros 1.478

Ativo não circulante 872.314

Realizável a longo prazo 342.815

Aplicações 246.937

Outros créditos operacionais 1.500

Ativos de resseguro e retrocessão 54

títulos e créditos a receber 94.266

Créditos tributários e previdenciários 34.780

Depósitos judiciais e fiscais 59.486

Empréstimos e depósitos compulsórios 4

bAlAnÇos pAtrImonIAIs 2015 bAlAnÇos pAtrImonIAIs 2015

Provisões técnicas - seguros 57.183

Pessoas 20.698

Vida com cobertura de sobrevivência 36.485

Provisões técnicas - previdência complementar 518.408

Planos bloqueados 140

Planos não bloqueados 80.013

PGBl 438.255

Outros débitos 81.082

Provisões judiciais 81.082

Patrimônio líquido 697.829

Capital social 400.000

Aumento de capital (em aprovação) 29.759

Reservas de capital 816

Reservas de lucros 279.561

Ajustes de avaliação patrimonial -11.547

(-) Ações em tesouraria -760

total do passivo 1.583.152

Passivo Circulante 218.887

Contas a pagar 14.863

Obrigações a pagar 4.192

Impostos e encargos sociais a recolher 2.931

Encargos trabalhistas 5.247

Empréstimos e financiamentos 364

Impostos e contribuições 2.129

Outras contas a pagar -

Débitos de operações com seguros e resseguros 9.486

Prêmios a restituir 1.099

Operações com seguradoras 219

Operações com resseguradoras 1.726

Corretores de seguros e resseguros 6.442

Débitos de operações com previdência complementar 15

Contribuições a restituir 13

Operações com repasses 2

Depósitos de terceiros 7.591

Provisões técnicas - seguros 86.184

Pessoas 79.600

Vida com cobertura por sobrevivência 6.584

Provisões técnicas - previdência complementar 100.748

Planos bloqueados 72

Planos não bloqueados 20.902

PGBl 79.774

Passivo não circulante 666.436

Contas a pagar 9.763

tributos diferidos 9.522

Empréstimos e financiamentos 241

Outras contas a pagar -

bAlAnÇos pAtrImonIAIs 2015 bAlAnÇos pAtrImonIAIs 2015
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RESPOnSABIlIDADE DOS AUDItORES InDEPEnDEntES

nossa responsabilidade é a de expressar uma 

opinião sobre essas demonstrações financeiras com 

base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as 

normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 

normas requerem o cumprimento de exigências éticas 

pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 

executada com o objetivo de obter segurança razoável 

de que as demonstrações financeiras estão livres de 

distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de 

procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

a respeito dos valores e das divulgações apresentadas nas 

demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados 

dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação 

dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 

financeiras , independentemente se causada por fraude 

ou erro. nessa avaliação de riscos, o auditor considera 

os controles internos relevantes para a elaboração e 

adequada apresentação das demonstrações financeiras da 

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 

acima referidas apresentam adequadamente, em todos 

os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 

da Unimed Seguradora S.A. em 31 de dezembro de 2015, 

o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 

caixa para o exercício findo naquela data, de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 

às entidades supervisionadas pela Superintendência de 

Seguros Privados – SUSEP.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2016.

ernst & YoUnG
Auditores Independentes s.s.
CRC-2SP015199/O-6

Eduardo wellichen
Contador CRC-1SP184050/O-6

leandro galkyz Uzzi de Oliveira
Contador CRC-1SP232769/O-1

Relatório dos auditores 
independentes sobre 
as demonstrações 
financeiras individuais

Aos

Administradores, Conselheiros e Acionistas da

Unimed Seguradora S.A.

São Paulo – SP

Examinamos as demonstrações financeiras da 

Unimed Seguradora S.A.(“Seguradora”), que compreendem 

o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 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 Superintendência de Seguros Privados 

– SUSEP, assim como pelos controles internos que ela 

determinou como necessários para permitir a elaboração 

de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 

independentemente se causada por fraude ou erro.
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demonstrAÇÕes de resUltAdos 2015 

Prêmios emitidos 10.724

Variações das provisões técnicas de prêmios -2.631

prêmios ganhos 8.093

Sinistros ocorridos -1.286

Custos de aquisição -1.823

Outras despesas operacionais -650

Resultado com operações de resseguros -982

  Receitas com resseguros 297

  Despesas com resseguros -1.279

Despesas administrativas -10.759

Despesas com tributos -560

resultado financeiro 2.823

(=) resultado operacional  (5.144)

(=) resultado antes dos impostos e participações  (5.144)

Impostos diferidos 147

Participações sobre o lucro -132

Prejuízo do exercício  (5.129)

Quantidade de ações 39.729.342

Prejuízo por lote mil de ações – R$ -0,13

Exercícios findos em 31 

de dezembro de 2015 

(Em milhares de reais)

Unimed Seguros 
Patrimoniais S.A. bAlAnÇos pAtrImonIAIs 2015

Ativo Circulante 30.788

Disponível  157

  Caixa e bancos 157

Aplicações 23.117

Créditos das operações com seguros e resseguros  4.440

 Prêmios a receber 4.439

 Operações com resseguradoras 1

Ativos de resseguro e retrocessão 1.702

títulos e créditos a receber  149

Títulos e créditos a receber 19

Créditos tributários e previdenciários 120

Outros créditos 9

Outros valores e bens 28

Despesas antecipadas 7

Custos de aquisição diferidos  1.189

  Seguros 1.189

Ativo não circulante  11.719

Realizável a longo prazo 7.546

Aplicações 7.265

Ativos de resseguro e retrocessão 44

Títulos e créditos a receber  237

Créditos tributários e previdenciários 237

Imobilizado  3

  Bens móveis 3

Intangível  4.170

Outros intangíveis 4.170

total do ativo 42.507

bAlAnÇos pAtrImonIAIs 2015

Passivo Circulante 11.095

Contas a pagar  1.082

Obrigações a pagar 161

Impostos e encargos sociais a recolher 448

Encargos trabalhista 359

Impostos e contribuições 36

Outras contas a pagar 78

Débitos de operações com seguros e resseguros  2.936

Prêmios a restituir 9

Operações com resseguradoras 1.453

Corretores de seguros e resseguros 1.012

Outros débitos operacionais 462

Depósitos de terceiros 65

Provisões técnicas - seguros  7.012

  Danos 7.012

Patrimônio líquido  31.412

Capital social 28.000

Aumento de capital (em aprovação) 10.000

Ajustes de avaliação patrimonial -73

Prejuízos acumulados -6.515

total do passivo 42.507 

Acesse link abaixo para conferir o 

relatório completo da auditoria

http://ra.segurosunimed.com.br/wp-content/uploads/2016/03/unimed-Seguros-Patrimoniais_balanco-dezembro-2015.pdf
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Relatório dos auditores 
independentes sobre 
as demonstrações 
financeiras

RESPOnSABIlIDADE DOS AUDItORES InDEPEnDEntES

nossa responsabilidade é a de expressar uma 

opinião sobre essas demonstrações financeiras com 

base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as 

normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 

normas requerem o cumprimento de exigências éticas 

pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 

executada com o objetivo de obter segurança razoável 

de que as demonstrações financeiras estão livres de 

distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de 

procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

a respeito dos valores e das divulgações apresentadas 

nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 

selecionados dependem do julgamento do auditor, 

incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 

nas demonstrações financeiras, independentemente se 

causada por fraude ou erro. nessa avaliação de riscos, o 

auditor considera os controles internos relevantes para a 

elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

financeiras da Seguradora para planejar os procedimentos 

de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas 

não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia 

desses controles internos da Seguradora. Uma auditoria 

inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação 

da apresentação das demonstrações financeiras tomadas 

em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Aos

Administradores, Conselheiros e Acionistas da

Unimed Seguros Patrimoniais 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 2015 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.

OPInIãO

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 

acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 

Unimed Seguros Patrimoniais S.A. em 31 de dezembro de 

2015, o desempenho de suas operações e os seus f luxos 

de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 

às entidades supervisionadas pela Superintendência de 

Seguros Privados - SUSEP.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2016.

ernst & YoUnG
Auditores Independentes s.s.
CRC-2SP015199/O-6

Eduardo wellichen
Contador CRC-1SP184050/O-6

leandro galkyz Uzzi de Oliveira
Contador CRC-1SP232769/O-1

RESPOnSABIlIDADE DA ADmInIStRAçãO SOBRE AS 

DEmOnStRAçÕES FInAnCEIRAS

A Administração da Seguradora é responsável 

pela elaboração e adequada apresentação dessas 

demonstrações financeiras de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 

supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados 

- SUSEP, assim como pelos controles internos que ela 

determinou como necessários para permitir a elaboração 

de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 

independentemente se causada por fraude ou erro.
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demonstrAÇÕes de resUltAdos 2015

Contraprestações efetivas/prêmios ganhos de plano de assist. odont.   48.890 

receitas com operações de assistência odontológica   51.257 

Contraprestações líquidas/prêmios retidos   51.257 

(-) tributos diretos de operações com planos de assist. odont. da operadora   (2.367)

Eventos indenizáveis líquidos/sinistros retidos   (24.767)

Eventos/sinistros conhecidos ou avisados   (24.364)

Variação da provisão de eventos/sinistros ocorridos e não avisados   (403)

resultado das operações com planos de assistência odontológica   24.123 

Outras receitas operacionais de planos de assistência odontológica -

receitas de assistência odontológica não relacionadas com planos 

odontológicos da operadora

-

Outras receitas operacionais -

Outras despesas operacionais com plano de assistência odontológica   (3.337)

Outras despesas de operações de planos de assistência odontológica   (2.081)

Provisão para perdas sobre créditos   (1.256)

Outras despesas operacionais de assistência odontológica não relacionada 

com planos odontológicos da operadora

  (14)

resultado bruto 20.772

Despesas de comercialização   (3.931)

Despesas administrativas   (22.585)

Resultado financeiro líquido   2.246 

Receitas financeiras   2.426 

Despesas financeiras   (180)

resultado antes dos impostos e participações   (3.498)

Impostos diferidos   122 

Participações no resultado   (28)

resultado líquido   (3.404)

Quantidade de ações 40.000.000

Prejuízo por ação (lote de mil ações) -0,09

Unimed Odonto S.A. bAlAnÇos pAtrImonIAIs 2015

Ativo circulante 11.020

Disponível 304

realizável 10.716

Aplicações financeiras 5.977

Aplicações vinculadas a provisões técnicas -

Aplicações não vinculadas 5.977

Crédito de operações com planos de assistência 

odontológica

1.469

   Contraprestação pecuniária/prêmio a receber 1.464

   Outros créditos de operações com planos de  

   assistência odontológica

5

Despesas diferidas 484

Créditos tributários e previdenciários 1.859

Bens e títulos a receber 927

Despesas antecipadas -

Ativo não circulante 24.543

realizável a longo prazo 10.001

Aplicações financeiras 9.583

   Aplicações vinculadas a provisões técnicas 9.170

   Aplicações não vinculadas 413

Créditos tributários e previdenciários 408

Depósitos judiciais e fiscais 10

Imobilizado 138

Imobilizado de uso próprio 138

   Não hospitalares/odontológicos 138

Intangível 14.404

total do ativo 35.563

bAlAnÇos pAtrImonIAIs 2015

Passivo circulante 9.643

Provisões técnicas de operações de assistência 

odontológica

6.500

Provisão de prêmio/contraprestação não  

ganha - PPCnG

283

Provisão de eventos/sinistros a liquidar para  

outros prestadores de serviços assistenciais

1.428

Provisão de eventos/sinistros ocorridos e não 

avisados (PEOnA)

4.789

Débitos de operações de assistência odontológica 505

   Receita antecipada de contraprestações 13

   Comercialização sobre operações 492

tributos e encargos sociais a recolher 564

Débitos diversos 2.074

Passivo não circulante 146

Provisões 39

   Provisões para ações judiciais 39

tributos e encargos sociais a recolher 107

   tributos e encargos sociais a recolher 107

Patrimônio líquido 25.774

Capital social 38.134

Ajustes de avaliação patrimonial   (3)

Prejuízos acumulados   (12.357)

total do passivo 35.563

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 (Em milhares de reais)

Acesse link abaixo para conferir o relatório completo da auditoria

http://ra.segurosunimed.com.br/wp-content/uploads/2016/03/unimed-Odonto_balanco-dezembro-2015.pdf
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RESPOnSABIlIDADE DOS AUDItORES InDEPEnDEntES

nossa responsabilidade é a de expressar uma 

opinião sobre essas demonstrações financeiras com 

base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as 

normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 

normas requerem o cumprimento de exigências éticas 

pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 

executada com o objetivo de obter segurança razoável 

de que as demonstrações financeiras estão livres de 

distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de 

procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

a respeito dos valores e das divulgações apresentadas 

nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 

selecionados dependem do julgamento do auditor, 

incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 

nas demonstrações financeiras, independentemente se 

causada por fraude ou erro. nessa avaliação de riscos, o 

auditor considera os controles internos relevantes para a 

elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

financeiras da Operadora para planejar os procedimentos 

de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas 

não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia 

desses controles internos da Operadora. Uma auditoria 

inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação 

da apresentação das demonstrações financeiras tomadas 

em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

OPInIãO

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 

acima referidas apresentam adequadamente, em todos 

os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 

da Unimed Odonto S.A. em 31 de dezembro de 2015, 

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.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2016.

ernst & YoUnG
Auditores Independentes s.s.
CRC-2SP015199/O-6

Eduardo wellichen
Contador CRC-1SP184050/O-6

leandro galkyz Uzzi de Oliveira
Contador CRC-1SP232769/O-1

Relatório dos auditores 
independentes sobre 
as demonstrações 
financeiras

Aos

Administradores, Conselheiros e Acionistas da

Unimed Odonto S.A.

São Paulo - SP

Examinamos as demonstrações financeiras da 

Unimed Odonto S.A. (“Operadora”), que compreendem 

o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 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 Operadora é responsável 

pela elaboração e adequada apresentação dessas 

demonstrações financeiras de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 

supervisionadas pela Agência nacional de Saúde 

Suplementar - AnS, assim como pelos controles internos 

que ela determinou como necessários para permitir 

a elaboração de demonstrações financeiras livres de 

distorção relevante, independentemente se causada por 

fraude ou erro.
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