
Juntos vamos 
mais longe para 
cuidar, cooperar 

e inovar

Somos uma seguradora criada por médicos, com o 
cooperativismo na essência e a vocação de cuidar 

das pessoas. Para viver bem o presente e planejar o 
futuro com segurança.
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A SEGURADORA

Mensagem da Diretoria
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Mensagem da Diretoria

Apresentamos o Relatório de Sustentabilidade 
2017, da Seguros Unimed. Queremos reforçar que 
três palavras resumem o propósito, a essência e 
a estratégia da Companhia: Cuidar, Cooperar e 
Inovar.
Cuidar de pessoas é a razão de ser, que nos distingue 
como uma seguradora criada por médicos, dentro 
do maior e mais bem-sucedido sistema privado 
de assistência à saúde no Brasil, que é o Sistema 
Unimed.
Portanto, cooperar está no nosso DNA e é 
indissociável da nossa maneira de fazer negócios. 
É essa visão que nos permite complementar, 
potencializar negócios, gerar oportunidades para 
as nossas cooperativas e os nossos parceiros.

E inovar é o caminho que nos coloca na direção 
do futuro, da sustentabilidade. É a nossa jornada 
estratégica para lidar com a transformação digital 
do nosso negócio.
O ano de 2017 marcou o início de um novo ciclo de 
gestão, em que buscamos nos consolidar como a 
Seguradora de referência para o Sistema Unimed, 
as cooperativas e o setor de saúde. Porque essa é a 
nossa origem e a nossa especialidade.

Mesmo em um cenário de incertezas e volatilidade, 
foi um ano marcado pela retomada do nosso 
crescimento, acompanhando o desempenho do 
mercado segurador. Crescemos, especialmente, na 
qualidade da nossa operação e do atendimento, no 
fortalecimento do modelo de gestão e das nossas 
parcerias. Tudo isso torna os resultados ainda 
mais consistentes na comparação com os anos 
anteriores.

Fechamos 2017 com resultados significativos 
em todos os segmentos. A Companhia teve 
crescimento de 10,2% em prêmios e contribuições, 
o que resultou em um faturamento de R$ 2,92 
bilhões. Esse dado foi acompanhado pelo ganho 
de eficiência nas operações e, especialmente, na 
assistência à saúde dos nossos segurados.

Em dois anos, reduzimos a nossa sinistralidade 
em quase 7 pontos percentuais, encerrando 2017 
com um índice consolidado na casa de 74%. Essa 
redução foi puxada pelo Seguro Saúde, atualmente 
com sinistralidade abaixo dos 82%. A combinação 
desses fatores levou a Seguros Unimed a mais 
do que dobrar o seu resultado operacional na 
comparação com 2016. Todos os ramos de 
negócios contribuíram positivamente – inclusive 
os segmentos de Odonto e Ramos Elementares, 
que são os negócios mais recentes no nosso grupo.

O crescimento foi compartilhado com os clientes, 
pela melhoria contínua dos serviços; com os 
colaboradores, pela valorização das pessoas 
e do ambiente de trabalho; e com os nossos 
acionistas, pela valorização do seu investimento 
com atratividade e segurança. Em 2017, a 
Seguradora assegurou uma remuneração total 
para esse investimento de 13,96%, considerando 
a valorização das ações, dividendos e juros ao 
capital próprio. É um desempenho equivalente a 
140% da Selic média praticada no ano.
Um dos nossos pilares, a cooperação não é um 
quadro na parede. É o nosso ambiente de negócios 
e um princípio que determina a nossa maneira de 
trabalhar. Em 2017, assumimos o compromisso 
com uma atuação mais integrada e estratégica 
junto com o Sistema Unimed.
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Estamos integrando os processos e as áreas da 
Companhia e, por meio do Programa Qualifica, 
preparamos a Seguradora para as certificações 
de qualidade e gestão de riscos. Essa melhoria 
dos processos, a clareza da nossa estratégia e 
o desenvolvimento das lideranças trouxeram 
ganhos significativos no clima interno. 
Já nossa relação com o cuidado é por um olhar 
com qualidade, em todas as etapas da vida, atentos 
às necessidades de cada pessoa. Esse é o modelo 
de atenção à saúde que buscamos para a Seguros 
Unimed. Em 2017, demos importantes passos para 
levar esse novo conceito aos nossos segurados.

A partir do Programa Cuidando de Perto, 
ampliamos as ações voltadas ao gerenciamento de 
casos complexos e de condições crônicas de saúde. 
Trouxemos a tecnologia, por meio de chatbots 
e aplicativos de celular, para ficar ainda mais 
próximos dos clientes e apoiá-los no autocuidado. 

Cuidamos também da gestão dos processos 
assistenciais. Automatizações, a atuação dos 
nossos médicos auditores junto à assistência, a 
organização da rede com foco em resolutividade 
e o uso de ferramentas de análise da informação. 
Tudo isso nos permite oferecer mais qualidade, 
de forma mais sustentável. Para isso, também 
estreitamos o relacionamento com os nossos 
clientes.

É importante dizer: nossa diretriz de cuidar vai 
além da Saúde e se estende a todos os ramos 
em que atuamos. O trabalho da nossa central 24 
horas e o tratamento de todas as manifestações 
recebidas trazem melhorias contínuas. E esse 
foi o principal avanço registrado na pesquisa de 
satisfação dos clientes, que nos coloca entre as 40 
melhores empresas do país em atendimento, no 
ranking da revista Exame.

O nosso terceiro pilar: a inovação é um caminho 
com o olhar para o futuro. É uma estratégia 
fundamental para oferecermos melhores soluções 
às pessoas, que são o nosso foco. E o nosso 
compromisso é fazer da Seguros Unimed uma 
empresa cada vez mais voltada ao cliente. ara 
isso, começamos por especializar a nossa força de 
vendas, buscando uma atuação mais consultiva. 
São duas grandes frentes: os seguros de Saúde e 
Odonto e os seguros de proteção financeira – Vida, 
Previdência e Ramos Elementares.

A proximidade com os clientes é fundamental para 
termos uma estratégia de inovação bem-sucedida. 
O futuro do nosso mercado é o ambiente digital. 
Por isso, em 2017, implantamos a Stormia, a nossa 
célula de inovação digital, para acelerar os projetos 
da Companhia. A partir de metodologias ágeis e 
de design de serviços, mapeamos toda a jornada 
dos nossos principais públicos, no relacionamento 
com a Seguradora. Isso nos permitiu identificar os 
pontos críticos e as oportunidades de solucionar 
problemas, usando a tecnologia. 

Outros dois programas fazem a diferença. 
Para fortalecer a cultura interna de inovação 
e empreendedorismo, convidamos os nossos 
colaboradores a propor “ideias de valor”. Em 
outra frente, buscamos reconhecer e difundir as 
práticas de sucesso do Sistema Unimed, por meio 
do Prêmio Inova+Saúde. 
Todo esse trabalho nos permite começar 2018 
melhores, maiores e mais sólidos. Porque é preciso 
ter bases sólidas para oferecer segurança. Para 
sermos capazes de cuidar e proteger a vida, as 
conquistas e os sonhos de futuro das pessoas. E 
somos ainda melhores trabalhando juntos para 
cuidar, cooperar e inovar.

Mensagem da Diretoria
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A SEGURADORA

Nossa História
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Nossa história

Em 2017, a Seguros Unimed completou 28 anos de atuação e consolidou sua estratégia de ser a seguradora 
de referência para o Sistema Unimed, para as cooperativas e para a área da saúde. Nessa jornada, ampliou 
seus negócios e passou a investir fortemente em ferramentas de melhoria de gestão, novas tecnologias e 
inovações. Uma das marcas dessa comemoração foi a inauguração, em dezembro, do Auditório Dr. João 
Eduardo Oliveira Irion, em homenagem ao fundador e primeiro presidente da Companhia. O espaço será 
usado para eventos internos, treinamentos e reconhecimentos da equipe.

A seguir, imagens e fatos que marcaram os principais momentos 
da trajetória da companhia em 2017 e em toda a sua história.

2017 – Inauguração do Auditório Dr. João Eduardo Oliveira Irion. 2017 – Eleita nova Diretoria, com Dr. Helton de Freitas como presidente.

2010 – Criação da Unimed Odonto, marcando 
a entrada da Companhia nesse ramo.

2004 – Foi lançada a marca Unimed Seguros.2006 – Seguradora muda-se 
para o atual endereço.

2017 – Criação da Stormia, célula de inovação da Seguros Unimed.

2013 – Escritório do Montepio Cooperativista do Brasil – Montecooper.

1995 – Início da comercialização nacional de 
planos de Previdência Privada.

1992 – Mudança de sede e ampliação da 
atuação para o ramo Saúde.

Em 1989, a Seguradora elegeu a 
sua primeira diretoria.

Escritório do Montepio Cooperativista do 
Brasil – Montecooper

Posse do novo Conselho Consultivo do Montecooper
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A SEGURADORA

Perfil da Empresa

A Seguros Unimed é uma empresa do 
Sistema Unimed, criada com a missão de ser a 
seguradora de referência para o Sistema e seus 
cooperados. Com sede localizada na capital 
paulista, atua nacionalmente com apoio de 22 
escritórios regionais, espalhados pelo Brasil. 
Está presente nos segmentos de:

• Saúde
• Odontologia
• Vida
• Previdência Privada
• Ramos elementares
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A SEGURADORA

Princípios Norteadores

Quem somos

Somos a Seguradora do Sistema Unimed, uma empresa 
criada por médicos e que tem o cooperativismo na essência.

Cooperativismo como essência

O ano de 2017 foi marcado pelo início de uma 
nova gestão na diretoria da Seguros Unimed 
(período 2017-2020). Esse grupo já vinha 
trabalhando de forma interina desde 2016 e, a 
partir de agora, intensifica a visão estratégica de 
fortalecer a essência cooperativista da Companhia 
e posicionar a Seguros Unimed como a seguradora 
de referência para o Sistema Unimed, para o setor 
de cooperativas e para a área da saúde.

Nossa Missão
Cuidar das pessoas e das 
instituições, protegendo a 
vida, o patrimônio e o futuro.

Nossos Valores
• Cooperação como essência

• Compromisso com o cliente

• Valorização e respeito pelas pessoas

• Inovação e melhoria contínua

• Agilidade e simplicidade para alcançar a excelência

• Sustentabilidade

Nossa Visão
Ser referência no cuidar de 
pessoas em todas as etapas 
de suas vidas.

A mudança acontece no mesmo momento 
do marco dos 50 anos e da renovação das 
diretorias executivas do Sistema Unimed. Essa 
reestruturação coordenada trouxe a oportunidade 
de alinhar as estratégias – elaborando um 
planejamento conjunto –, incrementar as 
governanças e solidificar o relacionamento entre 
as empresas que formam esse complexo grupo de 
cooperados médicos. Saiba mais sobre o Sistema 
Unimed e a estratégia da Seguros Unimed no 
capítulo Cooperar.
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A SEGURADORA

Governança Corporativa

da Seguros Unimed e passou de sociedade 
limitada para sociedade anônima. A mudança 
tem como objetivo impulsionar a plataforma 
de negócios da marca.

Outro relevante momento foi a aquisição da 
totalidade das ações da Unimed Odonto pela 
Seguros Unimed, com a compra da participação 
societária de 48,5% das ações da Federação 
Minas. Com essa medida, a Companhia passa 
a ter um controle homogêneo, consolidado 
entre a Unimed Seguradora e a Unimed 
Seguros Saúde, que já detinham 50,5% 
das ações de Odonto. Assim, será possível 
racionalizar a gestão, simplificando a alocação 
de custos e permitindo a padronização de 
políticas internas.

Saiba mais sobre o posicionamento e as 
oportunidades da Unimed Saúde Odonto em 
“Estratégia”, no capítulo Cooperar.

Tem como prioridade a qualidade em seus 
serviços e o respeito aos seus públicos de 
relacionamento – sejam acionistas, clientes, 
colaboradores ou fornecedores. Age de 
maneira ética, responsável e transparente, 
principalmente na prestação de contas, 
garantindo a sustentabilidade da empresa.

Em 2017, foi implementado um novo Portal 
de Governança, que oferece, aos participantes 
do Conselho Administrativo e da Diretoria 
Executiva, maior segurança da informação, 
navegação mais simples e acesso aos dados de 
maneira mais interativa e integrada.

Estrutura societária

Alterações societárias impactaram 
positivamente na Seguros Unimed em 2017. 
A primeira delas foi realizada na Unimed 
Participações, que detém 85,11% das ações 

A Seguros Unimed atua de forma equilibrada 
e coerente em seus negócios, de acordo com as 
melhores práticas da governança corporativa. 
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Estrutura e órgãos de 
Governança
ACIONISTAS
A Unimed Seguradora S.A. é uma sociedade 
anônima de capital fechado, cuja controladora 
majoritária, com 85,11% das ações, é a Unimed 
Participações Ltda. A estrutura societária é 
composta ainda por pessoas física e jurídica, 
integrantes do Sistema Unimed. Os acionistas 
reúnem-se em Assembleia Geral uma vez ao 
ano.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração é responsável 
pela orientação geral dos negócios da empresa, 
pela aprovação orçamentária, pela eleição e 
pela fiscalização dos membros da Diretoria 
Executiva. Formado por nove membros, 
sendo dois conselheiros independentes, tem 
mandato de dois anos, com possibilidade 
de reeleição. As reuniões ocorrem a cada 
dois meses. Em 2017, houve mudança de três 

conselheiros. O presidente e o vice-presidente 
do Conselho são eleitos pelos membros para 
mandatos de um ano, podendo ser reeleitos.

DIRETORIA EXECUTIVA
A Diretoria Executiva é responsável pela 
gestão e pela estratégia dos negócios, sendo 
eleita pelo Conselho de Administração para 
mandato de três anos, com possibilidade 
de reeleição. Em abril de 2017, houve nova 
composição da diretoria, com vigência até 
abril de 2020. Dr. Helton Freitas, que havia 
assumido interinamente, continua como 
presidente e conta com outros quatro diretores.

SUPERINTENDÊNCIAS
Executivos assessoram a Diretoria Executiva 
na gestão dos negócios e no cumprimento das 
metas acordadas. 

A companhia encerrou 2017 com 11 superintendências. São elas:
 
   • Pessoas, Processos e Estratégia;
   • Legal, Governança, Compliance e Riscos;
   • Tecnologia;
   • Estratégia, Gestão e Inovação;
   • Produtos, Marketing e Sustentabilidade;
   • Gestão do Cliente;
   • Provimento Saúde, Vida, Previdência e Ramos Elementares;
   • Comercial Saúde e Odonto;
   • Comercial Vida, Previdência e Ramos Elementares;
   • Técnica e Atuarial;
   • Financeira e Administrativa.
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ESTRUTURAS DE APOIO

Apoio à governança
As estruturas de apoio para a boa prática da 
governança da Seguros Unimed se mantiveram 
as mesmas do ano anterior: Auditoria 
Independente, Auditoria Interna, Ouvidoria, 
Comitês, Comissões, Compliance e Gestão de 
Riscos e Relacionamento com Acionistas. Por 
força regulatória, foi necessário criar o Comitê 
Estatutário de Auditoria com três membros 
externos contratados.

Auditoria independente
Monitora a eficiência do ambiente de 
controles internos da Companhia e analisa 
as demonstrações financeiras. Compete 
ao Conselho de Administração escolher os 
auditores independentes.

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

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

Áreas de Governança Corporativa, 
Compliance, Gestão de Riscos e Controles 
Internos
De forma integrada, essas áreas asseguram 
a confiabilidade do ambiente de controles 
da Companhia e seu fortalecimento diante 
dos stakeholders. Três pilares fundamentam 
o trabalho: honestidade, confiança e 
integridade; transparência, orientação para 
o desempenho e responsabilidade; respeito 
mútuo e compromisso com a organização.

Compete às equipes articular os agentes 
de governança, integrando as instâncias 
deliberativa e executiva; antecipar e capturar 
mudanças na legislação que impactem 
as operações; assegurar a efetividade dos 
controles internos e garantir que os riscos 
assumidos estejam dentro dos parâmetros 
definidos pela Administração.

A estrutura da área de Compliance e Gestão 
de Risco também foi fortalecida, o que 
permitiu um acompanhamento mais eficiente 
das mudanças na legislação que impactam os 
negócios da Seguros Unimed.

Área de Relações com Acionistas
Equipe responsável por atender e disseminar 
as informações da Companhia a acionistas, 
potenciais acionistas e outros stakeholders. 
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COMITÊS E COMISSÕES

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA

O Código de Conduta e Ética, desenvolvido em 
2015, ganhou um adendo de Política de Conduta 
Profissional em 2017. Esse novo conteúdo traz 
diretrizes mais claras a respeito de conflito 
de interesses e medidas disciplinares quando 
a conduta não for adequada. Essa política 
passará a ser divulgada, em 2018, aos gestores 
da Companhia.

No primeiro semestre de 2018, será lançado 
um novo Canal de Denúncia, além de ter a 
implementação de uma Política de Conduta 
Profissional.

Comitês
Como boa prática de governança, a 
Seguros Unimed conta com os comitês 
de assessoramento à Diretoria Executiva. 
Constituídos pelos membros da Diretoria 
Executiva, Superintendentes, Presidente 
e Vice-Presidente do Conselho de 
Administração, além de convidados de 
áreas específicas. Os comitês são: Produtos e 
Clientes, Investimento, Governança, Riscos e 
Compliance, Conduta Ética e Auditoria. Entre 
os destaques no ano estão o investimento 
em gestão e melhoria da infraestrutura. Um 
exemplo disso foi a ampliação da estrutura 
de Auditoria Interna, com a contratação de 
profissionais para incrementar os trabalhos 
de controle, de gestão de custos e de redução 
de riscos.

Comissões
Grupos multidisciplinares para estudos de 
cunho operacional, possibilitando ampla 
discussão do tema abordado. A Seguros 
Unimed possui a Comissão de Controle e 
Recuperação de Crédito que analisa os casos 
de clientes inadimplentes que possam gerar 
perdas financeiras relevantes ou onde não 
houve sucesso nas tentativas de negociação. A 
comissão também é responsável por colocar 
em discussão tópicos que envolvam processos 
relacionados à cobrança, risco de crédito, e 
outros assuntos relevantes a essa temática.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Em Segurança da Informação, entendemos 
que o elo mais fraco é o comportamento 
humano. Nesse sentido, a Seguros Unimed 
investe na formação de seus colaboradores. 
Foram ministradas palestras relacionadas a 
esse tema, inclusive, sobre a importância de 
criar senhas fortes e ter cuidado no manuseio 
de dados. Em 2017, mais de mil colaboradores 
passaram por treinamento presencial e, já no 
primeiro semestre de 2018, foram ministradas 
palestras sobre “Engenharia Social”. 
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A SEGURADORA

Estratégia 2017-2020

“A Seguros Unimed é a única instituição do Brasil vinculada à 
International Cooperative and Mutual Insurance Federation 

(ICMIF), destacando-se como a segunda maior seguradora 
cooperativista em mercados emergentes. As cooperativas já 

respondem por 27% do mercado global de seguros.”

O Planejamento Estratégico da Seguros Unimed 
é atualizado anualmente. Em 2017, foi revisado 
de maneira a refletir a evolução da Companhia, 
mantendo o horizonte até o ano de 2020. O 
principal avanço foi realçar o foco de atuação como 
especialista em soluções para o Sistema Unimed, 
as cooperativas e o setor de saúde – ainda que 
capacitada a atender também outros segmentos.

Essa visão se apoia nas vantagens competitivas 
que distinguem a Seguros Unimed no mercado: 
ser uma empresa criada por médicos, inserida em 
um modelo cooperativista e com forte tradição 
no sistema de saúde brasileiro. Como tal, a 
Companhia detém conhecimento e vivência dos 
desafios enfrentados por esses setores, podendo 
oferecer soluções eficientes.

Com a eleição da nova diretoria em abril de 2017, 
sob a presidência do Dr. Helton Freitas – interino 
no cargo desde o fim de 2015 – a estratégia de 
cooperativismo ganhou ainda mais força. A partir 
dessa premissa, o planejamento estratégico 2017-
2020 estabeleceu-se com foco no atendimento 
primordial às necessidades dos clientes e 
acionistas e no fortalecimento do papel da 
Companhia, que tem a missão de complementar 
a estratégia das cooperativas, prestando serviços, 
gerando negócios e preservando os recursos no 
Sistema Unimed.
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Pilares da estratégia de longo prazo:

1 Diagnóstico estratégico
Entrevistas com conselheiros, diretores e 
superintendentes; revalidação da Matriz de 
Materialidade de Sustentabilidade e análise 
dos ambientes interno e externo.

2 Carta Diretriz
Elaboração de documento com as principais 
diretrizes extraídas do diagnóstico.

Elaboração e execução da estratégia
A revisão do Planejamento Estratégico e a sua 

implementação são realizadas de forma colaborativa, 
com o envolvimento de todas as equipes.

3 Princípios norteadores
Revisão dos Princípios Norteadores 
alinhando a expectativa dos conselheiros e 
dos diretores à nossa Identidade Corporativa.

4 Pilares Estratégicos
Consolidamos as diretrizes simplificando-
as em 4 pilares estratégicos (metas de longo 
prazo).
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5 Mapa Estratégico
Tradução dos pilares em objetivos estratégicos 
de curto ou médio prazo no Mapa Estratégico, 
segundo a metodologia do BSC – Balanced 
Scorecard.

6 Desdobramento da estratégia
Definição da atuação de cada segmento de 
negócio da Seguros Unimed, indicadores de 
acompanhamento do desempenho, projetos e 
ações de melhoria.

7 Disseminação
A comunicação e a capacitação sobre 
a estratégia alcançam todos os níveis 
hierárquicos por meio de material físico 
distribuído anualmente, eventos específicos 
e dos canais internos. Destaca-se o encontro 
anual da Diretoria com o conjunto dos 
colaboradores.

8 Gestão da estratégia
Grupos táticos por segmento de negócio 
e o Comitê de Gestão, Produtos e Clientes 
se reúnem mensalmente para análise dos 
resultados e correção de rota. A Reunião de 
Análise Estratégica (RAE) envolve a Diretoria 
e o Conselho de Administração.
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Abertura do Encontro com a Diretoria.

Facilitadores do Programa Qualifica.

Planejamento Estratégico.

Encontro com a Diretoria.

Planejamento Estratégico 2017 - 2020.

Treinamento Qualifica para Gestores.
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Pesquisa de imagem 
da seguradora.

O Núcleo de Inteligência de Mercado conduziu uma ampla pesquisa de diagnóstico e imagem 
para compreender as percepções do Sistema Unimed sobre a Seguros Unimed e traçar 
estratégias para ampliar a parceria com as Singulares. O estudo foi realizado no fim de 2016, com 
203 participantes, entre presidentes, diretores e gestores de 165 Unimeds em todo o Brasil. Os 
resultados foram divulgados em março de 2017 e contribuem para as ações estratégicas.
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Programa Qualifica

O Programa Qualifica, iniciado em 2016 em parceria com a Faculdade Unimed, estendeu-se pelo ano de 
2017. Dos dez passos para a sua implantação total, oito foram concluídos. Todas as áreas são envolvidas 
em reuniões de trabalho e treinamentos presenciais ou à distância.

Tem dois importantes objetivos:

Cadeia de valor

Para operar com qualidade e eficiência, a 
Seguros Unimed se relaciona com diversos 
públicos:
• Colaboradores
• Acionistas
• Sistema Unimed
• Clientes
• Corretores
• Rede de atendimento
• Órgãos reguladores e entidades setoriais

Ao longo deste e dos demais capítulos do 
Relatório, detalhamos a parceria com essa 
cadeia de valor, fundamental para o sucesso 
da Companhia.

• Alinhar a gestão da qualidade na 
Seguradora ao proposto pelo Sistema 
Unimed, buscando a padronização das 
melhores práticas entre as cooperativas.

• Capacitar colaboradores em boas práticas 
de gestão, liderança e melhoria dos processos, 
visando à certificação ISO 9001:2015 e ao 
Programa de Acreditação de Operadoras de 
Planos de Saúde, estabelecido pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
na Resolução Normativa nº 277.
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A SEGURADORA

Modelo de Negócios
Parceria para atenuar perdas

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

O modelo de negócios do seguro envolve indivíduos 
ou entidades (segurados) que pagam um montante 
fixo, em intervalos regulares (prêmio), a um fundo 
comum (plano de seguro). Esses recursos são 
utilizados para indenizar um ou mais segurados, 
vítimas de um evento inesperado (pagamento 
de sinistro). Para tanto, o evento deve atender a 
condições predefinidas em contrato (escopo de 
cobertura).
Tanto a seguradora como o segurado são afetados, 
à sua maneira, pela possibilidade de o evento 
ocorrer e pelas suas consequências. Além disso, os 
riscos inerentes a um evento envolvem múltiplos 
fatores. Por exemplo, o seguro de acidentes 
considera a idade, o ambiente, o estilo de vida e 

comportamentos do proponente. Esses aspectos 
afetam não só a probabilidade de um acidente 
ocorrer, mas também a extensão da perda, caso 
ocorra.

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

Estão disponíveis diversos tipos de seguros. 
O seguro-saúde destina-se a cobrir riscos 
relacionados a doenças ou lesões, reembolso de 
medicamentos, consultas médicas, internações 
hospitalares e outras despesas assistenciais. 
O seguro de vida compensa os beneficiários 
designados em caso de morte do segurado, ou pode 
constituir um fundo de aposentadoria. O seguro de 
propriedades cobre danos materiais ou corporais 
e incidentes que afetem o negócio, resultantes 
de fatores externos ou do comportamento não 
intencional do segurado. São exemplos acidentes, 
incêndios, inundações ou catástrofes naturais e 
ações legais.

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

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

1

1

2

2
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A SEGURADORA

Desempenho
Econômico-Financeiro

O ano de 2017 

Sem considerar DPVAT, capitalização e 
planos de acumulação, a taxa de crescimento 
da receita do mercado de seguros atingiu 
8,1%, um resultado positivo diante de uma 
economia que cresceu 1%, com taxas de juros 
de 2,9% no período. O segmento com maior 
destaque no ano foi o de Ramos Elementares, 
que acumulou crescimento de 6,6%.

A Seguros Unimed previa um ano de muitos 
desafios, mas a mensagem da Diretoria 
Executiva foi clara: seguir a estratégia de ser 
a Seguradora de referência para o Sistema 

foi desafiador em termos econômicos e 
políticos. As seguradoras enfrentaram a 
queda da taxa básica de juros, que passou de 
13% ao ano, em janeiro, para 7% ao ano, em 
dezembro, segundo dados divulgados pela 
Superintendência de Seguros Privados (Susep) 
e consolidados pela consultoria Siscorp. Para 
o setor, a queda de juros tem um impacto 

LUCRO LÍQUIDO R$ 13 BILHÕES NO ANO

Queda de 18% em 2017

LUCRO LÍQUIDO 
CONSOLIDADO R$ 124,14  MILHÕES

Acréscimo de 4,87%  à meta prevista para o ano

direto nos resultados das empresas devido às 
aplicações em títulos públicos que respondem 
por boa parte dos lucros. Apesar de o lucro 
líquido das seguradoras ter alcançado R$ 
13 bilhões no ano, mesmo valor obtido em 
2016, o resultado financeiro das companhias 
registrou queda de 18%, em 2017.

Unimed e fazer uma reestruturação profunda 
na gestão dos negócios para, apesar da 
crise econômica e das oscilações políticas, 
conquistar as metas e continuar crescendo.

Esse chamado foi mais do que atendido, e a 
Companhia viveu transformações profundas, 
que geraram resultados positivos e sólidos, a 
começar pelo lucro líquido consolidado de 
R$ 124,14 milhões, um acréscimo de 4,87% à 
meta prevista para o ano – e um valor 18,53% 
maior do que o lucro líquido de 2016.
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GESTÃO MAIS
EFICIENTE

As mudanças em busca de melhoria de 
eficiência, alta performance e redução 
de custos ocorreram em diversas 
áreas operacionais e em processos. 
Essa transformação foi ancorada pelo 
engajamento das equipes, pela capacitação 
de profissionais e pela contratação de 
novos executivos e especialistas.

Foram revistas carteiras de clientes, houve 
aprimoramento nas negociações com 
as empresas e com a rede credenciada e 
feitos investimentos na prevenção e na 
atenção primária à saúde dos clientes, 
para identificar oportunidades de redução 
de custos de sinistro. Ainda foi criada 
uma junta médica para intensificar a 
desospitalização e incrementar os serviços 
de home care.

MAIOR CONTROLE 
FINANCEIRO

Na área Financeira, ocorreram melhorias 
no fluxo de caixa, com mais rigidez nos 
processos de cobrança, cancelamentos 
e renegociações. Ainda foi dada mais 
atenção às questões jurídicas, conseguindo 
que o pagamento do incontroverso fosse 
mantido (valor já estipulado e acordado 
pelas partes), enquanto os trâmites sobre 
reajustes eram discutidos no Judiciário.

Do ponto de vista de investimentos, com 
a queda da taxa de juros em 2017, somada 
às mudanças na legislação, foram feitas 
alterações nas políticas de investimentos 
para capturar maior rentabilidade, mas 
com riscos bem avaliados e admitidos 
pelo Conselho de Administração e pela 
Diretoria Executiva.

Um dos principais destaques do desempenho 
ficou por conta do resultado operacional 
consolidado, que atingiu R$ 114,5 milhões 
em 2017, superando em 17,9% a meta. Na 
comparação com 2016, o desempenho 
operacional foi 129% superior. Todos os 
segmentos de negócios – Saúde, Odonto, Vida, 

Previdência Privada e Ramos Elementares 
– alcançaram a meta, sendo que Odonto e 
Seguros Patrimoniais atingiram o break-even 
pela primeira vez desde que começaram a 
fazer parte dos negócios da companhia, em 
2010 e 2014, respectivamente.
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Indicadores de desempenho

A seguir, é apresentada a evolução dos principais 
indicadores do desempenho econômico-financeiro 

da Seguros Unimed no período de 2013 a 2017.
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Em mais um ano, a Seguros Unimed foi bem 
avaliada no Índice de Desempenho de Saúde 
Suplementar (IDSS) da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) e ainda recebeu 
o selo de Governança e Sustentabilidade da 
Unimed Brasil.

A Companhia manteve e melhorou seu 
desempenho nas principais avaliações e 
premiações das revistas de negócios e jornais 
do Brasil. Esse reconhecimento demonstra 
a solidez da Seguros Unimed e a posiciona 
entre as maiores seguradoras do Brasil, nos 
segmentos de Saúde, Odonto, Vida, Previdência 
e Ramos Elementares.

A SEGURADORA

Prêmios e 
Reconhecimentos

Índice de Desempenho da Saúde 
Suplementar (IDSS 2017)

Pelo segundo ano consecutivo, a Seguros 
Unimed alcançou a faixa de excelência na 
avaliação do IDSS, com nota 0,8509. Esse foi 
o melhor desempenho desde o início da série 
histórica, em 2009. O resultado destaca a 
companhia entre as três melhores seguradoras 

especializadas em saúde do País. A Unimed 
Saúde Odonto conquistou a segunda melhor 
faixa de pontuação, com a nota 0,7707, o que 
a coloca entre as 10 melhores operadoras 
odontológicas no segmento de grande porte.

Página Seguros Unimed  |  Relatório de Sustentabilidade 2017 29



Página Seguros Unimed  |  Relatório de Sustentabilidade 2017 30



COOPERAR

Sistema Unimed
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50 anos de história 

Em dezembro de 2017, o Sistema Unimed 
completou 50 anos de história. Considerado o 
maior modelo de cooperativismo de assistência 
à saúde do mundo pela Aliança Cooperativa 
Internacional, reúne 115 mil cooperados, está 
presente em 84% dos Estados brasileiros e presta 
serviços a 118 milhões de pessoas.

Fundado em 1967, com a criação da Unimed Santos, 
o Sistema colocou em prática o cooperativismo 
de serviços médicos – um projeto nascido para 
fortalecer a ação ética dos profissionais de saúde 
sobre o cenário da assistência no Brasil. Esse 
movimento foi iniciado na Associação Médica 
Brasileira, no fim da década de 1960, para unir 
ações de cooperar com empreender.

Seguindo um processo de renovação do próprio 
cooperativismo, o Sistema Unimed completa 
as cinco décadas mudando suas lideranças, 
com alterações nas diretorias executivas e 
nacional do Sistema Unimed – Unimed do Brasil; 
Central Nacional Unimed; Unimed Participação, 
controladora da Seguros Unimed; e Fundação 
Unimed.

O Sistema Unimed representa uma das maiores 
redes de serviços de saúde do Brasil e reúne 
um aparato de tecnologias da informação, uma 
soma bilionária de ativos a 
rentabilizar e um conjunto de 
empresas auxiliares capazes 
de potencializar recursos e 
gerar novas oportunidades.

Novo momento

Essa mudança coordenada é fruto de um mergulho 
profundo nas transformações importantes que 
vêm ocorrendo no mercado de saúde do País. 
Também aponta para a necessidade de dar 
início a um novo ciclo de gestão estratégica mais 
integrado, que fortalece a governança e os pilares 
do Sistema Unimed.

Diante disso, as novas diretorias tomaram 
posse, com o compromisso de elaborar um 
planejamento estratégico conjunto, criando um 
grupo representativo das empresas que formam o 
Sistema – inclusive a Seguros Unimed. Esse comitê 
de planejamento tem por missão desenvolver um 
plano integrado para ampliar os fatores de sucesso 
que trouxeram a instituição ao momento atual 
e desenhar os próximos passos para superar os 
desafios que se apresentam hoje e no futuro no 
mercado de saúde brasileiro.
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Complementar e abrangente

A Seguros Unimed surgiu em 1989 com o 
propósito de prestar serviços ao Sistema Unimed. 
O foco inicial eram planos de previdência privada 
para os médicos cooperados e, logo após, seguros 
de vida. À medida que ampliava seu portfólio, a 
Seguradora se consolidou, também, como parceira 
de negócios das cooperativas, estendendo a sua 
oferta de produtos e estabelecendo a presença da 
marca Unimed no mercado segurador.

Com essa vocação de potencializar negócios, 
a Companhia atua de forma complementar às 
Singulares e às Federações. A Seguradora provê 
soluções que se adequam às estratégias de cada 
cooperativa, no relacionamento com clientes, 
médicos, colaboradores e até mesmo a rede 

“78% dos médicos cooperados ao Sistema 
Unimed em todo o país são também clientes da 

Seguros Unimed – especialmente dos seguros de 
vida e da previdência complementar.”

78%

assistencial. Em outra vertente, oferece produtos 
que protegem o patrimônio das cooperativas, de 
seus dirigentes e cooperados.

Dessa forma, as relações entre a Seguradora e o 
Sistema Unimed são constitutivas e abrangentes 
– as cooperativas podem atuar, ao mesmo tempo, 
como principais acionistas, clientes, prestadoras 
de serviços de saúde e, ainda, canais de distribuição 
de produtos. A intercooperação estabelece um 
ciclo virtuoso. Parcerias, serviços e novos negócios 
tornam a marca Unimed mais competitiva, 
preservam recursos dentro do próprio Sistema 
Unimed e ainda proporcionam retorno positivo. 
Os resultados da Seguradora são compartilhados 
com os nossos acionistas – principalmente, as 
cooperativas e os cooperados.

Ações de Relacionamento

Para ampliar o relacionamento com o Sistema Unimed, a Seguradora intensificou a sua participação 
em eventos nacionais e das Unimeds locais – foram mais de 50 encontros em 2017 –, com presença em 
debates, ministrando palestras, disseminando a sua expertise na área de seguros.
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Conexão Seguros Unimed

O portal Conexão Seguros Unimed foi lançado 
em 2016, como uma nova plataforma digital de 
conteúdo e relacionamento. Possui conteúdo 
especializado em gestão e finanças, temas médicos 
relevantes, inovação (especialmente saúde) e 
cooperativismo.

O lançamento do portal faz parte do pilar da 
estratégia de longo prazo da Seguradora e 
consiste em consolidar a Seguros Unimed como a 
seguradora de referência para o Sistema Unimed. 
Tem como propósito conectar-se ao Sistema 
Unimed, às cooperativas e ao setor de saúde por 
meio de conteúdos qualificados.

A plataforma tem por objetivo criar e distribuir 
conteúdos relevantes para esses públicos, por 
meio de ações on e off-line. O diferencial está 
na experiência acumulada pela Seguradora no 
cooperativismo e no sistema de saúde. Dessa 
forma, o projeto se propõe a aproximar e fortalecer 
a rede de relacionamentos entre esses segmentos 

do mercado, alavancando a intercooperação.
O formato responsivo garante a adaptação do 
conteúdo às telas de computadores, tablets e 
celulares. 

Campanhas, eventos e canais de comunicação
Como instrumentos de relacionamento contínuo 
com o Sistema Unimed, a Seguradora mantém 
campanhas e canais de comunicação, além de 
marcar presença nos principais eventos das 
cooperativas.

Promoção Viva a Vida
É uma das promoções com maior repercussão, 
junto ao Sistema Unimed. Realizada desde 2006, a 
Viva a Vida reconhece a parceria com as Singulares 
e as Federações, pelo sorteio de dez automóveis 
durante a Convenção Nacional Unimed.

Todas as cooperativas que, ao longo do ano, 
fecham novos negócios, ampliam importâncias 
seguradas ou mantêm sua parceria comercial com 
a Seguradora participam do sorteio. A atividade é 
uma das atrações da Convenção.

Entrega-do-Carro-Promoção-Viva-a-Vida.
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Convenção Nacional Unimed
Em 2017, Foz do Iguaçu sediou a 47ª Convenção 
Nacional Unimed, organizada pela Unimed 
do Brasil. No evento, a Seguradora reafirmou o 
compromisso de trabalhar alinhada aos objetivos 
do Sistema Unimed e reforçou a intercooperação, 
tendo pela primeira vez um estande compartilhado 
entre a Unimed do Brasil, CNU e a Seguros Unimed.

O Inova+Saúde contou com novidades nessa 
edição. Além da apresentação, pela primeira vez 
foi realizada uma exposição dos cases finalistas. 
O lançamento do Banco de Inovação, com todos 
os projetos dos três anos da premiação foi outro 
destaque da Convenção. Os vencedores do prêmio 
foram anunciados no evento, assim como as 
cooperativas contempladas na Promoção Viva a 
Vida.

Simpósios e Eventos Regionais
Ao longo do ano, a Seguradora se faz presente 
nos eventos do Sistema Unimed em todas as 
regiões do país. São oportunidades de integração 
com dirigentes e executivos das cooperativas, 
estreitando parcerias.

E-Press
Semanalmente, os dirigentes do Sistema Unimed 
recebem o boletim on-line com informações sobre 
a Seguros Unimed, com destaque para produtos 
e serviços disponíveis às cooperativas e novas 
parcerias celebradas.

Convenção-Nacional.

Convenção Norte Nordeste.
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COOPERAR

Colaboradores

Transformação. 

Esta foi uma das principais experiências dos 
profissionais da Seguros Unimed em 2017. A 
Seguradora, que desde 2016 traçava os rumos 
para o retorno à sua essência cooperativista, fez de 
2017 o período de reorganização de processos e 
estruturas e, principalmente, do estabelecimento 
de uma nova cultura.

Todos os colaboradores foram convidados a se 
engajar nesse novo momento da Companhia 
e a viver essa transformação. A área de Gestão 
de Pessoas desenvolveu um Planejamento 
Estratégico de RH para apoiar a mudança e 
garantir que a empresa estivesse estruturada para 
ela. As prioridades foram o desenvolvimento de 
lideranças, o incentivo à cooperação interna e a 
disseminação da estratégia 2017-2020.
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2017
Avaliação de desempenho

A Seguradora adota práticas de avaliação do 
desempenho há mais de 20 anos. Em 2016, com 
objetivo de ampliar a sinergia com as práticas do 
Sistema Unimed, a Companhia aderiu ao modelo 
de Gestão por Competências utilizado pelo 
Sistema.

Capacitação de profissionais

A Seguros Unimed acredita no desenvolvimento 
contínuo de seus profissionais – seja pelo 
compartilhamento de boas práticas vividas no 
dia a dia da organização ou por investimentos em 
capacitação. Para incrementar o desempenho das 
equipes, a Companhia mantém uma Academia 
Corporativa – formada por quatro Escolas 
Liderança, Corporativa, Cidadania e Potencial e 
pela parceria com a Faculdade Unimed, que inclui 
mais de 50 cursos em sua plataforma digital.

Todos os treinamentos estão alinhados às 
demandas das áreas, ao planejamento estratégico 
e à pesquisa de clima. E vão desde temas mais 
operacionais ao desenvolvimento de executivos.

Capacitação em 2017:

Uma das novidades de 2017 foi a transformação 
da Escola de Negócios para uma Academia de 
Vendas, para apoiar as mudanças ocorridas na 
área Comercial. O lançamento ocorreu em janeiro 
de 2018 e, além de oferecer cursos e treinamentos 
para a equipe de vendas, também estará aberta a 
parceiros de negócios, como os corretores.

TREINAMENTO POR COLABORADOR
(EM MÉDIA)

76 horas

TEMPO INVESTIDO NA 
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE

96000 horas

CRESCIMENTO EM RELAÇÃO 
AO ANO ANTERIOR

37% a mais
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DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA
A reorganização de processos e de estruturas gerou mudanças de algumas lideranças e demandou 
um trabalho de integração dos novos colaboradores, bem como o alinhamento dos líderes ao Mapa 
Estratégico da Companhia. Com isso, o Programa de Desenvolvimento da Liderança foi ampliado para 
preparar esses profissionais para cascatear a estratégia para suas equipes e engajá-las no cumprimento de 
metas e na busca de resultados. Coordenadores, gerentes e superintendentes participaram de atividades 
com conteúdos técnico e comportamental.

Dentro do Programa foi criado, em 2016, o Fórum com a Liderança. O evento continua sendo uma 
importante ferramenta de comunicação e de disseminação de conhecimento e da estratégia para todos 
os gestores. Em 2017, foram realizados 6 Fóruns, que reuniram 377 participações.

JOVEM APRENDIZ

2013 16

2014 9

2015 11

2016 11

2017 30

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
Em 2017, a Companhia contou com 30 jovens 
aprendizes. O programa tem duração de 11 
meses e oferece a oportunidade do primeiro 
emprego e de aprendizagem do trabalho 
no dia a dia da Seguradora. Ao final, eles 
são preparados em um curso de técnica de 
apresentação e praticam o que aprenderam 
em um evento com seus gestores, que dão 
conselhos para que eles possam aprimorar 
ainda mais seu desempenho. O objetivo é 
oferecer ferramentas para que aqueles que não 
são efetivados na Companhia possam ter sua 
chance ampliada de contratação em outras 
empresas. Dos 30 jovens que participaram do 
Programa em 2017, nove foram contratados.

PROGRAMA APRENDER
O programa Aprender faz parte da plataforma de desenvolvimento e qualificação profissional da Seguros 
Unimed. É um incentivo à formação universitária e oferece e subsídios de 25% a 50% para cursos de 
graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Desde que o Programa Aprender foi criado, em 2005, 
mais de 500 colaboradores já receberam seu apoio
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“Incentivo à inovação – A Seguros Unimed tem a inovação com um 
de seus pilares estratégicos e, em 2017, lançou o programa Ideia de 
Valor para estimular a cultura de inovação entre os colaboradores. 

Foram 79 inscrições com foco nos pilares do Planejamento 
Estratégico. As três melhores ideias foram premiadas.”

SAÚDE E BEM-ESTAR
A Seguros Unimed valoriza a saúde e a qualidade 
de vida dos seus colaboradores. A área de 
Gestão de Pessoas ampliou o olhar para as ações 
relacionadas a esses temas em 2017.
Anualmente, são realizadas diversas campanhas 
preventivas pela Seguros Unimed, como saúde da 
mulher e do homem, doação de sangue e vacinação 
– esta última também estendida às famílias.

Em 2017, a área de Atenção à Saúde, em parceria 
com a Stormia, disponibilizou a plataforma 
de Saúde Web, um portal lançado durante a 
Semana Interna de Prevenção a Acidentes de 
Trabalho (Sipat) para mapear o perfil de saúde 
dos colaboradores. Esse diagnóstico vai auxiliar 
a área de Gestão de Pessoas a definir com mais 
efetividade as campanhas e os programas para 
2018.

Além disso, o Programa de Gerenciamento de 
Casos Complexos, disponível anteriormente 
apenas para os clientes de saúde, foi estendido 
para os colaboradores, que também passaram 
a ter à sua disposição serviços e um aplicativo 
para auxiliar no controle de doenças como 
obesidade, diabetes e hipertensão. Outro benefício 
que era destinado aos clientes e passou a ser 
acessível para colaboradores, a partir de 2017, é a 
plataforma Canguru, que faz parte do Programa 
de Gerenciamento da Gestação e permite às 
colaboradoras acompanhar pelo aplicativo, mês 
a mês, as transformações que ocorrem com a 
gravidez e o desenvolvimento do bebê.

Por ter maioria feminina em seus quadros – 67% 
dos profissionais são mulheres –, a Seguradora 
mantém o Programa Gestação Segura, exclusivo 
para o público interno.

As colaboradoras gestantes, as que estão em 
processo de adoção e as esposas de colaboradores 
podem preparar-se para receber seus bebês e 
trocar ideias com profissionais especializados 
com o Gestação Segura.

O programa contempla quatro encontros 
presenciais, mas que também podem ser 
acessados on-line. Os temas são: preparação para 
o aleitamento materno; tipos de parto e anestesia; 
atividade física na gestação e a prática da Shantala; 
a chegada do bebê, cuidados com a saúde do 
recém-nascido. Em 2017, a iniciativa foi estendida 

PROGRAMA 
GESTAÇÃO 
SEGURA

para as colaboradoras da Unimed do Brasil, já 
como um exemplo de sinergia nas ações de saúde 
com o Sistema Unimed.

O Gestação Segura disponibiliza, na matriz da 
Seguros Unimed, um espaço no ambulatório 
dedicado à coleta e ao armazenamento de leite 
materno.

O programa foi criado em 2009. Nos últimos dois 
anos, 68 colaboradoras participaram da atividade, 
sendo que no ano passado, o programa contou 
com 43 gestantes.
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SEGURANÇA NO TRABALHO

A Seguros Unimed preocupa-se com a segurança de seus colaboradores, alerta-
os sobre as situações de risco e os prepara para aderir às atitudes de prevenção 
de acidentes. A Companhia mantém um programa de Segurança e Medicina do 
Trabalho, tem sua Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa) e uma brigada de incêndio formada por 74 

colaboradores, especialmente treinados.
A Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho (Sipat) de 2017 teve como temas saúde, 
atividade física e colesterol e ainda lançou um aplicativo para mapear o perfil de saúde dos 
colaboradores.

REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS

O modelo de remuneração da Seguros Unimed 
é baseado na meritocracia, valorizando a alta 
performance e a demonstração dos valores da 
companhia.

Nosso pacote de Remuneração é compatível 
e competitivo em relação ao mercado 
Segurador, sendo composto pelos seguintes 
ítens: Salário Fixo, Benefícios, PPR – Programa 
de Participação nos Resultados e Incentivo de 
Vendas (para profissionais do Comercial)

Dentre os benefícios se destacam: Seguro 
Saúde, Plano Odontológico, Convênio 
Farmacêutico, Vale Refeição, Vale Alimentação, 
Vale Transporte, Estacionamento, Seguro de 
Vida e Acidentes Pessoais, Auxílio Creche e 
Babá, Previdência Privada, além de outros.

Ainda para facilitar o acesso dos colaboradores 
à diversão e cultura, a companhia estabelece 
parcerias para descontos em ingressos de 
cinema, teatro, shows e parques, via Cinemark 
e Bilheteria.com.

SEGURANÇA

DO TRABALHO

Página Seguros Unimed  |  Relatório de Sustentabilidade 2017 41



MELHORES EMPRESAS
Em um ano, a Seguros Unimed teve um aumento 
de quase nove pontos no Índice de Qualidade 
do Ambiente de Trabalho (IQAT) apontado pela 
pesquisa anual feita pela revista Você S/A, das 150 
melhores empresas para se trabalhar. O salto de 
patamar colocou a Seguradora na 185ª colocação 
no ranking nacional.

Considerando a avaliação dos colaboradores, 
as informações prestadas e as entrevistas feitas 
por uma jornalista da publicação, a Companhia 
alcançou índice de 81,7 pontos. O avanço foi 
superior ao do mercado. Em comparação à nota 
média das 150 empresas mais bem classificadas 
pela revista foi de 88,4 pontos, com crescimento de 
5,1 pontos frente à edição anterior. A Companhia 
evoluiu em todas as 12 dimensões avaliadas no 
estudo em comparação a 2016.

LÍDER EM PRÁTICAS DE RH
A Seguros Unimed está entre as cinco melhores 
seguradoras do Brasil, segundo a edição 2017 do 
anuário Época Negócios 360º. De acordo com 
a publicação, a Companhia ocupa a primeira 
colocação em Práticas de RH pelo quarto ano 
consecutivo. Também está entre as melhores 
em Desempenho Financeiro e Governança 
Corporativa.

No ranking geral, com a participação das 300 
melhores empresas de diversos segmentos, a 
Seguradora aparece na 75ª posição. Na lista das 
50 maiores seguradoras por prêmios emitidos 
líquidos, a Seguros Unimed está na 29ª colocação, 
subindo uma posição em relação ao ano anterior. 
No panorama geral do setor, aparece entre as 
maiores em resultados operacionais e as mais 
rentáveis.

Formandos do Programa Aprender.

Open House - 7 de abril.

Outubro Rosa.
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COOPERAR

Parceiros de Negócios
Corretores 

A Seguros Unimed tem seus corretores como 
parceiros importantes para a sustentabilidade de 
seus negócios. A Companhia investe em eventos, 
campanhas – como a Carteira Recheada – e 
plataformas para ampliar o relacionamento com 
esse público e garantir agilidade nos processos e 
nas transações.
O destaque do ano ficou para o aplicativo Calcule 
Mobile, desenvolvido em 2017 pela Stormia – 
célula de inovação da Seguros Unimed. O app 

foi lançado no início de 2018 para os corretores 
com o objetivo de facilitar o envio de propostas 
e o fechamento de negócios, tornando o processo 
mais ágil para o profissional e para o cliente. 
Como diferencial, a plataforma permite obter a 
assinatura do segurado no próprio dispositivo, 
com o uso de canetas touch. Disponível nas 
versões Android e iOS, o aplicativo tem como base 
a plataforma Calcule, já utilizada pelos corretores 
para simulação de propostas no site da Unimed.

CAMPANHA CARTEIRA RECHEADA
A campanha Carteira Recheada visa motivar 
os corretores a comercializar os produtos da 
Seguradora nos segmentos Vida, Previdência, 
Ramos Elementares e Odonto. A cada venda 
realizada, o corretor acumula pontos, que poderão 
ser trocados por prêmios listados em um catálogo 
disponível no site da campanha. Ali também é 
possível verificar o ranking de desempenho e a 
pontuação de cada participante. Os campeões de 
venda ganham até viagens internacionais. Em 
2017, 1.450 corretores se inscreveram.

E-COMMERCE E LOJA DO CORRETOR
O e-commerce funciona como um canal de vendas 
on-line para contatar os clientes e apresentar os 
produtos da Seguradora. Cada corretor, parceiro 
da Seguros Unimed, tem acesso a um espaço 
nessa plataforma – a Loja do Corretor. É possível 
personalizar a página, exibir a logomarca da 
corretora e promover campanhas de venda. O 
ambiente da Loja do Corretor é responsivo também 
para tablets e celulares.

PORTAL DO CORRETOR
O portal é uma plataforma para os corretores 
acessarem serviços, notícias e informações da 
Seguros Unimed. É possível realizar alguns 
procedimentos, como emitir documentos e 
verificar processos em ambiente digital. O site conta 
ainda com o Chat do Corretor, funcionalidade de 
comunicação rápida com a Seguradora para sanar 
dúvidas, fazer consultas e enviar documentos. A 
cada semana, novos conteúdos são publicados e a 
newsletter Conectados é enviada para o corretor, 
com os links para as principais novidades do 
portal. 

CANAL DO CORRETOR
Ponte entre o cliente e os fornecedores de serviços, 
este é um canal individualizado para rastrear 
demandas e aproximar o cliente da Seguros 
Unimed.
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Fornecedores

São diversos os fornecedores da Seguros Unimed. 
Eles se dividem entre profissionais e instituições 
de saúde de toda a rede de atendimento e do 
Sistema Unimed, produtores e distribuidores 
de insumos médicos, prestadores de serviços e 
corretores.
A Seguros Unimed dissemina, ao longo da 
sua cadeia de valor, os princípios de ética e 
compliance e a prática da responsabilidade social. 
Para isso, são incorporados aos contratos com seus 
fornecedores cláusulas referentes a questões de 

responsabilidade social.
Os princípios organizacionais da Companhia 
foram adicionados às Condições Gerais dos 
contratos no intuito de disseminar as boas práticas 
que são valorizadas pela Seguradora. Em 2017, 
fizeram parte da cadeia de valor 823 fornecedores 
fixos e uma rede de 4.513 prestadores de serviços 
esporádicos.
A seleção de fornecedores na Seguros Unimed 
segue um padrão que estabelece oito critérios de 
avaliação.

A avaliação dos fornecedores 
contratados é feita anualmente 
com os clientes internos que 
utilizam seus serviços para 
qualificar a entrega do produto 
ou serviço. A Companhia 
se certifica, ainda, de que os 
funcionários dos fornecedores 
que trabalham como terceiros 
em suas dependências – os 
quais atuam como prestadores 
de serviços nas áreas de 
limpeza, manutenção, portaria, 
segurança e estacionamento 
– tenham acesso aos mesmos 
benefícios e direitos trabalhistas 
que os colaboradores da própria 
Seguradora. Essa condição 
está presente em exigências 
contratuais.

Ferramentas de relacionamento
A Seguros Unimed utiliza sistemas específicos e protocolos para se relacionar com os seus fornecedores.

 SISTEMA SIMPLESMENTE USE

Centraliza os processos ligados aos fornecedores, 
como avaliações, contratos e documentação de 
apoio.

 SISTEMA GEM

Ferramenta do sistema de compras 
que facilita os processos de pagamento.
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Órgãos reguladores e entidades 
setoriais.
A Seguros Unimed cumpre o seu papel como uma 
das principais empresas do setor de seguros e 
mantém relacionamentos com agências públicas, 
instâncias de governo e organizações com o 
objetivo de participar do debate de questões 
políticas, legislativas e regulatórias que afetam a 
sua atividade.
Em 2017, participou ativamente das reflexões 
e discussões sobre as regulamentações da 

Saúde Suplementar. Esteve em reuniões 
setoriais, ministrou palestras e fez parte de 
debates promovidos por instituições ligadas à 
saúde. Também abordou o tema com a própria 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
e representantes do governo, na Câmara dos 
Deputados. O propósito foi apresentar os pontos 
de vista da Seguradora em Saúde Suplementar e 
nas demais áreas de atuação.

Governo e órgãos reguladores.
 • Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
 • Superintendência de Seguros Privados (Susep)
 • Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP)
 • Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)

Entidades setoriais.
 • Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização (CNSeg). A Seguros Unimed integra sete comissões internas da CNSeg, 
entre as quais as de Assuntos Jurídicos, Ética, Investimentos e Ouvidoria – sendo esta presidida pelo 
representante da Companhia
 • Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde)
 • Federação Nacional de Previdência e Vida (FenaPrevi)
 • Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg)
 • Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização do Estado de São Paulo (Sindseg-SP)
 • Associação Internacional de Direito do Seguro (AIDA)
 • Associação Regional para as Américas da Federação Internacional de Cooperativas e Mutualidades 
de Seguros (ICMIF/Americas)

Gestores e lideranças empresariais.

• Confederação Nacional das Empresas de 
Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Dirigentes e técnicos da Seguros Unimed 
também se reúnem com lideranças de outros 
setores empresariais para debater temas de 
governança e responsabilidade social, melhoria 
da gestão e cultura da inovação. Esses encontros 

acontecem em grupos que promovem o diálogo 
e a troca de boas práticas, como o Movimento 
Brasil Competitivo (MBC), o Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC), o Instituto Ethos 
de Empresas e Responsabilidade Social e o Comitê 
de Liderança em Comunicação (Clic).
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CUIDAR

Relacionamento 
com o Cliente
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Estreitar o relacionamento com os clientes, 
abrindo espaço para ouvir suas necessidades, 
dúvidas e reclamações e, a partir dessa escuta, 
enxergar oportunidades de melhorias, tem sido o 
foco de trabalho da Superintendência em Gestão 
do Cliente da Seguros Unimed.

A área, criada em 2016, tem sob gestão a Central 
de Relacionamento 24 horas, a equipe de Relações 
Empresariais e a área de Emissão e Faturamento. 
Durante o ano de 2017, o trabalho teve como um 

dos principais objetivos o combate às reclamações.
O Comitê de Clientes e Produtos foi implantado 
para ampliar o olhar e a forma de atendimento 
às demandas. Esse movimento, a fixação 
de indicadores e metas e, principalmente, o 
treinamento e o envolvimento das equipes, 
trouxeram resultados positivos, com queda 
expressiva no número de reclamações em todos os 
segmentos de negócios da Seguros Unimed, com 
destaque para Saúde e Odonto, onde se encontra o 
maior número de segurados.

Fonte: Instituto Ibero-brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC)
A Pesquisa de Satisfação 2017 mostra que a Seguros Unimed evoluiu nos processos de atendimento ao 
cliente. O resultado positivo refletiu no ranking das melhores empresas do país nesse quesito, publicado 
pelo instituto em parceria com a revista Exame. Nossa Companhia ficou em 39º lugar entre 115 citadas. Foi 
a primeira vez que a Seguradora apareceu na lista.
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Tratamento das reclamações.
Há dois anos, a Seguros Unimed desenvolveu 
um conceito diferenciado para o tratamento de 
reclamações. Foi criado um índice considerado 
adequado para reclamações, tendo em vista as 
operações e o número de clientes. Além disso, 
as gerências foram sensibilizadas e também 
trabalharam com metas de diminuição de 
reclamação para suas áreas. Isso é reflexo de um 
dos maiores investimentos da Companhia, que 
é a transformação cultural dos profissionais de 
atendimento.
Outra ação de destaque foi a melhoria na qualidade 
das respostas enviadas ao cliente. Para isso, foi 
realizada uma mobilização por meio de reuniões 
com grupos, participação em fóruns de gestão da 
empresa e visitas às áreas.

Fale Conosco.
O Fale Conosco está disponível no site da Seguros 
Unimed e funciona como um canal direto da 
Central de Relacionamento 24 horas, para tirar 
dúvidas sobre produtos, serviços e também 
acolher sugestões e reclamações.
O desafio de 2017 foi responder a todos os clientes 
em até 48 horas. Esse objetivo foi superado e, ao 
final do ano, todos os segmentos de atuação (Saúde, 

Odonto, Vida, Previdência e Ramos Elementares) 
responderam, grande parte da demanda, em 
menos de 24 horas.
Essa agilidade contou, entre outras ações, com 
a criação de uma biblioteca com padrões para 
respostas às questões mais recorrentes. Para 
contribuir com a boa compreensão do cliente, 
a Seguros Unimed também está investindo em 
cursos para os atendentes.

Satisfação do cliente.
A Central de Atendimento 24 horas implementou, 
desde 2015, uma pesquisa de reação ao atendimento 
e à eficiência dos canais. A Companhia iniciou 
o mapeamento dos feedbacks e a busca de 
oportunidades para ampliar seu relacionamento e 
atender de maneira diferenciada as necessidades 
do seu público. Alguns dos pedidos, por exemplo, 
trazem a humanização no atendimento, com a 
solicitação de ter o nome do atendente que envia a 
resposta eletronicamente.

O indicador de controle de abandono da Central 
de Atendimento teve avanço ao longo do ano, 
chegando, em dezembro, a uma taxa inferior a 5% 
nas suas áreas de atuação.
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Clientes mais satisfeitos.
Pesquisa interna de satisfação, feita pela Central de Relacionamento 24 horas, mostra que mais de 75% 
dos problemas, em todos os segmentos, foram resolvidos. Além disso, a maior parte dos clientes deu nota 
4 e 5 em mais de 90% dos atendimentos realizados.
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Comparativo do volume de atendimento na Ouvidoria

COMITÊ DE CLIENTES
Com o intuito de ampliar o atendimento ao 
segmento empresarial, a Seguros Unimed mudou 
o nome do Comitê de Sinistros para Comitê 
de Produtos e Clientes. O trabalho começou a 
abordar outras informações importantes para a 
empresa, além da sinistralidade, como avaliação 
de satisfação de seus empregados, informações 
de prevenção e cuidados com a saúde, referentes 
aos maiores problemas encontrados em sua 
população. 

MONITORAMENTO ANS
O trabalho com foco na redução de reclamações 
feita pela Companhia contribui para a boa avaliação 
junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). A Unimed Seguros Saúde S.A, empresa que 
concentra as atividades no segmento de Saúde da 
Seguros Unimed, ficou na Faixa 0, correspondendo 

OUVIDORIA
A Ouvidoria da Companhia é um canal direto para 
aprofundar o debate das dúvidas dos clientes, 
além de esclarecer questões mais complexas. 
Ao procurar o setor, o cliente terá uma resposta 
mais rápida. A Ouvidoria tem papel estratégico 
no ganho de efetividade da Seguros Unimed e na 
identificação de oportunidades de melhorias. Em 
2017, a Ouvidoria registrou um acréscimo de 53,5% 
em seus atendimentos e uma diminuição de 4,2% 
em casos registrados junto a órgãos do setor da 
saúde.

à melhor classificação no monitoramento da 
ANS, em 2017. A Unimed Odonto, sob gestão da 
Companhia, não teve seu indicador contemplado, 
pois o seu número de reclamações foi inferior ao 
mínimo necessário para cálculo.
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O ano de 2017 significou um salto 
qualitativo para a Seguros Unimed em 

prevenção e promoção à saúde. 

Além de incrementar os programas já existentes 
para seus beneficiários, a Seguradora investiu em 
sistemas que integraram as áreas, fomentando um 
trabalho mais colaborativo, que é a essência do 
cooperativismo. Assim, o nível de engajamento 
entre as equipes em prol dos clientes foi 
consideravelmente ampliado.

Com a melhoria de sistemas e processos, foi 
possível acompanhar mais de perto a jornada 
do cuidado com o paciente, dando foco maior à 
atenção primária à saúde. O objetivo é mais do que 
garantir que o cliente tenha acesso aos cuidados 
contratados, é de orientá-lo no uso da rede de 
serviços para que tenha um tratamento mais 
efetivo de seus problemas de saúde.

A área de Atenção à Saúde visitou clientes – 
grandes empresas – para desenvolver, em parceria, 
ações de prevenção e orientação no setor e oferecer 

Cuidando de Perto.
O Cuidando de Perto foi lançado em 2016 com um 
conceito diferenciado de assistência ao cliente, 
com o olhar para o indivíduo e para sua qualidade 
de vida. Todos os segurados, independentemente 
da idade ou da condição de saúde, podem 
participar.
Com o programa, o cliente tem à sua disposição 
maior atenção e coordenação das ações de 
saúde de acordo com suas necessidades, como 
orientação para rede assistencial, educação em 

CUIDAR

Promoção da Saúde 
e Prevenção

o melhor serviço, com o menor custo assistencial 
possível. Outras ações incluíram controlar de 
maneira sistêmica os sinistros.

A combinação dessas iniciativas e a ampliação 
do programa Cuidando de Perto – voltado 
principalmente aos beneficiários com condições 
crônicas e gestantes – gerou redução de 3% no 
número de sinistros comparado ao ano de 2016 
(verificar validação desta informação, não foi 
informada pela área responsável pelo Programa). 
O programa de casos crônicos demonstrou num 
estudo retrospectivo comparativo entre duas 
populações com característica similares de 
utilização, no período de 9 meses, redução da 
sinistralidade 25%, quando comparado a esta, 
para uma população de 350 segurados Essa 
queda, diante de uma carteira de 500 mil vidas em 
Saúde, contribuiu de maneira significativa para os 
resultados da Companhia.

saúde, aconselhamentos para hábitos de vida 
saudável e agilidade nos processos regulatórios .
Em 2017, a Companhia ampliou seus esforços 
no apoio aos segurados com objetivo de atender 
às gestantes e segurados com fator de risco para 
desenvolvimento de doenças crônicas. através 
do lançamento de aplicativos e tecnologias para 
auxiliar no controle de problemas como diabetes, 
hipertensão e sobrepeso.
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GERENCIAMENTO DE CASOS 
COMPLEXOS
A Seguros Unimed coloca à disposição de 
seus segurados o Programa de Gerenciamento 
de Casos Complexos, que possui uma equipe 
multidisciplinar para telemonitoramento clínico 
e visita domiciliar de beneficiários portadores 
de doenças crônicas. Além disso, apresenta ao 
segurado uma rede preferencial de especialistas 
com melhor desempenho clínico, incluindo 
oncologia.

CUIDADO COM AS GESTANTES
O núcleo de Promoção e Atenção à Saúde oferece 
acompanhamento às seguradas gestantes, 
identificando situações que possam levar a 
complicações, orientando sobre os cuidados 
oferecidos e incentivando na escolha do parto 
normal quando for seguro fazer essa opção.
Também disponibiliza dois recursos digitais: 
a plataforma Canguru e o chatbot, para que 
a gestante possa acompanhar mês a mês as 
transformações que ocorrem com a gravidez e o 
desenvolvimento do bebê, bem como tirar suas 
dúvidas. Essa iniciativa tem gerado participação e 
até elogios.

OUTRAS AÇÕES
• Rede preferencial para maternidades com maiores índices de partos normais.

• Rede preferencial ambulatorial para obstetras com melhor desempenho clínico.

• Aplicativos para monitoramento clínico de gestantes de baixo risco.

• Coaching e monitoramento de saúde.

Tecnologias a favor da saúde.
Estar próximo do segurado, atualmente, significa 
dispor de plataformas digitais com informações e 
canais de relacionamento para agilizar condutas 
e oferecer promoção e prevenção à saúde e 
qualidade de vida.
Nesse sentido, a Seguros Unimed tem um site 
dedicado à área com informações e orientações 
aos segurados. Também oferece coaching de saúde 

por chatbot para grupos de pacientes crônicos 
(diabetes, hipertensão, obesidade) e gestantes. 
Qualquer beneficiário pode dispor desse cuidado 
e é contatado da maneira que preferir, por SMS, 
WhatsApp, Facebook Messenger, telefone ou 
e-mail. O objetivo é oferecer um cuidado integral 
em todas as fases da vida, usando diversas 
tecnologias.
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CUIDAR

Produtos
O ano de 2017 significou um novo 
olhar para o portfólio de produtos 

da Seguros Unimed.
Pautada por mudanças na legislação, pela 
adequação às demandas do mercado ou pela visão 
de oportunidades de negócios frente às novas 

Destaques dos segmentos de negócios em 2017

Essencial: um novo produto
As empresas desejam garantir o cuidado com a 
saúde de seus colaboradores alinhado à gestão 
eficiente dos custos assistenciais. Diante desse 
desafio, a Seguros Unimed desenvolveu, no 
segundo semestre de 2017, o Unimed Essencial. 
Lançado no início de 2018, o seguro é voltado às 
empresas de grande porte e pode ser contratado a 
partir de 100 vidas.
Estão disponíveis quatro modalidades para 
contratação, com acomodação em apartamento 
ou enfermaria e possibilidade de coparticipação. 
Todos garantem cobertura dos procedimentos e 
eventos em saúde previstos pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), mas são para uso 
apenas na região da capital paulista e em alguns 

SAÚDE
Operando desde 1992 em território nacional, a 
Companhia vem enfrentando desafios com o alto 
custo da assistência à saúde e o uso indiscriminado 
de tecnologias para diagnósticos. Esse cenário 
se tornou ainda mais desafiador nos últimos 
anos, por conta da crise econômica no Brasil 
e, consequentemente, da redução do número 
de vidas nas empresas devido às demissões e 
às revisões dos benefícios em busca de custos 
reduzidos.
Mesmo diante desses desafios, o negócio Saúde 
apresentou resultados positivos (veja mais detalhes 
em A Seguradora – Desempenho Financeiro), 

necessidades, a Companhia iniciou um trabalho de 
revisão e incremento dos produtos nos segmentos 
em que atua.

pautados na busca de novos contratos e melhores 
negociações com os clientes ativos. Em 2017, a 
área de Saúde realizou transformações em seu 
portfólio para melhor se adequar às necessidades 
dos segurados e ao mercado.

No fim do ano, teve início um trabalho de 
reestruturação do Seguro PME (Pequenas e 
Médias Empresas), com o propósito de rever seu 
posicionamento frente ao mercado e trabalhar 
com valores mais competitivos. O novo PME será 
lançado ainda no primeiro semestre de 2018.

municípios do Estado de São Paulo (Barueri, 
Diadema, Mauá, Osasco, Ribeirão Pires, Santo 
André, São Bernardo do Campo e São Caetano do 
Sul). Os casos de emergência podem ser atendidos 
em todo o território nacional, por meio das 
Unimeds.
Essa rede de atendimento mais funcional garante 
a previsibilidade de reajuste e valor mais acessível, 
mesmo com cobertura de atendimento de um ano 
para dependentes do plano no caso de falecimento 
do titular. Além disso, os clientes têm descontos 
em medicamentos ao apresentar a carteirinha do 
seguro contratado nas farmácias conveniadas. A 
intenção é levar esse modelo para outras cidades, 
como Brasília, ainda em 2018.
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ODONTO
A saúde bucal é cada vez mais valorizada no Brasil, 
e os seguros odontológicos têm apresentado 
aumento no número de beneficiários nos últimos 
anos. A Unimed Odonto é responsável por mais de 
328 mil vidas.
A área de Odonto viveu também muitas 
mudanças, a começar por sua alteração societária, 
na qual a Seguros Unimed adquiriu as ações da 
Federação Minas (veja mais detalhes no capítulo 
A Seguradora). Desde o início de 2017, vem sendo 
realizado um mapeamento da Rede Credenciada, 

possibilitando a qualificação e a busca de novos 
profissionais para ampliar a rede nacional. 
Esse trabalho foi o alicerce para as mudanças 
operacionais e os novos produtos que serão 
lançados em 2018.
O trabalho para controle de sinistralidade também 
se destacou em 2017 e gerou redução de 10% 
em comparação a 2016. No ano passado, ainda 
ocorreram vários investimentos em tecnologias, 
como aplicativos (Guia Odontológico) e portais.

VIDA
O segmento Vida contribui, significativamente, 
para o resultado da Companhia, além de ter o 
portfólio que mais atende ao Sistema Unimed, 
pois cerca de 80% dos médicos cooperados são 
segurados.
Um dos produtos de maior adesão é o Renda por 
Incapacidade Temporária (Serit), que garante 
indenização em caso de afastamento de trabalho. 
Para facilitar a comercialização do produto, a 
Seguros Unimed lançou, em 2017, um aplicativo 

PREVIDÊNCIA PRIVADA
O segmento de Previdência é bem estabelecido e 
reconhecido não só por todo o Sistema Unimed, 
mas por ser o responsável por gerir o Fundo de 
Pensão Multipatrocinado. Também se destaca 
entre os 10 maiores seguradores do Brasil. Em 2017, 
mais uma vez, o segmento alcançou resultados 
satisfatórios, com R$ 1,86 bilhão em fundo de 
previdência, cerca de 20% superior ao ano de 2016.
A solidez dos fundos e os bons rendimentos 
resultaram em reconhecimento no mercado e em 
espaço na mídia. No Guia da Previdência Valor/
FGV 2017, o fundo Unimed RV 15 foi apontado 
como um dos melhores investimentos, sendo o 
segundo colocado entre os fundos com as mesmas 
características.

no qual o corretor pode fazer a cotação e a venda 
do Serit.
Mudanças também ocorreram no Seguro Capital 
Global, que teve ampliação de suas coberturas. O 
Vida em Grupo passou de 13 para 19 coberturas, e o 
Acidentes Pessoas ficou com 15 coberturas. Houve 
ainda inclusão de 10 novas assistências, como 
possibilidade de uma segunda opinião médica, 
assessoria profissional, orientação financeira, 
assistência psicológica e nutricional.

Outro fato relevante de 2017 foi a renovação da 
marca do Fundo Uni+Prev Multipatrocinado, que 
passou a se chamar Fundo de Pensão Multicoop. 
A mudança do nome, além do novo conceito 
visual, está alinhada ao foco estratégico do fundo, 
que tem como principais clientes as entidades 
cooperativas, além do Sistema Unimed. Com isso, 
ocorreu também a reformulação do portal do 
participante, facilitando a navegação e o acesso a 
serviços como rentabilidade, análises do cenário 
econômico, consulta a saldos e extratos e emissão 
de boletos.
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RAMOS ELEMENTARES
A Seguros Unimed iniciou sua atuação em seguros 
de Ramos Elementares (RE) há três anos e vem 
obtendo crescimentos anuais significativos em 
sua participação de mercado e no atendimento às 
necessidades do Sistema Unimed. O ano de 2017 
foi o primeiro em que os Seguros Patrimoniais – 
que fazem parte do RE – alcançaram resultados 
positivos, cumprindo a meta estipulada pela 
Companhia.
O segmento se mostra como uma das grandes 
oportunidades de negócios, principalmente 
em seguros de Responsabilidade Civil (RC), que 
encontram uma demanda significativa dentro do 
Sistema Unimed. Em 2017, houve consolidação 
do RC Médicos e do RC Instituições – este último 

ainda oferece como benefício aos hospitais e 
clínicas uma metodologia de combate a infecções 
hospitalares, com biologia molecular. Essa 
inovação faz parte do modelo de cuidado em 
que a Seguros Unimed investe para melhorar os 
resultados de seus segurados.
Outro produto desenvolvido – por determinação 
da Susep – foi o Unimed D&O. É um seguro de 
Responsabilidade Civil para Administradores e 
Diretores de instituições, preservando a segurança 
financeira e os bens pessoais desses executivos. 
Ainda em 2017, o seguro Unimed Empresarial teve 
suas condições gerais alteradas, com inclusão de 
20 novas coberturas.

CUIDAR

Rede Credenciada
Formada por médicos, clínicas especializadas, 
laboratórios e hospitais, a Rede Credenciada 
de Saúde da Seguros Unimed é composta 
principalmente pelas Singulares – Unimeds 
em todo o Brasil – e por outros profissionais e 
instituições de saúde. Cooperativismo e parceria 
traduzem o relacionamento entre a Seguradora 
e seus parceiros de negócio. Essa proximidade 
gera ainda outras oportunidades, pois muitos 
prestadores de serviço também são clientes ao 
adquirirem produtos de seguros e previdência 
privada da Companhia.
Em 2017, a Seguros Unimed continuou seu trabalho 
de organização, incremento e qualificação de sua 
Rede Credenciada, exercitando as oportunidades 
de cooperativismo com o Sistema Unimed.
As ações tiveram como foco a melhoria da atenção 

personalizada ao segurado, o cuidado efetivo do 
cliente com maior qualidade e o uso adequado 
de recursos. Para isso, a Companhia iniciou 
um trabalho com indicadores que apontam os 
melhores resultados assistenciais para avaliar os 
serviços prestados por hospitais, ambulatórios e 
demais parceiros.
Foi formado um Comitê com Auditores e 
Junta Médica para opinar sobre a indicação de 
tratamentos, exames diagnósticos e procedimentos 
pela Rede Credenciada com objetivo de oferecer 
ao segurado o serviço de saúde mais adequado 
para seu caso.
Ainda nesse caminho de atenção integral à saúde, 
em 2017, a Seguros Unimed, em parceria com 
a Central Nacional Unimed (CNU), inaugurou o 
primeiro Núcleo de Atendimento Unimed.
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NÚCLEO DE ATENDIMENTO 
UNIMED
Em busca de inovações para a melhoria contínua 
da assistência à saúde, em setembro de 2017, a 
Seguros Unimed e a CNU inauguraram o Núcleo 
de Atendimento Unimed (NAU), no bairro do 
Tatuapé, na Zona Leste da capital paulista.
O objetivo é oferecer, a todo segurado, um conceito 
de atenção integral à saúde – no qual uma equipe, 
liderada pelo médico de referência, acompanha 
a pessoa ao longo da vida. A maior parte dos 

atendimentos é resolvida por essa equipe, que 
encaminha o paciente para especialistas e exames, 
sempre que necessário, e os orienta na melhor 
jornada para o cuidado com a saúde.
O NAU funciona de segunda-feira a sábado 
e presta atendimento por ordem de chegada, 
com especialistas de clínica médica, pediatria 
e ortopedia. No local, são realizados exames 
laboratoriais, análises clínicas, raio-x e ultrassom.

GUIA MÉDICO NO CELULAR
Outro destaque do ano de 2017 foi o investimento 
no desenvolvimento dos aplicativos do Guia 
Médico Inteligente e Guia Odonto. O objetivo 
é facilitar o acesso dos beneficiários à Rede 
Credenciada.
No Guia Médico Inteligente, além de o segurado 
ter à disposição toda a Rede Credenciada da 
Seguros Unimed, ele consegue verificar a avaliação 
dos serviços e dos profissionais, pois o aplicativo 
oferece o referenciamento de prestadores por 
especialidade e região, conforme desempenho 

OUTRAS FACILIDADES E SERVIÇOS
Educação à Distância para Rede de Atendimento
A Seguros Unimed oferece aos profissionais de 
atendimento da Rede Credenciada cursos de 
gestão, comunicação empresarial e negociação. Os 
treinamentos são realizados por uma plataforma 
virtual.

assistencial, de acordo com indicadores clínicos e 
operacionais estabelecidos pela operadora.
Na área de Odonto também ocorreram 
investimentos em plataformas digitais. Em 2017, 
foi lançado um aplicativo no qual o beneficiário 
consegue consultar a Rede Credenciada por SMS e 
ter acesso aos profissionais melhores avaliados. E, 
em 2018, serão lançados um portal e um aplicativo 
para os odontologistas credenciados, além de um 
novo Guia Odonto para os segurados, que inclui 
referências dos profissionais da Rede Credenciada.

Odonto 360º
O programa oferece aos profissionais de 
atendimento credenciados à Unimed Odonto 
cursos on-line de capacitação em gestão e 
educação financeira, informativos operacionais e 
workshops.
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INOVAR

Programa Institucional 
de Inovação
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Redesenho da experiência digital
A equipe da Stormia mapeou a jornada digital de 
corretores, estipulantes, segurados e beneficiários 
das áreas de Saúde e Proteção Financeira. O 
objetivo foi identificar suas necessidades e 
criar ferramentas tecnológicas para facilitar 
o relacionamento desses públicos com a 
companhia e promover facilidade, agilidade, 
eficiência, satisfação e bem-estar. O resultado foi o 
desenvolvimento de um aplicativo para o corretor 
fazer cotações, com um canal para esclarecimento 
de dúvidas por meio de chatbot.

Novos negócios e parcerias
A célula de inovação atua em parceria com 
consultorias especializadas nesse assunto e com 
instituições de ensino, desenvolvendo desde 
aplicativos até plataforma digital completa de 
serviços aos clientes. Um exemplo disso é o 
aplicativo Guia Odonto & Guia Médico, criado 
para ampliar a taxa de engajamento do segurado 
e verificar o modelo do trajeto que o cliente faz no 

A missão desse programa é acelerar projetos 
digitais – cuja estratégia é chamada de Go Digital 
– e tornar a Seguros Unimed referência em 
transformação digital em seu setor.
O destaque para esse avanço foi o lançamento, 
em março de 2017, da Stormia – célula de 
inovação digital – para catalisar a estratégia de 
transformação digital da Companhia, com modelo 
ímpar de atuação nesse segmento. Trabalhando em 
ambiente separado da sede da Companhia, em um 

A Stormia em 2017

coworking, a equipe da Stormia tem um espaço de 
pesquisa e experimentação de soluções digitais, 
com maior liberdade e velocidade de criação. 
Assim, ela pode dedicar-se exclusivamente aos 
projetos tecnológicos e envolver profissionais 
da Seguros Unimed por demanda de projeto. No 
ano passado, esse time trabalhou em três frentes: 
redesenho da experiência digital; novos negócios 
e parcerias; e aceleração de projetos.

cuidado com sua saúde, a fim de orientá-lo para o 
tratamento mais eficiente e, assim, reduzir as taxas 
de sinistralidade. Também trabalhou na plataforma 
Saúde Web, lançada durante a Semana Interna de 
Prevenção a Acidente de Trabalho (Sipat), para 
mapear o perfil de saúde dos colaboradores da 
Seguros Unimed, em conjunto com as áreas de 
Atenção à Saúde e Recursos Humanos.

Aceleração de projetos
Nessa frente de trabalho, a célula de inovação atua 
de forma integrada com as equipes da Seguros 
Unimed para dar apoio e acelerar projetos da 
Companhia utilizando a metodologia da Stormia, 
que agiliza o desenvolvimento das ideias, a 
contratação de fornecedores e a entrega da 
solução. Em 2017, foram iniciados três projetos: 
portais de serviços para corretores, ferramentas 
para reembolso digital e autoatendimento para 
beneficiários.
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Além das iniciativas realizadas pela Stormia, 
outras ações ocorreram internamente com foco 
no futuro digital da Seguros Unimed. Uma delas 
é o Projeto Gdai (Gerência de Desenvolvimento 
e Análise da Informação), que vem atuando na 
melhoria dos portais e no desenvolvimento de 
plataformas para padronização e integração da 
base de dados. Os objetivos são facilitar a inclusão 
de informações pelas áreas de forma autônoma e 

Colaboradores na Stormia

Colaboradores visitando a Stormia

Stormia

permitir que as lideranças consultem esses dados 
para auxiliar em suas decisões. No fim de 2017, 
teve início o projeto Digital+ que, gradativamente, 
deverá substituir contratos em papel por digital 
utilizando uma ferramenta que faz o rastreamento 
dos e-mails referentes aos contratos, registrando 
o envio, a entrega e a leitura e ainda permitindo a 
assinatura do documento por DocuSign.
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INOVAR

Programa Ideias de Valor

Ideias de Valor em 2017

•  79 ideias inscritas

•  63% no pilar Futuro Digital

•  37% em Diversificação de Riscos

•  67 ideias do total foram avaliadas pelos líderes e pré-classificadas

•  13 ideias finalistas, consideradas viáveis para implantação

•  3 projetos vencedores: Aplicativo de Aviso de Sinistro Serit Digital; Aplicativo Corretor 
  Digital; Integração Sistêmica de Autorizações e Reembolso

Lançado em abril de 2017, o Programa Ideias de 
Valor está alinhado aos pilares do mapa estratégico 
da Seguros Unimed, incluindo a Cultura de 
Inovação, e se propõe a estimular e reconhecer o 
pensamento criativo e o trabalho em equipe que 
trazem bons resultados para a Companhia.
No primeiro ciclo do programa, os colaboradores 

Vencedores - Ideias de ValorFinalistas - Ideias de Valor Vencedores e Diretoria - Ideias de Valor

foram convidados a enviar ideias com foco em 
Diversificação de Riscos e Futuro Digital. Um 
comitê avaliou as sugestões recebidas e as enviou 
para as áreas impactadas. As iniciativas aprovadas 
recebem apoio para implementação, e as três 
melhores ideias ganham prêmio em vale-compras 
e outros reconhecimentos.
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INOVAR

Inova + Saúde

Realizado pelo terceiro ano consecutivo, pela 
Seguros Unimed em parceria com a Unimed do 
Brasil, o Prêmio Inova+Saúde é uma iniciativa visa 
fomentar e reconhecer projetos bem-sucedidos 
de inovação em gestão ou práticas assistenciais. 
O propósito é disseminar o conhecimento 
gerado entre as cooperativas e contribuir para 
o desenvolvimento sustentável dos sistemas de 
saúde. Dessa forma, a Unimed se posiciona como 
agente catalisador da evolução no setor.

Essa é mais uma ação que fortalece a Cultura de 
Inovação e a amplia a cooperação com o Sistema 
Unimed.

No primeiro ano do prêmio, em 2015, foram 
inscritos 39 trabalhos das Unimeds. Um ano 
depois, o número saltou para 151 boas práticas 
e, em 2017, as inscrições atingiram 190, com 59 
cooperativas participantes. Para selecionar os 
finalistas, a Companhia conta com um time de 
jurados externos e especializados nos temas das 
trilhas.

Em 2017, entre os convidados estavam Luiz Peres 
Neto, doutor em Comunicação e professor da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM); 
Caio Magri, diretor-presidente do Instituto 
Ethos; Ana Paula Viegas Pereira, economista, 

A premiação é dividida em categorias, 
denominadas trilhas:

• Marketing

• Sustentabilidade

• Epidemiologia

• Gestão de Pessoas

doutora e mestre em demografia e consultora 
em informações estratégicas e inteligência de 
negócios; e Eugênia Sofal, psicóloga, terapeuta 
ocupacional e consultora para desenvolvimento 
profissional de lideranças e grupos estratégicos.

Como premiação, as Unimeds campeãs em cada 
trilha visitaram o Garfield Innovation Center – 
Kaiser Permanente, o maior centro de inovação da 
área de saúde dos Estados Unidos, na Califórnia, 
para conhecer referências e práticas de sucesso na 
área da saúde.

A Seguros Unimed entregou ao Sistema Unimed, 
também em 2017, o Banco de Inovação – um espaço 
virtual de conhecimento que reúne os trabalhos 
inscritos nas três edições do Prêmio Inova+Saúde.
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TRILHA DE EPIDEMIOLOGIA E 
CASE DO ANO
Unimed Joinville: “UTI de portas abertas e suas 
implicações na incidência de delirium”

TRILHA DE GESTÃO DE PESSOAS
Unimed Belo Horizonte: “Educação continuada no 
atendimento móvel muda perfil de corpo clínico e 
atrai médicos cooperados”

Vencedores do Prêmio Inova+Saúde em 2017

Premiação Inova mais Saúde Vencedores

Premiação Inova mais Saúde Vencedores e Diretoria

TRILHA DE MARKETING
Unimed Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Nova 
Odessa: “Sua falta faz falta”

TRILHA DE SUSTENTABILIDADE
Unimed Belo Horizonte: “Programa de 
Compliance”
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VISÃO DA SUSTENTABILIDADE

Forma de Gestão
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Tendências e influências

Há dois anos, a Seguros Unimed desenvolveu 
um conceito diferenciado para o tratamento 
de reclamações. O mundo está em constante 
transformação e a Seguros Unimed sabe que as 
tendências globais são rapidamente incorporadas 
localmente, e que a influência de fatores sociais 

e ambientais representam muitos riscos, mas 
também oportunidades aos negócios. Desta forma, 
e empresa avalia seu contexto externo com muita 
atenção, gerando insights significativos à gestão e 
planejamento estratégicos da empresa.

Geração de valor
Os produtos e serviços oferecidos pela Seguros 
Unimed têm como base sua origem cooperativista 
e sua essência de cuidado com as pessoas. É dessa 
forma que a empresa gera valor social ao zelar pela 
saúde de seus parceiros e proteger seu patrimônio. 
Veja, abaixo, alguns destaques de 2017:
A Companhia entende a importância do 
contexto interno e externo em suas operações 
e articulou uma estrutura dedicada à definição 
e ao desdobramento dos temas materiais de 
sustentabilidade, aqueles considerados mais 
relevantes para a Seguradora e para seus públicos 
de relacionamento.

Além disso, visando expandir seu impacto 
positivo na sociedade, investe em ações sociais 
focadas em qualidade de vida, como incentivo 
ao esporte e à cultura, e na proteção dos recursos 
naturais por meio do uso consciente em suas 
operações. Essas iniciativas são incentivadas pela 
área de Sustentabilidade, definida como uma 
área de apoio da Seguros Unimed, permeando 
toda a organização. Acesse os capítulos de Meio 
Ambiente, Comunidade, Esporte e Cultura para 
mais detalhes.
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Conquistas do ciclo 2014-2017

O Diagnóstico de Sustentabilidade da Seguros 
Unimed foi realizado em 2014 e teve como um de 
seus resultados a definição dos temas materiais 
para o ciclo 2014-2017. Esses temas passaram por 
uma revalidação dos anos de 2015 e 2016 e foram 
os grandes norteadores de projetos e ações de 
melhoria da Seguradora. São eles:

– 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 de clientes

QUALIDADE DO SERVIÇO E 
ATENDIMENTO
Buscar um relacionamento parceiro, transparente 
e ágil para antecipar e responder às necessidades 
do cliente. Oferecer serviços e atendimento de 
qualidade, respeitando o cliente, como indivíduo, 
e não apenas como comprador.
Para garantir uma boa relação com seus clientes 
e aprimorar sua gestão, em 2015, a Seguros 
Unimed criou a Superintendência de Gestão de 
Cliente, que tem como missão implantar e gerir 
soluções simples e com qualidade, voltadas à 
entrega e ao atendimento dos produtos e serviços, 
a custos e prazos competitivos. No âmbito dessa 
Superintendência, foram formados comitês de 
acompanhamento e monitoramento dos clientes, 
direcionando ações relacionadas à qualidade de 
vida.
Outra iniciativa da companhia é o Guia Médico 
Inteligente, que facilita a busca por especialistas 
e região.
Um dos resultados dessas ações foi a melhora 
significativa da classificação da Seguros Unimed 
no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar 
(IDSS) da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). A Seguradora fechou 2017 com 0,8509.
Para mais detalhes, veja o capítulo Cuidar.

EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
PARA CLIENTES
Educar e orientar os clientes e a sociedade sobre a 
dinâmica, a importância e o uso correto do seguro, 
como parte do planejamento financeiro. Promover 
a comunicação em linguagem clara e simples, 
facilitando o entendimento de produtos e serviços 
no momento da compra e da utilização.
Entre 2014 e 2017, a Seguros Unimed aprimorou 
sua comunicação com seus clientes, facilitando 
a compreensão dos contratos firmados e dos 
materiais informativos didáticos, como o Manual 
de Previdência. Além disso, foi criada a Academia 
de Vendas para o setor comercial e para os 
corretores a fim de capacitá-los na comunicação 
sobre os benefícios dos seguros. 

GESTÃO DA CADEIA DE VALOR
Promover uma relação de confiança e parceria 
com o Sistema Unimed e com corretores, serviços 
credenciados e fornecedores, por meio do diálogo 
e da capacitação. Incentivar e disseminar as 
melhores práticas, fortalecendo os produtos e os 
serviços oferecidos pela Seguros Unimed.

Após um mapeamento de demandas dos 
corretores, que são o principal canal de distribuição 
dos produtos da Seguradora, foi desenvolvido o 
Calcule Mobile, um aplicativo que permite maior 
performance do corretor, trazendo agilidade, 
acesso a cotações off-line e transmissão de 
propostas com assinatura do segurado de forma 
on-line.

O Conexão Seguros Unimed, portal focado no 
relacionamento com o Sistema Unimed, com 
o setor cooperativista e com a área de saúde. 
Fornece conteúdo relevante sobre boas práticas, 
tendências setoriais e insights diversos.

Para outras iniciativas, acesse os capítulos Cuidar  
e Cooperar.
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INOVAÇÃO DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS RESPONSÁVEIS
Promover a inovação em produtos, serviços e 
processos, considerando as mudanças de mercado 
e as expectativas dos clientes, incorporando 
atributos socioambientais.
O Intercorrência Segura é um produto da Seguros 
Unimed que será oferecido a instituições de saúde 
para pagamento das despesas com médicos e 
hospital decorrentes de intercorrência ocorrida 
durante um procedimento ou em até 72 horas após 
a alta, não comprometendo o recurso financeiro do 
segurado e garantindo o tratamento dos pacientes. 
Saiba mais sobre esse seguro no capítulo Cuidar .

Veja, no capítulo Inovar, como a Seguros Unimed 
está investindo da inovação.

PRIVACIDADE E SEGURANÇA DE 
DADOS DE CLIENTES
Estabelecer e manter sistemas e procedimentos 
para tratamento de dados que sejam seguros 
e protejam a privacidade dos clientes e dos 
fornecedores.
Atualmente, a Companhia tem um sistema 
de informação mais seguro e protocolos mais 
robustos. Nos últimos anos, passou por diversas 
auditorias preocupados com a privacidade e a 
segurança de dados dos seguradores e obteve 
resultados satisfatórios em todas elas.

O ciclo 2014-2017 foi um período de grandes 
avanços e muitos aprendizados, que têm 
direcionado a Companhia a buscar um patamar 
mais elevado nas práticas de sustentabilidade.

Em 2017, a Seguros Unimed deu mais um salto na 
gestão da sustentabilidade. Com o apoio da alta 
liderança, está caminhando para uma integração 
cada vez mais alinhada à sua estratégia de negócios

Nesse avanço, o planejamento da sustentabilidade 
está sendo apoiado pela ABNT NBR ISO 26000, 
compilação de diretrizes sobre Responsabilidade 
Social que tem como objetivo guiar as empresas 
que desejam incorporar considerações 
socioambientais em suas decisões e se 
responsabilizam pelos seus impactos na sociedade 
e no meio ambiente.

A definição das prioridades do novo ciclo de gestão 
teve como base os sete temas centrais da ISO 
26000, norma internacional com diretrizes sobre 
responsabilidade social, e sua relevância para o 
sucesso do negócio e para as partes interessadas, 
incluindo órgãos reguladores, clientes, parceiros 
de negócio, colaboradores, entre outros.

Os sete temas da ISO 26000:

• Governança organizacional;
• Direitos humanos;
• Práticas trabalhistas;
• Meio ambiente;
• Práticas leais de operação;
• Questões dos consumidores;
• Envolvimento e desenvolvimento da 
comunidade.

O próximo ciclo se iniciará com a renovação 
das prioridades de atuação, que, além da ISO 
26000, considera tendências da sociedade, novas 
economias e inovação. São essas prioridades que 
irão nortear as ações estratégicas e de investimento 
social da Seguradora, dotando a companhia de 
projetos e ações de maior impacto na sociedade e 
conexão com seu propósito.
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Cuidado no dia a dia

Como parte da sociedade, a Companhia assume 
o compromisso com a preservação do meio 
ambiente. As operações da Seguros Unimed, por 
sua natureza, não provocam impactos ambientais 

Programa Atitude Sustentável

As instalações da Seguros Unimed, em São 
Paulo, incorporam a sua estrutura princípios 
de ecoeficiência, em sintonia com o cuidado 
ambiental. Com localização central na cidade, 
os prédios possuem equipamentos para melhor 
aproveitamento da água e da energia. Além disso, 
parte do mobiliário já utiliza madeira certificada 
pelo Conselho de Manejo Florestal (FSC, na sigla 
em inglês).

VISÃO DA SUSTENTABILIDADE

Meio Ambiente

significativos. Nesse sentido, adota práticas 
sustentáveis no dia a dia, por meio de programas 
que incentivam a otimização dos recursos naturais 
utilizados.

Para incentivar o uso consciente e melhorar o 
aproveitamento dos recursos pelos colaboradores, 
a Companhia criou o Programa Atitude Sustentável, 
que visa à redução do consumo de água, energia, 
papel e impressões. Com efeito multiplicador, as 
atitudes positivas disseminadas no espaço de 
trabalho são compartilhadas também com as 
famílias.

Acompanhe as iniciativas da Seguradora e seus resultados:
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VISÃO DA SUSTENTABILIDADE

Comunidade
Mobilização solidária

Como empresa de vocação e valores cooperativistas, 
a Seguros Unimed tem um compromisso com o 
desenvolvimento das pessoas e das comunidades 
baseado na colaboração. A escolha ultrapassa os 
muros da organização e se concretiza em ações de 
engajamento e voluntariado. [GRI: G4-SO1]

Investimento social
Coordenadas pela área de Sustentabilidade, as 
iniciativas de investimento social contam com o 
apoio e a participação voluntária dos colaboradores 
de diversos setores da Companhia. O objetivo 
é atender comunidades com ações de saúde e 
assistência, beneficiando idosos, moradores de 
rua, crianças, jovens e seus familiares em situação 
de vulnerabilidade social. Outras frentes abordam 
temas de comportamento, qualidade de vida e 
meio ambiente.

PROGRAMA VIVER BEM
A Seguros Unimed aderiu ao programa idealizado 
pelo Instituto Nacional Unimed, promovendo 
palestras a jovens do Programa Jovem Aprendiz 
da União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social 
(Unibes), em São Paulo. As palestras abordaram a 
boa alimentação, hábitos saudáveis e qualidade de 
vida.
950 jovens orientados nas palestras.

ANO VALOR

2014 R$ 103 mil

2015 R$ 104 mil

2016 R$ 285 mil

2017 R$ 294,5 mil

AÇÃO CIDADÃ UNIBES
Em 8 de outubro, a União Brasileiro-Israelita do 
Bem-Estar Social (Unibes) e empresas parceiras 
realizaram a 8ª edição do evento no Centro da 
Criança e do Adolescente – unidade que atende 
630 crianças no contraturno da escola, no bairro da 
Luz, em São Paulo. Cerca de 17 mil pessoas foram 
abordadas sobre saúde, educação, capacitação 
profissional e cuidados com a aparência. Foram 
organizadas, também, atividades recreativas e 
educativas para as crianças.
A Seguros Unimed foi responsável por oficinas 
do Programa Viver Bem, desenvolvendo temas de 
alimentação saudável e cuidados com a higiene. 
Os participantes receberam kits com a cartilha do 
programa, squeeze e protetor solar.
550 pessoas participaram do evento.

Evolução do valor investido
Anualmente, a Seguros Unimed reverte 1% do 
seu Imposto de Renda devido para ações sociais 
amparadas pelo Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (Fumcad), conforme 
previsto na Lei Federal 8.069/90. Em 2014 e 
2015, a Seguradora apoiou o Lar das Crianças 
da Congregação Israelita Paulista. Nos último 
dois anos, a instituição selecionada foi a União 
Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social (Unibes).
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Outras iniciativas

AÇÕES DE VOLUNTARIADO
Colaboradores trabalham com instituições 
parceiras que atendem pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.
725 pessoas beneficiadas

DIA DE FAZER A DIFERENÇA
Por meio deste projeto, incentivamos e apoiamos 
o envolvimento de nossos colaboradores em 
atividades que, ao fim de um dia de trabalho, 
efetivamente resultem em transformações nas 
instituições parceiras. Entre outras melhorias, são 
mutirões de pintura, jardinagem, manutenção e 
organização física ou doação de materiais.
1.983 voluntários participaram da mobilização 
na UNIBES, em São Paulo, e em outras entidades 
escolhidas pelas equipes dos Escritórios 
Regionais, em 2017.
1.187 crianças e adultos beneficiados nas 
instituições.

MANUTENÇÃO DA PRAÇA 
VINÍCIUS DE MORAES
Para contribuir com o bem-estar das comunidades 
e com o respeito ao meio ambiente, a Seguros 
Unimed mantém a 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.

PET STOP
Promovida em julho de 2017, na Praça Vinícius de 
Moraes, em São Paulo, a ação teve como parceira a 
Ampara Animal, Organização Não- governamental 
(ONG). Palestras com adestradores, presença de 
veterinários, brindes e comidas especiais fizeram 
parte da programação do Pet Stop, um momento 
de diversão para toda a família, incluindo os 
animais de estimação.

OFICINA NA PRAÇA
Em dezembro de 2017, na Praça Vinícius de 
Moraes, em São Paulo, foram oferecidas oficinas 
de pintura e de contação de histórias para crianças.

EU AJUDO NA LATA
Em 2016, a Companhia aderiu à campanha 
desenvolvida pela Unimed do Brasil, que mobiliza 
cooperativas em todo o País. O objetivo é arrecadar 
lacres de latinhas de alumínio e trocá-los por 
cadeiras de rodas ou outro item que proporcione 
acessibilidade a pessoas com deficiência. Todas 
as unidades da Seguradora receberam coletores 
para armazenar os anéis recicláveis. Em 2017, 
foram doadas duas cadeiras de rodas, uma para 
beneficiários da União Brasileiro-Israelita do 
Bem-Estar Social (Unibes) e outra para a Pequeno 
Cotolengo.

Página Seguros Unimed  |  Relatório de Sustentabilidade 2017 72



Voluntários no Dia de fazer a diferença UNIBES

Dia de Fazer a Diferença - ER Londrina

Eu Ajudo na Lata - Entrega de cadeira

Viver Bem - Palestra para jovens da UNIBES

Árvore dos desejos - voluntários entregando os presentes de Natal

Dia de Fazer a Diferença - Palestra Viver Bem

Praça Vinicius de Moraes - Evento Pet Stop

Praça Vinicius de Moraes - Oficina na Praça
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VISÃO DA SUSTENTABILIDADE

Esporte
Vida ativa e saudável

A excelência no cuidado com as pessoas inclui promover a sua saúde. Com esse propósito, uma parcela 
das iniciativas de sustentabilidade da Seguradora é voltada ao patrocínio de eventos esportivos, com foco 
nas corridas de rua. Essa é uma prática acessível à maioria da população, de baixo risco, com benefícios 
comprovados para a saúde e o bem-estar. Há seis anos, a Companhia apoia eventos pelo Brasil, convidando 
colaboradores, clientes, corretores e demais públicos de interesse a participar.

Acompanhe o calendário de provas apoiadas pela Seguros Unimed em 2017: 

CIRCUITO DO SOL
Série de corridas de rua patrocinadas pela Seguros 
Unimed desde 2010. O evento é realizado em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, entre os meses 
de janeiro e fevereiro.

SÃO JOAQUIM RUN E UNIMED FRANCA
Duas corridas promovidas pelo São Joaquim Hospital e 
Maternidade, em parceria com a Unimed Franca (SP): 
a 7ª São Joaquim Run 10k e a 4ª São Joaquim Run Kids.

CORRIDA DE RUA UNIMED CAÇAPAVA
O maior evento esportivo de Caçapava, que comemorou 
os quatro anos do Espaço Saúde.

CORRIDA DE RUA UNIMED CASCAVEL
A Corrida Noturna foi criada sobre uma plataforma 
de experiências únicas aos atletas, suas famílias e os 
moradores de Cascavel.

CAMINHADA REGIONAL UNIMED E BEM 
COM A VIDA
Em parceria com Unimed Centro-Oeste Paulista, nove 
cidades da região se mobilizaram para a 5ª edição do 
evento.

CAMINHADA REGIONAL UNIMED JAÚ
A Unimed Regional Jaú realizou a 5ª edição da 
Caminhada Regional Unimed de Bem com a Vida. No 
total, foram 12 eventos simultâneos nas cidades da 
região.

13ª CORRIDA NOTURNA UNIMED CURITIBA
A Unimed Curitiba visa proporcionar uma vida mais 
saudável aos seus clientes, por meio da realização da 
corrida noturna, que ocorre desde 2005.

CORRIDA DE RUA UNIMED 
GUARATINGUETÁ
Em 24 de setembro de 2017, ocorreu a 9ª edição da 
Corrida Unimed Guaratinguetá, um evento que tem 
atraído cada vez mais a atenção e a participação do 
público de todo o Vale do Paraíba.

CORRIDA UNIMED LAVRAS
No dia 1º de julho, foi realizada a Corrida Unimed Lavras, 
uma ação para comemorar o Dia de Cooperar.

CORRIDA DE RUA UNIMED FORTALEZA
A 11ª edição da Corrida Unimed Fortaleza chegou para 
reforçar o posicionamento da Seguradora, confirmando 
sua presença no calendário esportivo da cidade e 
celebrando seus 11 anos de sucesso.

CORRIDA DE RUA UNIMED GOVERNADOR 
VALADARES
A Night Runner 6k aconteceu em outubro de 2017.

CORRIDA DE RUA UNIMED FLORIANÓPOLIS
A corrida da Unimed Florianópolis aconteceu em 
dezembro, para fechar o calendário de corridas de 
Santa Catarina.
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VISÃO DA SUSTENTABILIDADE

Cultura
Para todos os sentidos

Da mesma forma que a Seguros Unimed reconhece a importância dos esportes na promoção da 
saúde, as atividades culturais também contribuem para uma vida plena e saudável. Por isso, temos 
no incentivo à cultura mais uma vertente da nossa atuação socialmente responsável. As ações estão 
amparadas no benefício fiscal previsto pela Lei Rouanet.

Teatro e shows
A Companhia apoia a montagem de peças teatrais, 
musicais e shows em diferentes cidades do Brasil. 
As apresentações possibilitam o relacionamento 
com colaboradores, corretores, clientes 
empresariais, médicos e dentistas credenciados e 
parceiros do Sistema Unimed.

Em São Paulo
– Peças teatrais “Num Lago Dourado”, “Deu a 
Louca na Branca”, “Carmen”.
– Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, na 
Sala São Paulo.

Para estreitar o relacionamento com seus 
stakeholders, a Companhia também dispôs de 
ingressos para eventos esportivos e culturais 

Peça de teatro Carmen Peça de teatro Deu a Louca na Branca Peça de teatro Num Lago Dourado

realizados na arena Allianz Parque, como os shows 
de Paul McCartney, Justin Bieber, Elton John e das 
bandas Aerosmith e Guns n’ Roses, The Who, Bon 
Jovi e Coldplay.

Em Campos do Jordão
– 48º Festival de Inverno de Campos do Jordão – 
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.

No Rio de Janeiro
– Peça teatral “Última sessão”.

Em Vitória
– Peças teatrais “A Inocência está perdida”, “Cada 
um com seus pobrema”, “O pastelão e a torta”, 
“Desesperado”, “God” e “Forever Young”.
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Sobre Este Relatório

Este Relatório de Sustentabilidade cobre o 
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 
2017 e segue as diretrizes da Global Reporting 
Initiative (GRI), na versão GRI-G4 Essencial. É um 
importante documento que retrata as atividades 
e os resultados da Seguros Unimed nos aspectos 
sociais, ambientais e econômicos.

O relato detalha como a Companhia atuou em cada 
um dos seus segmentos de negócios, se relacionou 
com seus públicos de interesse (clientes, acionistas, 
colaboradores, corretores, prestadores de serviços, 
fornecedores, governos e órgãos reguladores, 

grupos setoriais, comunidades e o Sistema 
Unimed), investiu recursos em treinamentos, 
infraestrutura e inovação, e gerou resultados para 
acionistas, clientes e comunidade.
A produção do Relatório é coordenada pelas áreas 
de Sustentabilidade e Comunicação Corporativa, 
com o apoio dos diversos setores da Seguradora.

Acesso e contato
Para mais informações, sugestões ou críticas, 
entrar em contato com a área de Sustentabilidade 
pelo endereço eletrônico: sustentabilidade@
segurosunimed.com.br.
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SOBRE ESTE RELATÓRIO

Índice Remissivo
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Demonstrações 
Financeiras

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras 
individuais da Unimed Seguros Saúde S.A. 
(Companhia), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas 
contábeis significativas e outras informações 
elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
individuais 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 2017, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis as entidades supervisionadas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Parecer Unimed Seguros Saúde 2017

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
individuais
Aos Conselheiros e Diretores da Unimed Seguros Saúde S.A. São Paulo - SP
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Outros assuntos - valores correspondentes 
ao período anterior
O exame do balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2016 e das demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
correspondentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016 e preparados originalmente 
antes dos ajustes de reclassificação, os quais 
foram descritos na Nota Explicativa n° 2.c, 
foram conduzidos sob a responsabilidade de 
outros auditores independentes, que emitiu 
relatório de auditoria sem modificações, com 
data de 22 de fevereiro de 2017. Como parte de 
nossos exames das demonstrações financeiras 
individuais do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2017, examinamos os ajustes nos valores 
correspondentes no balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2016 e nas informações constantes na 
conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa 
das atividades operacionais relativo ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016, que em nossa 
opinião são apropriados e foram corretamente 
efetuados, em todos os aspectos relevantes. 
Não fomos contratados para auditar, revisar ou 
aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as 
informações referentes ao balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2016 e nem sobre as demais 
informações financeiras referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016 e, portanto, 
não expressamos opinião ou qualquer forma de 
asseguração sobre eles tomados em conjunto.

Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras individuais e o 
relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras individuais, nossa responsabilidade é 
a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras 
individuais ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 
a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração 
e da governança pelas demonstrações 
financeiras individuais
A Administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras individuais livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais, a Administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras 
individuais, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.
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contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras 
individuais, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações financeiras individuais 
representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a Administração a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Érika Carvalho Ramos

Contadora CRC 1SP224130/O-0

Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras 
individuais
Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras individuais, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras 
individuais.
Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras 
individuais, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
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Demonstrações 
Financeiras

Parecer Unimed Odonto 2017

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras 
individuais da Unimed Seguros Saúde S.A. 
(Companhia), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas 
contábeis significativas e outras informações 
elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
individuais 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 2017, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis as entidades supervisionadas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
individuais
Aos Conselheiros e Diretores da Unimed Seguros Odonto S.A. São Paulo - SP
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Outros assuntos - valores correspondentes 
ao período anterior
O exame do balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2016 e das demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
correspondentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016 e preparados originalmente 
antes dos ajustes de reclassificação, os quais 
foram descritos na Nota Explicativa n° 2.c, 
foram conduzidos sob a responsabilidade de 
outros auditores independentes, que emitiu 
relatório de auditoria sem modificações, com 
data de 22 de fevereiro de 2017. Como parte de 
nossos exames das demonstrações financeiras 
individuais do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2017, examinamos os ajustes nos valores 
correspondentes nas informações constantes na 
conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa 
das atividades operacionais relativo ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016, que em nossa 
opinião são apropriados e foram corretamente 
efetuados, em todos os aspectos relevantes. 
Não fomos contratados para auditar, revisar ou 
aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as 
informações referentes ao balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2016 e nem sobre as demais 
informações financeiras referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016 e, portanto, 
não expressamos opinião ou qualquer forma de 
asseguração sobre eles tomados em conjunto.

Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras individuais e o 
relatório do auditor
A Administração da Operadora é responsável por 
essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras individuais, nossa responsabilidade é 

a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras 
individuais ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 
a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração 
e da governança pelas demonstrações 
financeiras individuais
A Administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras individuais livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Operadora continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras 
individuais, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Operadora ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.
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contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração;

− Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Operadora. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras individuais ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a 
Operadora a não mais se manter em continuidade 
operacional; e

− Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras 
individuais, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações financeiras individuais 
representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.
 
Comunicamo-nos com a Administração a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Érika Carvalho Ramos

Contadora CRC 1SP224130/O-0

Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras 
individuais
Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras individuais, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras 
individuais.
Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso:

− Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras 
individuais, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais;

− Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Operadora;

− Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
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Demonstrações 
Financeiras

Parecer Unimed Seguradora 2017

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras 
individuais da Unimed Seguradora S.A. 
(“Companhia”) que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas 
contábeis significativas e outras informações 
elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
individuais acima referidas apresentam, 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Unimed 
Seguradora S.A. em 31 de dezembro de 2017, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais”. Somos independentes em relação 
à Companhia de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
individuais
Aos Conselheiros e Diretores da Unimed Seguradora S.A. São Paulo – SP

Página Seguros Unimed  |  Relatório de Sustentabilidade 2017 94



Outros assuntos - valores correspondentes 
ao período anterior
O exame do balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2016 e das demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa correspondentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e 
preparados originalmente antes dos ajustes de 
reclassificação, descritos na Nota Explicativa n° 
2.c, foram conduzidos sob a responsabilidade 
de outros auditores independentes, que emitiu 
relatório de auditoria sem modificações, com 
data de 22 de fevereiro de 2017. Como parte de 
nossos exames das demonstrações financeiras 
individuais do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2017 examinamos os ajustes nos valores 
correspondentes do balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2016 e da demonstração de fluxo de 
caixa relativo ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2016, que em nossa opinião são apropriados 
e foram corretamente efetuados, em todos os 
aspectos relevantes. Não fomos contratados 
para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros 
procedimentos sobre as informações referentes ao 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 
e nem sobre as demais informações financeiras 
individuais referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016 e, portanto, não expressamos 
opinião ou qualquer forma de asseguração sobre 
eles tomados em conjunto.

Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras individuais e o 
relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras individuais, nossa responsabilidade é 
a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 

considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras 
individuais ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 
a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração 
e da governança pelas demonstrações 
financeiras individuais
A Administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência 
de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras individuais livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade da Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras 
individuais, a não ser que a Administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras individuais.
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contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras individuais ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras 
individuais, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações financeiras individuais 
representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança da Companhia a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Érika Carvalho Ramos

Contadora CRC 1SP224130/O-0

Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras 
individuais
Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras individuais, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras 
individuais.
Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras 
individuais, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
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Demonstrações 
Financeiras

Parecer Unimed Seguradora Consolidado 2017

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras 
consolidadas da Unimed Seguradora S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 
2017 e as respectivas demonstrações consolidadas 
do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
consolidadas acima referidas apresentam, 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira consolidada 
da Unimed Seguradora S.A. em 31 de dezembro 
de 2017, o desempenho consolidado de suas 
operações e os seus fluxos de caixa consolidados 
para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board – IASB.

Base para opinião
responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras consolidadas”. 
Somos independentes em relação à Companhia 
e suas controladas de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
individuais
Aos Conselheiros e Diretores da Unimed Seguradora S.A. São Paulo - SP
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Outros assuntos - valores correspondentes 
ao período anterior
O exame do balanço patrimonial consolidado em 
31 de dezembro de 2016 e das demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
correspondentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016 e preparados originalmente 
antes dos ajustes de reclassificação, descritos 
na Nota Explicativa n° 2.c, foram conduzidos 
sob a responsabilidade de outros auditores 
independentes, que emitiu relatório de auditoria 
sem modificações, com data de 10 de março de 2017. 
Como parte de nossos exames das demonstrações 
financeiras consolidadas do exercício findo em 31 
de dezembro de 2017 examinamos os ajustes nos 
valores correspondentes do balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2016 e da demonstração 
de fluxo de caixa relativo ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2016, que em nossa 
opinião são apropriados e foram corretamente 
efetuados, em todos os aspectos relevantes. 
Não fomos contratados para auditar, revisar ou 
aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as 
informações referentes ao balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2016 e nem sobre as demais 
informações financeiras consolidadas referentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e, 
portanto, não expressamos opinião ou qualquer 
forma de asseguração sobre eles tomados em 
conjunto.

Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras individuais e o 
relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
consolidadas não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras consolidadas, nossa responsabilidade 

é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras 
consolidadas ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 
a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração 
e da governança pelas demonstrações 
financeiras individuais
A Administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras consolidadas de acordo com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards 
Board – IASB e 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.
Na elaboração das demonstrações financeiras 
consolidadas, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia e suas 
controladas continuarem operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras consolidadas, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Companhia e 
suas controladas ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e 
suas controladas são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras consolidadas. 
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obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia 
e suas controladas. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia e suas controladas a 
não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras 
consolidadas, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações financeiras consolidadas 
representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do grupo para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela 
direção, supervisão e desempenho da auditoria 
do grupo e, consequentemente, pela opinião de 
auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos. 

São Paulo, 13 de março de 2018
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Érika Carvalho Ramos

Contadora CRC 1SP224130/O-0

Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras 
individuais
Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras consolidadas, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras 
consolidadas.
Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras 
consolidadas, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia e suas controladas.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria 
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Demonstrações 
Financeiras

Parecer Unimed Seguros Patrimoniais 2017

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras 
individuais da Unimed Seguros Patrimoniais 
S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas 
contábeis significativas e outras informações 
elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
individuais 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 
2017, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais”. Somos independentes em relação 
à Companhia de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
individuais
Aos Conselheiros e Diretores da Unimed Seguros Patrimoniais S.A. São Paulo - SP
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Outros assuntos - valores correspondentes 
ao período anterior
O exame do balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2016 e das demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
correspondentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016 e preparados originalmente 
antes dos ajustes de reclassificação, os quais 
foram descritos na Nota Explicativa n° 2.b, 
foram conduzidos sob a responsabilidade de 
outros auditores independentes, que emitiu 
relatório de auditoria sem modificações, com 
data de 22 de fevereiro de 2017. Como parte de 
nossos exames das demonstrações financeiras 
individuais do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2017, examinamos os ajustes nos valores 
correspondentes do balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2016 e da demonstração de fluxo de 
caixa relativo ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2016, que em nossa opinião são apropriados 
e foram corretamente efetuados, em todos os 
aspectos relevantes. Não fomos contratados 
para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros 
procedimentos sobre as informações referentes ao 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 
e nem sobre as demais informações financeiras 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2016 e, portanto, não expressamos opinião ou 
qualquer forma de asseguração sobre eles tomados 
em conjunto.

Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras individuais e o 
relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras individuais, nossa responsabilidade é 

a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras 
individuais ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 
a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração 
e da governança pelas demonstrações 
financeiras individuais
A Administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência 
de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras individuais livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade da Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras 
individuais, a não ser que a Administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras individuais.

Página Seguros Unimed  |  Relatório de Sustentabilidade 2017 103



contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras 
individuais, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações financeiras individuais 
representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança da Companhia a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Érika Carvalho Ramos

Contadora CRC 1SP224130/O-0

Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras 
individuais
Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras individuais, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras 
individuais.
Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras 
individuais, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
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