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pErFil do rElatÓrio
Pelo segundo ano 

consecutivo, o Relatório de 

Sustentabilidade da Seguros 

Unimed é elaborado de acordo 

com as diretrizes da GRI (Global 

Reporting Initiative), com o objetivo 

de aprimorar a gestão da empresa 

sobre o tema e divulgar suas 

informações econômicas, sociais, 

ambientais e de governança, no 

período de 01 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2011. 

A GRI é um conjunto de 

princípios, protocolos e indicadores 

que possibilita gerir, comparar 

e divulgar o desempenho da 

empresa em sustentabilidade. 

As diretrizes da GRI valorizam 

aspectos de relevância, abrangência, 

transparência, confi abilidade 

e comparabilidade. A Seguros 

Unimed declara ter atingido nível C  

de aplicação das diretrizes do GRI 

(versão G3). Assim como o Relatório 

de Sustentabilidade 2010, este não 

foi submetido à verifi cação externa. 

Com publicação anual, o 

Relatório de Sustentabilidade é 

resultado do trabalho conjunto 

de diversas áreas da companhia, 

liderado pelas de Responsabilidade 

Social e Comunicação, com apoio 

da REVER Consulting, consultoria 

especializada em sustentabilidade. 

Contém informações referentes à 

Unimed Seguradora e à Unimed 

Seguros Saúde, representadas pela 

marca Seguros Unimed. 

Não houve mudanças 

signifi cativas em comparação com 

como consultar

anos anteriores, no que se refere 

a escopo, limite ou métodos de 

medição aplicados na execução.

Este relatório possui

um Glossário para esclarecer 

termos específi cos do mercado 

de seguros e o conceito 

de sustentabilidade.

O documento está 

disponível no site – www.

segurosunimed.com.br – e um 

Sumário Executivo foi impresso 

e entregue a alguns públicos de 

interesse. Para mais informações 

sobre este relatório e a atuação 

da Seguros Unimed em 

sustentabilidade, entrar em contato 

com a área de Responsabilidade 

Social: responsabilidadesocial@

segurosunimed.com.br

A SEGUROS UNIMED TEM registrado inúmeras conquistas, tanto 

fi nanceiramente quanto no desenvolvimento de novos produtos, no 

incremento da carteira de clientes, aprimoramento e valorização de seus 

recursos humanos, fortalecimento das parcerias e no reconhecimento do 

mercado. Conquistas alicerçadas, há alguns anos, na cultura da sustentabilidade, 

cada vez mais intrinsecamente ligada ao seu planejamento estratégico. Este 

segundo Relatório de Sustentabilidade, elaborado de acordo com as diretrizes 

GRI (Global Reporting Initiative), detalha os avanços, resultados e os desafi os 

superados em 2011, e elenca algumas metas para o exercício atual.

Financeiramente, a Seguros Unimed encerrou o ano passado com 

prêmio ganho consolidado de R$ 927,2 milhões e lucro líquido de R$ 90 

milhões, altas de 17,6% e 32,7%, respectivamente, comparados a 2010. Além 

dos números, a solidez e a credibilidade fi nanceira da empresa foram atestadas 

pela Austin Rating, agência de classifi cação de risco, que elevou a nota da 

seguradora de A+ para AA- (estável).

A Seguros Unimed também conquistou o Prêmio Paulista de Qualidade 

da Gestão (PPQG), na categoria Nível II Bronze/Critério Rumo à Excelência. 

Trata-se de uma das mais privilegiadas premiações sobre gestão do Brasil, na 

qual são analisados perfi l, liderança, estratégia e planos, clientes, sociedade, 

informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados.

Relativamente à Gestão de Sustentabilidade, foram registrados avanços 

em 2011. Algumas iniciativas ref letem o maior envolvimento e esforço de todas 

as áreas de negócios para incorporar aspectos socioambientais no dia a dia 

de suas operações. A começar pela própria reestruturação da estratégia e 

governança da empresa, essenciais para uma atuação sustentável. 

Outros destaques são o programa Saúde em Harmonia; o projeto 

de Tratamento de Correspondências Devolvidas; e, na ampliação da sede, a 

adoção de processos construtivos e instalação de equipamentos que geram 

menos impacto ao meio ambiente e facilitam a acessibilidade.

Para 2012, estão previstos avanços ainda maiores. Em seu Planejamento 

Estratégico de longo prazo – denominado internamente Projeto 2020 

Inspirações –, a Seguros Unimed defi niu as metas principais para construir 

competitividade e rentabilidade superiores à concorrência, tanto na prestação 

de serviços de saúde quanto em alguns seguros especializados. Os esforços 

estão concentrados para adaptar a empresa aos melhores padrões de gestão, 

bem como às melhores práticas de Governança Corporativa, responsabilidade 

social, qualifi cação dos seus colaboradores e satisfação dos stakeholders.

Diretoria Executiva da Seguros Unimed

motivados 
para crEscEr

Os tópicos dos 

capítulos estão 

localizados na 

abertura

Na lateral das páginas, 

os ícones do “2020 

Inspirações” indicam quais 

critérios e indicadores GRI 

estarão respondidos no 

texto da página

Apresentação 

destacada de 

números e dados 

chama atenção 

para informações 

relevantes
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Ao lado, a fachado do novo 

prédio, inaugurado em 2011; 

e, acima, a primeira sede da 

empresa, na Bela Vista, em 

São Paulo FUNDADA EM 1989, A SEGUROS 
UNIMED surgiu com o objetivo de 

comercializar planos de previdência 

complementar para os médicos 

cooperados do Sistema Unimed, 

em todo o País, auxiliando-os em 

questões previdenciárias. Naquele 

ano, o Montepio Cooperativista 

do Brasil (Montecooper) foi 

incorporado pelo Sistema que, 

a partir dele, criou a Unimed 

Seguradora.

A autorização para operar 

no ramo Vida foi obtida em 

fevereiro de 1990. A partir de então, 

a seguradora passou a desenvolver 

COM MAIS DE DUAS DÉCADAS, 

a Seguros Unimed caracteriza-

se por ser uma empresa em 

constante evolução, sempre 

buscando a inovação, atenta às 

demandas do mercado e aos 

anseios de seus diversos públicos. 

Seu posicionamento reforça essa 

atuação: Empresa que cuida 

de pessoas. E é focada nesses 

propósitos que a seguradora 

tem registrado bons resultados e 

conquistas. 

Em 2011, a Austin Rating, 

agência de classifi cação de 

risco, elevou a nota de crédito 

da Seguros Unimed de A+ para 

AA- (duplo A menos), o que 

reforça  a solidez fi nanceira da 

companhia e a capacidade de 

honrar as obrigações de curto e 

longo prazo perante os clientes 

segurados.

Para 2012, a Seguros Unimed 

almeja avanços ainda maiores. Para 

isso, conta com um planejamento 

estratégico estruturado, com 

metas estabelecidas até 2020, 

e alicerçado no conceito de 

sustentabilidade.

HistÓria

Evolução constantE
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Gri 2.1
Gri 2.3
Gri 2.6 
Gri 2.8

produtos que atendiam tanto 

os médicos cooperados como 

os usuários de planos de saúde. 

Em 1992, a Seguros Unimed 

iniciou sua atuação no ramo 

Saúde, oferecendo um serviço 

diferenciado para a alta gerência 

das empresas, que demandavam 

assistência médico-hospitalar de 

livre escolha, mediante reembolso 

das despesas efetuadas no Brasil 

e no exterior. Em 1995, começou 

a comercializar produtos de 

Previdência Privada. 

Em 2001, diante da 

promulgação da lei que obrigou 

as seguradoras do ramo Saúde 

a operarem somente nesse 

milhões
DE SEGURADOS

7,8

pelo Brasil

escritórios
REGIONAIS DISTRIBUÍDOS

26
Vida, Previdência e Saúde

produtos
NO SEGMENTO DE

33

LINHA DO TEMPO

Criação da Unimed 

Seguros S.A

Autorização para 

operar no ramo 

Saúde

É lançada a 

Unimed Seguros

Unimed Seguros 

vira Seguros Unimed. 

Realiza alterações 

no logo e adota 

a cor azul

Criação da Unimed 

Previdência 

Privada S.A

Unimed Seguradora 

passa a gerir apenas 

seguros de Vida e 

planos de Previdência

Surge a Unimed 

Seguros Saúde S.A, 

para o segmento 

de Saúde

1989 1991 1993

1994

1995

1996

1999 2003 2005 2007 2009

2000 2002 2006

1997

1998 20101992 2004 2008

2001

1990

Autorização 

para operar no 

ramo Vida

segmento, foi criada a Unimed 

Seguros Saúde e seus produtos 

foram reestruturados. Com a 

criação da nova empresa, a 

Unimed Seguradora passou a 

gerir apenas os seguros de Vida 

e de Previdência. 

Para unifi car a comunicação 

e fortalecer ainda mais a imagem 

da empresa, em 2004, a 

companhia apresentou nova marca 

institucional: Unimed Seguros, 

que passou a representar ações 

e resultados consolidados da 

Unimed Seguradora e da Unimed 

Seguros Saúde. 

Quatro anos depois, a 

marca foi novamente reestruturada, 

demarcando um novo ciclo de 

expansão, que consolidava a 

posição da empresa entre as 

mais promissoras companhias 

seguradoras do Brasil. A mudança 

foi realizada a partir de um estudo 

que avaliou a percepção de 

clientes, corretores e cooperados, 

e concluiu que a empresa 

precisava demonstrar mais 

personalidade na área de seguros. 

Assim, em outubro de 2008, foi 

adotado o nome Seguros Unimed 

e a cor verde da logomarca foi 

substituída pelo azul. 

Embora comercializasse 

produtos de Previdência desde 

1995, durante muito tempo 

essas operações foram focadas 

no Sistema Unimed. Em 2010, 

a Seguros Unimed verifi cou a 

possibilidade de expandir essas 

atividades, e foi criada a Unimed 

Previdência Privada S.A, com 

nova estratégia, baixas taxas 

administrativas e possibilidade de 

ganhos maiores aos seus clientes.

Hoje, a Seguros Unimed 

administra uma carteira de 7,8 

milhões de segurados, contando 

com 33 produtos nos segmentos 

de Vida, Previdência e Saúde. Está 

posicionada entre as maiores 

empresas do setor no País, sendo 

a 4ª em Saúde, 13ª em Vida e a 14ª 

em Previdência Privada. 
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Gri la1Gri 2.4
Gri 2.5
Gri 4.8 missão, visão E valorEs

Missão

Visão

Valores
Oferecer soluções em seguros, 

atendendo às necessidades 

das cooperativas e do 

mercado em geral.

Ser referência como empresa 

inovadora, com excelência no 

cuidar de pessoas.

 Valorização do Colaborador
Criar e proporcionar 

oportunidades e meios de 

desenvolvimento e crescimento, 

reconhecendo a importância 

das qualidades, potencialidades, 

méritos pessoais e profi ssionais 

do ser humano.

 Compromisso com o Cliente
Conhecer bem as necessidades 

dos clientes e buscar entregar-

lhes o melhor.

 Melhoria Contínua
Buscar constantemente o 

aperfeiçoamento dos sistemas 

de gestão, tecnologia e 

comunicação, aprimorando 

seus processos, produtos e 

relacionamento com todos os 

públicos estratégicos.

 Fazer a Diferença
Atuar na sociedade por meio 

de relacionamentos e parcerias 

que busquem o bem comum, 

fazendo escolhas inovadoras, 

com novas e melhores formas 

de pensar e agir.

Os valores corporativos da Seguros Unimed foram discutidos, defi nidos e 
referendados com a participação ativa dos colaboradores e de um grupo de clientes. 
Iniciativa que reforça a importância da gestão participativa para a empresa. 

dados corporativos
COM MATRIZ EM SÃO PAULO, 

capital, e 26 Escritórios Regionais 

estrategicamente distribuídos 

pelo Brasil, a Seguros Unimed 

encerrou 2011 com prêmio 

ganho consolidado de R$ 927,2 

milhões, lucro líquido de R$ 90 

milhões e 629 funcionários. 

A grande novidade 

em 2011 foi a conclusão da 

reforma do prédio ao lado da 

sede, ampliando as instalações. 

Além de mais conforto para 

os colaboradores e clientes, 

a nova área destaca-se 

pela preocupação com a 

acessibilidade, preservação 

ambiental, segurança ocupacional, 

entre outros aspectos que 

impactam diretamente na 

sustentabilidade dos negócios.

SUSTENTABILIDADE NA PRÁTICA

NA AMPLIAÇÃO DA SEDE, 

a Seguros Unimed adotou 

processos construtivos e instalou 

equipamentos que geram menos 

impacto ao meio ambiente. 

Destacam-se: poço artesiano; 

caixa acoplada ecológica, com 

possibilidade de acionar para 

sólido e líquido; piso elevado do 

1º ao 8º andar em granito, que 

garante melhor qualidade do ar, 

menos uso do ar-condicionado e 

facilidade de limpeza; torneiras com 

sensores que evitam o desperdício 

de água; defi nição de vagas no 

estacionamento, específi cas para 

motocicletas e bicicletas; ar-

condicionado com gás ecológico.

Além da preservação 

ambiental, a Seguros Unimed 

está atenta aos portadores de 

necessidades físicas e visuais.  A 

empresa desenvolveu o Projeto de 

Acessibilidade, que inclui adesivos 

de marcação no piso, elevadores e 

nos banheiros adaptados, rampas 

de acesso e placas em braile. A 

iniciativa reforça a competência 

Inspirar para Transformar, do 

Projeto 2020, e está alinhada 

às demais ações de inclusão social 

da seguradora.

outros números...

7,8 milhões de clientes

33 produtos nos segmentos Vida, Previdência e Saúde

Entre as maiores do setor

4ª em saúde – Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

13ª em vida – Superintendência de Seguros Privados (Susep)

14ª em previdência – Federação Nacional de Previdência Privada 

  e Vida (Fenaprevi)
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621 629

prêmio ganho 
consolidado

milhões de reais

421,5

543,1

662,8

788,8

927,2

lucro líquido 
consolidado

34,2 37,3 37,9

67,8

90,0

milhões de reais
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patrocÍnios

CORRIDAS DE RUA

PRO-AM INSTITUTO SUPERARCIRCUITO SEGUROS UNIMED DE TÊNIS 

AS CORRIDAS DE RUA são um 

estilo de vida nas grandes cidades 

e têm cada vez mais notoriedade. 

Atualmente, é o segundo esporte 

mais popular do Brasil, com 4,5 

milhões de praticantes. Em 2011, a 

Seguros Unimed patrocinou dois 

circuitos distintos – Circuito do Sol e 

Circuito Eco Run –, totalizando sete 

provas no ano, realizadas no Rio 

de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo 

Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS).

A iniciativa gerou a 

exposição direta da marca 

para mais de 30 mil pessoas, 

presentes nos eventos.

EM 2011, PARALELAMENTE ao 

Circuito Seguros Unimed de 

Tênis, foi organizado, para 

convidados – clientes, corretores 

e prospects da seguradora –, 

o PRO-AM, torneio entre 

profissionais e amadores, com a 

participação dos tenistas Mauro 

Menezes (ex-técnico da Copa 

Davis), Nelson Aerts, o Neco, 

Ricardo Hocevar e Thomaz Koch.

DESDE 2003, A SEGUROS UNIMED 

incentiva o esporte paraolímpico. 

Em 2011, a companhia ampliou 

o patrocínio ao Instituto Superar, 

participando da construção do 

primeiro Centro de Treinamento 

Paraolímpico da América Latina. 

A marca da empresa 

é exposta nos uniformes, no 

material promocional, site do 

Instituto, blogs dos atletas, 

entre outros espaços. A parceria 

também prevê participação de 

profi ssionais da entidade em 

palestras e eventos organizados 

pela Seguros Unimed.

LANÇADO EM 2000, trata-se de 

um torneio nacional infanto-juvenil, 

consolidado e muito importante 

no ranking brasileiro. Participam 

da competição tenistas nas 

categorias 10, 12, 14, 16 e 18 anos, 

masculino e feminino. Os atletas 

de cada categoria, de 12 a 18 anos, 

que encerram a temporada na 

liderança, recebem uma bolsa de 

treinamento na Argentina e ajuda 

de custo no valor de R$ 1.500,00.

Além de promover o 

esporte e revelar jovens talentos, 

a iniciativa divulga a marca e 

fortalece o relacionamento com 

clientes e corretores das regiões 

onde são realizadas as provas. 

O renomado tenista brasileiro 

Thomaz Koch foi o padrinho 

do Circuito 2011 e participou de 

diversos PRO-AM.

Em 2011, as etapas 

aconteceram em Joinville (SC), 

São José do Rio Preto, Santos e 

Americana (SP). 

A prática de esportes está diretamente relacionada à qualidade de vida e, 
consequentemente, à saúde, dois pilares que sustentam os negócios da Seguros 
Unimed. Por isso, cada vez mais, a empresa preocupa-se em associar sua marca a 
eventos e organizações esportivas.

O Instituto Superar é uma entidade sem fi ns 
lucrativos, com o objetivo principal de fomentar o 
esporte paraolímpico em busca de performance técnica 
e resultados, além de visibilidade e reconhecimento da 
sociedade, promovendo o desenvolvimento da pessoa 
com defi ciência por meio do esporte adaptado, da 
educação, agindo como um provedor de recursos com 
nítida ação de inclusão social. www.institutosuperar.com.br

“Há 13 anos, renasci por meio do esporte, e hoje 
sou uma campeã, medalhista de ouro nos jogos 
Parapan-Americanos, recordista mundial. Há três 
anos sou atleta do Instituto Superar, que nos 
proporciona toda infraestrutura necessária para o 
nosso aperfeiçoamento, com moradia, rotina de 
treinos e acompanhamento médico. 
A parceria com a iniciativa privada, com certeza, 
contribui para a atuação da entidade. No caso da 
Seguros Unimed, também somos beneficiados com 
planos de saúde, o que nos garante segurança e 
tranquilidade na hora dos treinos e competições. 
Sabemos que, em caso de necessidades médicas, 
teremos suporte.”
Roseana Ferreira dos Santos, a Rosinha, arremessadora 
de disco, na classe F57/58. Medalhista de ouro no 
Parapan-Americano 2011, em Guadalajara, no México.

Tranquilidade e segurança
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EvEntos
CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTÃO DE PESSOAS

CONSIDERADO UM DOS MAIS IMPORTANTES eventos da área de Recursos 

Humanos do Brasil, a seguradora aproveitou a oportunidade para divulgar 

produtos e aproximar-se das lideranças de RH, seus potenciais clientes.

Ao longo de 2011, a 
Seguros Unimed 
participou de diversos 
eventos, com o 
objetivo de estreitar o 
relacionamento, com 
o Sistema Unimed e 
empresas do segmento 
em que atua, e para 
divulgar a marca. 

SIMPÓSIOS REGIONAIS DAS UNIMEDS, UNICREDS E SINCORS

EVENTOS REGIONAIS promovidos em todo o Brasil. 

CONVENÇÃO NACIONAL UNIMED

EM 2011, FOI REALIZADA, em 

Fortaleza (CE), a 41ª edição do 

principal evento do Sistema 

Unimed. O tema foi “Governança 

Cooperativa – Transformando o 

Modelo” e, além de patrocinar 

SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS

A MARCA ESTEVE ESTAMPADA 

nos uniformes do treinador, 

Luiz Felipe Scolari, e jogadores, 

no carro-maca, em placas no 

Centro de Treinamento e 

também no backdrop (painel 

com logo dos patrocinadores, 

que aparece de fundo durante 

as entrevistas coletivas e anúncios 

de novos jogadores). 

Em 2011, a parceria foi 

ampliada, com a criação de um 

produto customizado para o 

torcedor: Verdão Super Segurado, 

o seguro de vida ofi cial do 

Palmeiras, com diversidade de 

coberturas e serviços.  

Além disso, um link no 

site do Palmeiras remetia para o 

da Seguros Unimed; o técnico 

participou, com a empresa, do 

CONARH (Congresso Nacional 

sobre Gestão de Pessoas) e 

da inauguração do prédio da 

matriz; o Centro de Treinamento 

foi utilizado para ações de 

relacionamento com os clientes, 

corretores e prospects; e foram 

realizadas promoções para 

os torcedores, nos intervalos 

dos jogos do time. (Leia mais 

informações no Capítulo Clientes, 

em Ações de Relacionamento)

a iniciativa, a Seguros Unimed, 

por meio da Promoção Viva a 

Vida, sorteou 10 automóveis zero 

quilômetro entre as Unimeds que 

adquiriram produtos da seguradora 

ou ampliaram o capital segurado.

FORAM SORTEADOS

entre as Unimeds

automóveis
ZERO QUILÔMETRO

10
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Gri 2.2
Gri 2.7

Gri 2.2
Gri 2.7
Gri 2.9
Gri Ec9

produtos E sErviços
A SEGUROS UNIMED POSSUI 
um portfólio de produtos 

diversifi cados, segmentados 

nas categorias Vida, Previdência 

e Saúde. São desenvolvidos e 

aperfeiçoados de acordo com 

as demandas do mercado e as 

necessidades dos clientes, sempre 

focados na segurança individual, 

da família e patrimonial.

Os produtos da companhia 

garantem mais do que coberturas 

e indenizações. A Seguros Unimed 

oferece serviços que contribuem 

para melhor qualidade de vida e 

estabilidade fi nanceira. 

 unimed torcedor premiável – garante tranquilidade e conforto na 

hora de ir ao estádio de futebol. Dentre as coberturas, transporte 

inter-hospitalar ou repatriação no caso de lesão ou doença; 

retorno ao domicílio após alta hospitalar; informações em caso de 

perda ou roubo de documentos e orientação para obtenção de 

segunda via; serviço de táxi; despachante; e indicação jurídica. Por 

meio do Seguro Unimed Acidentes Pessoais Premiável, o segurado 

tem, ainda, cobertura por morte acidental e invalidez permanente 

total ou parcial por acidente.

 unimed corredor – indicado para as pessoas que participam 

de corridas de rua. Garante o pagamento de indenização de 

100% do capital segurado, em caso de morte acidental do 

titular. Na ocorrência de invalidez por acidente, resguarda o 

pagamento de até 100%, em caso de acidente coberto, com o 

pagamento proporcional à limitação funcional, conforme tabela 

de acidentes pessoais.

Além das indenizações, são oferecidos alguns serviços assistenciais, 

como programa personalizado de orientações nutricionais, 

atendimento personal fi tness por telefone (capacitado para dar 

dicas sobre atividades físicas, qualidade de vida entre outros) e 

diversas conveniências para o dia da prova: informações sobre 

trânsito, meteorologia, calendário de corridas, telefones úteis, 

farmácias de plantão etc.

 sErit modular – quem trabalha por conta própria está sujeito a 

ver a renda variar, em caso de acidente ou doença. Com o SERIT 
Modular, agregado ao seguro, é possível garantir o recebimento 

de um valor contratado, enquanto se recupera.

Vida

milhões
DE PRATICANTES

4,5
Corridas de rua

esporte
MAIS POPULAR

2º

LANÇAMENTOS 2011

 unimed administrado – oferece ampla cobertura para 

as empresas, com melhor gerenciamento de custos. É um 

Produto em Custo Operacional, que prevê o pagamento em 

valores pós-estabelecidos.

Saúde

vida

 Unimed MultiVida Empresa – 

seguro de vida coletivo para 

pequenas e médias empresas, 

que desejam valorizar, atrair 

e manter o capital humano 

de alto nível. 

 Unimed Mulher – como o 

nome indica, é direcionado ao 

público feminino que, além de 

atividades profi ssionais, tem 

preocupações com a casa, 

a família e com a beleza, e 

querem contar com a proteção 

de um seguro de vida.

 Unimed Vida em Grupo e 
SERIT – garantia de suporte 

fi nanceiro em momentos 

de incapacidade temporária, 

para quem trabalha por 

conta própria. Também 

possui os benefícios do Vida 

em Grupo. 

 Unimed Globalvida Empresa – 

para empresas que querem 

contratar o seguro de vida 

coletivo, um capital fi xo que 

será rateado entre todos os 

funcionários, sócios e diretores. 

 Unimed Acidentes Pessoais 
Premiável – além de proteção, 

serviços diferenciados e 

assistências especiais, o 

produto oferece a chance de o 

segurado ganhar prêmios.
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Gri 2.2
Gri 2.7

Gri 2.2
Gri 2.7

 Unimed Garantia Funeral – 
oferece soluções e cuida 

de todos os detalhes 

desconfortáveis, em um 

momento tão delicado. 

 Unimed Prestamista – Crédito 

Rural e Proteção Financeira – 

agrega valor às linhas de 

crédito e garante a saúde 

fi nanceira da cooperativa de 

crédito/instituição fi nanceira, 

pois assegura o pagamento do 

saldo devedor, de uma dívida 

contraída pelo segurado, em 

caso de sua morte ou invalidez 

permanente total por acidente.

 Unimed Remissão – além 

de planos de saúde, as 

cooperativas médicas oferecem 

amparo aos familiares 

dos clientes, em caso de 

falecimento do titular. 

 Unimed Proteção Familiar – 

oferece garantia de pagamento 

de mensalidades de planos 

de saúde, escolares ou 

prestações continuadas, por 

um período predeterminado, 

no caso de desemprego ou 

incapacidade do titular, de 

acordo com a contratação. 

 Unimed Assistência 
Microcomputador – equipe 

profi ssional tira dúvidas 

e soluciona problemas 

relacionados ao sistema 

operacional e aplicativos 

do microcomputador. 

Também prevê o serviço 

de retirada e devolução 

do equipamento, e aluguel 

de outro no período 

de manutenção.

 Unimed Assistência 
Residencial – pacote de 

serviços para situações 

emergenciais para residências, 

como chaveiro, eletricista, 

hidráulica, limpeza, faxina, 

entre outros.

 Unimed Assist – pacote de 

serviços de assistência a 

viagens corporativas, que pode 

estar agregado a diversos 

produtos da Seguros Unimed.

 Segurviaje – seguro viagem 

que oferece assistência 

médica, odontológica e jurídica, 

reembolso farmácia, traslado 

médico, garantia de viagem de 

regresso, repatriação funerária, 

assistência jurídica, localização 

de bagagens, seguros de 

acidentes pessoais e de morte, 

de bagagem extraviada e de 

cancelamento de viagem, 

entre outros serviços essenciais 

para quem está no exterior a 

negócios ou a turismo. 

 AP Escolar – destinado aos 

alunos do ensino fundamental, 

médio e superior e a 

funcionários de instituições de 

ensino. Garante o pagamento 

do capital segurado em caso 

de morte do segurado por 

acidente, com cobertura 

também para atendimentos 

de urgência. Como garantias 

adicionais opcionais, oferece 

cobertura para Invalidez 

Permanente Total ou Parcial por 

Acidente (IPA) e Reembolso de 

Despesas Médicas Hospitalares 

e Odontológicas (DMHO). 

 Proteção Financeira – garante 

o pagamento de até quatro 

prestações de empréstimo 

 Pensão por Prazo Certo – 

garante o pagamento de uma 

renda mensal por prazo certo, 

aos benefi ciários, em 

decorrência da morte do 

segurado.

saÚdE

 Unimed Seguro Saúde 
Empresarial – ampla cobertura, 

abrangência e atendimento 

pela rede Unimed, com 

mais de 111 mil médicos 

espalhados pelo Brasil. 

Com o objetivo de motivar o corretor, seu principal 
canal de vendas, a Seguros Unimed promove 
campanhas e ações de premiação e reconhecimento.

 carteira recheada – valoriza e reconhece o desempenho 

dos corretores. Em 2011, a empresa investiu R$ 351.084,00 na 

campanha, com retorno de R$ 1.005.242,65 em vendas.

 promoção viva a vida – lançada em 2006, é uma das ações 

de maior repercussão da Seguros Unimed. Em 2011, todas as 

cooperativas, que contrataram novos produtos ou aumentaram 

o capital de seguros existentes, concorreram ao sorteio de 

10 carros zero quilômetro, durante a 41ª Convenção Nacional 

Unimed. Outra novidade foi a inclusão do critério Fidelidade, que 

premiou as Unimeds que já eram clientes da seguradora. Com 

investimento de R$ 322.181,00, a campanha gerou R$ 482.311,08 

em novos negócios.

 promoção parceria de valor – campanhas de incentivo para 

incrementar a venda dos seguros de Vida Individual e Coletivo, 

para Cooperativas de Crédito Unicreds e Sicoobs. Foram 17 

campanhas, que receberam investimentos de R$ 13.337,00, 

totalizando R$ 101.329,00 em vendas.

campanHas dE vEndas

pessoal e fi nanciamento, 

em caso de desemprego 

involuntário ou incapacidade 

total e temporária por doença 

ou acidente, do titular do 

seguro. Uma segunda opção 

resguarda o pagamento de 

uma importância segurada ao 

próprio segurado ou aos seus 

benefi ciários, em situações de 

invalidez permanente total por 

acidente ou morte acidental, 

respectivamente.

prEvidÊncia

 Unimed PGBL – permite 

acumular recursos para o futuro 

e garante renda complementar 

no momento da aposentadoria, 

independentemente da 

Previdência Social. 

 Unimed VGBL – seguro de 

vida resgatável, que funciona 

como fundo de investimento 

de médio a longo prazo, e 

permite que o cliente faça 

planejamento fi nanceiro 

pessoal e acumule recursos.

 Unimed Pais e Filhos – garante 

renda futura para ajudar na 

educação dos fi lhos ou em seu 

campo profi ssional. 

Coberturas adicionais

 Pecúlio de Morte – garante aos 

benefi ciários um pagamento 

único, em caso de seu 

falecimento.

 Renda por Invalidez – 

resguarda ao segurado, o 

pagamento de uma renda 

mensal vitalícia, em caso de 

invalidez total e permanente.

 Unimed Hospitalar - coberturas 

para emergências, urgências, 

internações hospitalares, 

consultas obstétricas e exames 

para acompanhamento 

de pré-natal na rede do 

Sistema Unimed ou por 

meio de reembolso.
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Gri 4.1 Gri 4.1
Gri 4.3GovErnança 

corporativa
A Seguros Unimed está comprometida com a transparência, a prestação de contas 
e demais práticas de Governança Corporativa, cuja estrutura hierárquica delimita as 
alçadas das decisões administrativas.

composição para o mandato 2011-2014

composição para o mandato 2011-2014

consElHo dE administração

dirEtoria EXEcutiva

O CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO da Unimed 

Seguradora é um órgão de 

deliberação colegiada. Era composto 

por 15 membros, até a Assembleia 

Geral realizada em setembro de 

2011. O quadro foi alterado para, no 

máximo, 17 membros, sendo que, 

dentre esses, um cargo foi elegível a 

um Conselheiro Independente, para 

fazer frente à ampliação 

das melhores práticas de 

Governança Corporativa. 

O Conselho responde

pela estratégia e orientação 

geral dos negócios da empresa, 

assim como pela aprovação do 

orçamento, eleição, fi scalização 

e destituição dos membros da 

Diretoria Executiva. 

COMPOSTA POR QUATRO 
MEMBROS, eleitos pelo Conselho 

de Administração da Unimed 

Seguradora, para mandato de 

três anos, a Diretoria Executiva 

é responsável pela gestão dos 

negócios sociais em geral e 

pela prática de todos os atos de 

administração, necessários ou 

convenientes ao cumprimento 

do objeto social, executando e 

fazendo executar as deliberações 

da Assembleia Geral e do Conselho 

de Administração.

membros cargo regional
Dr. Sergio Ossamu Ioshii Presidente Unimed Curitiba

Dr. Marcelo Mergh Monteiro Vice-Presidente Federação das Unimeds de Minas Gerais

Dr. Antonio Oliveira Quevedo Conselheiro Unimed Nordeste RS

Dr. Celso Correa de Barros Conselheiro Unimed Rio

Dr. Dalmo Claro de Oliveira Conselheiro Federação Santa Catarina

Dr. Eudes de Freitas Aquino Conselheiro Unimed do Brasil

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

Dr. Marcio de Oliveira Almeida Conselheiro Unimed Vitória

Dr. Mohamad Akl Conselheiro Central Nacional Unimed

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

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

Dr. Orestes Miraglia Junior Conselheiro Unimed Belo Horizonte

Dr. Raimundo Viana de Macedo Conselheiro Unimed Santos

Dr. Ricardo Barbosa Ramos Conselheiro Unimed Sergipe

Dr. Roberto de Saboia Bicudo Conselheiro Unimed Cuiabá

Dra. Selma H Trad Honorato da Silva e Souza Conselheira Unimed Goiânia

membros cargo
Dr. Rafael Moliterno Neto Diretor-presidente

Dr. Alexandre Ruschi Diretor-técnico

Dr. Mauri Raphaelli Diretor Comercial

Dr. Helton Freitas Diretor de Operações

A PRINCIPAL ATUAÇÃO DA 
UNIDADE de Relações com 

Investidores consiste em 

desenvolver e implementar 

estratégias, com o objetivo de 

valorizar as ações da Seguros 

Unimed, por meio da melhoria de 

sua imagem institucional.

Em consonância com as 

melhores práticas de governança 

corporativa, a área transmite 

aos investidores informações 

sobre a empresa, com qualidade, 

consistência e transparência. O site 

é o principal canal de comunicação 

com os investidores.

rElaçÕEs com invEstidorEs

Da esquerda para a direita:

Dr. Helton Freitas, Dr. Alexandre 

Ruschi, Dr. Rafael Moliterno 

Neto, Dr. Mauri Raphaelli
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Gri so2
Gri so3
Gri so4

auditoria indEpEndEntE

ANALISA A CONTABILIDADE 
DA SEGUROS UNIMED, com

a fi nalidade de medir a efi ciência 

dos controles, quanto à sua 

solidez, adequabilidade 

e aplicabilidade. 

cÓdiGo dE conduta 
proFissional

É UM INSTRUMENTO DESTINADO 
A APRIMORAR os relacionamentos 

internos e externos das 

cooperativas do Sistema Unimed, 

com princípios que norteiam 

a conduta de colaboradores, 

dirigentes e cooperados que 

ocupam cargos administrativos, 

perante suas partes interessadas.

Em 2011, o Código ganhou 

nova edição, com algumas 

mudanças. Dentre as mais 

relevantes, destaca-se a do Princípio 

5 – Compromisso com os clientes. 

A versão anterior previa atender 

às solicitações dos clientes com 

respostas rápidas. A diretriz foi 

aprimorada, com o compromisso 

de resolver o problema em um 

tempo pré-determinado.

Em Respeito ao meio 

ambiente, foram adicionados dois 

itens, que já fazem parte do dia a 

dia da seguradora: mensuração dos 

impactos ambientais da atividade 

produtiva e a disseminação da 

utilização dos meios eletrônicos 

para a troca de informações.

princÍpios QuE nortEiam o cÓdiGo dE conduta proFissional

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

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

3. Relacionamento com os cooperados

4. Valorização do capital humano

5. Compromisso com os clientes

6. Respeito ao meio ambiente

7. Uso das informações e dos meios de informática

8. Relacionamentos externos construtivos

Em 2006, a maturidade empresarial do Sistema Unimed 
ref letiu na necessidade de um código de conduta que 
centralizasse os valores presentes nas Unimeds regionais 
de todo o Brasil. A demanda gerou a elaboração do 
Código de Conduta Profi ssional.

COM O OBJETIVO DE AMPLIAR 
as práticas de Governança 

Corporativa e reforçar sua atuação 

baseada na ética, na confi ança, na 

responsabilidade e na transparência, 

a Seguros Unimed promoveu as 

seguintes ações:

GovErnança corporativa

 Estão previstas 
a reforma do 
Estatuto social, 
a criação 
da área de 
Governança 
corporativa e 
a elaboração 
de diversas 
políticas.

para 2012

 Em 2008, criou uma área específi ca no site institucional, 

destinada aos investidores, na qual são disponibilizadas todas as 

decisões tomadas em Assembleia Geral. Também são publicados o 

Estatuto Social, as atas das reuniões, políticas internas, informações 

fi nanceiras e acionárias e comunicados de interesse geral. Em 2012, 

essa área será reestruturada.

 desde 2008, o conselho de administração tem um espaço 

exclusivo na rede, para divulgação dos assuntos discutidos em 

reuniões, de relatórios e informações diversas, relacionadas às 

atividades dos membros.

RESPONDE À PRESIDÊNCIA E 
TRABALHA diariamente pela 

prevenção de danos à Seguros 

Unimed. Adota medidas e métodos 

que visam a proteger os ativos, 

promover a efi ciência operacional 

e motivar a adesão às políticas de 

direção estabelecidas. Garante, em 

conjunto com as demais áreas, 

a adequação, o fortalecimento e 

o funcionamento do sistema de 

controles internos.

A Seguros Unimed se 

integra aos conceitos corporativos 

do Sistema Unimed, que considera 

a Gestão de Riscos instrumento 

essencial para a otimização do 

uso do capital e a seleção das 

oportunidades de negócios, com o 

objetivo de obter a melhor relação 

Risco x Retorno. Essas práticas 

também visam a mitigar eventuais 

riscos de imagem e estratégicos 

para a organização. 

Em 2011, a área de Gestão 

de Riscos consolidou o processo 

de autoavaliação de riscos e 

controles, alinhado com a estrutura 

da companhia. Essa prática 

preconiza a descentralização, 

na qual é destacado o 

conhecimento dos responsáveis 

pelos processos de negócio, 

com relação à identifi cação 

dos riscos e declaração dos 

controles existentes.

As unidades de negócios 

são submetidas a avaliações 

de riscos relacionados à fraude 

e lavagem de dinheiro, sendo 

que todos os colaboradores são 

treinados, por meio de palestras, 

ministradas por especialistas, 

reportagens na Web TV da 

empresa, entre outros recursos 

didáticos. Além disso, os 

funcionários têm amplo acesso às 

cartilhas de Prevenção à Fraude e 

Prevenção e Combate à Lavagem 

de Dinheiro, ambas disponibilizadas 

no Portal do Colaborador. Sempre 

que necessário, medidas cabíveis 

serão tomadas junto aos órgãos de 

repressão da seguradora. 

GEstão dE riscos
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planEJamEnto 
EstratÉGico

principais benefícios do sistema pdca

 vantagem competitiva vinculando estratégia com as operações;

 criar valor sustentável para os acionistas;

 Equilibrar necessidades de crescimento de longo prazo e desempenhos fi nanceiros de curto prazo;

 Equilíbrio entre crescimento e sustentabilidade;

 alinhamento dos ativos intangíveis à estratégia;

 melhorar qualidade e probabilidade de sucesso dos projetos;

 promover planejamento que contribua com o desenvolvimento do orçamento;

 melhor mensuração e Análise de Resultados.

A SEGUROS UNIMED DEFINIU 

em seu Planejamento Estratégico 

de longo prazo, internamente 

conhecido como Projeto 2020 

Inspirações, um conjunto de 

iniciativas que levarão a empresa 

para um crescimento diferenciado 

e sustentável. Resumidamente, há 

três frentes:

 Reforçar o 

posicionamento 

Empresa que cuida de 

pessoas;

 Expandir a abrangência 

de atuação, para 

relevância e difusão de 

riscos; 

 Atingir custos 

competitivos em 

sinistralidade e despesas 

administrativas.

Para que ações de longo 

prazo não se desviem de 

sua rota original e sejam 

constantemente revisitadas 

e atualizadas, a seguradora tem 

como foco o fortalecimento 

do Sistema de Gestão Estratégica, 

que está estruturado de acordo 

com as fases do modelo 

PDCA (Plan, Do, Check e Act) 

e contempla os segmentos 

de negócios da companhia.

ciclo pdca do sistema de Gestão Estratégica da seguros unimed

p - plan
planejar - Formulando a Estratégia

Nesta etapa, ocorre o Ciclo de Revisão do Planejamento Estratégico, que contempla 

Eventos de Abertura e Encerramento do Ciclo de Revisão do Planejamento 

Estratégico, elaboração do Diagnóstico Estratégico (estudo que trata de 

informações a respeito do ambiente e das partes interessadas que se relacionam 

com a Seguros Unimed e seus respectivos segmentos de negócios), Elaboração da 

Análise de SWOT (sigla em inglês para forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) 

e a elaboração do Mapa Estratégico para o ano seguinte.

d - do
Executar - Executando a Estratégia

Após o encerramento do Ciclo de Revisão, o principal evento de mobilização é o 

Kick-off do Planejamento Estratégico. É o pontapé inicial da execução da estratégia 

e tem como objetivo reforçar que o Planejamento Estratégico é um compromisso 

de todos. São utilizadas ferramentas de comunicação interna, como um vídeo 

do presidente e materiais gráfi cos com linguagem lúdica, para apresentar os 

importantes conceitos de gestão adotados pela Seguros Unimed.

Os gestores utilizam a Intranet como canal de divulgação dos resultados do 

gerenciamento da estratégia, que está disponível a todos os colaboradores.

c - cHEcK
Verifi car - Verifi cando a Estratégia

O Planejamento Estratégico é disponibilizado em um software que integra os 

Mapas Estratégicos e seus respectivos indicadores, cronograma e orçamento.

Os gestores também serão capacitados nas melhores práticas de gerenciamento 

de Projetos do PMI/PMBOK. 

a - act
avaliar - avaliando a Estratégia

Nesta etapa, analisa-se o desempenho da companhia na execução da estratégia 

e tomam-se decisões para correções de rumo por meio da RAE (Reunião de 

Análise Estratégica), para analisar o desempenho da Execução da Estratégia. As 

RAEs ocorrem mensalmente no nível Tático e, bimestralmente, no Estratégico, e 

têm como objetivo apontar os principais desvios entre os resultados e as metas, e 

evidenciar os caminhos críticos do Mapa Estratégico para tomada de decisões e 

correções de rumo. 

Ao fi nal de cada ciclo de PDCA anual, é realizado o Balanço Estratégico, no mesmo 

formato das RAEs Tática e Estratégica, com o intuito de avaliar o desempenho da 

execução da estratégia, identifi cando se as decisões foram efi cazes para o alcance 

das Metas Globais e Diretrizes Estratégicas.

Ao longo de todas as etapas, ocorrem a Capacitação e a Comunicação, que são a 

“força motriz” na Formulação e Execução da Estratégia.
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 Fortalecimento dos sistemas de processos e Qualidade

 Em 2011, os esforços da Seguros Unimed em busca dos mais altos 

 padrões de qualidade foram reconhecidos com o Prêmio Paulista 

 de Qualidade da Gestão - Nível II - Troféu Bronze. (Leia mais 

 no Capítulo Compromissos Sociais)

 Foram também atualizados 100% das Normas do Sistema da 

 Qualidade (NSQs) e Instruções de Trabalho (ITs). Os normativos 

 são um elo de comunicação fundamental entre a empresa e os 

 colaboradores, e auxiliam na busca da qualidade, efi ciência e 

 melhoria das práticas.

 Para 2012, a seguradora espera avanços ainda maiores, com 

 a conquista do Troféu Prata e a adoção de metodologias de 

 BPM - Business Process Management (Gerenciamento de Processos 

 de Negócios).

 As áreas de Processos e Qualidade também terão sua atuação 

 ampliada e incorporada aos sistemas de Gestão Estratégica e de 

 Projetos, buscando integração dos sistemas de gestão da companhia.

 A Seguros Unimed reforça a relevância no fortalecimento dos Sistemas 

 de Gestão Estratégica, Projetos, Processos, Qualidade e Ampliação da 

 Governança Corporativa, por meio da estruturação do Programa 

 de Gestão Organizacional, inserido na Perspectiva de Aprendizado e 

 Crescimento do Mapa Estratégico 2012. 

O Sistema de Gestão de Projetos e de Processos 
integra o Sistema de Gestão Estratégica da 
Seguros Unimed, com o objetivo de garantir 
maior efi ciência dos projetos estratégicos e 
promover melhorias nos processos da companhia.

 Fortalecimento dos 

 sistemas de Gestão 

 de projetos

 A base de sustentação 

 da estratégia são os 

 Programas Estratégicos e 

 Corporativos. Tratam-se 

 de um conjunto de 

 projetos, elaborados 

 segundo as melhores 

 práticas de gerenciamento 

 do PMI/PMBOK, que 

 garantem efi ciência na 

 execução e no 

 cumprimento de prazos. 

 Em 2011, a Seguros 

 Unimed iniciou a  

 implantação do Escritório 

 de Projetos e, para 2012, 

 terá sua atuação ampliada, 

 integrando suas atividades 

 durante todo o ciclo de 

 execução da estratégia.

sistema de Gestão 
da Estratégia

sistema de Gestão 
de projetos

sistema de Gestão 
de processos e Qualidade

projeto e Fortalecimento 
do sGE (sistema de 

Gestão Estratégica) e sGp 
(sistema de Gestão 

de projetos)

projeto Fortalecer a Gestão 
por processos e Qualidade

programa de Gestão 
organizacional

a
pr

en
di

za
do

 e
 

c
re

sc
im

en
to

projeto ampliar a 
Governança corporativa da 

seguros unimed

Objetivo
Executar o ciclo de revisão do 
PE 2012-2020 e aprimorar 
a gestão estratégica por 
meio de uma metodologia 
sistematizada.

Objetivo
Implantar gerenciamento 
de processos de negócio e 
apoio integrados à Qualidade.

Fortalecer os Sistemas de 
Gestão Estratégica, Processos, 
Projetos, Qualidade e ampliar 
a Governança Corporativa

Objetivo
Implantar as melhores práticas 
da Governança Corporativa, 
a fi m de assegurar que os 
administradores, tomadores 
de decisão e gestores 
cumprarm os objetivos 
defi nidos pelos acionistas.
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Estrutura 
orGaniZacional

ouvidoria

presidência

seguros unimed
Conselho de 
Administração

assessoria Estratégica 
de comunicação 

corporativa

superintendência de 
Gestão de pessoas

assessoria Jurídica

área de Gestão 
de riscos

superintendência de 
marketing

superintendência de 
adm. e Finanças 

(reporte Administrativo)

superintendência 
de Estratégia e 

Governança

superintendência 
de produtos

superintendência 
de operações

superintendência 
técnica e atuarial

superintendência 
comercial

superintendência de 
tecnologia

superintendência de
adm. e Finanças

(reporte Financeito)

diretoria de operações diretoria técnica diretoria comercial

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011 SEGUROS UNIMED30  | |  31

EmprEsa



sustEntabilidadE
Abordagem

Gestão de Sustentabilidade
Públicos de Interesse



comitê Executivo

abordaGEm Sustentabilidade 
correlaciona e integra 

de forma organizada os 
aspectos econômicos, 

sociais, culturais e 
ambientais da sociedade, 
suprindo as necessidades 
do presente, sem afetar a 
habilidade das gerações 

futuras de suprirem as 
próprias necessidades.

“O FUTURO DEPENDE DAQUILO 
que fazemos no presente”. Esta 

é uma das premissas do Projeto 

2020 Inspirações, que estipula as 

metas da Seguros Unimed para 

os próximos 10 anos, a contar 

de 2010, quando foi lançado. 

Está organizado por temas, que 

conduzirão as ações da Seguros 

Unimed no período. Todos 

agregam elementos que reforçam 

a integração dos assuntos de 

sustentabilidade mais importantes 

para a empresa em sua estratégia. 

Dentre eles, destacam-se: 

atenção aos públicos de interesse; 

desenvolvimento de produtos 

inovadores, acessíveis e em acordo 

com as demandas do mercado; 

gestão fi nanceira efi caz; busca pela 

melhoria contínua; e, sobretudo, o 

posicionamento de uma Empresa 

que cuida de pessoas.

A Seguros Unimed 

reconhece que a sustentabilidade 

é um caminho a ser percorrido, 

que gradativamente está 

sendo incorporado à gestão da 

companhia. Apesar dos desafi os, 

é um movimento com grande 

potencial para proporcionar 

oportunidades ao negócio e 

contribuir com os interesses dos 

stakeholders da empresa. 

GEstão dE 
sustEntabilidadE
NO RELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE DE 2010, um 

dos desafi os elencados para o 

ano seguinte era a implementação 

do novo Processo de Gestão de 

Sustentabilidade. A meta não foi 

alcançada plenamente, pois em 

2011 a Seguros Unimed focou na 

estruturação e disseminação 

das suas estratégias e metas 

a longo prazo. 

A partir dessa estruturação, 

a seguradora entende que em 

2012 será capaz de avançar muito 

mais, inclusive sobre sua atuação 

em sustentabilidade.

A Gestão de 

Sustentabilidade, tal como existia, 

contudo, evoluiu ao longo de 2011. 

Além de o tema estar presente 

no Projeto 2020, existem iniciativas 

que ref letem o maior envolvimento 

e esforço de todas as áreas 

de negócios para incorporar 

aspectos socioambientais no dia 

a dia de suas operações. 

Exemplos disso são o 

programa Saúde em Harmonia; 

o projeto de  Tratamento  de 

Correspondências Devolvidas; o 

lançamento do Unimed Corredor, 

um seguro específi co para pessoas 

que participam de corridas de 

rua; e a própria estruturação 

da estratégia e governança da 

empresa, essenciais para uma 

atuação sustentável. 

Outro indicador de avanço 

e reconhecimento interno dos 

esforços da Seguros Unimed nessa 

direção foi a pesquisa Exame 2011, 

“As Melhores Empresas para Você 

Trabalhar”.  A seguradora obteve 

IQTA (Índice de Qualidade do 

Ambiente de Trabalho) acima 

da média das 150 melhores, nos 

seguintes quesitos:

 Esta empresa contribui 

positivamente com a 

comunidade do entorno e com 

o meio ambiente;

 Os produtos e serviços de minha 

empresa são muito importantes 

para nossa sociedade;

 A quantia que recebo como 

participação nos lucros da 

empresa é justa; e 

 As instalações e o espaço onde 

realizo meu trabalho são seguros, 

confortáveis e limpos.

PROCESSO DE GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE

responsabilidade social
Suporte e coordenação

comissão de

responsabilidade social

Grupos de trabalho:
Gestores e suas equipes de 

diversas áreas

presidência e diretoria

Reunião do grupo de trabalho da Gestão de Sustentabilidade
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Gri 4.13
Gri 4.14
Gri 4.16
Gri 4.17
Gri la1

Gri 1.2
Gri 4.14
Gri 4.15
Gri 4.16
Gri 4.17

Públicos de interesse 

da Seguros 

Unimed

pÚblicos dE intErEssE
ATUAR DE FORMA SUSTENTÁVEL 
INCLUI ouvir todos os públicos de 

interesse, para alinhar seus anseios 

com o planejamento estratégico 

da empresa. A Seguros Unimed 

realiza pesquisas de satisfação 

constantemente, nas quais identifi ca 

a percepção que os referidos 

públicos têm sobre a seguradora, 

quais os pontos fortes e a melhorar, 

com o objetivo de garantir a 

perenidade dos negócios.

Em 2011, destacou-se a 

pesquisa de imagem realizada 

com oito formadores de opinião, 

utilizando-se a metodologia 

qualitativa, por meio de entrevista 

de profundidade.

O resultado apontou 

que a Seguros Unimed, embora 

à educação do consumidor na 

cultura do seguro; à ampliação dos 

patrocínios de eventos da área de 

saúde; e à participação mais efetiva 

nas entidades de classe. 

Um dos desafi os da Seguros 

Unimed para 2012 é trabalhar nos 

resultados expostos na pesquisa, 

com o objetivo de aperfeiçoar os 

pontos fortes e corrigir os fracos.

Os públicos a seguir são os 

que mais inf luenciam os negócios 

da Seguros Unimed e foram 

identifi cados no diagnóstico de 

sustentabilidade realizado em 2010.

 Colaboradores – a Seguros 

Unimed possui 629 funcionários, 

entre matriz, Central de 

Relacionamento e 26 Escritórios 

Regionais. (Leia no Capítulo 

Gestão de Pessoas, no subtítulo 

Comunicação e Integração, 

como a empresa incentiva 

seus colaboradores no tema 

sustentabilidade)

 Clientes – são responsáveis 

pela compra dos 33 produtos 

oferecidos pela Seguros 

Unimed. Até o fi nal de 2011, a 

seguradora somava 7,8 milhões 

de segurados. (Leia no Capítulo 

Clientes sobre os canais de 

comunicação utilizados com 

este público e as formas de a 

empresa promover a atuação 

sustentável entre ele)

 Fornecedores – a Seguros 

Unimed conta com 311 

fornecedores ativos. (Leia no 

Capítulo Fornecedores, sobre 

projetos e avaliação)

funcionáriosfornecedores
ENTRE MATRIZ, CENTRAL DEATIVOS

629311
A Seguros Unimed tem

relacionamento e escritórios 
regionais

A Seguros Unimed possui

acionistas
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 Acionistas – A seguradora possui 

3.337 acionistas, sendo 3.107 

pessoas físicas e 153 jurídicas. 

Nesse universo, 77 acionistas são 

colaboradores. (Leia mais sobre 

o assunto no Capítulo Empresa, 

Relações com Investidores)

 Corretores – canal de vendas 

da Seguros Unimed. No 

total, a seguradora é parceira 

de aproximadamente 2 mil 

corretores. (No Capítulo 

Empresa estão relacionadas as 

várias Campanhas de Vendas)

 Sistema Unimed – o Sistema 

Empresarial Cooperativo Unimed 

é constituído por todas as 

Unimeds do País e diversas 

empresas criadas para oferecer 

suporte a elas, por meio de 

serviços desenvolvidos para 

agilizar e aperfeiçoar ainda mais 

o atendimento.

 Grupos Setoriais – com o 

objetivo de promover os 

interesses específi cos do setor 

de seguros e previdência privada, 

alinhados com as expectativas 

do Governo e da sociedade, a 

empresa integra a Confederação 

Nacional de Seguros Privados 

(CNSeg), a Federação Nacional 

das Empresas de Seguros 

Privados e de Capitalização 

(FENASEG), a Federação 

Nacional de Saúde Suplementar 

(FENASAÚDE), a Federação 

Nacional de Previdência e Vida 

(FENAPREVI), o Sindicato das 

Seguradoras, Previdência e 

Capitalização do Estado de São 

Paulo (SINDSEGSP), a Associação 

Internacional de Direito do 

Seguro (AIDA), e a Associação de 

Cooperativas e Mutualidades de 

Seguros das Américas (AAC/MIS).

 Sociedade Civil/Formadores de 
Opinião – atuar na sociedade 

por meio de relacionamentos 

e parcerias que busquem 

fazer a diferença, como agir 

pelo bem comum, é um dos 

valores da Seguros Unimed. A 

empresa também reconhece 

a necessidade da opinião 

pública para o sucesso de seus 

negócios. Por isso, mantém uma 

relação de equilíbrio, respeito e 

independência junto aos veículos 

de comunicação.

Para se relacionar com esses 

públicos, a Seguros Unimed dispõe 

de vários canais, detalhados nos 

capítulos seguintes.

não seja citada em um primeiro 

momento, é conhecida por todos 

os formadores de opinião como 

uma marca forte/sólida/poderosa; 

tradicional; pouco inovadora; que 

se confunde com planos de saúde 

regionais, com discrepância na 

qualidade oferecida aos segurados 

em cada região de atuação; 

patrocinadora do Palmeiras; 

distante da mídia (principalmente 

em São Paulo); e com pouca 

presença em entidades de classe.

Segundo os pesquisados, 

os pontos a melhorar referem-

se à prestação de serviços mais 

homogênea nas diversas regiões 

de atuação; a investimentos 

nas regiões Norte/Nordeste, onde 

a seguradora é bem-aceita;  
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GEstão dE pEssoas
Capital Humano

Clima Organizacional
Diversidade

Desenvolvimento Profissional
Remuneração

Benefícios
Qualidade de Vida

Comunicação e Integração



capital Humano
UM BOM AMBIENTE DE 
TRABALHO contribui para a 

sustentabilidade dos negócios, 

pois motiva os colaboradores para 

novos desafi os profi ssionais e torna 

a empresa mais atraente e com 

credibilidade no mercado. 

Para alcançar a excelência 

na gestão de pessoas, em 2011 a 

Seguros Unimed inovou, adotando 

um modelo de PPR (Programa 

de Participação nos Resultados) 

baseado na meritocracia e nas 

competências individuais elencadas 

no Projeto 2020 Inspirações.

 inspirar para transformar

 inovar para diferenciar

 visão de negócios 

para crescer

 competir para vencer

 processos e sistemas 

para efi ciência 

 cuidar do cliente 

para fi delizar

ESTRUTURA DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
DA SEGUROS UNIMED

COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS

dentre as várias 
atribuições da área, 
destacam-se:

 Atração e integração de 

talentos

 Gestão da folha de 

pagamento e dos 

benefícios

 Gestão do desempenho

 Educação corporativa

 Gestão da saúde e 

qualidade de vida

clima orGaniZacional
DESDE 2004, A SEGUROS UNIMED 

utiliza a Pesquisa da Revista EXAME – 

As Melhores Empresas para Você 

Trabalhar – como uma das 

ferramentas para avaliar o clima 

organizacional. O estudo apresenta 

a percepção dos colaboradores 

sobre a companhia.

O IQAT (Índice de 
Qualidade do Ambiente de 

Trabalho) expõe a relação que 

eles têm com a empresa, com o 

trabalho em si, com o chefe e com 

os colegas. O IQAT é obtido por 

meio da análise do questionário 

respondido pelos colaboradores, 

que avalia quatro indicadores, 

com pontuação que varia de 0 a 

100. Em 2011, 306 funcionários 

participaram da pesquisa. 

indicadores pontuação 2011
Identidade – mede a relação dos colaboradores com a estratégia e o negócio da empresa 81,23

e o quanto a organização corresponde a seus valores pessoais. 

Satisfação e motivação – inclui itens como salário, bônus, o trabalho em si, o ambiente físico 70,80

e as perspectivas de crescimento que a empresa oferece. 

Aprendizado e desenvolvimento – inclui fatores como aprendizado e desenvolvimento no 62,84

trabalho, educação corporativa e oportunidades de promoção.  

Liderança – relacionado à percepção dos colaboradores sobre os chefes em relação à habilidade  66,47

de comunicação, a quanto eles estimulam o time a se desenvolver profi ssionalmente, se são 

confi áveis, justos e coerentes em seu discurso e atitudes. 

Índice médio  69,74

DIA DAS MULHERES

EM 2011, A AÇÃO PARA CELEBRAR 
o 8 de março contou com 

a participação de Zustra 

Esotérico, um astrólogo maluco, 

representado por um comediante.

Ele transmitiu mensagens 

bem-humoradas e fez previsões 

inusitadas, além de energizar a 

companhia com muita alegria. 

Também foi promovida 

a Semana da Saúde da Mulher, 

com palestras e realização de 

exames preventivos. 

área de 
desenvolvimento 

de pessoas

presidência

unidade de 
desenvolvimento 

de pessoas

unidade de 
administração 

de pessoas

unidade de saúde e 
Qualidade de vida

unidade de consultoria 
interna

superintendência
de Gestão de pessoas
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Gri la2
Gri la10
Gri la11

Gri la2
Gri la13 divErsidadE dEsEnvolvimEnto 

NA SEGUROS UNIMED, a 

diversidade é vivenciada no 

dia a dia. É um dos princípios 

explorados no Código de Conduta 

Unimed e base do Programa 

Braços Abertos, criado em 

2005, englobando várias ações 

que valorizam os colaboradores, 

independentemente de origem, 

hierarquia, sexo, cor, etnia, idade, 

formação, religião, classe social, 

defi ciência, orientação sexual e 

opção política. 
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proFissional
A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
assessora e orienta em todas 

as necessidades referentes à 

qualifi cação, aperfeiçoamento 

e desenvolvimento dos 

colaboradores. É elaborado 

um plano anual, com programas 

de capacitação, alinhados ao 

Projeto 2020.

Os treinamentos aplicados 

são avaliados por meio dos 

indicadores de desempenho

das áreas, o que evidencia o 

alcance dos objetivos estratégicos, 

gerenciais e operacionais. Todos 

os colaboradores recebem 

regularmente análises de 

desempenho e desenvolvimento 

de carreira.

Em 2011, foram aplicadas 

14.148 horas de treinamento, 28% 

superior ao ano anterior. 

20
0

9

20
11

20
10

7.067

10.252

14.148

horas

treinamento 
corporativo

2011

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010

tempo de Empresa

454

57

108

2

438

78

111

2

até 5 
anos

de 11 a 
20 anos

de 6 a 
10 anos

acima de 
20 anos 

Além dos planos 
individuais, a partir 
da consolidação das 
avaliações e ações 
de desenvolvimento, 
a Seguros Unimed 
promove outras ações.

Em  2011, a taxa de rotatividade dos colaboradores foi de 1,5%, contra 2,2% de 2010.

PROGRAMA DE ESTAGIÁRIOS

EM 2011, CONTOU COM A 
PARTICIPAÇÃO de seis estudantes, 

benefi ciados por um processo de 

desenvolvimento e capacitação. 

O programa oferece um 

panorama estratégico da empresa, 

aprendizado sobre comportamento 

corporativo e ajuda a desenvolver a 

visão técnica.
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Gri la12

 “O Programa Aprender me permitiu ingressar na 
faculdade. Diariamente, utilizo os conhecimentos 
adquiridos no curso, para interpretar os contratos, 
entender o mercado de seguros, lidar com os 
departamentos jurídicos das empresas-cliente e para 
negociar nossos produtos.” 
Rosimeire Antunes Oliveira, executiva de Negócios, 
do ER Caxias do Sul (RS). Cursa Direito na 
Universidade de Caxias do Sul e usufrui do benefício 
desde o segundo semestre de 2006. CONVÊNIOS E PARCERIAS

EM 2011, A SEGUROS UNIMED 
fi rmou parceria com a Fundace 

(Fundação para a Pesquisa e o 

Desenvolvimento da Administração, 

Contabilidade e Economia) e 

a FIA (Fundação Instituto de 

Administração), para os MBAs 

Gestão Empresarial e Gestão 

de Negócios, respectivamente. 

Os cursos fornecem uma visão 

abrangente das principais áreas 

de conhecimento, necessárias 

“Sem o subsídio, meu orçamento fi caria mais enxuto 
e eu teria que abrir mão de outros aspectos importantes 

para minha formação, como o inglês. O curso tem 
me proporcionado uma visão mais abrangente do 

negócio da Seguros Unimed. Hoje, consigo entender 
melhor o trabalho de outras áreas, as necessidades 

e desafi os dos gestores.” 
Marcelo Araújo, da área de Relações com Investidores. 
Cursa MBA em Gestão de Negócios, na FIA (Fundação 

Instituto de Administração), com subsídio 
desde janeiro de 2011.

colaboradores

aprendizes

FORAM EFETIVADOS EM

EM 2011

RECRUTAMENTO INTERNO

MENOR APRENDIZ 

CAPACITOU

39

16

No Programa de

O Programa 

novos cargos e funções

PROGRAMA MENOR 
APRENDIZ

ADOTADO EM 2006, CONFORME 

Lei nº 10.097/00, com o objetivo 

de proporcionar aos jovens, com 

idades entre 14 e 24 anos e 11 

meses, treinamento técnico e 

profi ssionalizante. Em 2011, 

a empresa ofereceu capacitação 

para 16 aprendizes.

PROGRAMA DE RECRUTAMENTO INTERNO

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

TEM COMO OBJETIVO 
RETER E CONTRIBUIR para o 

desenvolvimento profi ssional 

dos colaboradores. É uma das 

ferramentas que a área de Recursos 

Humanos utiliza, junto com o 

gestor, para identifi car e reconhecer 

potenciais, assumindo papel 

estratégico no direcionamento da 

carreira do funcionário. Em 2011, 39 

colaboradores foram efetivados em 

novos cargos e funções.

EM 2011, O PROGRAMA SOFREU 
REFORMULAÇÕES. Diretores e 

superintendentes passaram por 

processos de Assessment Center, 

que mapeou os estilos de liderança 

e elencou os pontos fortes e 

a desenvolver, posteriormente 

trabalhados por meio de coaching.   

REALIZADA ANUALMENTE, 
VISA a melhorar o desempenho 

dos colaboradores por meio do 

feedback de superiores imediatos, 

subordinados e áreas parceiras. Em 

2011, o processo foi reformulado, 

sendo realizado de forma mais 

estratégica, totalmente sistematizado. 

O colaborador pôde escolher a sua 

rede de avaliadores, possibilitando o 

acompanhamento e apuração dos 

resultados por meio online. 

nÚmEros do proGrama aprEndEr
ano participantes investimento
2010 131 R$ 255.528,46

2011 118 R$ 241.828,57

PROGRAMA APRENDER

IMPLANTADO EM 2005, BUSCA 
o desenvolvimento da carreira dos 

colaboradores, subsidiando cursos 

de graduação, pós-graduação, 

mestrado e MBA.

para gerir uma empresa: Finanças, 

Marketing, Gestão de Pessoas e 

Planejamento Estratégico. 

A Seguros Unimed 

também possui parceria com 

outras entidades de ensino e 

escolas de idiomas, cada uma 

com benefícios e descontos 

específi cos para os colaboradores 

e dependentes legais. 

 Universidades: Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, 

UNIP (Universidade Paulista), 

BBS Business School e FMU 

(Faculdades Metropolitanas 

Unidas) 

 Escolas de Idiomas: CEL-LEP, 

Cultura Inglesa, Aliança Francesa, 

Seven Idiomas e Alumni.
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Gri 4.5
Gri la4
Gri la14 rEmunEração

A SEGUROS UNIMED 
DESENVOLVEU um Sistema de 

Remuneração, Reconhecimento e 

Incentivos, com o objetivo de atrair 

e reter os melhores profi ssionais 

do mercado. A estrutura de 

administração de cargos e 

remuneração da empresa é 

baseada na Metodologia Hay, com 

vistas a proporcionar maior suporte 

na gestão dos salários e a viabilizar:

 Compatibilidade na 

comparação dos salários com 

os praticados pelas demais 

empresas no mercado;

 Visão clara da equidade interna 

dos cargos;

 Manutenção da competitividade 

dos salários;

AS FAIXAS SALARIAIS SÃO ESTABELECIDAS pela área de Recursos 

Humanos, com base em pesquisa salarial, e atualizadas anualmente, 

conforme o  dissídio da categoria. Todos os colaboradores possuem 

acordos de negociação coletiva. 

Faixa i – os colaboradores nesta faixa são considerados em 

desenvolvimento. Após período de um ano, deve ser realizada 

análise dos resultados do colaborador para, mediante validação 

em orçamento, mudar de patamar.

Faixa ii – os colaboradores nesta faixa são considerados com 

desempenho satisfatório.

Faixa iii – os colaboradores nesta faixa são considerados com 

desempenho acima de satisfatório.

Para os cargos de executivos e gerentes da área Comercial, a composição 

da faixa salarial obedece à Política de Remuneração Variável.

 Adequação da massa 

salarial da Seguros Unimed, 

garantindo consistência em 

sua estrutura de custos.

bEnEFÍcios
Aliado à remuneração 
direta, a Seguros 
Unimed oferece um 
pacote de benefícios 
competitivo com 
o mercado. 

 seguro de vida – gratuito, tem cobertura para morte natural, 

acidental, invalidez permanente por acidente ou doença. Os 

valores variam de acordo com o cargo.

 seguro de acidentes pessoais – gratuito para os colaboradores 

e os gestores que exercem atividades externas e que costumam 

viajar com frequência.

 unimed pGbl Funcionários – concede crédito mensal de 0,5% 

do salário dos colaboradores no plano de previdência privada. É 

aberto a contribuições mensais de, no mínimo, 1% do salário-base.

 complementação do inss – estabelecida pela convenção 

coletiva do sindicato, trata-se do pagamento da diferença entre 

o salário do colaborador e o Auxílio Doença e Acidentário pago 

pelo INSS.

 auxílio-creche ou auxílio-babá – o colaborador pode optar pelo 

subsídio por fi lho, alternadamente para as opções de matrícula em 

creches ou para reembolso de despesas com babá (devidamente 

registrada em CTPS).

 Subsídio para fi lho defi ciente – independente da idade e por 

tempo indeterminado.

 crédito pessoal consignado – a partir de seis meses de contrato, 

o colaborador pode solicitar um empréstimo para os bancos 

parceiros da empresa, com descontos em folha de pagamento. 

Assistenciais

EM 2011, A SEGUROS UNIMED 

promoveu mudanças em seu 

sistema de remuneração:

 Redesenho Remuneração 
Variável – aplicação das 

novas regras do programa; 

alinhamento do pagamento 

e da ferramenta de caixa por 

competência; suporte a todo 

processo; esclarecimento de 

dúvidas sobre produção e 

pagamentos (antes realizado 

pela Administração 

de Negócios); análise dos 

critérios da superação.

 Metas do Programa de 
Participação nos Resultados 
(PPR) 2011 – redesenho 

e sistematização do programa; 

adequação da nova 

política e regras.

 Gestão Estratégica de Pessoas – 

propiciar ao gestor uma visão 

ampla de seu quadro funcional, 

com informações estratégicas 

de sua equipe.

 Estacionamento 

 vale transporte

 vale refeição 

 vale alimentação 

Transporte

Alimentação

salários dE HomEns E mulHErEs, por catEGoria Funcional
cargos Homens mulheres
Diretoria 57.255,84

Superintendência 24.435,59 22.880,91

Gerencial 11.432,92 11.281,62

Supervisão 8.146,20 6.548,44

Funcional 3.151,04 2.862,27

valores em reais por mês
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 seguro saúde – disponível para todos os colaboradores 

e dependentes legais. 

 plano odontológico – possui característica de livre adesão e o 

colaborador paga o valor da mensalidade, integralmente.

 convênio Farmacêutico – facilita a compra de medicamentos 

genéricos e de marca, e produtos de higiene pessoal, 

com desconto de 30% ,15% e 5%, respectivamente, nas 

unidades da Droga Raia.

 cirurgia refrativa – para corrigir miopia, hipermetropia, 

astigmatismo e presbiopia.

Saúde

mil US$

por cento

COMO BENEFÍCIO

NAS UNIDADES DA

E SAIR ENTRE

COBERTURA EM VIAGENS ENTRE

OFERECE DESCONTOS DE

O COLABORADOR PODE 

COMEÇAR A TRABALHAR ENTRE 

5 a 10

7h30 e 9h

5, 15 e 30

17h e 19h

O Seguro Saúde oferece

O Convênio Farmacêutico

Horário Flexível

adicional ao colaboradores 
e dependentes

Droga Raia

ASSISTÊNCIA EM VIAGENS

O SEGURO SAÚDE OFERECE, 
como benefício adicional aos 

colaboradores e dependentes, 

coberturas para emergências 

em viagens nacionais e 

internacionais, que variam 

de US$ 5 mil a US$ 10 mil.

BANCO DE HORAS/
HORÁRIO FLEXÍVEL

O COLABORADOR PODE INICIAR 
sua jornada de trabalho entre 

7h30 e 9h, fazer até duas horas de 

almoço, e gerenciar seu horário de 

saída na faixa de 17h às 19h. 

As horas de trabalho excedidas 

são creditadas e negociadas 

em situações de pontes em 

feriados ou outras necessidades 

pessoais. Para expediente 

estendido após as 19h, há 

remuneração de hora extra, desde 

que aprovado por superiores.

POLÍTICA DE 
RECOLOCAÇÃO

COMO FORMA DIFERENCIADA DE 
PRÁTICA de benefícios, a empresa 

concede a superintendentes, 

gerentes e assessores, desligados 

sem justa causa, o processo de 

recolocação profi ssional, custeando 

100% do valor. A ação é avaliada 

e acompanhada pela área de 

Recursos Humanos, em parceria 

com consultoria especializada. 

Promove, ainda, a extensão do 

seguro saúde pelo período de seis 

meses, inclusive aos dependentes.

CELULAR CORPORATIVO 

SUPERINTENDENTES, GERENTES 
E EXECUTIVOS da área Comercial 

possuem celular. O limite de 

utilização varia de acordo com

o nível hierárquico.

 Gestão de benefícios – centralização dos contratos 

e pagamentos na área de Contratos, otimizando controles 

e processos. 

 descontos em ingressos – parceria com Cinemark, Wet´n Wild 

Hopi Hari, Playcenter, Parque da Xuxa, Aquário de São Paulo, com 

pagamento em folha.  

 droga raia – extensão do benefício para estagiários, que não 

possuíam desconto em folha. 

 parceria com o sindicato dos securitários do Estado de são 
paulo – desconto em faculdades e diárias acessíveis 

em colônias de férias. O valor da mensalidade é R$ 9,77, 

incluindo os dependentes.

Em 2011, a política de benefícios da Seguros Unimed 
foi aprimorada. Novos projetos:

remuneração
 Divulgação da campanha de remuneração – meritocracia 

 Sistematização/atualização dos processos de remuneração

 Realização de pesquisas salariais

 Consolidação do sistema e critérios Remuneração Variável 2012

 Consolidação do sistema e critérios PPR 2012

 Análise e controle orçamentário 2012

rEmunEração E bEnEFÍcios – planos 2012

benefícios 
 Benefícios f lexíveis - análise para 

implantação

 Estudo para a comercialização 

dos produtos da Seguros 

Unimed aos colaboradores

 Pesquisas de mercado

CARTÃO CORPORATIVO

PROFISSIONAIS DA ÁREA 
COMERCIAL recebem cartão 

corporativo para subsidiar ações 

com os clientes.

HAPPY DAY

A DATA DE ANIVERSÁRIO é 

comemorada com um dia de folga 

na Seguros Unimed. 
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Gri la7
Gri la8

Gri la8QualidadE dE vida

contEmpla uma sÉriE dE açÕEs

“Aderi ao benefício em 2010 e, desde então, tenho mais 
condicionamento físico e sinto-me mais disposta. Em 

minha última avaliação física, os resultados foram ótimos. 
Incentivo todos os colaboradores a fazerem o mesmo.” 

Diana Santos de Oliveira, área de CRM, utiliza o 
desconto na Academia Bio Ritmo 

e faz acompanhamento com a nutricionista, 
no ambulatório da empresa.

SAÚDE E BEM-ESTAR SÃO 
PALAVRAS de ordem na Seguros 

Unimed, quando o assunto é 

a promoção de um ambiente 

de trabalho produtivo e 

motivador. A empresa transforma 

as palavras em prática por 

meio de programas e ações 

que estimulam mais e melhor 

qualidade de vida.

CRIADO EM 2007, tem por 

objetivo estimular os colaboradores 

a mudarem comportamentos, 

a adotarem hábitos mais saudáveis 

e a valorizarem a prevenção 

de doenças, em busca do equilíbrio 

biopsicossocial, por meio 

de medidas educativas, e facilitando 

o acesso a alternativas corretivas 

e preventivas.

Programa Viver Melhor

 incentivo à prática de esporte – visa a mostrar ao colaborador 

os benefícios das atividades físicas. 

 Parcerias – na matriz, foi fi rmado convênio com a Academia 

Bio Ritmo, com valores reduzidos no custo da mensalidade, 

e facilidade do desconto direto em folha. Há a opção da 

Academia Express, com aulas ministradas no horário do almoço, 

na unidade Paulista da Bio Ritmo, com acesso exclusivo aos 

colaboradores da Seguros Unimed. Nos Escritórios Regionais, 

é concedido o subsídio no valor mensal de R$ 30,00, para os 

funcionários matriculados na academia de sua escolha.

 Ginástica laboral – três vezes por semana, os colaboradores 

são convidados a fazerem uma aula, no posto de trabalho. 

Além da atividade física, os profi ssionais passam dicas 

de ergonomia.

 programa antitabagismo – são 

oferecidas consultas mensais com 

médico especialista, além de palestras 

e realização de exames específi cos, 

para acompanhar a evolução do 

tratamento. Caso haja necessidade de 

medicamentos, a empresa fornece, sem 

nenhum custo.

 medicina assistencial – 
acompanhamento dos colaboradores 

afastados, por médicos especialistas.

 reeducação alimentar – oferece 

orientação nutricional por meio 

de avaliação personalizada e 

acompanhamento periódico. Para 

incentivar a mudança de hábitos 

alimentares, nos andares da matriz há 

geladeiras e é feita distribuição de frutas 

para os colaboradores, duas vezes por 

semana. Para os Escritórios Regionais, 

é enviado um subsídio semanal para 

compra de frutas.

 Gerenciamento de 
crônicos – realizado 

por meio de consultas 

mensais com o médico 

do trabalho, que faz 

o acompanhamento 

de cada caso, com o 

médico especialista do 

colaborador.

 campanhas de saúde – sobre temas 

específi cos, de acordo com a época: 

Semana da Mulher, Outubro Rosa e Dia 

do Homem. Este último, comemorado 

pela primeira vez na empresa em 2011, 

com palestras ministradas pela médica 

do trabalho, sobre prevenção de doenças 

exclusivamente masculinas. 

 campanhas de vacinação – anualmente, 

a Seguros Unimed promove a campanha 

de vacinação contra gripe, para os 

colaboradores da matriz e seus dependentes. 

Nos Escritórios Regionais, subsidia o valor.

 programa de Gestantes – 

durante a gravidez, as 

futuras mamães e papais 

da companhia podem 

aprender mais e tirar 

dúvidas sobre a gravidez, 

parto, pós-parto e os 

cuidados com o bebê, 

participando de palestras 

quinzenais, ministradas por 

profi ssionais de diversas 

áreas de saúde. 

saÚdE ocupacional Em 2011
Dias perdidos 747

Acidente de trajeto 0

Auxílio-doença 13

Índice de absenteísmo 3,08%

média mensal 
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 programa de assistência psicossocial aos colaboradores – parceria com empresas especializadas 

que, por meio de atendimento telefônico, prestam apoio ao colaborador e dependentes, nas áreas 

jurídica, psicológica e fi nanceira.

proJEto para 2012

Saúde Emocional

 Espaço Zen – sessões de 15 minutos de quick massage, para 

proporcionar o bem-estar geral do colaborador, com técnicas 

de reequilíbrio físico e energético. Oferecidas todos os dias da 

semana, durante a jornada de trabalho.

“Como passo muito tempo sentada, sinto 
muito desconforto. 
Para combater esse incômodo e aliviar os pontos 
de tensão, faço massagem pelo menos uma vez 
por semana.” 
Eliana Andrioni, área de Processos, aderiu à quick 
massage para aliviar as dores na coluna.

 Espaço de 
descompressão – 
ambiente desenvolvido 

para descanso e 

relaxamento dos 

colaboradores 

da Central de 

Relacionamento, o que 

possibilita maior bem-

estar físico e mental no 

ambiente de trabalho. 

comunicação E 
intEGração
A Seguros Unimed dispõe de uma diversidade de canais de comunicação com o 
público interno, que atesta a transparência da sua atuação, contribui para mensurar 
satisfação, tornar a gestão cada vez mais participativa e fortalecer a integração.

 portal do colaborador – lançado em 2011, 

a Intranet é um espaço onde o colaborador 

tem acesso a todas as informações sobre 

a Seguros Unimed. Além de notícias diárias 

sobre a empresa, são publicados formulários 

e normativos, galeria de fotos de eventos, 

informações sobre Recursos Humanos, além 

de contar com classifi cados, previsão do 

tempo e carona solidária.

 tele seguros – Web TV da Seguros Unimed, que promove integração entre todos os colaboradores da 

companhia e entre a sede e os Escritórios Regionais, transmitindo vídeos com mensagens institucionais, 

treinamentos, eventos, entre outras ações da empresa.

 bate-papo com a diretoria – 
aniversariantes do mês se reúnem, 

no Espaço Gourmet da empresa, 

para conversar informalmente com o 

presidente e diretores, sobre atividades 

da seguradora, fazer sugestões, trocar 

informações e experiências.
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Gri la6 Gri la9 Encontro dos assistentes 
técnicos – evento anual 

que reúne os assistentes 

e auxiliares dos Escritórios 

Regionais. Promove 

a atualização quanto 

aos processos e ações 

da empresa, oferece 

treinamentos sobre 

temas específi cos, como 

qualidade no atendimento, 

e proporciona a 

integração por meio 

de atividades lúdicas.

 comitê de recursos Humanos – formado por 17 membros, sendo 

um representante e um suplente de cada andar da matriz e um 

da Central de Relacionamento, eleitos pelos seus próprios colegas 

de trabalho. Os Escritórios Regionais são representados pela área 

Comercial e o Escritório Regional São Paulo. Criado para fortalecer 

a integração entre colaboradores e empresa e discutir temas 

relacionados à área de Recursos Humanos.

 informativo de mercado – informe semanal com a atualização do 

cenário econômico-fi nanceiro nacional e internacional, que visa a 

abastecer os colaboradores, gestores e a Diretoria de informações 

que podem impactar a companhia. 

 cipa – cinco colaboradores integram a Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes (CIPA), que ajuda no 

monitoramento e aconselhamento sobre programas 

de segurança e saúde ocupacional.

 código de conduta unimed– orienta os colaboradores para uma 

conduta ética.

 mural vip – 
informativo impresso, 

estrategicamente 

localizado junto ao 

espaço do café.

 café da manhã com a diretoria – realizado semestralmente, reúne 

diretoria e colaboradores para discutirem conquistas, resultados e 

campanhas em geral.

 convenção nacional de negócios e relacionamento – encontro 

dirigido aos executivos dos Escritórios Regionais da Seguros 

Unimed, realizado anualmente.

 acordos coletivos – 
todo o quadro de 

colaboradores possui 

acordos formais 

com o Sindicato dos 

Securitários, relativos 

à segurança 

ocupacional e saúde.

 Encontro semestral 
dos Executivos de 
relacionamento – 

evento realizado para 

alinhamento das ações 

da Superintendência e 

atualização profi ssional 

sobre os produtos 

da companhia.

 comitê de notícias – reuniões mensais entre colaboradores 

de diversas áreas e a equipe de comunicação, para discutir 

sugestões de pauta, críticas e enriquecer o conteúdo do 

Portal do Colaborador.

 manual de valores corporativos – divulga os valores corporativos 

da Seguros Unimed e orienta líderes e colaboradores sobre os 

comportamentos desejáveis e indesejáveis para cada valor.

 nossos números – informativo divulgado periodicamente, 

de acordo com os balanços fi nanceiros. Apresenta os números 

da empresa, alinhando as informações estratégicas entre 

todos os colaboradores.

Para  2012, o desafi o 
é implantar o sistema 

de TV Corporativa nos 
elevadores da matriz e 
também no Portal do 
Colaborador. A nova 

ferramenta transmitirá 
informações de mercado 

e institucionais, e terá 
atualizações ao longo do 

dia, em tempo real.

 mapa Estratégico – 

disponível a todos os 

funcionários no Portal 

do Colaborador. 
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FornEcEdorEs
Parceria Produtiva



O INVESTIMENTO NA GESTÃO dos 

colaboradores ref lete diretamente 

no relacionamento com os 

diversos públicos externos, que 

também são gerenciados de 

perto pela Seguros Unimed. 

Relativamente aos fornecedores, 

a empresa possui uma estrutura 

fundamentada nos princípios de 

governança corporativa, como 

ética, respeito e equidade nas 

avaliações de desempenho. 

A seguradora encerrou 2011 

com 311 fornecedores ativos. Como 

alguns possuem mais de um 

contrato, totalizam-se, em média, 

450, divididos em duas categorias: 

prestadores de serviços vinculados 

ao produto e empresas de bens 

e serviços. Nesse rol, incluem-se 

todas as Unimeds.

Mais do que fornecedores, 

a empresa busca parceiros 

orientados para a sustentabilidade, 

com o mesmo padrão de 

qualidade e de atuação 

responsável que permeia

a companhia.

Em 2011, a Seguros Unimed 

realizou a avaliação dos 50 

maiores fornecedores. Os gestores 

das áreas solicitantes e a Unidade 

de Contratos mensuraram as 

empresas, nos quesitos ao lado.

 Confi abilidade: capacidade de o fornecedor cumprir compromissos;

 segurança: relativa ao serviço a ser executado. Por exemplo, prestadores de serviços para manutenção dos 

equipamentos de informática;

 atendimento: relacionado ao modo como os prestadores se relacionam com a Seguros Unimed. Disposição em 

atender prontamente às solicitações e a facilidade de contato (via telefone, fax ou outros), em linguagem clara e 

compreensível;

 competência: demonstração de conhecimento em elucidar dúvidas ou enfatizar aspectos importantes do serviço, 

que não tenham sido demonstrados ou solicitados;

 apresentação: aspectos ligados às características tangíveis, como equipamentos, pessoal;

 documentos de cobrança: relativo à conformidade e ao tempo de entrega das faturas;

 Suporte administrativo/fi nanceiro: relativo à documentação e anexos que complementam a fatura;

 confecção e devolução dos contratos: tempo de elaboração, caso os contratos e/ou aditivos sejam do fornecedor. 

Além disso, tempo de envio/reenvio dos documentos à seguradora.

parcEria produtiva

fornecedores

contratos

mil reais fornecedores

ATIVOS,

DIVIDOS EM DUAS 

CATEGORIAS:

A SEGUROS UNIMED ESPERA 

MINIMIZAR O DESPERDÍCIO

PARTICIPARAM DA PESQUISA POR MÊS

311

450

48 50

que somados totalizam

de avaliação

prestadores de serviços 
vinculados ao produto e 
empresas de bens e serviços

de papel, envelopes e 
custos de correio, gerando 
uma economia de
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PROJETO DE GESTÃO E MOBILIZAÇÃO DA CADEIA DE 
FORNECEDORES, EM RESPONSABILIDADE SOCIAL

EM 2011, DEVIDO A MUDANÇAS 

internas na seguradora, a 

automatização no processo 

de escolha e formalização de 

contratos com os fornecedores 

não foi concluída, o que irá 

acontecer ao longo de 2012. 

Será incluído no processo um 

questionário de qualifi cação em 

sustentabilidade, para analisar 

o perfi l dos prestadores de 

serviços com relação ao tema e, 

posteriormente, desenvolvidas 

ações de engajamento. 

PROJETO DE TRATAMENTO DE 
CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS

INOVAÇÃO DESENVOLVIDA 
em 2011, em fase fi nal de 

implementação. A iniciativa 

proporcionou a redução de gastos 

e consumo de papel, agilidade e 

efi cácia no processo de elaboração 

e envio de faturas.

O projeto tem duas etapas. 

Inicialmente, mudou-se o processo. 

O papel reciclado, utilizado para 

confecção das correspondências 

para os clientes, realizada por 

uma empresa contratada, era 

fornecido pelo almoxarifado da 

Seguros Unimed, envolvendo a 

sua área operacional. Em 

dezembro de 2011, o prestador 

também passou a ser responsável 

pelo papel, com certifi cação FSC 

(do Conselho Brasileiro de Manejo 

Florestal), cujo custo foi reduzido 

em R$ 0,10, o milheiro. 

A segunda fase visa 

a manter o banco de dados 

atualizado, para evitar a devolução 

de correspondências, que em 2011 

alcançou a média mensal de 1.900. 

avaliação dE FornEcEdorEs

A nota máxima possível foi 80 pontos, 

sendo necessário que o prestador 

de serviço atingisse no mínimo 48, 

e não obtivesse nota inferior a 6, 

para ser qualifi cado como fornecedor 

de serviços para a Seguros Unimed. 

No caso de não qualifi cação, 

foi solicitado um plano de 

melhorias, elaborado pela unidade 

de Contratos com o gestor 

da contratação.

Em 2011, a pesquisa foi aplicada 

a 50 fornecedores, apenas pelos 

gestores de contratos. Para 2012, 

além de dobrar o número, a avaliação 

contemplará o sistema de pagamento 

(SLA) e a análise dos fornecedores em 

relação à sustentabilidade. 

Vale ressaltar que as avaliações 

referentes aos direitos humanos 

abrangem 100% dos fornecedores, 

garantido por cláusula contratual.

O Projeto de Tratamento de Correspondências 
Devolvidas foi apresentado pelo colaborador 
Júlio Vicente, da área de Emissão e 
Faturamento Vida

“Quando visitava outras empresas, observava 
os procedimentos e coletava informações, que 
adequei às necessidades da Seguros Unimed. 
Envolvi parceiros internos e fornecedores, e 
iniciamos o trabalho. É apenas o começo. Quando 
o projeto estiver integralmente implantado, vamos 
obter resultados ainda melhores.”

Os arquivos da Seguros Unimed 

serão enviados ao prestador, 

impressos com códigos de barra, 

o que facilitará a identifi cação, no 

caso de devolução. O fornecedor 

alimentará a base de dados em seu 

sistema e enviará um relatório à 

seguradora, informando a razão do 

não recebimento. A medida também 

permite a limpeza na base cadastral 

e evita o desperdício de papel.

O projeto ilustra a parceria 

fi rmada com os fornecedores, que 

participam do desenvolvimento de 

processos, proporcionando ganhos 

para todos e contribuindo para a 

sustentabilidade dos negócios.

Ao longo do primeiro 

semestre de 2012, uma nova 

etapa de tratamento e atualização 

de dados será iniciada. Quando 

o projeto estiver totalmente 

implementado, a Seguros Unimed 

estima minimizar o desperdício 

de papel, envelopes e custos de 

correio, gerando uma economia de 

R$ 48 mil por mês.

“Somos fornecedores da Seguros Unimed há mais de sete anos, prestando serviços 
na área de processamento de dados e impressão de faturas. Em 2011, a empresa 
nos procurou para desenvolvermos, em parceria, o Projeto de Tratamento de 
Correspondências Devolvidas. O objetivo era minimizar os custos, tanto do processo 
como com a devolução, que impactam em desperdício de recursos naturais e na 
confi abilidade do segurado.
A Seguros Unimed nos apresentou o projeto, com base em pesquisas realizadas junto 
a outras empresas.  Nós, apoiados em nossa experiência, sugerimos melhorias e uma 
tecnologia que aprimora o tratamento das correspondências e o controle do banco 
de dados, impedindo o reenvio para endereço desatualizado, por exemplo. Além disso, 
passamos a ser responsáveis pela compra do papel, o que contribuiu para reduzir o 
custo, pelo volume que adquirimos, pois também atuamos como gráfi ca.
A parceria no desenvolvimento de um projeto, que trouxe melhorias e ganhos 
fi nanceiros para ambas as empresas, reforça a relação, que vai além do entregar o 
produto. Assim como a Seguros Unimed, a DeltaService também atua focada na 
melhoria contínua, em oferecer um serviço personalizado e adequado às necessidades 
do cliente, e na sustentabilidade.”

Marcelo Valle Moreira, vice-presidente da DeltaService

Benefícios para todos
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atEnção E FidEliZação

ASSIM COMO OS FORNECEDORES, 
OS CLIENTES são um público de 

interesse e recebem atenção 

especial da Seguros Unimed. 

Com vistas a aprimorar cada 

vez mais esse atendimento, 

em 2011 a empresa promoveu 

a unifi cação das áreas de 

Negócios e Relacionamento na 

Superintendência Comercial. A 

nova estrutura mantém ativa 

a vocação para fi delização e 

retenção do cliente, por meio 

de excelência no atendimento 

e entrega de valor. 

A Seguros Unimed 

encerrou o exercício passado 

com 7,8 milhões de clientes, 

Clientes da Seguros Unimed: médicos, funcionários, empresas contratantes e usuários 
de planos de saúde das cooperativas médicas, companhias de todos os segmentos e 
corretores (pessoa física e jurídica).

saÚdE Em Harmonia

EM 2011, VISANDO A PROMOVER 
uma atenção integral à saúde dos 

clientes, por meio do estímulo 

ao autocuidado e buscando 

minimizar as intercorrências 

clínicas, a empresa desenvolveu o 

projeto Saúde em Harmonia, em 

substituição ao Programa Vida em 

Ação. Com campanhas, palestras e 

material informativo, desenvolvidos 

em parceria com a área de 

Recursos Humanos das empresas-

cliente, a Seguros Unimed trabalha 

na prevenção.

Com o slogan “Juntos, 

cuidando de você”, o Saúde em 

Harmonia objetiva intensifi car 

a parceria com os segurados. 

A promoção da saúde inicia-se 

com o envio de questionários, 

para mapeamento do perfi l 

de saúde e identifi cação de 

possíveis riscos e casos críticos, 

possibilitando o desenvolvimento 

de um trabalho individualizado. O 

acompanhamento pode ser por 

telemonitoramento, visitas e até 

assistência domiciliar.

O questionário também está 

disponível para preenchimento no 

www.segurosunimed.com.br/saúde.

milhões
DE CLIENTES

NO RAMO VIDA

EM SAÚDE

EM PREVIDÊNCIA PRIVADA

7,8
A Seguros Unimed encerrou 
o exercício passado com 

campanHas dE saÚdE

EM 2011, FORAM REALIZADAS 

16 campanhas de saúde, que 

reuniram aproximadamente 

5.200 segurados. O material 

de divulgação passou por uma 

mudança de layout, percebida 

pelos clientes. Asma, combate 

às drogas, alimentação saudável, 

AIDS, dengue, diabetes e saúde 

mental foram alguns dos temas 

abordados ao longo do ano.

Em 2011, foram aplicados 
18.280 questionários 
de perfi l de saúde, o 

que equivale a 10% dos 
segurados. Destes, 4.440 
foram selecionados para 

o monitoramento de 
condições crônicas, dos 

quais, 1.698 passaram por 
atendimento.

sendo 7.529.603 no ramo Vida, 

312.334 em Saúde, e 33.141 em 

Previdência Privada.

Mais do que produtos, 

a empresa oferece qualidade 

de vida a seus clientes, por 

meio de programas e campanhas 

de prevenção e promoção 

da saúde.

 7.529.603

312.334

33.141

“Somos parceiros da Seguros Unimed desde 2006, e o Programa de Medicina 
Preventiva (atual Saúde em Harmonia) é o braço forte desta nossa relação. Por 
meio dos dados gerados pelo programa, conseguimos estabelecer ações específi cas 
e adequar outras, de acordo com a nossa necessidade, com o objetivo de aprimorar 
o atendimento aos nossos colaboradores, sobretudo àqueles que possuem 
doenças crônicas, que demandam controle e tratamento especial, garantindo melhor 
qualidade de vida.
Além dos questionários, que permitem mapear e identifi car os casos que exigem mais 
atenção, o programa inclui visitas regulares de relacionamento e um comitê de gestão, 
denominado “Comitê de Gestão Integrada à Saúde”. O objetivo principal é implementar 
ações em saúde, campanhas preventivas e gerenciar a sinistralidade do contrato, para 
que o mesmo continue saudável fi nanceiramente e, consequentemente, possa oferecer 
mais benefícios aos funcionários e dependentes.”

Carlos Roberto Teche, supervisor de Administração de Pessoal e Benefícios 
da EKA CHEMICALS e EKA BAHIA (empresa do segmento de Químicos para 
Papel e Celulose, do Grupo AkzoNobel). A empresa possui 800 vidas com 
a Seguros Unimed.

Programa de Medicina Preventiva
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ProAtiva  – em 2011, a área de 

Relações Empresariais e Gestão 

de Apólices da Seguros Unimed 

desenvolveu esta ferramenta, 

que visa a melhoria contínua 

dos processos, bem como maior 

rapidez na obtenção de respostas e 

atendimento aos clientes.

Como o nome sugere, 

busca um comportamento proativo 

perante o cliente, com vistas a:

 Diminuir, em pelo menos 

20%, a demanda de 

e-mails e ligações 

desnecessárias;

“A Super Seguro Corretora está no mercado há três anos e, desde o início, trabalhando 
com os produtos da Seguros Unimed. Somos mais do que um vendedor de seguros. 
Somos a interface do nosso cliente com a seguradora. Com a criação do ProAtiva, 
o dia a dia operacional melhorou, temos acesso às áreas responsáveis por cada assunto 
e as informações chegam mais rapidamente. Antes, a porta de entrada era burocrática. 
Houve uma melhora signifi cativa na interlocução. Cada caso é analisado como 
único e a solução é mais ágil. No entanto, sentimos a falta de um canal exclusivo, 
com a visão geral do cliente. Acreditamos que isso pode ser revisto, com uma 
personifi cação ainda maior. 
Outra sugestão é padronizar os serviços entre as Singulares. Como atuamos em todo o 
território nacional, as diferenças podem gerar problemas.”

Roberto Barbieri, sócio da Super Seguro. Entre seus clientes, destaca-se a Embracon, 
com 42 mil segurados em todo o País, sendo 2.352 vidas com a Seguros Unimed.

QualidadE no 
atEndimEnto

EM 2011, A SEGUROS UNIMED 
realizou pesquisas com seus 

clientes, para avaliar o grau de 

satisfação com os produtos e 

atendimento, e promover as 

melhorias necessárias.

 recursos Humanos das empresas-cliente – pesquisa realizada 

 com 50 clientes, por meio de ligações telefônicas.

 Média geral de satisfação em Saúde: 80%, contra 72% de 2010.

 Média geral de satisfação em Vida: 100%, perante 90% de 2010. 

INOVAÇÕES

Mais agilidade no dia a dia

 Reduzir as demandas 

operacionais da área, 

permitindo mais espaço 

para ações estratégicas;

 Direcionar as solicitações 

aos canais de 

atendimento específi cos.

Procedimentos – boletim 

quinzenal, por e-mail, com 

informações claras e objetivas 

sobre questionamentos mais 

frequentes, mostrando os variados 

canais de comunicação entre a 

Seguros Unimed e o cliente.

 corretores – foram entrevistados 36 corretores, que atuam nas 

 seguintes cidades: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campinas 

 e São Paulo (ambas SP), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), 

 Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ).

 A Seguros Unimed, no ramo Saúde, é bem avaliada entre seus 

corretores. O preço cobrado é competitivo, tem ampla cobertura 

nacional e rede credenciada e ótimo atendimento ao corretor.

 A pesquisa apontou defi ciência na proximidade da seguradora com 

o corretor. Para melhorar essa parceria, a empresa desenvolveu 

uma estratégia. 

Em 2012, serão realizados mais eventos de relacionamento, 

em diversas cidades do Brasil. Além dos encontros, serão 

aprimoradas e criadas ações motivacionais e de fi delização, como 

o Clube de Vantagens, por meio do qual o corretor pode trocar 

pontos por produtos. 

 segurados de saúde – pesquisa qualitativa, por meio de discussão 

 em grupo. Segurados com no mínimo um ano de vínculo e que 

 utilizaram o seguro nos últimos seis meses, ao menos uma vez para 

 consulta e uma vez para exame. Residentes nas cidades de São 

 Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Recife (PE) e Salvador (BA).

 A Seguros Unimed fi gura entre as mais conhecidas e melhores, com 

maior credibilidade, que oferecem atendimento superior.
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comunicação

internautas

vídeos

exibições

mil acessos e

mil páginas

seguidores

CURTIRAM A PÁGINA

NO YOUTUBE,

DISPONIBILIZOU

FORAM VISUALIZADAS

4329

6

369

100
363

923
No Facebook

A Seguros Unimed

O site teve

que tiveram

O Twitter tem

 site – no fi nal de outubro, a Seguros Unimed colocou no ar seu 

novo site corporativo, um dos canais de comunicação com os 

diversos públicos, inclusive segurados, que ganhou um espaço 

exclusivo: “Sou Cliente”. O link conduz o usuário a formulários e 

documentos necessários no dia a dia, para administrar o seguro.

A inovação faz parte das competências do Projeto 2020, 

nos aspectos Processos e Sistemas para Efi ciência e Cuidar do 

Cliente para Fidelizar. 

Redes sociais – a 
Seguros Unimed 

aderiu às redes 
sociais em 2011.

Em 2011, a Seguros 
Unimed promoveu 
uma série de eventos 
junto aos clientes, 
com o objetivo de 
fortalecer ainda mais o 
relacionamento. Dentre 
eles, destacam-se:

açÕEs dE 

 carnaval – a empresa foi uma das patrocinadoras do Camarote 

do Bar Brahma, com direito a convites, que foram distribuídos 

para clientes e corretores.

 Festa do peão de americana – em parceria com a Unimed Santa 

Bárbara D’ Oeste e Americana, a empresa montou um camarote 

VIP, onde recebeu clientes, corretores e parceiros.

 camarote e ingressos para jogos de futebol – por meio do 

patrocínio esportivo, a Seguros Unimed realizou uma série de 

ações de relacionamento com clientes e corretores ao longo de 

2011, que incluíram assistir a disputas do Palmeiras em camarotes 

e participação em jogos de futebol no Centro de Treinamento 

do clube, e também acesso ao camarote na Vila Belmiro, para os 

jogos do Santos. 

rElacionamEnto

 portal saúde – oferece serviços online, como consulta à rede 

credenciada, guia de farmácias, relatórios (extrato de utilização 

e coparticipação) e demonstrativos para IR. Desenvolvido 

para facilitar o dia a dia dos segurados, o site traz todas as 

informações que o usuário precisa sobre seu seguro saúde, 

e ainda colabora para uma melhor qualidade de vida, ao divulgar 

dicas de alimentação, bem-estar e prática de exercícios. Tem como 

objetivo reduzir as demandas na Central de Relacionamento 

e ERs; aumentar o valor percebido do seguro; entregar um serviço 

alinhado às práticas da concorrência; aprimorar o atendimento 

aos estipulantes e segurados; e intensifi car o relacionamento 

com o cliente fi nal.
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 ouvidoria – criada em 2006, além de solucionar conf litos, a 

área atua de maneira preventiva. As solicitações que chegam 

à Ouvidoria são estudadas e geram recomendações de 

procedimentos e condutas, para que não voltem a ocorrer.

Em 2011, foi realizado um mapeamento, em conjunto com as 

áreas de Gestão de Riscos e Qualidade e Processos, de todos os 

procedimentos da Ouvidoria, identifi cando os pontos de risco e 

normatizando alguns processos, promovendo a melhoria contínua. 

Para facilitar o atendimento, a área reformulou seu canal de 

solicitação no site da seguradora.

As mudanças geraram bons resultados: das 290 demandas 

recebidas no primeiro semestre de 2011 pela Ouvidoria, apenas 

oito geraram processos contenciosos (quatro judiciais e quatro 

administrativos). Além disso, o índice de agradecimento dos 

clientes após o atendimento subiu para 14%, contra 8% de 2010. 

O prazo médio de retorno das solicitações também baixou, 

passando de 26 para 10 dias.

Para 2012, está prevista a adequação do ramal próprio, no 0800 

já existente, a reestruturação da área, com a ampliação do seu 

quadro de colaboradores, e a reformulação dos procedimentos 

para os casos de seguro saúde, visto que o prazo para solução e 

resposta deve ser de até cinco dias úteis.

As medidas, além de aprimorar o atendimento, visa a 

atender às novas normativas da ANS (Agência Nacional 

de Saúde Suplementar).

 Encontros cooperativos – boletim online, mensal, destinado às 

cooperativas brasileiras.
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 Youtube – divulgação 

de vídeos relacionados 

às ações de patrocínio. 

A Seguros Unimed declara que segue os princípios de autorregulação estabelecidos 
pelo CONAR (Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária) e as demais leis 

relacionadas a comunicações em marketing, promoção e patrocínio.

 twitter – @segurosunimed. A empresa utiliza a ferramenta para 

divulgar conteúdos ligados à saúde e bem-estar, com dicas, 

receitas e informações para uma vida mais saudável.

Novidades sobre a empresa, parcerias e ações ligadas a Seguros 

Unimed e às outras Unimeds pelo Brasil; dicas de fi nanças, 

sustentabilidade e ecologia; conteúdos relacionados a campanhas 

institucionais, promoções e concursos culturais; insights sobre 

produtos e assistências. Suporte ao atendimento de clientes, 

junto à Ouvidoria e Central de Relacionamento, também são 

informados no Twitter. 

nÚmEros contabiliZados EntrE novEmbro/dEZEmbro 2011
 site twitter Facebook Youtube portal saúde orkut
 100 mil acessos 923 seguidores 4.329 pessoas  6 vídeos 109 mil acessos 117 membros

   curtiram a página disponibilizados

 363 mil páginas 1.060 tweets 722, em um  369 exibições 2.300 usuários

 visualizadas  único dia  cadastrados

 3,6 páginas navegadas 

 por visita  

 38 mil visitantes únicos  

 54% de acessos diretos  

 orKut – lançado em 

abril de 2011, possui 

117 membros na 

comunidade Seguros 

Unimed.

 relações com 
investidores – jornal 

online, trimestral, 

enviado aos acionistas 

da seguradora.

 E-press – informativo 

online, quinzenal, 

encaminhado aos 

dirigentes do Sistema 

Unimed.

 Facebook – divulga os 

mesmos conteúdos 

do Twitter, de forma 

mais abrangente e 

com possibilidade 

de interação com 

os internautas.

 informativo da 
previdência – 
jornal online, com 

periodicidade 

bimestral, dirigido 

aos participantes dos 

planos de Previdência.
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Gri En29 Gri En29prEsErvação 

Excelência na gestão de colaboradores, fornecedores, clientes e outros públicos de 
interesse contribui para a sustentabilidade, sob os aspectos econômico e social. Mas 
a sustentabilidade dos negócios contempla também a implementação de práticas e 
procedimentos que minimizem os impactos ambientais.

NESTA DIREÇÃO, A SEGUROS 
UNIMED está empenhada 

em desenvolver programas 

e campanhas internas, que 

contribuam para a conservação 

dos recursos naturais. A 

Responsabilidade Social, em 

parceria com as áreas de Gestão 

Administrativa, Tecnologia 

da Informação, Central de 

Documentação, Emissão e 

Faturamento, Unidade de

Saúde, Segurança do Trabalho 

e Qualidade de Vida e 

Recursos Humanos, possui 

ações sistematizadas e é 

responsável pela Gestão 

Ambiental da empresa. 

 Em 2011, um dos 

destaques foi a adoção do 

conceito de sustentabilidade nas 

obras de reforma do prédio ao 

lado da matriz, que ampliou as 

instalações da empresa.

EdiFÍcio palmarEs

ação Ganhos ambientais

Utilização de piso de granito Por ser mais frio, gera economia no uso do ar-condicionado; a manutenção é 

 mais simples e a limpeza, efi ciente; menor índice de problemas respiratórios, 

 devido à ausência de carpete

Instalação de piso ecológico Permite permeabilização de até 90% da água

na calçada 

Instalação de aparelho de Menor consumo de energia e redução na emissão de poluentes

ar-condicionado moderno, 

com gás ecológico 

Cisterna Armazena água de chuva, para utilização nos jardins e limpeza 

 das áreas externas

Uso de mesas e cadeiras Ao comprar produtos certifi cados, a empresa sabe que a madeira que está

certifi cadas (FSC) consumindo provém de uma f loresta bem manejada e, portanto, não 

 contribui para a exploração predatória dos recursos f lorestais.

Uso de lâmpadas f luorescentes De duas a quatro vezes mais efi cientes que as lâmpadas  incandescentes; vida 

 útil acima de 10 mil horas de uso; economia de 80% (lâmpada de 15 W 

 f luorescente comparada a uma incandescente de 60 W).

OUTRAS INICIATIVAS, relacionadas 

ao melhor aproveitamento 

dos recursos naturais nas 

rotinas diárias, são monitoradas 

constantemente. Destacam-se:

 Centro de Documentação 
(CEDOC) – todos os 

documentos da empresa 

são digitalizados. A iniciativa 

evita desperdício de papel 

e custos com impressão e 

distribuição.

 Sistema Spekx – todos os 

processos utilizados por várias 

áreas fi cam armazenados no 

sistema e são monitorados 

pelo computador. Antes, eram 

necessárias várias cópias e 

trânsito de documentos, até o 

encerramento do processo.  

 Resíduos sólidos – a 

realização de coleta seletiva 

permite a reciclagem 

correta do material e, 

consequentemente, a geração 

de renda para comunidades em 

vulnerabilidade social.

 Pilhas e baterias – em 2010, 

foi instalado um coletor 

específi co no hall da matriz. 

A empresa Tramppo Gestão 

Sustentável é responsável

pela destinação correta do 

material coletado. 

 Destinação correta 
de remédio vencido – 

recebimento de medicamentos 

e injetáveis vencidos, doados 

pelos colaboradores, para 

destinação e descarte 

corretos, segundo diretrizes 

da RDC306/04 da Anvisa e 

resolução 358/05 do Conama.

 Impressões – realização 

da Campanha Consumidor 

Consciente, que incentiva os 

colaboradores a reduzirem 

as impressões. Em 2011, 

foram economizados 

aproximadamente R$ 43 mil e 

1,2 milhão de folhas de papel. 

 Resíduos ambulatoriais – 
descarte correto e destinação 

adequada dos materiais 

perfurocortantes do ambulatório 

médico. Os resíduos são 

retirados por uma empresa 

licenciada pela Limpurb 

(Departamento Municipal de 

Limpeza Urbana), segundo 

diretrizes da RDC306/04 da 

Anvisa (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) e resolução 

358/05 do Conama (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente).

 Desmaterialização de 
documentos em papel – 
holerite virtual, folha de ponto 

digital, autorização de guias 

de exames e de consultas 

digitalizada e guia médico virtual.

milhão

mil reais e

DE FOLHAS DE PAPEL

1,2
43

Foram economizados

 Água e Energia – adesivos 

estimulando o consumo 

consciente são fi xados nas 

torneiras e interruptores. 

 Infraestrutura – instalação 

de torneiras automáticas com 

sensores, de sistema de ar-

condicionado Set Free, de 

lâmpadas f luorescentes, de 

ref letores de alumínio 

anodizado, com alta ref letância 

e grau de pureza de 99,85%, e 

de lixeiras seletivas.

da naturEZa

Colaboradores que venceram a Campanha Consumidor 

Consciente, com a redução de impressão
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Gri En4
Gri En22
Gri En26

Gri En16

A Seguros Unimed lança na atmosfera 567,55 toneladas

Emissão anual indireta de co2

iniciativas propostas por colaboradorEs

Com o Projeto 2020, a Seguros 

Unimed estimula a criatividade e 

a iniciativa dos colaboradores na 

sugestão de ideias que contribuam 

para o incremento dos negócios 

da empresa de maneira sustentável.

O projeto já rende frutos. Isabela 

Saboya, gerente da área de Gestão 

Administrativa, sugeriu um sistema 

de irrigação mecânico para o jardim, 

abastecido com água de chuva. A 

proposta gerou a construção de uma 

cisterna que,  além de reutilizar a 

água, benefi ciando o meio ambiente, 

contribui para reduzir as despesas 

da empresa.

Rosali Miranda, da área de 

Suprimentos, sugeriu a instalação 

de um separador de folhas para 

limpeza da calçada e de algumas 

áreas internas da matriz. O aparelho, 

que ela viu em funcionamento em 

um parque, reduziu o consumo de 

água, diminuiu o tempo gasto nas 

tarefas e melhorou as condições de 

trabalho da equipe responsável por 

esses serviços.

181,616Emissão pelos combustíveis 
(veículos da frota)

164,590Transporte aéreo

39,728Resíduos (lixo orgânico e 
inorgânico)

34,053

22,7024%

6%

7%

29%

32%

Material de consumo

Consumo de energia 
elétrica e água

124,861Transporte dos funcionários 22%

 Emissões – Em 2010, a OSCIP 

Iniciativa Verde realizou o 

inventário das emissões de CO
2
, 

decorrente da operação anual 

da Seguros Unimed, baseado na 

metodologia GHG Protocol.

As emissões anuais da 

companhia são da ordem 

de 567,55 toneladas de CO
2
, 

sendo que as maiores foram 

identifi cadas no transporte 

de colaboradores, transporte 

aéreo e combustíveis da frota. 

Em 2011, a empresa reforçou 

as campanhas de incentivo à 

redução e ao melhor uso dos 

recursos naturais.

Em 2012, pretende compensar 

suas emissões com o plantio 

de árvores em APPs (Áreas de 

Preservação Permanente) das 

matas ciliares.

 Projeto Reciclo – a Seguros 

Unimed disponibilizou, para 

alguns clientes e para seus 

colaboradores, materiais de 

divulgação e urnas coletoras 

para o descarte de carteirinhas 

vencidas ou inutilizadas, 

visando a minimizar o impacto 

ambiental. Depois de recicladas, 

as carteirinhas são enviadas 

para a ONG ReciclÂngela, 

trituradas  e reaproveitadas 

como matéria-prima.

Em 2011, 13.973 carteirinhas foram 

encaminhadas para reciclagem.
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água papelEnergia papelão plástico alumínio Jornalnão 
reciclável

redução no 
consumo (matriz*) material coletado

Fonte: Sabesp/AES Eletropaulo

* Outras unidades não foram contabilizadas 

porque a administração é realizada por terceiros

Fonte: 2A Reciclagem

Fonte: OSCIP Iniciativa Verde

Isabela Aguiar (esq.) 

e Rosali Miranda
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compromissos 
sociais

Pelo Bem Comum
Apoio à Comunidade

Ações Pontuais
Apoio Financeiro

Adesão a Iniciativas
Reconhecimento



FAZER A DIFERENÇA É UM DOS 
VALORES DA SEGUROS UNIMED, 

que permeia toda a sua atuação, 

seja junto aos colaboradores, 

clientes, fornecedores e demais 

públicos de interesse, inclusive 

com a comunidade. Neste 

aspecto, significa atuar por 

meio de relacionamentos e 

parcerias que busquem o bem 

comum. A empresa promove 

diversas ações solidárias, 

coordenadas pela área de 

Responsabilidade Social, com 

o apoio e participação de 

diversos departamentos.

apoio À comunidadE

pElo bEm comum

proGrama dE voluntariado 

Implementado em 2005, com 

o objetivo de disseminar entre 

os colaboradores o trabalho 

voluntário. Em 2011, a empresa 

firmou parceria com o Lar 

das Crianças, beneficiando 

diretamente 173 pessoas com 

o Projeto Vida Sustentável, que 

atraiu 40 voluntários.

Idealizado pela área 

de Responsabilidade Social, 

com a consultoria de uma 

pedagoga, o projeto promoveu 

quatro encontros anuais na 

instituição. Com o apoio de 

material didático, colaboradores/

voluntários, após capacitação, 

desenvolveram dinâmicas 

sobre temas relacionados

à sustentabilidade. 

Em 2011, a Seguros 
Unimed promoveu a 
diferença na sociedade, 
por meio de várias ações.

DIA DE FAZER A DIFERENÇA

A empresa escolhe um dia do ano 

para os colaboradores fazerem a 

diferença em uma instituição, com 

atividades de manutenção, como 

pintura, jardinagem e pequenos 

reparos. Criada em 2010, a ação 

é promovida na sede e nos 

Escritórios Regionais.

Em 2011, 30 colaboradores 

da matriz tornaram-se voluntários 

por um dia e colocaram a mão 

na massa literalmente, para pintar 

paredes, plantar uma horta de 

temperos e chás, fazer serviços 

de jardinagem e produzir suportes 

de tijolos para plantas, no Lar 

das Crianças. 

Os Escritórios Regionais 

reuniram 110 voluntários em todo 

o País, e visitaram entidades em 

seus municípios. 

No total, a iniciativa engajou 

140 colaboradores, 23% do efetivo 

da Seguros Unimed.

 “Aprendi a preparar massa, carreguei tijolos e fi z 
uma série de tarefas que nunca havia imaginado. A 
experiência foi muito gratifi cante e, quando se faz 
trabalho voluntário, somos nós que mais ganhamos”, 

Kleberney Santos, da área de TI, sobre o Dia de 
Fazer a Diferença.

Grupo de voluntários do 

Projeto Vida Sustentável

Grupo de voluntários do Dia de Fazer a Diferença
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Gri Ec4açÕEs pontuais
SOMADAS AOS PROJETOS 
CONTÍNUOS, são promovidas 

ações de solidariedade e 

doações pontuais.

no início de 2011, a seguros unimed doou r$ 200 mil para as vítimas 

das enchentes na região Serrana do Rio de Janeiro. A verba foi utilizada 

na compra de produtos de higiene e limpeza e no reabastecimento de 

medicamentos nos hospitais locais.

Entre maio e junho, participou da campanha do agasalho, em parceria 

com o Governo do Estado de São Paulo.

Em dezembro, doou 70 kg de cestas de natal para duas entidades 

parceiras da ONG Banco de Alimentos. A iniciativa benefi ciou 168 pessoas.

Em dezembro, 75 celulares de gestores foram trocados por aparelhos 

mais modernos. Os antigos foram doados para os adultos da comunidade 

benefi ciada com o Projeto Vida Sustentável, do Programa de Voluntariado.

SURF COMUNITÁRIO

Desde seu lançamento, em 

2006, a Seguros Unimed apoia o 

projeto, que ensina gratuitamente 

as técnicas do esporte para 

crianças e adolescentes do bairro 

Monte Alegre, no município 

de Camboriú, Santa Catarina. 

Desenvolvido pela Unimed Litoral, 

mais do que ensinar surfe, a 

iniciativa reforça valores como 

educação, disciplina e o respeito 

entre os alunos. Em cinco anos, o 

Surf Comunitário benefi ciou 200 

pessoas diretamente.

colaboradores

pessoas

pessoas,

FORAM VOLUNTÁRIOS

ENTRE ADULTOS E CRIANÇAS

BENEFICIOU DIRETAMENTE

BENEFICIOU

180

200

2095

no Dia de Fazer a Diferença 
e no Projeto Vida Sustentável

O Surf Comunitário

O Programa de Voluntariado

apoio FinancEiro
A SEGUROS UNIMED REVERTE 1% 

do seu Imposto de Renda Devido 

às ações sociais amparadas pelo 

Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente 

(FUMCAD), da Lei Federal 8069/90. 

Em 2011, com as doações 

realizadas, a empresa deduziu 

R$ 386.360,00 no IR.

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

2007/2008 144.659,38Centro de Recuperação e Educação Nutricional (CREN), 
entidade que combate a desnutrição materno-infantil

2010 136.831,34Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista

2011 193.723,61Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista

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

valores em reais

lar das crianças

Fundado em 1937, o Lar das 

Crianças possui um núcleo de 

atendimento à criança, ao jovem 

e à família em situação de 

vulnerabilidade. Com sede no Alto 

da Boa Vista, na Zona Sul da capital 

paulista, atualmente assiste a 250 

crianças e jovens.

As crianças permanecem na 

entidade no período diurno, onde 

recebem alimentação, assistência 

médica, odontológica, psicológica, 

fonoaudiológica e pedagógica. 

Ao fi m do dia, retornam às suas 

casas. Os jovens recebem o apoio 

necessário para sua formação e 

para que possam se profi ssionalizar 

adequadamente.

O Lar das Crianças também 

oferece ofi cinas educativas e 

profi ssionalizantes, espaço para 

recreação, lazer e esportes, 

biblioteca, laboratório de informática 

e atividades sociais e culturais, como 

a Orquestra Jovem de Violões. 

www.lardascriancas.org.br
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Gri 2.10Gri 2.10
Gri 4.12

rEconHEcimEnto

 prêmio abt – promovido pela Garrido Marketing e IBMR (Instituto 

de Marketing e Relacionamento com o Cliente), reconhece 

as melhores práticas de atendimento, que contribuem para a 

excelência no relacionamento com o cliente. Em 2011, a Seguros 

Unimed conquistou o troféu bronze, na categoria Campanhas 

de Comunicação Interna, com o case “CRM + Central de 

Relacionamento = Resolutividade”.

Ser reconhecida por sua atuação demonstra que a 
Seguros Unimed conduz os negócios, econômica 
e socialmente, de forma assertiva e satisfatória aos 
diversos públicos.

 prêmio paulista de Qualidade da Gestão (ppQG) – uma das 

mais prestigiadas premiações sobre gestão do Brasil. Em sua 

primeira participação, a Seguros Unimed alcançou o Nível 

II Bronze/Critério Rumo à Excelência. Criado em 1997, pelo 

Instituto Paulista de Excelência na Gestão, baseado nos critérios 

de excelência da Fundação Nacional da Qualidade, o PPQG 

reconhece as empresas paulistas que se destacam por boas 

práticas de gestão. São analisados perfi l, liderança, estratégia e 

planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, 

processos e resultados. No ciclo 2011, contou com a inscrição 

de 62 organizações, avaliadas por mais de 285 pessoas, entre 

examinadores e juízes.

 austin rating – a agência brasileira de classifi cação de risco 

elevou de A+ para AA- (duplo A menos), a nota de crédito da 

Seguros Unimed. O conceito se deve à solidez fi nanceira da 

seguradora, traduzida pelo amplo excedente de capital ante o 

mínimo requerido, pela evolução dos prêmios ganhos e pelos 

bons indicadores combinados, de despesas administrativas e 

fi nanceiras. Estratégia comercial, qualifi cação dos colaboradores, 

gestão operacional, fi nanceira e de controle da companhia 

também foram avaliados.

 anuário valor 1000 – publicação anual do jornal Valor 

Econômico, que lista as maiores empresas do Brasil pelo bom 

desempenho fi nanceiro divulgado em balanço. Em 2011, a 

Seguros Unimed conquistou a 5ª colocação em Saúde e a 17ª 

em Vida e Previdência. 

 prêmio mercado de seguros – promovido pela Revista Seguro 

Total. Em 2011, a Seguros Unimed conquistou o Troféu Gaivota 
de Ouro, na categoria “Excelência no Atendimento através da 

Rede de Hospitais Diferenciados”.

adEsão a iniciativas

A ATUAÇÃO SOCIAL DA SEGUROS 
UNIMED também contempla 

o compromisso com iniciativas 

que visam o desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil. A 

empresa participa de comissões e 

grupos de trabalho relacionados às 

questões de interesse público e de 

Responsabilidade Social. 

instituto brasileiro de Governança corporativa (ibGc) – organização 

exclusivamente dedicada à promoção da Governança Corporativa no Brasil. 

É o principal fomentador das práticas e discussões sobre o tema. A 

seguradora participa do comitê de comunicação e contribui na elaboração 

do Caderno de Comunicação. 

instituto Ethos de Empresas e responsabilidade social – desde 

2002, a empresa é associada ao instituto. Trata-se de uma organização não 

governamental, criada com a “missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as 

empresas a administrar seus negócios de forma socialmente responsável, 

tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa”. 
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ÍndicE 

Estratégia e Análise
Perfil Organizacional

Parâmetros para o Relatório
Governança, Compromissos e Engajamento

Indicadores de Desempenho

rEmissivo Gri



Gri 3.12Gri 3.12 As tabelas a seguir listam os indicadores da GRI (Global Reporting Initiative) 
G3, necessários para um relatório nível C, e a localização das informações no 
corpo do Relatório. 

pErFil

EstratÉGia E análisE

1.1
Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na organização, sobre a relevância da 
sustentabilidade para a empresa e sua estratégia.

Página 3

1.2
Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. A organização deverá apresentar duas 
seções que contenham uma narrativa concisa dos principais impactos, riscos e oportunidades.

Página 36

pErFil orGaniZacional

2.1 Nome da organização. Página 11

2.2
Principais marcas, produtos e/ou serviços. A organização relatora deverá indicar a natureza de seu 
papel na oferta desses produtos e serviços e até que ponto faz uso de terceirização.

Páginas 18, 19, 20 e 21

2.3
Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, unidades operacionais,
subsidiárias e joint ventures.

Página 11

2.4 Localização da sede da organização. Página 12

2.5
Número de países em que a organização opera e nome dos países em que suas principais 
operações estão localizadas ou são especialmente relevantes para as questões de sustentabilidade 
cobertas pelo relatório.

Página 12

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade. Página 11

2.7
Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfi ca, setores atendidos e tipos de clientes/ 
benefi ciários).

Páginas 18, 19, 20 e 21

2.8 Porte da organização. Página 11

2.9
Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório, referentes a porte, estrutura ou 
participação acionária.

Página 18

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório. Página 84

parÂmEtros para o rElatÓrio

3.1 Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as informações apresentadas. Página 2

3.2 Data do relatório anterior mais recente (se houver). Página 2

3.3 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.) Página 2

3.4 Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou seu conteúdo. Página 2 

3.5 Processo para a defi nição do conteúdo do relatório. Página 2

3.6
Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, instalações arrendadas, joint ventures, 
fornecedores). Para outras orientações, consulte o protocolo para defi nição de limite da GRI (“GRI 
Boundary Protocol”).

Página 2

3.7 Declaração sobre quaisquer limitações específi cas quanto ao escopo ou ao limite do relatório. Página 2

3.8
Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações 
arrendadas, operações terceirizadas e outras organizações que possam afetar signifi cativamente a 
comparabilidade entre períodos e/ou entre organizações.

Página 2

3.9
Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos, incluindo hipóteses e técnicas, que sustentam 
as estimativas aplicadas à compilação dos indicadores e outras informações do relatório.

Página 2

3.11
Mudanças signifi cativas em comparação com anos anteriores, referentes a escopo, limite ou métodos 
de medição aplicados no relatório.

Página 2

3.12 Tabela que identifi ca a localização das informações no relatório. Páginas 88 a 91

3.13
Política e prática atual relativa à busca de verifi cação externa para o relatório. Se a verifi cação não for 
incluída no relatório de sustentabilidade, é preciso explicar o escopo e a base de qualquer verifi cação 
externa fornecida, bem como a relação entre a organização relatora e o(s) auditor(es).

Página 2

GovErnança, compromissos E EnGaJamEnto

4.1

Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais alto órgão de governança 
responsável por tarefas específi cas, tais como estabelecimento de estratégia ou supervisão da 
organização. Descreva o mandato e composição de tais comitês (incluindo número de membros 
independentes e/ou membros não executivos) e indique qualquer responsabilidade direta por 
desempenho econômico, social e ambiental.

Páginas 22 e 23

4.3
Para organizações com uma estrutura de administração unitária, declaração do número de membros 
independentes ou não executivos do mais alto órgão de governança.

Página 23

4.5
Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de governança, diretoria executiva 
e demais executivos (incluindo acordos rescisórios) e o desempenho da organização (incluindo 
desempenho social e ambiental).

Página 46

4.8
Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes para o 
desempenho econômico, ambiental e social, assim como o estágio de sua implementação.

Página 12

4.12
Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente, de caráter econômico, ambiental e 
social, que a organização subscreve ou endossa.

Página 84

4.13

Participação em associações (como federações de indústrias) e/ou organismos nacionais/
internacionais de defesa em que a organização:
• possui assento em grupos responsáveis pela governança corporativa;
• integra projetos ou comitês;
• contribui com recursos de monta, além da taxa básica como organização associada;
• considera estratégica sua atuação como associada.
Isso se refere principalmente à participação como associada do ponto de vista da organização.

Página 37

4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização. Páginas 36 e 37

4.15
Base para a identifi cação e seleção de stakeholders com os quais se engajar.
Inclui o processo da organização para a defi nição de seus stakeholders e para a determinação dos 
grupos com os quais se engajar ou não.

Página 36

4.16

Abordagens para o engajamento dos stakeholders, incluindo a frequência do engajamento por tipo e 
por grupos de stakeholders.
Podem ser incluídos levantamentos, grupos de discussão, comitês comunitários, comitês de assessoria 
corporativa, comunicações por escrito, estruturas gerenciais e sindicais etc. A organização deve
indicar se qualquer parte do engajamento foi realizada especifi camente para o processo de 
preparação do relatório.

Páginas 36 e 37

4.17
Principais temas e preocupações que foram levantados por meio do engajamento dos stakeholders e 
que medidas a organização tem adotado para tratá-los.

Páginas 36 e 37

página 
correspondente 

no relatório:

página 
correspondente 

no relatório:
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Gri 3.12
Gri 3.12 indicadorEs dE dEsEmpEnHo

indicador 
Gri

descrição indicador Gri
Essencial 

ou 
adicional

página 
correspondente 

no relatório

EC1

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, 
custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros 
investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para  
provedores de capital e governos.

Essencial
Página 94 

Balanço Social 
IBASE 2011

EC4 Ajuda fi nanceira signifi cativa recebida do governo. Essencial Página 83

EC6
Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em 
unidades operacionais importantes.

Essencial Página 61

EC9
Identifi cação e descrição de impactos econômicos indiretos 
signifi cativos, incluindo a extensão dos impactos.

Adicional Página 18

EN4 Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária. Essencial Página 77

EN16
Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, 
por peso.

Essencial Página 76

EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. Essencial Página 77

EN26
Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços 
e a extensão da redução desses impactos.

Essencial Página 77

EN29
Impactos ambientais signifi cativos do transporte de produtos e outros 
bens e materiais utilizados nas operações da organização, bem como 
do transporte de trabalhadores.

Adicional Páginas 74 e 75

LA1
Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho 
e região.

Essencial Páginas 13 e 37

LA2
Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, 
gênero e região.

Essencial Página 43 

LA4
Percentual de empregados abrangidos por acordos de 
negociação coletiva.

Essencial Página 46

LA6

Percentual dos empregados representados em comitês formais de 
segurança e saúde, compostos por gestores e por trabalhadores, que 
ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de 
segurança e saúde ocupacional.

Adicional Página 54

LA7
Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e 
óbitos relacionados ao trabalho, por região.

Adicional Página 50

LA8

Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção 
e controle de risco em andamento para dar assistência a 
empregados, seus familiares ou membros da comunidade com 
relação a doenças graves.

Essencial Páginas 50 e 51

LA9
Temas relativos à segurança e saúde cobertos por acordos formais 
com sindicatos.

Adicional Página 55

LA10
Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, 
discriminadas por categoria funcional.

Essencial Página 43

LA11
Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua 
que apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e 
para gerenciar o fi m da carreira.

Adicional Páginas 43, 44 e 45

indicador 
Gri

descrição indicador Gri
Essencial 

ou 
adicional

página 
correspondente 

no relatório

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

Adicional Página 44

LA13
Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e 
discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero, 
faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade.

Essencial Página 42

LA14
Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por 
categoria funcional.

Essencial Página 46

HR2
Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que 
foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos e as 
medidas tomadas.

Essencial Página 61

SO2
Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a 
avaliações de riscos relacionados à corrupção.

Essencial Página 24

SO3
Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos 
anticorrupção da organização.

Essencial Página 24

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. Essencial Página 24

PR5
Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de 
pesquisas que medem essa satisfação.

Adicional Página 66

PR6
Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários, 
relacionados a comunicações de marketing, incluindo publicidade, 
promoção e patrocínio.

Essencial Página 71
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balanço social

Unimed Seguradora S.A.  |  Balanço Social Ibase 2011
Unimed Seguros Saúde S.A.  |  Balanço Social Ibase 2011

Unimed Seguradora S.A.  |  Demonstração do Valor Adicionado
Unimed Seguros Saúde S.A.  |  Demonstração do Valor Adicionado

Unimed Previdência Privada S.A.  |  Demonstração do Valor Adicionado
Demonstração do Valor Adicionado - Consolidado



Gri Ec1

1 - base de cálculo 2011 valor (mil reais) 2010 valor (mil reais) 2009 valor (mil reais) 2008 valor (mil reais)

Receita líquida (RL) 294.439.285,13 249.574.503,69 226.434.600,78 199.597.911,01

Resultado operacional (RO) 111.121.236,73 86.533.426,71 53.978.742,40 48.927.238,27

Folha de pagamento bruta (FPB) 19.557.203,43 13.670.781,00 12.822.427,32 11.883.409,97

2 - indicadores sociais internos  valor (mil) % sobre Fpb % sobre rl valor (mil) % sobre Fpb % sobre rl valor (mil) % sobre Fpb % sobre rl valor (mil) % sobre Fpb % sobre rl

Alimentação 2.158.161,00 11,04% 0,73% 1.971.760,12 14,42% 0,79% 2.228.021,98 17,38% 0,98% 1.944.636,90 16,36% 0,97%

Encargos sociais compulsórios 5.741.813,22 29,36% 1,95% 8.243.462,85 60,30% 3,30% 6.887.996,75 53,72% 3,04% 3.464.836,30 29,16% 1,74%

Previdência privada 299.679,84 1,53% 0,10% 298.795,94 2,19% 0,12% 278.814,42 2,17% 0,12% 213.841,77 1,80% 0,11%

Saúde 775.464,46 3,97% 0,26% 795.828,40 5,82% 0,32% 809.961,49 6,32% 0,36% 755.828,43 6,36% 0,38%

Segurança e saúde no trabalho 152.947,86 0,78% 0,05% 311.434,79 2,28% 0,12% 148.434,15 1,16% 0,07% 49.683,25 0,42% 0,02%

Educação 126.680,11 0,65% 0,04% 116.415,18 0,85% 0,05% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

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

Capacitação e desenvolvimento profi ssional 261.357,26 1,34% 0,09% 97.610,81 0,71% 0,04% 422.093,27 3,29% 0,19% 373.736,95 3,15% 0,19%

Creches ou auxílio-creche 154.736,66 0,79% 0,05% 126.926,53 0,93% 0,05% 134.803,59 1,05% 0,06% 81.727,10 0,69% 0,04%

Participação nos lucros ou resultados 4.936.426,08 25,24% 1,68% 882.458,95 6,46% 0,35% 772.157,62 6,02% 0,34% 707.468,55 5,95% 0,35%

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

Total - Indicadores sociais internos 14.607.266,49 74,69% 4,96% 12.847.180,86 93,98% 5,15% 11.682.283,27 91,11% 5,16% 7.591.759,25 63,89% 3,80%

3 - indicadores sociais Externos     valor (mil) % sobre ro % sobre rl valor (mil) % sobre ro % sobre rl valor (mil) % sobre ro % sobre rl valor (mil) % sobre ro % sobre rl

Educação 11.250,00 0,01% 0,00% 7.981,05 0,01% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 1.967,00 0,00% 0,00%

Cultura 193.000,00 0,17% 0,07% 130.000,00 0,15% 0,05% 195.000,00 0,36% 0,09% 0,00 0,00% 0,00%

Saúde e saneamento 50.000,00 0,04% 0,02% 10.000,00 0,01% 0,00% 56.694,33 0,11% 0,03% 0,00 0,00% 0,00%

Esporte 2.250.000,00 2,02% 0,76% 2.206.140,67 2,55% 0,88% 498.314,50 0,92% 0,22% 3.000,00 0,01% 0,00%

Combate à fome e segurança alimentar 50.000,00 0,04% 0,02% 0,00 0,01% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 51.704,64 0,11% 0,03%

Outros 30.000,00 0,03% 0,01% 8354,44 0,01% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 28.133,00 0,06% 0,01%

Total das contribuições para a sociedade 0,00% 0,00% 2.362.476,16 2,73% 0,95% 750.008,83 1,39% 0,33% 84.804,64 0,17% 0,04%

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

Total - Indicadores sociais externos 2.584.250,00 2,33% 0,88% 2.362.476,16 2,73% 0,95% 750.008,83 1,39% 0,33% 84.804,64 0,17% 0,04%

4 - indicadores ambientais valor (mil) % sobre ro % sobre rl valor (mil) % sobre ro % sobre rl valor (mil) % sobre ro % sobre rl valor (mil) % sobre ro % sobre rl

Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa 119.000,00 0,11% 0,04% 7.783,80 0,01% 0,00% 2.940,00 0,01% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Investimentos em programas e/ou projetos externos 11.250,00 0,01% 0,00% 109.200,00 0,13% 0,04% 70.000,00 0,13% 0,03% 48.000,00 0,10% 0,02%

Total dos investimentos em meio ambiente 130.250,00 0,12% 0,04% 116.983,80 0,14% 0,05% 72.940,00 0,14% 0,03% 48.000,00 0,10% 0,02%

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

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

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

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

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

5 - indicadores do corpo Funcional 2011 2010 2009 2008

Nº de empregados(as) ao fi nal do período 281 284 267 256

Nº de admissões durante o período 49 92 51 55

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

Nº de estagiários(as) 5 4 0 6

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 33 40 35 34

Nº de mulheres que trabalham na empresa 175 176 162 154

% de cargos de chefi a ocupados por mulheres 48,28% 39,40% 42% 34%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 25 13 35 36

% de cargos de chefi a ocupados por negros(as) 3,45% 0 3,57 3

Nº de portadores(as) de defi ciência ou necessidades especiais 8 11 8 7

unimEd sEGuradora s.a.  |  balanço social ibasE 2011
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6 - informações relevantes quanto ao exercício da cidadania 
empresarial

2011 2010 2009 2008

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 28,87% 47% 121,92 121,92

Número total de acidentes de trabalho 0 2 1,86 3

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram 
defi nidos por:  direção

 direção e 
gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 direção
 direção e 

gerências
 todos(as) 

empregados(as)
 direção

 direção e 
gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 direção
 direção e 

gerências
 todos(as) 

empregados(as)

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

 direção e 
gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 todos(as)
+ Cipa

 direção e 
gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 todos(as)
+ Cipa

 direção e 
gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 todos(as) 
+ Cipa

 direção e 
gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 todos(as) 
+ Cipa

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

 segue as 
normas da OIT

 incentiva e 
segue a OIT

 não se envolve
 segue as 

normas da OIT
 incentiva e 
segue a OIT

 não se 
envolve

 segue as 
normas da OIT

 incentiva e 
segue a OIT

 não se 
envolve

 segue as 
normas da OIT

 incentiva e 
segue a OIT

A previdência privada contempla:  direção
 direção
e gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 direção
 direção e 

gerências
 todos(as) 

empregados(as)
 direção

 direção e 
gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 direção
 direção e 

gerências
 todos(as) 

empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla:  direção
 direção
e gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 direção
 direção e 

gerências
 todos(as) 

empregados(as)
 direção

 direção e 
gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 direção
 direção e 

gerências
 todos(as) 

empregados(as)

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

 não são 
considerados

 são sugeridos  são exigidos
 não são 

considerados
 são sugeridos  são exigidos

 não são 
considerados

 são sugeridos  são exigidos
 não são 

considerados
 são sugeridos  são exigidos

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

 organiza
e incentiva

 não se envolve  apóia
 organiza e 

incentiva
 não se
envolve

 apóia
 organiza 
e incentiva

 não se 
envolve

 apóia
 organiza e 

incentiva

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

1159
no Procon , ANS, 

SUSEP e  o utros: 22           
na Justiça

201
na e mpresa                                

1115
no Procon , ANS, 

SUSEP e  o utros: 2 1           
na Justiça 

149            
na e mpresa                                

-

no Procon, ANS, 
SUSEP e  o utros:               

32

na Justiça             
173

na e mpresa                                
-

no Procon, ANS, 
SUSEP e outros: 12

na Justiça: 160

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: 95,00
no Procon, ANS, 
SUSEP e outros: 

100%        

na Justiça
100%

na empresa
96%

no Procon, ANS, 
SUSEP e outros: 

91%        

na Justiça
77%    

na e mpresa                        
-

no Procon, ANS, 
SUSEP e  o utros        

100 %

na Justiça       
60,69 %

na e mpresa                        
-

no Procon, ANS, 
SUSEP e outros: 

100% 
na Justiça: 100%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2011:   153.256.991,96 Em 2010:  124.709.865,18 Em 2009:  88.640.838,23 Em 2008:  202.611.121,19

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
22% governo 19% colaboradores 11% acionistas 1% terceiros 
48% retido

22% governo 23% colaboradores 10,42% acionistas 1% terceiros 
44% retido

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

11% governo 10% colaborador 4%acionista 61% terceiro 
15% retido

7 - outras informações

unimEd sEGuradora s.a.  |  balanço social ibasE 2011
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Gri Ec1 unimEd sEGuros saÚdE s.a.  |  balanço social ibasE 2011

1 - base de cálculo 2011 valor (mil reais) 2010 valor (mil reais) 2009 valor (mil reais) 2008 valor (mil reais)

Receita Líquida (RL) * 635.494.845,22 539.178.953,86 439.641.530,38 345.481.435,38

Resultado operacional (RO) 83.333.880,10 63.032.332,41 17.552.901,01 21.510.294,47

Folha de pagamento bruta (FPB) 18.213.634,01 15.122.613,57 11.836.651,19 11.471,997

2 - indicadores sociais internos  valor (mil) % sobre Fpb % sobre rl valor (mil) % sobre Fpb % sobre rl valor (mil) % sobre Fpb % sobre rl valor (mil) % sobre Fpb % sobre rl

Alimentação 2.550.138,50 14,00% 0,40% 2.520.243,00 16,67% 0,47% 2632931,95 22,24% 0,60% 2.116.000,90 18444,92% 0,61%

Encargos sociais compulsórios 5.905.497,75 32,42% 0,93% 9.118.935,98 60,30% 1,69% 7137500,67 60,30% 1,62% 3.733.119,59 32541,15% 1,08%

Previdência privada 67.594,25 0,37% 0,01% 63.063,53 0,42% 0,01% 59455,97 0,50% 0,01% 50.130,30 436,98% 0,01%

Saúde 224.093,14 1,23% 0,04% 929.430,10 6,15% 0,17% 926276,82 7,83% 0,21% 796.762,66 6945,28% 0,23%

Segurança e saúde no trabalho 152.947,86 0,84% 0,02% 311.434,79 2,06% 0,06% 148434,15 1,25% 0,03% 52803,8 460,28% 0,02%

Educação 136.968,18 0,75% 0,02% 116.415,18 0,77% 0,02% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

Capacitação e desenvolvimento profi ssional 252.592,26 1,39% 0,04% 97.610,81 0,65% 0,02% 376292,22 3,18% 0,09% 455.857,14 3973,65% 0,13%

Creches ou auxílio-creche 168.171,20 0,92% 0,03% 146.206,84 0,97% 0,03% 124443,01 1,05% 0,03% 77.506,01 675,61% 0,02%

Participação nos lucros ou resultados 5.613.236,27 30,82% 0,88% 1.051.459,72 6,95% 0,20% 833935,01 7,05% 0,19% 860.282,09 7498,97% 0,25%

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

Total - Indicadores sociais internos 15.071.239,41 82,75% 2,37% 14.354.799,95 94,92% 2,66% 12.239.269,80 103,40% 2,78% 8.142.462,49 70976,85% 2,36%

3 - indicadores sociais Externos     valor (mil) % sobre ro % sobre rl valor (mil) % sobre ro % sobre rl valor (mil) % sobre ro % sobre rl valor (mil) % sobre ro % sobre rl

Educação 11.250,00 0,01% 0,00% 68.225,00 0,11% 0,01% 52.788,00 0,30% 0,01% 57.399,32 0,27% 0,02%

Cultura 193.000,00 0,23% 0,03% 70.000,00 0,11% 0,01% 105.000,00 0,60% 0,02% 0,00 0,00% 0,00%

Saúde e saneamento 50.000,00 0,06% 0,01% 0 0,00% 0,00% 29.956,28 0,17% 0,01% 0,00 0,00% 0,00%

Esporte 2.250.000,00 2,70% 0,35% 2.245.223,64 3,56% 0,42% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Combate à fome e segurança alimentar 50.000,00 0,06% 0,01% 0 0,00% 0,00% 550,36 0,00% 0,00% 34.070,84 0,16% 0,01%

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

Total das contribuições para a sociedade 0,00% 0,00% 2.391.803,08 3,79% 0,44% 188.294,64 1,07% 0,04% 91.470,16 0,43% 0,03%

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

Total - Indicadores sociais externos 2.554.250,00 3,07% 0,40% 2.391.803,08 3,79% 0,44% 188.294,64 1,07% 0,04% 91.470,16 0,43% 0,03%

4 - indicadores ambientais valor (mil) % sobre ro % sobre rl valor (mil) % sobre ro % sobre rl valor (mil) % sobre ro % sobre rl valor (mil) % sobre ro % sobre rl

Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa 169.000,00 0,20% 0,03% 2721,20 0,00% 0,00% 1.900,00 0,01% 0,00% 3.003,00 0,01% 0,00%

Investimentos em programas e/ou projetos externos 11.250,00 0,01% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 92.718,63 0,53% 0,02% 0,00 0,00% 0,00%

Total dos investimentos em meio ambiente 180.250,00 0,22% 0,03% 2.721,20 0,00% 0,00% 94.618,63 0,54% 0,02% 3.003,00 0,01% 0,00%

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

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

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

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

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

5 - indicadores do corpo Funcional 2011 2010 2009 2008

Nº de empregados(as) ao fi nal do período 348 337 330 285

Nº de admissões durante o período 55 105 70 68

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

Nº de estagiários(as) 1 2 3 0

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 52 59 44 37

Nº de mulheres que trabalham na empresa 213 205 198 160

% de cargos de chefi a ocupados por mulheres 47,62% 46% 50% 50%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 40 21 43 30

% de cargos de chefi a ocupados por negros(as) 4,76% 0,1 5,26 2

Nº de portadores(as) de defi ciência ou necessidades especiais 7 8 9 9
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6 - informações relevantes quanto ao exercício da cidadania 
empresarial

2011 2010 2009 2008

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 28,87% 47% 1,86 60,54

Número total de acidentes de trabalho 0 0 0 1

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram 
defi nidos por:  direção

 direção e 
gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 direção
 direção e 

gerências
 todos(as) 

empregados(as)
 direção

 direção e 
gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 direção
 direção e 

gerências
 todos(as) 

empregados(as)

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

 direção e 
gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 todos(as)
+ Cipa

 direção e 
gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 todos(as)
+ Cipa

 direção e 
gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 todos(as) 
+ Cipa

 direção e 
gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 todos(as) 
+ Cipa

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

 segue as 
normas da OIT

 incentiva e 
segue a OIT

 não se envolve
 segue as 

normas da OIT
 incentiva e 
segue a OIT

 não se 
envolve

 segue as 
normas da OIT

 incentiva e 
segue a OIT

 não se 
envolve

 segue as 
normas da OIT

 incentiva e 
segue a OIT

A previdência privada contempla:  direção
 direção
e gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 direção
 direção e 

gerências
 todos(as) 

empregados(as)
 direção

 direção e 
gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 direção
 direção e 

gerências
 todos(as) 

empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla:  direção
 direção
e gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 direção
 direção e 

gerências
 todos(as) 

empregados(as)
 direção

 direção e 
gerências

 todos(as) 
empregados(as)

 direção
 direção e 

gerências
 todos(as) 

empregados(as)

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

 não são 
considerados

 são sugeridos  são exigidos
 não são 

considerados
 são sugeridos  são exigidos

 não são 
considerados

 são sugeridos  são exigidos
 não são 

considerados
 são sugeridos  são exigidos

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

 organiza
e incentiva

 não se envolve  apóia
 organiza e 

incentiva
 não se
envolve

 apóia
 organiza 
e incentiva

 não se 
envolve

 apóia
 organiza e 

incentiva

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

1159
no Procon , ANS, 

SUSEP e  o utros: 22           
na Justiça

201
na e mpresa                                

1115
no Procon , ANS, 

SUSEP e  o utros: 2 1           
na Justiça 

149            
na e mpresa                                

-

no Procon, ANS, 
SUSEP e  o utros:               

32

na Justiça             
173

na e mpresa                                
-

no Procon, ANS, 
SUSEP e outros: 12

na Justiça: 160

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: 95,00
no Procon, ANS, 
SUSEP e outros: 

100%        

na Justiça
100%

na empresa
96%

no Procon, ANS, 
SUSEP e outros: 

91%        

na Justiça
77%    

na e mpresa                        
-

no Procon, ANS, 
SUSEP e  o utros        

100 %

na Justiça       
60,69 %

na e mpresa                        
-

no Procon, ANS, 
SUSEP e outros: 

100% 
na Justiça: 100%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2011: 123.784.124,15 Em 2010: 99.526.602,84 Em 2009: 49.345.689,81 Em 2008: 303.900.779,12

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
37% governo 24% colaboradores 4% acionistas 0% terceiros 
35% retido

26% governo 26% colaboradores 3% acionistas 0,3% terceiros 
32% retido

27% governo 53% colaborador 2%acionista 0% terceiro 
18% retido

4% governo 7% colaborador 0,4%acionista 85% terceiro 
4% retido

7 - outras informações

unimEd sEGuros saÚdE s.a.  |  balanço social ibasE 2011

* Receita = Prêmio retido(+ ou -) Provisões Técnicas (-) Tributos Diretos ( PIS/COFINS) – Conforme IN36 de 22/12/2009.
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descrição 2011 2010

1 - Receitas 368.282.773,16 324.307.525,32

1.1) Receitas com operações de seguros 307.122.167,52 267.927.061,06

1.2) Receitas com operações de previdência complementar 54.490.011,47 50.544.377,38

1.3) Rendas com Taxa de Gestão e Outras Taxas 4.306.103,98 3.749.555,77

1.4) Outras 1.025.962,22 2.196.451,92

1.5) Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (Constituição) 1.338.527,97 (109.920,81)

2 - Variação das provisões técnicas (56.108.353,17) (48.596.086,63)

2.1) Operações de seguros (3.429.693,17) (817.463,59)

2.2) Operações de previdência (52.678.660,00) (47.778.623,04)

3 - Receita líquida operacional (1+2) 312.174.419,99 275.711.438,69

4 - Benefícios e sinistros (138.306.844,75) (123.927.967,27)

4.1) Sinistros (129.091.525,82) (114.564.316,27)

4.2) Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (2.008.953,87) (3.431.618,70)

4.3) Despesas com benefícios e resgates (2.092.603,51) (2.605.030,91)

4.4) Variação da provisão de eventos ocorridos, mas não avisados (5.037,45) (2.705,55)

4.5) Outras (5.108.724,10) (3.324.295,84)

5 - Insumos adquiridos de terceiros (78.470.212,44) (61.854.774,13)

5.1) Materiais, energia e outros (29.398.081,87) (26.121.047,86)

5.2) Serviços de terceiros, comissões líquidas (49.500.419,90) (36.469.916,87)

5.3) Variação das despesas de comercialização diferidas 428.289,33 736.190,60

6 - Valor adicionado bruto (3-4-5) 95.397.362,80 89.928.697,29

7 - Depreciação, amortização e exaustão (1.687.044,12) (1.461.047,56)

8 - Valor adicionado líquido produzido pela entidade (6-7) 93.710.318,68 88.467.649,73

9 - Valor adicionado recebido em transferência 59.546.673,28 36.242.215,45

9.1) Receitas fi nanceiras 23.730.605,82 18.892.276,12

9.2) Resultado de equivalência patrimonial 47.687.492,11 34.846.193,13

9.3) Resultado com operaçoes de resseguros cedidos (109.042,03) (333.679,20)

9.4) Resultado com operaçoes de cosseguros cedidos (11.852.443,48) (17.201.414,58)

9.5) Outras 90.060,86 38.839,98

10 - Valor adicionado a distribuir (8+9) 153.256.991,96 124.709.865,18

11 - Distribuição do valor adicionado * 153.256.991,96 124.709.865,18

11.1) Pessoal 29.016.040,47 28.516.442,24

11.1.1 - Remuneração direta 19.499.736,54 17.858.952,76

11.1.2 - Benefícios 8.253.940,74 9.519.319,74

11.1.3 - FGTS 1.262.363,19 1.138.169,74

11.2) Impostos, taxas e contribuições 33.137.334,83 27.526.673,87

11.2.1 - Federais 32.904.291,33 27.318.517,99

11.2.2 - Estaduais 2.593,65 2.641,03

11.2.3 - Municipais 230.449,85 205.514,85

11.3) Remuneração de capitais de terceiros 1.120.197,45 1.009.652,26

11.3.2 - Aluguéis 1.120.197,45 1.009.652,26

11.4) Remuneração de capitais próprio 89.983.419,21 67.657.096,81

11.4.1 - Juros sobre o capital próprio 17.109.189,08 13.001.343,10

11.4.2 - Dividendos - -

11.4.3 Lucros retidos do exercício 72.874.230,13 54.655.753,71

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

descrição 2011 2010

1 - Receitas 643.743.718,31 546.722.984,00

1.1) Receitas com operações de seguros 645.245.639,24 546.836.456,18

1.4) Outras 157.232,24 1.154.716,68

1.5) Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (Constituição) (1.659.153,17) (1.268.188,86)

2 - Variação das provisões técnicas (444.004,08) 84.986,91

2.1) Operações de seguros (444.004,08) 84.986,91

3 - Receita líquida operacional (1+2) 643.299.714,23 546.807.970,91

4 - Benefícios e sinistros (477.922.946,01) (411.082.631,24)

4.1) Sinistros (474.490.461,25) (396.959.642,42)

4.2) Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (3.432.484,76) (14.122.988,82)

5 -Insumos adquiridos de terceiros (65.138.146,70) (55.085.454,38)

5.1) Materiais, energia e outros (23.951.762,15) (23.181.970,12)

5.2) Serviços de terceiros, comissões líquidas (41.173.251,40) (32.573.948,83)

5.3) Variação das despesas de comercialização diferidas (13.133,15) 670.464,57

6 - Valor adicionado bruto (3-4-5) 100.238.621,52 80.639.885,29

7 - Depreciação, amortização e exaustão (2.022.021,04) (2.401.706,51)

8 - Valor adicionado líquido produzido pela entidade (6-7) 98.216.600,48 78.238.178,78

9 - Valor adicionado recebido em transferência 25.567.523,67 21.288.424,06

9.1) Receitas fi nanceiras 25.041.924,05 18.505.698,84

9.2) Resultado de equivalência patrimonial 62.963,46 (59.618,54)

9.5) Outras 462.636,16 2.842.343,76

10 - Valor adicionado a distribuir (8+9) 123.784.124,15 99.526.602,84

11 - Distribuição do valor adicionado * 123.784.124,15 99.526.602,84

11.1) Pessoal 29.588.284,71 32.435.519,48

11.1.1 - Remuneração direta 22.258.171,58 21.389.624,00

11.1.2 - Benefícios 5.961.947,42 9.879.315,46

11.1.3 - FGTS 1.368.165,71 1.166.580,02

11.2) Impostos, taxas e contribuições 46.360.029,61 31.886.262,14

11.2.1 - Federais 46.205.861,38 31.724.839,20

11.2.2 - Estaduais 6.568,51 1.875,39

11.2.3 - Municipais 147.599,72 159.547,55

11.3) Remuneração de capitais de terceiros 489.137,58 358.628,52

11.3.2 - Aluguéis 489.137,58 358.628,52

11.4) Remuneração de capitais próprio 47.346.672,25 34.846.192,70

11.4.2 - Dividendos 4.511.491,68 3.310.388,31

11.4.3 Lucros retidos do exercício 42.835.180,57 31.535.804,39

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

* O total do item 11 deve ser exatamente igual ao item 10.
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unimEd prEvidÊncia privada s.a.  |  dEmonstração do valor adicionado dEmonstração do valor adicionado - consolidado

descrição 2011

1 - Receitas -

1.1) Receitas com operações de seguros -

1.2) Receitas com operações de previdência complementar -

1.3) Rendas com Taxa de Gestão e Outras Taxas -

1.4) Outras -

1.5) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão / (Constituição) -

2 - Variação das provisões técnicas -

2.1) Operações de seguros -

2.2) Operações de previdência -

3 - Receita líquida operacional (1+2) -

4 - Benefícios e sinistros -

4.1) Sinistros -

4.2) Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados -

4.3) Despesas com benefícios e resgates -

4.4) Variação da provisão de eventos ocorridos, mas não avisados -

4.5) Outras -

5 -Insumos adquiridos de terceiros (130.055,21)

5.1) Materiais, energia e outros (61.184,70)

5.2) Serviços de terceiros, comissões líquidas (68.870,51)

5.3) Variação das despesas de comercialização diferidas -

5.4) Perda/Recuperação de valores ativos -

6 - Valor adicionado bruto (3-4-5) (130.055,21)

7 - Depreciação e amortização -

8 - Valor adicionado líquido produzido pela entidade (6-7) (130.055,21)

9 - Valor adicionado recebido/cedido em transferência 750.894,41

9.1) Receitas fi nanceiras 750.894,41

9.2) Resultado de equivalência patrimonial -

9.3) Resultado com operaçoes de resseguros cedidos -

9.4) Resultado com operaçoes de cosseguros cedidos -

9.5) Outras -

10 - Valor adicionado a distribuir (8+9) 620.839,20

11 - Distribuição do valor adicionado * 620.839,20

11.1) Pessoal -

11.1.1 - Remuneração direta -

11.1.2 - Benefícios -

11.1.3 - FGTS -

11.2) Impostos, taxas e contribuições 280.016,54

11.2.1 - Federais 280.016,54

11.2.2 - Estaduais -

11.2.3 - Municipais -

11.3) Remuneração de capitais de terceiros -

11.3.1 - Juros -

11.3.2 - Aluguéis -

11.3.3 - Outras -

11.4) Remuneração de capitais próprio 340.822,66

11.4.1 - Juros sobre o capital próprio -

11.4.2 - Dividendos 32.378,16

11.4.3 Lucros retidos / Prejuízo do exercício 308.444,50

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

* O total do item 10 deve ser exatamente igual ao item 9. 

descrição
unimed 

seguradora 
s.a

unimed 
seguros saúde 

s.a

unimed 
previdência 
privada s.a

consolidado

1 - Receitas 368.282.773,16 643.743.718,31 - 1.008.783.573,14

1.1) Receitas com operações de seguros 307.122.167,52 645.245.639,24 - 946.099.572,22

1.2) Receitas com operações de previdência complementar 54.490.011,47 - - 54.415.589,65

1.3) Rendas com Taxa de Gestão e Outras Taxas 4.306.103,98 - - 4.306.103,98

1.4) Outras 1.025.962,22 157.232,24 - 1.183.194,46

1.5) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão / 
(Constituição)

1.338.527,97 (1.659.153,17) - 2.779.112,83

2 - Variação das provisões técnicas (56.108.353,17) (444.004,08) - (54.132.437,78)

2.1) Operações de seguros (3.429.693,17) (444.004,08) - (1.453.777,78)

2.2) Operações de previdência (52.678.660,00) - - (52.678.660,00)

3 - Receita líquida operacional (1+2) 312.174.419,99 643.299.714,23 - 954.651.135,36

4 - Benefícios e sinistros (138.306.844,75) (477.922.946,01) - (614.930.210,32)

4.1) Sinistros (129.091.525,82) (474.490.461,25) - (602.282.406,63)

4.2) Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (2.008.953,87) (3.432.484,76) - (5.441.438,63)

4.3) Despesas com benefícios e resgates (2.092.603,51) - - (2.092.603,51)

4.4) Variação da provisão de eventos ocorridos, mas não avisados (5.037,45) - - (5.037,45)

4.5) Outras (5.108.724,10) - - (5.108.724,10)

5 -Insumos adquiridos de terceiros (78.470.212,44) (65.138.146,70) (130.055,21) (135.871.545,09)

5.1) Materiais, energia e outros (29.398.081,87) (23.951.762,15) (61.184,70) (45.544.159,46)

5.2) Serviços de terceiros, comissões líquidas (49.500.419,90) (41.173.251,40) (68.870,51) (90.742.541,81)

5.3) Variação das despesas de comercialização diferidas 428.289,33 (13.133,15) - 415.156,18

5.4) Perda/Recuperação de valores ativos - - - -

6 - Valor adicionado bruto (3-4-5) 95.397.362,80 100.238.621,52 (130.055,21) 203.849.379,95

7 - Depreciação e amortização (1.687.044,12) (2.022.021,04) - (3.709.065,16)

8 - Valor adicionado líquido produzido pela entidade (6-7) 93.710.318,68 98.216.600,48 (130.055,21) 200.140.314,79

9 - Valor adicionado recebido/cedido em transferência 59.546.673,28 25.567.523,67 750.894,41 33.667.522,05

9.1) Receitas fi nanceiras 23.730.605,82 25.041.924,05 750.894,41 45.039.184,17

9.2) Resultado de equivalência patrimonial 47.687.492,11 62.963,46 - 37.126,37

9.3) Resultado com operaçoes de resseguros cedidos (109.042,03) - - (109.042,03)

9.4) Resultado com operaçoes de cosseguros cedidos (11.852.443,48) - - (11.852.443,48)

9.5) Outras 90.060,86 462.636,16 - 552.697,02

10 - Valor adicionado a distribuir (8+9) 153.256.991,96 123.784.124,15 620.839,20 233.807.836,84

11 - Distribuição do valor adicionado * 153.256.991,96 123.784.124,15 620.839,20 233.807.836,84

11.1) Pessoal 29.016.040,47 29.588.284,71 - 60.402.512,73

11.1.1 - Remuneração direta 19.499.736,54 22.258.171,58 - 41.757.908,12

11.1.2 - Benefícios 8.253.940,74 5.961.947,42 - 16.014.075,71

11.1.3 - FGTS 1.262.363,19 1.368.165,71 - 2.630.528,90

11.2) Impostos, taxas e contribuições 33.137.334,83 46.360.029,61 280.016,54 77.878.962,48

11.2.1 - Federais 32.904.291,33 46.205.861,38 280.016,54 77.491.750,75

11.2.2 - Estaduais 2.593,65 6.568,51 - 9.162,16

11.2.3 - Municipais 230.449,85 147.599,72 - 378.049,57

11.3) Remuneração de capitais de terceiros 1.120.197,45 489.137,58 - 1.172.537,19

11.3.1 - Juros - - - -

11.3.2 - Aluguéis 1.120.197,45 489.137,58 - 1.172.537,19

11.3.3 - Outras - - - -

11.4) Remuneração de capitais próprio 89.983.419,21 47.346.672,25 340.822,66 94.353.824,44

11.4.1 - Juros sobre o capital próprio 17.109.189,08 - - 17.109.189,08

11.4.2 - Dividendos - 4.511.491,68 32.378,16 -

11.4.3 Lucros retidos / Prejuízo do exercício 72.874.230,13 42.835.180,57 308.444,50 77.244.635,36

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

- - - -

* O total do item 10 deve ser exatamente igual ao item 9.
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Glossário



adesão 

Termo utilizado para defi nir 

características do contrato de 

seguro; contrato de adesão; ato ou 

efeito de aderir.

aditivo 

Termo utilizado para defi nir 

instrumento do contrato de 

seguro utilizado para alterar a 

apólice sem, contudo, alterar a 

cobertura básica nela contida, o 

mesmo que endosso.

aceitação 

Ato pelo qual o segurador aceita o 

seguro que lhe foi proposto.

acidente 

É todo caso fortuito, especialmente 

aquele do qual deriva um dano.

acidente pessoal 

É toda lesão corporal, quer seja 

mortal ou não, causada efetiva e 

diretamente, ou por meios externos, 

violentos, súbitos e involuntários.

apólice 

É o instrumento do contrato de 

seguro. É o ato escrito que constitui 

a prova normal desse contrato.

Benefi ciário 

Pessoa em cujo proveito se 

faz o seguro.

benefício 

Importância que o segurador deve 

pagar na liquidação do contrato 

e que consiste em um capital ou 

uma renda.

biopsicossocial

Maneira de compreender o homem, 

considerando três fatores: biológico, 

psicológico e o meio social no qual 

ele está inserido. 

cancelamento 

Baixa do seguro, no registro geral 

de apólice por falta de pagamento 

do prêmio, anulação do contrato 

ou pelo pagamento de indenização 

pela perda total do bem segurado.

capital segurado 

Termo utilizado pelo segurador para 

defi nir o valor do seguro no Seguro 

de Vida e Acidentes Pessoais.

carência 

Período durante o qual a 

sociedade está isenta de qualquer  

responsabilidade indenizatória pela 

morte do segurado.

carregamento do prêmio 

Sobrecarga adicionada ao prêmio 

puro, para cobertura dos gastos 

de aquisição dos negócios, 

despesas de gestão da sociedade e 

remuneração do capital empregado.

Certifi cado de seguro 

Nos seguros em grupo, é o 

documento expedido pela 

sociedade seguradora provando 

a existência do seguro para cada 

indivíduo componente do grupo 

segurado.

classe de risco 

Expressão empregada para designar 

a situação do risco quando 

encarado sob determinado aspecto.

comissão 

Modo de pagamento empregado 

pelas sociedades seguradoras 

para remunerar o trabalho dos 

corretores de seguros.

comunicação do sinistro ou 

aviso de sinistro 

Obrigação imposta ao segurado de 

comunicar a ocorrência do sinistro 

ao segurador, a fi m de que este 

possa acautelar seus interesses.

corretor de seguros 

Termo que defi ne pessoa física 

devidamente credenciada por meio 

de curso e exame de habilitação 

profi ssional, autorizada pelos 

órgãos competentes a promover 

a intermediação de contrato de 

seguros e sua administração.

cosseguro 

Divisão de um risco segurado entre 

vários seguradores, fi cando cada 

um deles responsável direto por 

uma quota-parte determinada do 

valor total do seguro.

duração do seguro 

Expressão usada para indicar o 

prazo de vigência do seguro.

Endosso 

Modo pelo qual o segurador 

formaliza qualquer alteração em 

uma apólice de seguro.

Evento 

Termo que defi ne sinistro 

ou acontecimento previsto 

com cobertura ou não no 

contrato, que resulta em dano 

para o segurado.

Extinção do contrato 

O contrato de seguro extingue-se 

normalmente na data do seu 

vencimento, fi xada na apólice ou 

quando é paga indenização do 

todo pelo segurador.

Franquia 

Termo utilizado pelo segurador 

para defi nir o valor calculado 

matematicamente e estabelecido no 

contrato de seguro, até o qual ele 

não se responsabiliza a indenizar o 

segurado em caso de sinistro.

Governança corporativa

É o sistema pelo qual as 

organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, 

envolvendo os relacionamentos 

entre proprietários, conselho de 

administração, diretoria e órgãos 

de controle. As boas práticas de 

governança corporativa convertem 

princípios em recomendações 

objetivas, alinhando interesses 

com a fi nalidade de preservar e 

otimizar o valor  da organização, 

facilitando seu acesso ao capital 

e contribuindo para a sua 

longevidade.(IBGC - Instituto 

Brasileiro de Governança 

Corporativa)

indenização 

Reparação do dano sofrido 

pelo segurado. 

liquidação de sinistros 

Expressão usada nos seguros dos 

ramos elementares para indicar o 

processo para apuração do dano, 

em virtude da ocorrência do sinistro 

suscetível de ser indenizado.

pecúlio de morte

Consiste no pagamento de uma 

importância em dinheiro, em uma 

única vez, aos benefi ciários do 

plano contratado, em caso de 

falecimento do titular.

prêmio 

É a soma em dinheiro paga pelo 

segurado ao segurador, para que 

este assuma a responsabilidade de 

um determinado risco.

produto em custo operacional 

Engloba apenas os custos 

de administração do plano, 

não incluindo as despesas 

com a utilização e 

procedimentos efetuados.

seguro 

Denomina-se contrato de seguro 

aquele que estabelece para uma 

das partes, mediante recebimento 

de um prêmio da outra parte, 

a obrigação de pagar a esta 

ou à pessoa por ela designada, 

determinada importância, no 

caso da ocorrência de um evento 

futuro e incerto ou de data incerta, 

previsto no contrato.

seguro em grupo 

É o seguro feito coletivamente no 

ramo de vida e acidentes pessoais. 

É um contrato global, ajustado por 

estipulante, empregador, clube 

etc, em favor de muitas pessoas, 

o qual se reparte em tantos 

contratos distintos quantos são 

as pessoas seguradas.

sinistro 

Termo utilizado para defi nir em 

qualquer ramo ou carteira de 

seguro o acontecimento do evento 

previsto e coberto no contrato.

sustentabilidade

No contexto de desenvolvimento, 

signifi ca a capacidade de atender 

às necessidades presentes, sem 

comprometer a possibilidade de 

que as gerações futuras satisfaçam 

as suas próprias necessidades.

tábua de mortalidade 

Quadro que apresenta para um 

número determinado de indivíduos 

a probabilidade de morte ou de 

sobrevivência nas diversas idades.

tarifa 

Relação das taxas correspondentes 

a cada classe de risco. É de 

acordo com a taxa constante 

da tarifa que o segurador calcula 

o prêmio relativo ao seguro que 

lhe é proposto.

valor do seguro 

Importância dada ao objeto do 

seguro, para efeitos de indenização 

e pagamento do prêmio.

valor pós-estabelecido 

Pagamento realizado de acordo 

com o uso do produto.
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unimEd sEGuradora s.a.  |  balanços patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais)

ativo nota 2011 2010

Circulante 559.774 560.835

Disponível 8.195 11.357

Caixa e Bancos 8.195 11.357

Aplicações 5a 508.570 518.242

Créditos das operações com seguros e resseguros 7 16.022 10.603

Prêmios a receber 8a 10.748 7.937

Operações com seguradoras 5.271 2.607

Outros créditos operacionais 3 59

Créditos das operações com previdência complementar 407 392

Valores a receber 407 392

Títulos e créditos a receber 23.528 17.095

Títulos e créditos a receber 5.160 3.582

Créditos tributários e previdenciários 9 18.368 13.513

Outros créditos 172 133

Outros valores e bens - 155

Bens a venda - 155

Despesas antecipadas 105 527

Custo de aquisição diferidos 2.775 2.331

Seguros e resseguros 2.775 2.331

Ativo não circulante 438.573 275.470

Realizável a longo prazo 215.665 112.478

Aplicações 5a 180.238 81.131

Títulos e créditos a receber 35.145 31.031

Créditos tributários e previdenciários 9 12.268 12.342

Depósitos judiciais e fi scais 18a 22.877 18.689

ativo nota 2011 2010

Empréstimos e depósitos compulsórios 5 23

Custo de aquisição diferidos 277 293

Seguros e resseguros 277 293

Investimentos 189.753 135.349

Participações societárias - fi nanceiras 11 189.344 135.082

Imóveis destinados a renda 399 250

Outros investimentos 10 17

Imobilizado 12 29.526 22.824

Imóveis 24.978 13.098

Bens móveis 4.385 9.663

Outras imobilizações 163 63

Intangível 12 3.629 4.819

Outros intangíveis 3.629 4.819

Total do ativo 998.347 836.305

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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unimEd sEGuradora s.a.  |  balanços patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

passivo nota 2011 2010

Circulante 96.464 91.398

Contas a pagar 12.473 11.411

Obrigações a pagar 13 6.599 8.250

Impostos e encargos sociais a recolher 3.891 1.250

Encargos trabalhistas 1.983 1.911

Impostos e contribuições 14 14.683 12.742

Outras contas a pagar - 50

Débitos de operações com seguros e resseguros 5.036 4.467

Prêmios a restituir 481 273

Operações com seguradoras 1.578 1.579

Operações com resseguradoras 81 130

Corretores de seguros e resseguros 2.896 2.485

Débitos das operações com previdência complementar 4 108

Operações com repasses 4 2

Outros débitos operacionais - 106

Depósitos de terceiros 15 1.558 3.750

Provisões técnicas - Seguros 16a 57.908 54.866

Pessoas 57.908 54.866

Vida individual e com cobertura de sobrevivência 8 5

Provisões técnicas - Previdência complementar 4.794 3.999

Planos bloqueados 2.327 2.111

Planos não bloqueados 16e 2.232 1.888

PGBL 16e 235 -

Passivo não circulante 541.179 457.235

Exigível a longo prazo 541.179 457.235

Contas a pagar 2.978 1.840

Obrigações a pagar 368 662

Tributos diferidos 2.610 1.178

passivo nota 2011 2010

Outras contas a pagar 195 195

Provisões técnicas - Seguros 16a 12.124 6.661

Pessoas 12.124 6.661

Vida com cobertura de sobrevivência 16.861 9.894

Provisões técnicas - Previdência complementar 471.059 403.867

Planos bloqueados 136 134

Planos não bloqueados 16e 76.428 62.126

PGBL 16e 394.495 341.607

Outros débitos 18a 37.962 34.778

Patrimônio líquido 360.704 287.672

Capital social 19 253.197 110.737

Aumento de capital (em aprovação) - 15.861

Ajustes com títulos e valores mobiliários 14 -

Reservas de capital 915 881

Reservas de lucros 106.578 160.160

(-) Ações em tesouraria - (110)

Lucros acumulados - 143

Total do passivo 998.347 836.305
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notas 2011 2010

Prêmios emitidos líquidos 21a 294.439 249.968

Contribuição para cobertura de riscos 830 790

Variação das provisões técnicas de prêmios 16b (3.430) (817)

Prêmios ganhos 291.839 249.941

Sinistros ocorridos 21b (131.100) (117.996)

Custo de aquisição 21c (39.897) (27.585)

Outras receitas e despesas operacionais 21d (9.046) (8.701)

Rendas de contribuições e prêmios 54.490 50.544

(-) Constituição da provisão de benefícios a conceder 16e (52.679) (47.778)

(=) Receitas de contribuições e prêmios de VGBL 1.811 2.766

Rendas com taxa de gestão e outras taxas 4.306 3.750

Variação de outras provisões técnicas 16e (7.206) (5.932)

Custo de aquisição (487) (470)

Outras receitas e despesas operacionais 544 478

Resultado com resseguro (109) (334)

Despesas com resseguros (109) (334)

Despesas administrativas 21e (60.774) (53.826)

Despesas com tributos 21f (10.257) (9.292)

Resultado fi nanceiro 21g 23.731 18.892

Resultado patrimonial 21i 47.766 35.017

Resultado operacional 111.121 86.708

Ganhos ou perdas com ativos não correntes 65 -

Resultado antes de impostos e participações 111.186 86.708

unimEd sEGuradora s.a.  |  dEmonstraçÕEs dE rEsultados

unimEd sEGuradora s.a.  |  dEmonstraçÕEs dE rEsultados abranGEntEs

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais, exceto o  lucro líquido por lote de mil ações)

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

notas 2011 2010

Imposto de renda 22 (11.088) (8.484)

Contribuição social 22 (6.846) (5.279)

Participações sobre o lucro (3.269) (5.126)

Lucro líquido 89.983 67.819

Quantidade de ações 3.881.031.999 1.940.515.999

Lucro líquido por lote de mil ações 23,19 34,95

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

2011 2010

Lucro líquido do exercício 89.983 67.819 

Ajustes com títulos e valores  mobiliários

Ganhos não realizados com títulos e valores mobiliários 9 -

Ganhos e perdas não realizados com TVM - Controladas 8 -

Tributos diferidos sobre ganhos não realizados com títulos e valores mobiliários (3) -

Total do Resultado abrangente do exerício 89.997 67.819
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unimEd sEGuradora s.a.  |  dEmonstraçÕEs das mutaçÕEs

reservas de lucros

nota capital social aumento de 
capital em 
aprovação

ações em 
tesouraria

reserva de 
capital

ajustes tvm legal investimento e 
capital de giro

outras reservas lucros 
acumulados

total

Saldos em 1° de janeiro de 2010 94.112 11.392 - 881 - 7.684 99.446 - - 213.515

Aumento de capital

Reversão de dividendos propostos em 31 de dezembro de 2009 - AGO de 25/03/2010 - - - - - - 3.608 - - 3.608

Homologação do aumento de capital - Portaria SUSEP/CGERAT Nº. 1.106 de 21/06/2010 19 11.392 (11.392) - - - - - - - -

Homologação do aumento de capital - Portaria SUSEP/CGERAT Nº. 1.137 de 01/09/2010 19 5.233 - - - - - (5.233) - - -

Aumento de capital - Reunião Conselho de Administração de 15/11/2010 - 15.861 - - - - - - - 15.861

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

Resultado líquido do período 67.819 67.819

Proposta p/ distribuição do resultado

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

Reserva de investimento e capital de giro - - - - - - 64.293 - (64.293) -

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

Reclassifi cação efeito de transição do Plano de contas Circ. 379 pra Circ. 424 - - - - - - (19) - - (19)

Saldos fi nais em 31 de dezembro de 2010 110.737 15.861 (110) 881 - 11.067 149.093 - 143 287.672

Aumento de capital

Homologação do aumento de capital - Portaria SUSEP Nº. 1.187 de 23/02/2011 19 15.861 (15.861) - - - - - - - -

Homologação do aumento de capital - Portaria SUSEP Nº. 4.318 de 13/12/2011 19 126.599 - - - - - (126.599) - - -

Títulos e valores mobiliários 5a - - - - 14 - - - - 14

Venda de ações em tesouraria - - 110 34 - - - - - 144

Resultado líquido do exercício - - - - - - - - 89.983 89.983

Proposta p/ distribuição do resultado

Reserva legal 19d - - - - - 4.506 - - (4.506) -

Reserva de investimento e capital de giro - - - - - - 85.620 - (85.620) -

Dividendos 19d - - - - - - (8.577) 8.577 - -

Juros sobre o capital próprio 19d - - - - - - (17.109) - - (17.109)

Saldos fi nais em 31 de dezembro de 2011 253.197 - - 915 14 15.573 82.428 8.577 - 360.704

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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 2011 2010 

Atividades operacionais

Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições de previdência e taxas de gestão e outras  367.381 332.553

Recuperações de sinistros e comissões  2.993 4.483

Outros recebimentos operacionais (ressarcimentos e outros)  117 87

Pagamentos de sinistros, benefícios, resgates e comissões (207.402) (185.557)

Repasses de prêmios por cessão de riscos (6.189) (8.538)

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

Pagamentos de despesas e obrigações (60.268) (47.924)

Pagamentos de indenizações e despesas em processos judiciais (3.285) (2.577)

Outros pagamentos operacionais (4.184) (2.752)

Constituição de depósitos judiciais (6.049) (3.227)

Resgates de depósitos judiciais  60 260

Pagamentos de participações nos resultados (3.505) (894)

Caixa gerado pelas operações 79.669 85.545

Impostos e contribuições pagos (32.502) (31.151)

Investimentos fi nanceiros:

Aplicações (158.008) (144.122)

Vendas e resgates 137.548 126.588

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais  26.707 36.860

Atividades de investimentos

Pagamento pela compra de ativo permanente: (16.194) (36.003)

Investimento  (7.800) (27.199)

Imobilizado  (8.310) (8.804)

Intangível  (84) -

Recebimento pela venda de ativo permanente:  2 2

Imobilizado 2 2

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (16.192) (36.001)

Atividades de fi nanciamentos

Aumento de capital - 15.861

Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio (13.821) (10.974)

Aquisição das próprias ações (50) (110)

Venda das próprias ações 194 -

Caixa líquido gerado/ (consumido) nas atividades de fi nanciamento  (13.677) 4.777

unimEd sEGuradora s.a.  |  dEmonstraçÕEs dos FluXos dE caiXa

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais)

2011 2010

Aumento líquido de caixa (3.162)  5.636 

Caixa e bancos no início do exercício 11.357  5.721 

Caixa e bancos no fi nal do exercício 8.195  11.357 

Aumento nas aplicações fi nanceiras - Recursos livres 15.388  2.304 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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Ao

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

São Paulo - SP

1. Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Unimed Seguradora S.A. 

(“Seguradora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 

dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, do 

resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos f luxos 

de caixa para o exercício fi ndo naquela data, assim como o resumo das 

principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

apresentação dessas demonstrações fi nanceiras 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 fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente 

se causada por fraude ou erro.

RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES

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

demonstrações fi nanceiras com base em nossa auditoria, conduzida de 

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 

normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores 

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

segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras estão livres de 

distorção relevante.

4. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 

obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados 

nas demonstrações fi nanceiras. Os procedimentos selecionados 

dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de 

distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, independentemente 

se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor 

considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 

Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações fi nanceiras

apresentação das demonstrações fi nanceiras da Seguradora para planejar 

os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas 

não para fi ns de expressar uma opinião sobre a efi cácia desses controles 

internos da Seguradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da 

adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 

das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.

5. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada 

para fundamentar nossa opinião.

 

OPINIÃO

6. Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e fi nanceira da Seguradora em 31 de dezembro de 2011, o 

desempenho de suas operações e os seus f luxos de caixa para o exercício 

fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 

Seguros Privados – SUSEP.

ÊNFASE

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

a atenção para a Nota Explicativa n° 18d, que menciona que a  sua 

controlada Unimed Seguros Saúde S.A., na qual a Seguradora participa 

com 99,99% do capital social, questiona judicialmente a incidência da 

contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados às cooperativas 

de serviços médicos. A Administração das Seguradoras e seus assessores 

jurídicos são de opinião que são remotas as chances de perda na 

resolução fi nal deste processo, e, por conseguinte, os valores não 

recolhidos não foram provisionados.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2012

KPMG Auditores Independentes

CRC 2SP014428/O-6 

Luciene Teixeira Magalhães Leonardo de Assis Portugal

Contadora CRC 1RJ079849/O-3 S-SP Contador CRC 1RJ079932/O-1 S-SP
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unimEd sEGuros saÚdE s.a.  |  balanços patrimoniais unimEd sEGuros saÚdE s.a.  |  balanços patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais) Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais)

notas 2011 2010

Ativo Circulante 217.519 215.359

Disponível 3.030 2.067

Realizável 214.489 213.292

Aplicações 5 180.508 181.919

Créditos de operações com planos de assistência à saúde 3.537 6.263

Prêmios a receber 6a 3.413 6.239

Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 124 24

Despesas de comercialização diferidas 1.575 1.588

Títulos e créditos a receber 7 28.869 22.781

Outros valores e bens - 741

Ativo não circulante 136.312 55.991

Realizável a longo prazo 118.796 38.005

Aplicações 5 92.725 26.476

Ativo fi scal diferido 7 9.572 5.371

Valores e bens 12 16.499 6.158

Investimentos 899 851

Participações societárias - Investimentos no País 899 851

Imobilizado 8 16.312 15.406

Imóveis de uso próprio - Não hospitalares/não odontológicos 12.128 12.811

Bens móveis - Não hospitalares/não odontológicos 3.937 2.307

Outras imobilizações - Não hospitalares/não odontológicos 247 288

Intangível 8 305 1.729

Total do ativo 353.831 271.350

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

notas 2011 2010

Passivo Circulante 147.620 126.846

Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 9 100.294 90.167

Provisão de benefícios concedidos 124 157

Provisão de sinistros a liquidar 22.153 15.425

Provisão de sinistros ocorridos e não avisados 78.017 74.585

Débitos de operações de assistência a saúde 1.615 1.599

Comercialização sobre operações 1.581 1.573

Prêmios a restituir 34 26

Tributos e contribuições a recolher 2.422 1.661

Provisões 10 30.262 19.700

Débitos diversos 11 13.027 13.719

Passivo não circulante 32.205 16.653

Exigível a longo prazo 31.225 16.653

Provisões técnicas de operações de assistência a saúde 9 2.961 2.484

Tributos e contribuições a recolher 713 180

Provisões 12 23.179 10.204

Débitos diversos 11 4.372 3.785

Resultado diferido 980 -

Patrimônio líquido 174.006 127.851

Capital social 13 67.335 63.684

Reservas

Reservas de lucros 106.662 64.024

Ganhos não realizados com títulos e valores mobiliários 9 -

Lucros acumulados - 143

Total do passivo 353.831 271.350
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unimEd sEGuros saÚdE s.a.  |  dEmonstraçÕEs dE rEsultados

unimEd sEGuros saÚdE s.a.  |  dEmonstraçÕEs dE rEsultados abranGEntEs

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação )

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais)

notas 2011 2010

Prêmios ganhos com plano de assistência à saúde 635.495 539.178

Prêmios retidos 645.246 546.836

Variação das provisões técnicas (444) 84

Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora 16a (9.307) (7.742)

Sinistros indenizáveis líquidos (477.923) (411.083)

Sinistros avisados 16b (505.216) (438.849)

Recuperação de sinistros avisados 16c 30.725 41.889

Variação da provisão de sinistros ocorridos e  não avisados (3.432) (14.123)

Resultado das operações com planos de assistência à saúde 157.572 128.095

Resultado bruto 157.572 128.095

Despesas de comercialização 16d (32.170) (25.300)

Despesas administrativas 16f (58.878) (49.346)

Outras receitas operacionais 157 1.155

Outras despesas operacionais (9.058) (12.718)

Provisão para perdas sobre créditos (1.659) (1.268)

Provisão para contingências - Operacional (13) (15)

Outras 16e (7.386) (11.435)

Resultado fi nanceiro líquido 16g 25.042 18.506

Receitas fi nanceiras 31.772 21.141

Despesas fi nanceiras (6.730) (2.635)

Resultado patrimonial 16i 526 2.783

Receitas patrimoniais 526 2.884

Despesas patrimoniais - (101)

Resultado antes dos impostos e participações 83.191 63.175

Imposto de renda 17 (19.584) (14.499)

Contribuição social 17 (11.943) (8.897)

Participações no resultado (4.318) (4.790)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

notas 2011 2010

Resultado líquido 47.346 34.989

Quantidade de ações em circulação 19.978.001 19.978.001

Resultado líquido por ação - R$ 2,37 1,75

2011 2010

Lucro líquido do exercício 47.346 34.989

Outros resultados abrangentes

Ganhos não realizados com títulos e valores mobiliários 15 -

Tributos diferidos sobre ganhos não realizados com títulos e valores mobiliários (6) -

Resultado abrangente - Total 47.355 34.989
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reservas de lucros

notas capital social legal Estatutária Ganhos não 
realizados 
com tvm

lucros 
acumulados

total

Saldos em 1° de janeiro de 2010 33.684 3.547 38.003 - - 75.234

Reversão de dividendos - AGO de 
25/03/2010

- - 939 - - 939

Aumento de capital por incorporação de 
reserva - AGE 25/03/2010

10.000 - (10.000) - -

Aumento de capital 20.000 - - - - 20.000

Lucro líquido do exercício - - - - 34.989 34.989

Proposta de destinação do lucro:

Reserva legal - 1.742 - - (1.742) -

Reserva estatutária - - 29.793 - (29.793) -

Dividendos - - - - (3.311) (3.311)

Saldos em 31 de dezembro de 2010 - 
ajustadas

63.684 5.289 58.735 - 143 127.851

Reversão de dividendos 13d - - 3.311 - - 3.311

Aumento de capital com reserva de lucros - 
AGE de 31/03/2011

13a 3.651 - (3.651) - - -

Ajuste de títulos e valores mobiliários - - - 9 - 9

Lucro líquido do exercício 13d - - - - 47.346 47.346

Proposta de destinação do lucro:

Reserva legal 13d - 2.374 - - (2.374) -

Reserva estatutária - - 40.604 - (40.604) -

Dividendos 13d - - - - (4.511) (4.511)

Saldos em 31 de dezembro de 2011 67.335 7.663 98.999 9 - 174.006

unimEd sEGuros saÚdE s.a. | dEmonstraçÕEs das mutaçÕEs do patrimÔnio 
lÍQuido

Exercícios  fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

2011 2010

Atividades operacionais

Recebimentos de planos de saúde 647.757 546.818

Outros recebimentos operacionais 11.982 6.093

Pagamento a fornecedores/prestadores de serviço de saúde (475.359) (402.973)

Pagamento de comissões (32.224) (26.487)

Pagamento de pessoal (30.575) (26.519)

Pagamento de pró-labore (7) (5)

Pagamento de serviços de terceiros (7.469) (6.815)

Pagamento de tributos (48.317) (33.773)

Pagamento de contingências (cíveis/trabalhistas/tributárias) (175) (940)

Pagamento de promoção/publicidade (6.017) (4.230)

Juros de aplicações fi nanceiras 9.020 4.235

Resgate de aplicações fi nanceiras 306.717 204.016

Aplicações fi nanceiras (353.750) (259.530)

Outros pagamentos operacionais (16.295) (17.598)

Caixa líquido das atividades operacionais 5.288 (17.708)

Atividades de investimentos

Recebimento de venda de ativo imobilizado - Outros 21 810

Outros  recebimentos das atividades de investimentos - 536

Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - Outros (1.322) (566)

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

Caixa líquido das atividades de investimentos (1.301) (168)

Atividades de fi nanciamentos

Integralização de capital em dinheiro - 20.000

Participação nos resultados (3.024) (994)

Caixa líquido das atividades de fi nanciamento (3.024) 19.006

Variação líquida do caixa 963 1.130

CAIXA - Saldo Inicial 2.067 937

CAIXA - Saldo Final 3.030 2.067

Ativos livres no início do exercício 103.921 50.986

Ativos livres no fi nal do exercício 151.152 103.921

unimEd sEGuros saÚdE s.a. | dEmonstraçÕEs dos FluXos dE caiXa

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais)
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À

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

São Paulo - SP

1. Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Unimed Seguros Saúde 

S.A. (“Seguradora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 

dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, do 

resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos f luxos 

de caixa para o exercício fi ndo naquela data, assim como o resumo das 

principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

apresentação dessas demonstrações fi nanceiras 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 fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente 

se causada por fraude ou erro.

RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES

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

demonstrações fi nanceiras com base em nossa auditoria, conduzida de 

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 

normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores 

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

segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras estão livres de 

distorção relevante.

4. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 

obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados 

nas demonstrações fi nanceiras. Os procedimentos selecionados 

dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de 

distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, independentemente 

se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor 

considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 

apresentação das demonstrações fi nanceiras da Seguradora para planejar 

os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas 

não para fi ns de expressar uma opinião sobre a efi cácia desses controles 

internos da Seguradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da 

Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações fi nanceiras

adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 

das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.

5. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada 

para fundamentar nossa opinião.

OPINIÃO

6. Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e fi nanceira da Seguradora  em 31 de dezembro de 2011, o 

desempenho de suas operações e os seus f luxos de caixa para o exercício 

fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar - ANS.

ÊNFASES

Reversão do valor correspondente ao custo atribuído (“deemed cost”)

7. Conforme Nota Explicativa n° 2d a Seguradora, no exercício fi ndo em 31 de 

dezembro de 2011, modifi cou sua prática contábil em relação a adoção do 

custo atribuído (deemed cost).

DISCUSSÃO JUDICIAL

8. Sem alterar nossa opinião descrita acima, chamamos a atenção para 

a Nota Explicativa n° 12b, que descreve o questionamento judicial da  

incidência da contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados 

às cooperativas de serviços médicos. A Administração da Seguradora e 

seus assessores jurídicos são de opinião que são remotas as chances de 

perda na resolução fi nal deste processo, e, por conseguinte, os valores não 

recolhidos não foram provisionados.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2012

KPMG Auditores Independentes

CRC 2SP014428/O-6 

Luciene Teixeira Magalhães Leonardo de Assis Portugal

Contadora CRC 1RJ079849/O-3 S-SP Contador CRC 1RJ079932/O-1 S-SP
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Alameda Ministro Rocha Azevedo, 366

Cerqueira César – São Paulo/SP – CEP 01410-901

Atendimento Nacional: 0800 016 6633

Atendimento ao Defi ciente Auditivo: 0800 770 3611

www.segurosunimed.com.br




