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	No menu principal, acesso 

aos capítulos deste relatório.

	No topo das páginas, 

indicação dos critérios e 

indicadores GRI respondidos 
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	Apresentação destacada de números e dados 

chama atenção para informações relevantes. 

Como consultar
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O RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE da Seguros 

Unimed está no seu terceiro ciclo e é elaborado de 

acordo com as diretrizes da GRI (Global Reporting 

Initiative), com os objetivos de aprimorar a gestão 

da empresa sobre o tema, divulgar suas informações 

econômicas, sociais, ambientais e de governança, 

além de engajar seus públicos internos e externos 

sobre suas atividades.

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, 

confiabilidade e comparabilidade. Este ano, a 

Seguros Unimed declara ter atingido pela primeira 

vez o nível B de aplicação das diretrizes da GRI 

(versão G3), o que evidencia o avanço em seus 

esforços por mais transparência perante os públicos 

de interesse e a crescente dedicação à prestação 

de contas sobre suas atividades. Assim como nas 

versões de 2011 e 2010, este relatório não foi 

submetido à verificação externa. 

Sobre o relatório
principalmente, com informações de acordo com 

seus públicos de interesse. Uma versão resumida 

do relatório estará disponível neste site em formato 

PDF ainda em 2013. Estas mudanças visam promover 

maior interatividade, acessibilidade e transparência 

das informações. 

Este relatório possui um Glossário para 

esclarecer termos específicos do mercado de seguros, 

assim como outros conceitos que foram utilizados ao 

longo dos capítulos.

A versão completa e online do relatório 

pode ser acessada pelo site sustentabilidade.

segurosunimed.com.br. Para mais informações sobre 

este relatório e a atuação da Seguros Unimed em 

sustentabilidade, entre em contato com a área de 

Responsabilidade Social: responsabilidadesocial@

segurosunimed.com.br

A publicação anual do Relatório de 

Sustentabilidade é fruto do trabalho conjunto 

de diversas áreas da empresa, liderado pelas de 

Responsabilidade Social e Comunicação e com 

apoio da REVER Consulting, consultoria especializada 

em sustentabilidade. 

O relatório corresponde ao período de 01 

de janeiro a 31 de dezembro de 2012 e contém 

informações sobre a Unimed Seguradora, Unimed 

Seguros Saúde e, a partir deste ano, também sobre a 

Unimed Odonto, representadas pela marca Seguros 

Unimed. Em relação aos relatórios passados, houve 

alteração no escopo dos dados referentes ao uso 

de energia, água e geração de resíduos, já que 

o novo prédio da matriz foi incluído em 2012 na 

consolidação das informações. Não houve demais 

alterações no limite do relatório, nos métodos 

de medição aplicados na sua execução, nem 

reformulações significativas de informações. Porém, 

seu formato e estrutura passaram por inovações. 

Este ano o relatório possui uma versão completa 

online e sua estrutura de capítulos está segmentada, 

GRI 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13

http://sustentabilidade.segurosunimed.com.br
http://sustentabilidade.segurosunimed.com.br
mailto:responsabilidadesocial%40segurosunimed.com.br?subject=
mailto:responsabilidadesocial%40segurosunimed.com.br?subject=
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ESTE ANO, PELA PRIMEIRA VEZ, a Seguros Unimed declara ter atingido o nível B de aplicação das diretrizes 

da Global Reporting Initiative (GRI) na elaboração de seu relatório de sustentabilidade. A nova qualificação 

demonstra seus esforços contínuos para o aprimoramento da qualidade na prestação de contas, da transparência 

na comunicação dos temas de interesse de seus públicos  e de suas conquistas nas áreas de governança, 

desempenho econômico, social e ambiental.  A maneira como a seguradora aborda a sustentabilidade é 

apresentada neste terceiro relatório, que passou a ser publicado unicamente em formato online.

O ano de 2012 trouxe crescimentos consecutivos para a Seguros Unimed. A empresa encerrou o ano 

com prêmio ganho consolidado de R$ 1.2 bilhão, valor 21,45% maior que o de 2011. O lucro líquido foi de R$ 92.1 

milhões e o patrimônio líquido da companhia teve um incremento de 25,02%, chegando a R$ 463.067 milhões.

Os bons resultados demonstram que o caminho estratégico definido em 2011 está sendo seguido 

rigorosamente. Neste ano a empresa estabeleceu três grandes metas para seus negócios: Custos Competitivos, 

Posicionamento da Marca e Diluição do Risco. Essa agenda está sendo seguida com muita disciplina, apoiando-se 

na metodologia de elaboração do Planejamento Estratégico.

A Seguros Unimed também continuou a investir na gestão de seus colaboradores e implementou novas 

iniciativas de desenvolvimento profissional e qualidade de vida, para promover o seu maior engajamento na 

organização. Um destaque é a Academia Corporativa, plataforma de cursos e oficinas que envolveu todos os 

colaboradores. As iniciativas em gestão de pessoas contribuíram para aumentar o índice de satisfação dos 

colaboradores de 69,74%, em 2011, para 74,41%, em 2012.

Quanto à gestão de sustentabilidade, foi iniciada discussão sobre os Princípios para Sustentabilidade em 

Seguros (PSI, sigla em inglês), envolvendo todas as áreas de negócio da empresa. Os PSI foram lançados pela 

Mensagem da diretoria executiva

EM
PR

ES
A
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indústria global de seguros, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), 

durante a Rio+20, Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em junho de 2012, no Rio 

de Janeiro. A Seguros Unimed acredita que eles representam um novo patamar para as empresas seguradoras, 

já que definem diretrizes e ações possíveis para uma atuação mais responsável e mais sustentável, de maneira 

totalmente inserida nos negócios.

E o desempenho da companhia foi reconhecido por prêmio e índices do mercado. A Seguros Unimed 

conquistou, em 2012, a Medalha Prata do Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão (PPQG)– Nível II, superando a 

medalha de bronze do ano anterior e reconhecendo sua busca por excelência de qualidade. Com este avanço, 

a expectativa para o próximo ano é a conquista do troféu Ouro do PPQG. A seguradora também obteve a 

melhor qualificação entre as concorrentes no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com 0,791 pontos. O indicador analisa e classifica a qualidade das maiores 

operadoras de planos de saúde no Brasil. A empresa ainda manteve a nota AA-(duplo A menos) da agência de 

classificação de risco Austin Rating, o que comprova a excelente solidez financeira intrínseca à instituição.

Para 2013, a Seguros Unimed espera levar seu crescimento adiante, por meio da melhoria contínua de 

processos, da valorização dos colaboradores e do compromisso com os clientes. A empresa continuará firme na 

execução do Planejamento Estratégico 2020 e dirigirá seus esforços em três frentes: a consolidação da presença 

da Unimed Odonto no mercado; a ampliação das vendas de Previdência Privada e o lançamento do seguro de 

responsabilidade civil, acrescentando mais um importante produto ao portfólio.

Os desafios e as oportunidades que a companhia deverá enfrentar em 2013 para alcançar suas metas 

podem ser conhecidos neste relatório.

GRI 1.1, 1.2
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MISSÃO
Oferecer produtos de qualidade em Seguros, 

atendendo às necessidades das Cooperativas e do 

mercado em geral.

VISÃO
Ser referência como empresa inovadora com 

excelência no cuidar de pessoas.

 

VALORES E PRINCÍPIOS
Compromisso com o Cliente: O Cliente é a essência 

do nosso negócio. Ter a firme disposição em servir, 

superar suas expectativas e criar soluções efetivas ao 

Cliente é um princípio permanente para todos nós.

 

Comportamentos:
 Saber ouvir o Cliente.

 Ter iniciativa e prontidão para criar novas 

soluções, fidelizando o relacionamento e 

surpreendendo positivamente o Cliente.

 Conquistar confiança, parceria e credibilidade do 

Cliente.

 

Princípios
PESSOAS DE VALOR
As Pessoas representam nossa principal força 

competitiva.

Valorizamos e incentivamos os talentos e a 

prática de reconhecer quem, regularmente, apresenta 

desempenho diferenciado.

 

Comportamentos:
 Demonstrar engajamento e orgulho de 

pertencer ao time.

 Buscar permanente crescimento pessoal e 

autodesenvolvimento profissional.

 Ir além do razoável: alcançar e manter o alto 

desempenho.

  

INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL 
Ser diferente, com consistência, é uma exigência 

do nosso crescimento e perenidade. Inovar para 

diferenciar é nosso passaporte para o sucesso.

 

Comportamentos:
 Buscar novas formas de pensar e agir.

 Questionar as “verdades definitivas” e encontrar 

alternativas.

 Olhar para fora, pesquisar e implementar 

soluções impactantes e originais. 

 

EXCELÊNCIA EM TUDO O QUE FAZEMOS
A crescente complexidade da operação requer 

atenção e competência redobradas, qualidade 

assegurada, processos, ferramentas e sistemas 

integrados.

 

Comportamentos:
 Promover melhorias relevantes e audaciosas.

 Aprender com os erros.

 Tomar decisões em condições de incerteza.

 Simplificar e ter senso de urgência.

 Ter responsabilidade efetiva pela geração de 

resultados.

EM
PR

ES
A

GRI 4.8
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História A história da Seguros Unimed teve início em 1989, quando o Sistema Unimed 
incorporou o Montepio Cooperativista do Brasil (Montecooper) criando a Unimed 
Seguradora para comercializar planos de previdência complementar aos médicos 

cooperados. Ao longo de 23 anos, a seguradora cresceu e ampliou sua atuação 
para incluir as modalidades de seguros Vida e Saúde, e atender, além dos 

participantes do Sistema Unimed, ao mercado em geral.

LINHA DO TEMPO

Fundada em 1989, foi 
incorporada pelo Sistema, 
que, a partir dela, criou a 

Unimed Seguradora.

Passou a atuar também  
no ramo Saúde.

Para unificar a 
comunicação e fortalecer 

ainda mais a imagem 
da empresa, a Unimed 

Seguradora lançou nova 
marca institucional: 
Unimed Seguros.

A Seguros Unimed 
administra uma carteira  

de 5,6 milhões de 
segurados, contando 
com 33 produtos nos 
segmentos de Vida, 

Previdência e Saúde. Com 
sede em São Paulo e 

26 escritórios regionais 
distribuídos pelo Brasil.

Começou a comercializar 
produtos de Previdência 

Privada.

A empresa precisava 
demonstrar mais 

personalidade na área 
de seguros. Assim, em 
outubro, foi adotado o 

nome Seguros Unimed e 
a cor verde da logomarca 
foi substituída pelo azul.

1989 1992 2004 2012

1995 20081990

A autorização para operar 
no ramo Vida foi obtida 
em fevereiro deste ano.

GRI 2.1
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Dados corporativos

Lucro líquido consolidadoColaboradores

2011

2012

2010 621

629

731

Prêmio ganho/contribuições 
consolidado

2010 788.8 milhões

2011 992.9 milhões

2012 1.2 bilhão

2010 67.8 milhões 

2011 87.0 milhões

2012 92.1 milhões

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

OS SERVIÇOS DA SEGUROS UNIMED são prestados 

pela Unimed Seguradora S.A. e suas subsidiárias, 

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

criadas respectivamente em 2001 e 2012, ambas 

atendendo  às exigências da legislação setorial..

Já a Unimed Seguradora é controlada pela 

holding Unimed Participações Ltda., também criada 

em 1989 para representar os interesses do Sistema 

Unimed junto às empresas controladas. 

EM
PR

ES
A
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Outros números...

Mais de 6 milhões de clientes.

Matriz em São Paulo e 25 Escritórios Regionais.

36 produtos nos segmentos Vida, Saúde, Previdência e Odonto.

4ª em Saúde - Ranking da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS.

13ª em Vida – Ranking da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

14ª em Previdência – Ranking da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FENAPREVI).

colaboradores
731

milhões

LUCRO LÍQUIDO DE

R$ 92.1

bilhão

CONTRIBUIÇÕES CONSOLIDADO

R$ 1.2
Prêmio ganho/

COM 0,791 PONTOS
no IDSS da ANS
avaliada

SEGURADORA

melhor

GRI 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, LA1
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Estratégia

“A ideia de termos seis Mapas Estratégicos diferentes é que 
poderemos olhar para cada segmento com suas particularidades”

Fabíola Grijó, superintendente de Estratégia e Governança

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO da Seguros 

Unimed é orientado pela Visão de Futuro, que aponta 

para onde a companhia quer chegar no longo prazo: 

“Ser reconhecida como empresa inovadora com 
excelência no cuidar de pessoas”. Baseado nisto, 

foram definidos dois temas estratégicos: Crescimento 
e Sustentabilidade. Estes temas norteiam toda a 

estruturação do Mapa Estratégico, que apresenta à 

companhia os objetivos a serem superados para o 

alcance da Visão de Futuro.

Em 2012, a Seguros Unimed agregou novas 

técnicas ao Sistema de Gestão Estratégica, para que 

nossas estratégias alcancem os objetivos traçados e 

possam ser constantemente revisadas e atualizadas. A 

atualização permite melhora contínua do sistema, pois 

ele está baseado em um modelo cíclico, chamado 

PDCA (Plan, Do, Check e Act). Com a melhoria 

continua do Sistema de Gestão Estratégica, a Seguros 

Unimed se aproxima cada vez mais às melhores 

práticas de mercado em Planejamento Estratégico e 

Gerenciamento de Projetos. 

Conheça cada uma das etapas do Sistema de 

Gestão Estratégica e saiba mais sobre as inovações 

realizadas em 2012:

EM
PR

ES
A
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PLAN: FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA
Nesta etapa  foi realizado o Ciclo de Revisão do 

Planejamento Estratégico 2013 – 2020 e as seguintes 

práticas foram incluídas:

 Construção de cenários estratégicos 

(internacional, nacional e por segmento de 

negócio);

 Priorização da Matriz de Análise SWOT - 

ferramenta de avaliação da estratégia da 

empresa (sigla em inglês para forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças) – com participação 

dos colaboradores;

 Revisão dos modelos de negócio para cada 

segmento por meio do método Canvas;

 Elaboração de mapas estratégicos por segmento 

de negócio: Saúde, Vida, Odonto, Previdência 

Privada e Seguros Patrimoniais;

 Adoção dos mesmos processos de negócio 

da Cadeia de Valor no mapa estratégico, na 

perspectiva Processos Internos, para padronizar 

a linguagem e assim garantir o melhor 

desdobramento da estratégia em termos 

operacionais. 

DO: EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA
Nesta fase acontece a mobilização e o envolvimento 

de toda a companhia, principalmente na reunião de 

abertura da execução da estratégia.

Para obter maior engajamento e envolvimento 

de todos rumo a Visão de Futuro, em 2012, a 

Seguros Unimed aprimorou seu Portal da Estratégia 

e Governança, que é o sistema que formaliza a 

execução da estratégia. Ele integra o conhecimento 

necessário para a execução do Planejamento 

Estratégico, garantindo o aprendizado contínuo de 

toda a Companhia.

CHECK: VERIFICAÇÃO DA ESTRATÉGIA
Neste mesmo portal é possível monitorar e gerenciar 

os indicadores e projetos estratégicos. Assim, as 

lideranças da empresa têm suporte para tomar 

decisões e, se necessário, retraçar seus caminhos.

ACT: AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA
Nesta etapa analisa-se o desempenho da companhia 

na execução da estratégia por meio de:

RAE – Reunião de Análise Estratégica
As RAEs de nível Tático e Estratégico ocorrem 

a cada dois meses, de acordo com o Calendário 

Anual da Execução da Estratégia, para comunicar o 

desempenho da Execução da Estratégia, avaliar os 

caminhos críticos do Mapa Estratégico e evidenciar 

e aprovar as decisões tomadas para correção 

de rumo. Dentre os participantes estão gerentes, 

superintendentes e diretores. 

Grupos  Táticos
Em 2012 foram implementados os Grupos 

Táticos, para assegurar a qualidade da gestão dos 

Mapas Estratégicos por segmento de negócio e 

obter análises críticas mais precisas e eficientes dos 

indicadores estratégicos e projetos, que subsidiarão 

as pautas das RAEs Tática e Estratégica.Esses grupos 

são formados por equipes multidisciplinares, que 

participaram ativamente da formulação da estratégia 

para cada segmento. As reuniões são realizadas 

mensalmente, sob responsabilidade dos seus 

respectivos patrocinador e líder.
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GESTÃO DE ESTRATÉGIA:

A superintendência de Estratégia e Governança da 

Seguros Unimed, ligada à Diretoria Técnica, atua 

como guardiã do fortalecimento da cultura da 

companhia orientada à estratégia. Para conduzir 

a formulação e execução da estratégia junto às 

lideranças da empresa, essa superintendência  

conta com a Gerência de Estratégia, Projetos, 

Processos e Qualidade. 

O Sistema de Gestão da Estratégia conta ainda 

com a integração dos Sistemas de Gestão de Projetos 

e de Processos e Qualidade, com o objetivo de 

garantir maior eficiência dos projetos estratégicos e 

promover as melhorias nos processos da companhia 

para o alcance da Visão de Futuro.

A SEGUROS UNIMED TEM COMO um de seus 

objetivos estratégicos consolidar a Gestão e 

a Governança Corporativa, com o reforço da 

relevância da formulação e execução da Estratégia 

por meio de melhores práticas de Governança 

Capacitação e comunicação:

Todas as etapas são estimuladas por ações de 

capacitação e comunicação, como:

 Eventos de mobilização para envolver 

toda a companhia nas questões do 

Planejamento Estratégico;

 Atualização dos colaboradores quanto ao 

desempenho da estratégia, por meio dos 

veículos de comunicação;

	 Treinamentos	específicos para gestores 

e equipes envolvidas na Formulação e 

Execução da Estratégia.

Corporativa e de Gestão de Projetos, Processos e 

Qualidade. Este objetivo está na Perspectiva de 

Aprendizado e Crescimento que sustenta o Mapa 

Estratégico da companhia.

DESTAQUE 2012: CRIAÇÃO DA ÁREA DE 
INTELIGÊNCIA DE MERCADO
A iniciativa realizada pela Superintendência 

de Novos Negócios, que tem como objetivo 

estudar tendências e práticas de outras 

empresas do setor de seguros, além de estimar 

movimentos da concorrência e do governo, 

para elaborar sugestões de direcionamento às 
estratégias da empresa. As informações vieram 

da análise de relatórios, entrevistas e outros 

documentos e da importante contribuição dos 

próprios colaboradores da nossa empresa. Eles 

compartilharam seus conhecimentos de mercado 

em um e-mail criado especificamente para esta 

função. O Produto Vida foi o primeiro a receber 

propostas de ações. Elas foram aprovadas pela 

Diretoria e devem ser aplicadas em 2013.
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Sistema de Gestão da Estratégia

Sistema de Gestão de Projetos Sistema de Gestão de Processos e Qualidade

 Conquista do Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão – Nível II – Medalha Prata, 

superando a medalha de bronze do ano anterior; 

 Início do diagnóstico interno para adequação à Resolução Normativa nº 277/11, que institui 

o Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde;

 Construção e validação da Cadeia de Valor da Seguros Unimed;

 Execução do Projeto Fortalecimento da Gestão por Processos, com base na metodologia 

BPM - Business Process Management (Gerenciamento de Processos de Negócios). Este projeto 

mapeou e identificou melhorias em processos de Finanças, Operações e Comercial e teve como 

produto final a elaboração de Planos de Melhorias, que serão concluidos ao longo de 2013;

 Iniciação do Escritório de Processos integrado com a unidade de Qualidade.

 Implantação do Escritório de Projetos – 

PMO (Project Management Office), que define 

padrões para execução e gestão de projetos;

 Aprimoramento de técnicas e ferramentas 
aplicadas com base nas melhores práticas de 

gerenciamento de projetos do guia PMI/PMBok;

 Definição do Portfólio de Projetos 2013 
a partir da implantação de método de 

priorização e gestão de portfólio alinhado ao 

Planejamento Orçamentário 2013.

Para 2013: Com todas essas ações, 
a Seguros Unimed espera avanços 
maiores na busca da excelência de 

Qualidade, com a conquista, em 2013, 
do Troféu Ouro do Prêmio Paulista 

de Qualidade em Gestão.

Veja também: Mercado de Seguros e Riscos

GRI 1.2

http://ri.gommo.com.br/a-companhia/mercado-de-seguros/


18  |

Gestão de risco
O OBJETIVO PRINCIPAL DESTA área é prevenir 

possíveis danos à Seguros Unimed. Por isso, trabalha 

para proteger os ativos da seguradora, promover a 

eficiência das suas operações e motivar a adesão às 

diretrizes. As práticas de Gestão de Riscos também 

têm o objetivo de diminuir riscos de imagem e de 

estratégia. Junto com as demais áreas da empresa, 

garante adequação, fortalecimento e funcionamento 

do sistema de controles administrativos internos. 

Para o Sistema Unimed, a Gestão de Riscos 

é um instrumento essencial de otimização do uso 

do capital e seleção das oportunidades de negócios. 

Com isso, a empresa chega à melhor relação entre 

risco e retorno. A Seguros Unimed se integra a esses 

conceitos e trabalha para solidificar a área.

Em 2012, a área de Gestão de Riscos 

promoveu as seguintes ações:

 adoção de ferramenta tecnológica que 

aprimoram a identificação de novas normas 

divulgadas pelos órgãos reguladores. Com 

isso, fortalecemos nosso processo de 

conformidade às leis.

 melhora na autoavaliação de riscos e controles, 
ao valorizar o conhecimento dos responsáveis 

de negócios sobre os riscos e controles 

existentes em seus respectivos processos. 

 início da estruturação do Plano de Continuidade 
de Negócios, que abriga estratégias e ações 

que têm por objetivo garantir a estabilidade 

dos serviços essenciais da empresa, depois da 

ocorrência de alguma interrupção, até que ela 

volte a sua situação normal de funcionamento.

 treinamento de colaboradores sobre fraude 
e lavagem de dinheiro, realizado por cursos 

de ensino a distância. Esta ação se soma 

às seguintes: as unidades de negócio são 

submetidas a avaliações de riscos relacionados 

à fraude e lavagem de dinheiro e os 

funcionários têm acesso a cartilhas sobre esses 

temas no Portal do Colaborador. Sempre que 

necessário serão tomadas medidas junto aos 

órgãos de repressão. 
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A Unidade de Segurança 
da Informação, além elaborar 

campanhas e treinamentos sobre  
este tema, desenvolverá 

procedimentos com o objetivo de 
zelar pela segurança dos ativos da 
informação durante o seu ciclo de 

vida (manuseio, armazenamento, 
transporte e descarte). 

Também será estruturado um Comitê 
de Segurança da Informação, para 

avaliar seus incidentes e tratar as 
respectivas causas. A Unidade terá 
indicadores destes incidentes, bem 

como mecanismos para implementar 
medidas corretivas.

Quanto à privacidade dos clientes, 
serão realizadas as seguintes 

ações: mapeamento dos ativos da 
informação; identificação de seus 

proprietários; classificação destes de 
acordo com seu grau de criticidade 
e avaliação dos controles existentes 

capazes de protegê-los.

Veja também: Relações com Investidores

Planos para 2013

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

informação;

 publicação do mapa de riscos, segregado por processo de negócio, no Portal da Governança;

 implementação de canal voltado para o acolhimento de denúncias de desvio de conduta, 

estruturação do Comitê de Conduta Ética e disseminação do Código de Conduta da empresa;

	 estruturação	de	programa	de	treinamento	de	prevenção	à	fraude	e	lavagem	de	dinheiro	para	

corretores;

 implementação do Comitê de Gestão de Crises, com a divulgação da política, regimento e testes;

 prosseguimento da implantação do Plano de Continuidade de Negócios, com a estruturação do 

“People Center” e a realização de treinamentos e testes;

 implementação de testes de compliance, voltados para monitorar constantemente a eficácia dos 

controles associados aos processos críticos;

 implementação de novos mecanismos de controle que garantam a conformidade na aplicação 

de ativos financeiros, atendendo às demandas do Comitê de Investimentos.

GRI 1.2, 4.11, SO2, SO3, SO4

http://ri.gommo.com.br/a-companhia/riscos/


20  |

Governança corporativa¬¬¬
A SEGUROS UNIMED TEM sua atuação 

fundamentada na conversão dos princípios da 

transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa em recomendações 

objetivas, preservando e otimizando o valor da 

Companhia e visando sua longevidade. 

PRINCIPAIS AÇÕES DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA REALIZADAS EM 2012:

 I Workshop de Governança Corporativa: 

Conselheiros, diretores e superintendentes se 

reuniram por três dias, em Campos do Jordão 

(SP), para ampliar os conhecimentos sobre 

governança corporativa e comparar as práticas 

da companhia com as do mercado. 

 Diagnóstico do Nível de Governança 

Corporativa

 Criação do Comitê de Governança Corporativa, 

que é o responsável pelo monitoramento de 

todo o sistema de governança corporativa 

da companhia, pelo acompanhamento da 

Desde 2005, a Seguros Unimed 
participa do comitê de comunicação 
do Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa, organização dedicada 
à promoção do tema no Brasil, e 
contribui com a elaboração do seu 
Caderno de Comunicação.

evolução das melhores práticas e pela proposta  

de ajustes e evoluções necessários

 Elaboração do Regimento Interno do Conselho 

de Administração

 Elaboração da Política de Remuneração de 

Acionistas

 Reformulação do site de Relações com 

Investidores

 Elaboração do Regimento Interno do Conselho 

de Administração

 Reforma do Estatuto Social da Unimed 

Seguradora e Unimed Seguros Saúde

 Divulgação e compartilhamento de 

informações pelos seguintes canais: 

 o Portal Estratégia & Governança Corporativa  

 – com acesso restrito aos  Conselheiros e  

 Diretores

 o Site da Seguros Unimed

 Implantação, definição e acompanhamento das 

práticas priorizadas pela administração

 Obtenção do Selo de Governança Corporativa 

da Unimed do Brasil – Selo Ouro 
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Previsão para 2013:

 Implantação,	definição	e	

acompanhamento das práticas 

priorizadas pela administração;

 Elaboração de Agenda de Governança 

Corporativa, com definição de práticas 

a serem adotadas a curto, médio e longo 

prazo;

 Definição	de	programa	de	treinamento	

periódico para Administradores; 

 Elaboração de Diretrizes de Governança 

Corporativa.

 Participação mais efetiva dos membros do 

Conselho de Administração na definição das 

pautas de reuniões do Conselho

 Rotina de sessões não executivas periódicas do 

Conselho de Administração

 Reuniões da Diretoria Executiva com os 

Superintendentes

 Criação do Comitê de Ética

GRI 4.6, 4.12
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Estrutura organizacional
A SEGUROS UNIMED CONTA com uma estrutura 

de governança composta por Assembleia Geral, 

Conselho de Administração, Diretoria Executiva, 

Auditoria Interna, Auditoria Independente, Ouvidoria, 

Área de Gestão de Riscos, Superintendência de 

Estratégia e Governança, Área de Responsabilidade 

Social, Área de Relações com Investidores, Comitês, 

entre outros, como mostra o organograma.

Seguros Unimed
Conselho de 

Administração

Presidência

Unidade Núcleo 
Diretoria 
Executiva

Ouvidoria

Área Gestão de 
Riscos

Diretoria de 
Operações

Assessoria  
Jurídica

Diretoria  
Técnica

Superintendência 
de Gestão de 

Pessoas

Superintendência 
de Novos Proj e 
Inteligência de 

Mercado

Superintendência 
Comunicação 
Corporativa

Superintendência 
Administração e 

Finanças

Superintendência 
de Operações

Superintendência 
de Tecnologia

Superintendência 
de Estratégia e 

Governança

Superintendência 
Técnica e Atuarial

Superintendência 
Administração e 

Finanças

Superintendência 
de Marketing e 

Produtos

Superintendência 
Comercial

Seguros Unimed e Unimed Odonto

Diretoria de 
Negócios
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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nome completo do acionista Cargo Representante da empresa

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

Dr. Raimundo Viana de Macedo Vice-Presidente Unimed Santos

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

Sr. Marcelo Zalcberg Conselheiro Independente -

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 sas Unimeds do Paraná

Dr. Orestes Miraglia Junior Conselheiro Unimed Belo Horizonte

Dr. Ricardo Barbosa Ramos Conselheiro Unimed Sergipe

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

É UM ÓRGÃO COLEGIADO composto por 17 

membros – todos acionistas da empresa eleitos 

pela Assembleia Geral e com mandato de três 

anos. Em 2012, pela primeira vez, foi eleito um 

Conselheiro Independente entre os membros 

deste grupo. A eleição de membros do Conselho 

de Administração é condicionada por exigências 

estatutárias e pelo Regimento Interno do Conselho 

de Administração, que orienta sobre: a missão do 

Conselho; o escopo de atuação e os objetivos; a 

composição, o mandato e a investidura; reuniões e 

competências; deveres e responsabilidades.  Além 

disso, há exigências estabelecidas pelo órgão 

regulador SUSEP, através da Resolução CNSP n.º 

ASSEMBLEIA GERAL

A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA é realizada 

anualmente, dentro dos três primeiros meses 

seguintes ao término do exercício social e, 

extraordinariamente, sempre que os interesses 

sociais o exigirem.  São examinadas na Assembleia 

Geral Ordinária as contas dos administradores, bem 

como as demonstrações financeiras relativas ao 

exercício social encerrado (que podem ser ou não 

aprovadas) e o parecer dos auditores independentes. 

Nesta ocasião também se discute como será feita a 

alocação do resultado do referido exercício.
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DIRETORIA EXECUTIVA

É COMPOSTA POR QUATRO MEMBROS, eleitos 

pelo Conselho de Administração, com mandato de 

três anos.  Seu trabalho consiste em administrar 

os negócios sociais da empresa, executar as 

deliberações operacionais e financeiras deliberadas 

pelo Conselho de Administração e da Assembleia 

Geral, entre outras funções.

AUDITORIA INDEPENDENTE

ANALISA A CONTABILIDADE DA Seguros Unimed, 

para verificar em que medida os controles 

administrativos são sólidos, adequáveis e aplicáveis. 

Em 2012 a auditoria foi feita pela KPMG Auditores 

Independentes.

RELAÇÃO COM INVESTIDORES

A ÁREA DE RELAÇÕES COM Investidores é o canal de comunicação entre a empresa, seus acionistas e potenciais 

acionistas. A área busca agregar valor à companhia  por meio da divulgação de informações precisas e fiéis sobre 

a Seguros Unimed, além de distribuir melhor sua base de acionistas. Em 2012, em parceria com a Central de 

Relacionamento,  atualizou os dados  dos investidores e  reestabeleceu contato com grande parte daqueles que 

não tinham informado mudanças no cadastro. 

A comunicação com os acionistas é feita por meio do Jornal  Relações com Investidores, onde são 

publicados os destaques bimestrais da empresa, e do site Relações com Investidores (www.segurosunimed.com.

br/investidor), que foi reformulado em 2012. Nele é possível consultar posições acionárias e ler notícias sobre os 

setores em que a companhia atua.

MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA
Membros Cargo
Rafael Moliterno Neto Diretor-presidente

Alexandre A. Ruschi Filho Diretor-técnico

Helton Freitas Diretor de Operações 

Mauri A. Raphaelli Diretor de Negócios

136 de 07/11/2005, que impedem a investidura dos 

eleitos em caso de descumprimento.

São responsabilidades do Conselho, entre 

outras: direcionar a estratégia da empresa, eleger 

os membros da Diretoria Executiva e fiscalizar sua 

gestão.  A Seguros Unimed não dispõe de nenhum 

processo para autoavaliação do desempenho do 

Conselho, nem de um mecanismo de comunicação 

direta entre colaboradores e este órgão.
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Código de conduta profissional

PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O CÓDIGO

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

normas internas da Unimed

2. Proteção ao patrimônio físico, moral e intelectual  

da Unimed

3. Relacionamento com os cooperados

4. Valorização do capital humano

5. Compromisso com os clientes

6. Respeito ao meio ambiente

7. Uso das informações e dos meios de informática

8. Relacionamentos externos construtivos

ESTE INSTRUMENTO É DIRIGIDO A 
COLABORADORES, dirigentes, fornecedores e 

cooperados em cargos administrativos, para nortear 

e aprimorar os relacionamentos internos e externos 

do Sistema Unimed. As condutas destes profissionais 

devem ser orientadas pelos princípios presentes no 

Código de Conduta Profissional.  

Em 2013 será estruturado o Comitê de Conduta Ética da Seguros 
Unimed, que terá como atribuições difundir, atualizar periodicamente 
e enraizar na Seguros Unimed as diretrizes do Código de Conduta Ética. 
Também será implementado um canal específico para o acolhimento de 
denúncias de desvio de conduta, as quais serão direcionadas ao Comitê.

Preservar o caráter confidencial das 

informações a que temos acesso, sejam 

de natureza comercial, estratégica ou 

tecnológica, mantendo-as na esfera exclusiva 

das pessoas envolvidas no processo.

GRI 4.8, 4.9|  GOVERNANÇA CORPORATIVA
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Produtos e serviços
O PORTFÓLIO DA SEGUROS UNIMED inclui 

produtos diversificados, para pessoas físicas e 

jurídicas em todo o país, que estão divididos nas 

categorias Vida, Previdência, Saúde e Odonto. São 

desenvolvidos e aperfeiçoados de acordo com 

as demandas do mercado e as necessidades dos 

clientes, sempre com foco na segurança individual, 

familiar e patrimonial. Os produtos da companhia 

garantem mais do que coberturas e indenizações. 

Eles também contribuem para melhor qualidade de 

vida e estabilidade financeira. 

UNIMED ODONTO 

A MAIS NOVA EMPRESA ODONTOLÓGICA do 

Sistema Unimed, que tem como sócia majoritária a 

Seguros Unimed, fechou 2012 com 130 mil clientes. A 

Unimed Odonto oferece f lexibilidade de contratação, 

produtos completos, preços competitivos, cobertura 

nacional e opção de livre escolha  por reembolso. 

Para 2013, foram traçadas metas ousadas com a 

finalidade de ampliar sua participação no mercado, 

inclusive junto a corretores.

No final de 2012, constavam 36 produtos no portfólio da Seguros Unimed. 
Ele pode ser conhecido nos seguintes links: 

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

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

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

EM
PR

ES
A

http://www.segurosunimed.com.br/para-voce
http://www.segurosunimed.com.br/para-empresa
http://www.unimedodonto.com.br


 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012  | |  27

NOVA IDENTIDADE VISUAL

EM 2012, FORAM REFORMULADAS as apresentações 

dos produtos Vida, Previdência e Saúde. A nova 

comunicação pretende reforçar um dos pilares 

da marca, a felicidade, assim como a diversão e 

a modernidade. Uma das principais mudanças 

é a adoção de cores fortes nos materiais de 

divulgação, em substituição aos dois tons de azul 

que foram usados por quatro anos. Além disso, a 

nova linguagem adotada é simples e direta, para 

aproximar o cliente e facilitar seu entendimento 

sobre os produtos.

ENCONTRE O SEU SEGURO

PARA FACILITAR A BUSCA do seguro mais 

apropriado ao perfil do potencial cliente ou de 

sua empresa, o site da Seguros Unimed passou a 

contar com a ferramenta de pesquisa Encontre o 

seu Seguro. Ela apresenta as opções de produtos 

que a empresa oferece de acordo com as 

necessidades e os interesses informados pelo 

visitante do site.

O número de registro da 
Seguros Unimed junto à 

ANS (Agência Nacional de 
Saúde Suplementar) e à 

Susep (Superintendência 
de Seguros Privados) 
é publicado em seus 
materiais publicitários 

institucionais. Além disso,  
o site da seguradora  

tem link de aceso ao site 
desses órgãos.

GRI 2.2, 2.9, EC9, PR3
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Patrocínios e eventos
A SEGUROS UNIMED BUSCA ASSOCIAR sua marca a eventos e organizações esportivas, já que a prática  

de esportes está relacionado com dois dos pilares que sustentam os negócios da seguradora: qualidade de 

vida e saúde. 

CORRIDAS DE RUA

ELAS REPRESENTAM UM ESTILO DE VIDA nas 

grandes cidades e têm cada vez mais notoriedade: é 

o segundo esporte mais popular do Brasil atualmente, 

com 4,5 milhões de praticantes, segundo dados da 

Revista O2. Em 2012, a Seguros Unimed patrocinou 

diferentes circuitos, como Circuito do Sol, Fila Night 

Run, Circuito Athenas e Circuito Vênus. Ao todo, 

foram 17 provas realizadas no ano nas cidades de 

Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Campinas (SP), 

Belo Horizonte (BH), Porto Alegre (RS), Brasília (DF) e 

Salvador (BA).

A exposição da marca da empresa impactou 
mais de 150 mil pessoas, que estiveram presentes 

nos eventos, e mais de 2 mil visitantes do estande da 

Seguros Unimed. 
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“Em 2006 comecei no atletismo. No ano seguinte, ainda com pouca estrutura de treino, 
confirmei dois recordes mundiais e consegui o patrocínio do Instituto Superar. Ganhei 
um plano de saúde da Unimed e essa parceria foi fundamental. Quando um atleta está 
começando é essencial ter um bom plano de saúde com bons médicos, porque a gente se 
machuca muito. 
Voltei da Paralimpíadas de Londres com uma lesão grave na coxa e estou me recuperando 
graças ao patrocínio da Unimed. Hoje a Seguros Unimed, por meio da parceria com o 
instituto, é o meu patrocinador mais forte, que ajuda também meus dois guias e meu 
treinador. É um escudo que carrego do lado esquerdo do peito. A Unimed é uma das 
primeiras empresas da América Latina com a causa de desenvolver o esforço paralímpico. 
Este reconhecimento não tem preço.”

INSTITUTO SUPERAR (www.institutosuperar.com.br)

ESTA ENTIDADE, SEM FINS LUCRATIVOs, trabalha 

para fomentar o esporte paralímpico, buscando 

performance técnica, resultados, visibilidade e 

reconhecimento da sociedade. O instituto promove 

a inclusão social e o desenvolvimento de pessoas 

com deficiência por meio do esporte adaptado e 

da educação.

Desde 2010, a Seguros Unimed incentiva o 

esporte paralímpico. Em 2011, a companhia ampliou 

o patrocínio ao Instituto Superar e participou da 

construção do primeiro Centro de Treinamento 

Paralímpico da América Latina, o que permitirá à 

seguradora ter o direito de nome do centro. A marca 

da empresa é exposta nos uniformes, no material 

promocional, no site do Instituto e nos blogs dos 

atletas, entre outros espaços. A parceria também 

prevê participação de profissionais do Instituto 

Superar em palestras e eventos organizados pela 

Seguros Unimed. 

Lucas Prado, velocista deficiente visual, medalhista de prata nas Paralimpíadas de Londres de 2012 nos 100m e 400m rasos

http://www.institutosuperar.com.br
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CONVENÇÃO NACIONAL UNIMED

A 42ª CONVENÇÃO NACIONAL UNIMED, promovida 

pela Confederação Unimed do Brasil, foi realizada em 

setembro em Florianópolis. Neste evento, a Seguros 

Unimed promoveu ações como o lançamento 

de campanha de abertura de capital para novos 

acionistas e a promoção Viva a Vida, que sorteou 

10 automóveis zero quilômetro para as Unimeds 

que adquiriram produtos da seguradora ou que 

aumentaram a importância contratada. Além disso, a 

Seguros Unimed fechou novos negócios e recebeu 

o Selo Nacional Unimed de Governança Cooperativa 
com classificação Ouro, que confirma seu empenho 

em fortalecer sua governança. 

Em 2012, a Seguros 
Unimed participou 
de diversos eventos 
com o objetivo 
de estreitar o 
relacionamento com 
o Sistema Unimed 
e empresas do 
segmento, além de 
divulgar a sua marca.

SIMPÓSIOS REGIONAIS DAS UNIMEDS, 
UNICREDS (cooperativas de crédito) e SINCORS 

(sindicatos dos corretores)

EVENTOS REGIONAIS promovidos em todo o Brasil

EM
PR

ES
A

|  PATROCÍNIOS E EVENTOS
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CONGRESSO DOS CORRETORES DE SEGUROS (CONEC)

CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTÃO DE PESSOAS (CONARH 2012)

A COMPANHIA TAMBÉM PARTICIPOU do principal evento dos 

corretores de seguros no país, realizado em São Paulo, para estreitar 

seu relacionamento com esses profissionais, que são o seu principal 

canal de vendas. Além de ser uma das patrocinadoras, a Seguros 

Unimed montou um estande na Feira de Negócios do evento, onde 

promoveu ação para fortalecer suas mídias sociais.

A PRESENÇA DA SEGUROS UNIMED no maior evento 

de gestão de pessoas da América Latina, realizado em 

São Paulo, tem o objetivo de aproximar a empresa 

aos maiores executivos de Recursos Humanos do 

país, que são seus potenciais clientes. Em 2012, 

pelo segundo ano consecutivo, a seguradora foi 

patrocinadora prata deste congresso.

EM 2013: Está prevista a primeira 
participação da Seguros Unimed 

no Espaço Cultural Veja, evento 
sazonal realizado pela Revista Veja 

durante as altas temporadas na 
praia de Riviera de São Lourenço, 

em Bertioga. Serão promovidas 
ações de qualidade de vida  

que vão ao encontro do slogan da 
seguradora “Cuidado Inspirado 

em Você”.

GRI  PR6
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Reconhecimento
PRÊMIO MERCADO DE SEGUROS, PROMOVIDO PELA 
REVISTA SEGURO TOTAL

DESCRIÇÃO: Promovido pela Revista Seguro com o objetivo de 

reconhecer as empresas, produtos, serviços, profissionais e entidades 

que tenham contribuído para o crescimento e fortalecimento do 

mercado segurador nacional.

PRÊMIO/RECONHECIMENTO: 2011 – Troféu Gaivota de Ouro, categoria 

“Excelência no Atendimento através da Rede de Hospitais Diferenciados” ANUÁRIO VALOR 1000

DESCRIÇÃO: Elaborado pelo jornal Valor 

Econômico, premia as empresas com melhor 

desempenho em 25 setores analisados.

PRÊMIO/RECONHECIMENTO: 2012 – 1ª 

colocação entre as Mais Rentáveis sobre o 

Patrimônio e entre as com Melhor Índice 

Combinado Simples (soma das despesas de 

comercialização, administrativas, operacionais 

e de sinistralidade) em seguro saúde. A 

companhia permanece no 5º lugar entre 

as maiores de Seguro Saúde e no 17º entre 

as de Previdência e Vida, mantendo a 

estabilidade.

INSTITUTO PAULISTA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO, QUE AVALIA COM 
BASE NOS CRITÉRIOS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE E 
DO PRÊMIO PAULISTA DE QUALIDADE DE GESTÃO (PPQG).

DESCRIÇÃO: Prêmio criado em 1997 pelo Instituto Paulista de Excelência na Gestão, 

reconhece as empresas que se destacam por boas práticas de gestão, levando em 

conta o perfil de liderança, estratégia, planejamento, clientes, sociedade, informações e 

conhecimento, pessoas, processos e resultados.

PRÊMIO/RECONHECIMENTO: Troféu Prata.

EM
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UNIMED DO BRASIL – SELO DE 
GOVERNANÇA COOPERATIVA

DESCRIÇÃO: Promovido pela Unimed do Brasil 

com o objetivo de estimular o Sistema Unimed à 

prática da Governança Cooperativa, o cumprimento 

das exigências legais para o bom funcionamento 

das organizações, e ressaltar o compromisso das 

organizações, pela busca e aprimoramento constante 

dos conceitos presentes na governança, obtendo, por 

consequência, o respeito dos seus colaboradores, das 

sociedades e comunidades onde estão inseridas e o 

reconhecimento de mercado.

PRÊMIO/RECONHECIMENTO: 2012 – Selo Ouro.

ANUÁRIO AS MELHORES DA DINHEIRO

DESCRIÇÃO: Publicação da revista Isto É Dinheiro, avalia 1000 empresas 

não só pelo desempenho financeiro, mas também pelos critérios como 

transparência, práticas de governança, sustentabilidade, recursos humanos, 

inovação e qualidade.

PRÊMIO/RECONHECIMENTO: 2012 – Companhia foi listada entre as cinco 

melhores empresas do setor no Brasil. Além disso, ocupa a 4ª posição nas 

categorias Sustentabilidade Financeira e Responsabilidade Social.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
TELESSERVIÇOS (ABT)

Promovido pela Garrido Marketing e pelo Instituto 

de Marketing e Relacionamento com o Cliente 

(IBMR).

DESCRIÇÃO: Reconhece excelência no 

relacionamento com o cliente.

PRÊMIO/RECONHECIMENTO: 2011 – Troféu 

Bronze na categoria Campanhas de “Comunicação 

Interna” com o case “CRM + Central de 

Relacionamento = Resolutividade”.

PROMOVIDO PELA UNIMED 
DO BRASIL

DESCRIÇÃO: Concedido pela Unimed 

do Brasil e pela Fundação Unimed às 

cooperativas e empresas do Complexo 

que promovem iniciativas socialmente 

responsáveis.

PRÊMIO/RECONHECIMENTO: 2012 – 

nível 3.

GRI 2.10
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SUSTENTABILIDADE
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Gestão de sustentabilidade

“O conhecimento sobre os 
Princípios ajuda as equipes 
internas a compreenderem como 
atividades centrais do negócio 
de uma seguradora estão 
ligadas a sustentabilidade, além 
de outras iniciativas que também 
desenvolvemos para conscientização 
social e ambiental” 
Denise Novaes, Responsabilidade 
Social 

A GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE da Seguros 

Unimed é orientada pela área de Responsabilidade 

Social. As atividades para incorporar aspectos 

socioambientais no dia a dia das operações são 

desenvolvidas pelas áreas responsáveis de maneira 

independente, porém alinhada aos princípios da 

sustentabilidade disseminados na companhia. Outras 

são elaboradas com o suporte de Responsabilidade 

Social, que também tem iniciativas próprias. 

No mapa estratégico da empresa, a gestão de 

sustentabilidade está incorporada ao Programa de 

Reputação Corporativa.

Como parte do engajamento de toda a 

companhia na aplicação da sustentabilidade em sua 

rotina, foi realizada uma reunião com representantes 

das diversas áreas, para apresentação dos Princípios 

para Sustentabilidade em Seguros (PSI), documento 

lançado em 2012 durante a Rio+20, que traz 

mais maturidade para as discussões do setor ao 

estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de 

estratégias e ações pelas seguradoras. Nesta reunião, 

colaboradores de diferentes áreas identificaram as 
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Comitê Executivo

ESTRUTURA DE GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE

Responsabilidade Social

Grupo de Trabalho
Gestores e suas equipes de 

diversas áreas
Presidência e Diretoria

PRINCÍPIOS PARA 
SUSTENTABILIDADE EM 
SEGUROS 

 Os Princípios para Sustentabilidade 

em Seguros (PSI, sigla em inglês) 

são contemplados em três dimensões 

(ambiental, social e de governança) e foram 

estabelecidos pela Iniciativa Financeira do 

Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (UNEP-FI, sigla em inglês), em 

parceria com a indústria global de seguros. 

 Os	PSI	foram	lançados	durante	o	48º	

Seminário Anual da IIS (International 

Insurance Society),  evento realizado em 

2012, durante a Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(Rio+20).
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Desde 2002, a empresa é associada ao Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social. Trata-se de uma organização não governamental, 
criada com a “missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a 
administrar seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-
as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa”. Todos 
os anos, a Seguros Unimed participa de eventos organizados pelo Instituto Ethos 
junto a outras empresas.

atividades e os projetos realizados atualmente na 

Seguros Unimed e os relacionaram com os princípios. 

Também foram apresentadas e relacionadas a cada 

princípio as iniciativas e práticas de sustentabilidade 

que estão sendo aplicadas por outras empresas do 

setor de seguros. Estudá-las faz parte do esforço da 

Seguros Unimed em compreender e definir melhor 

o que significa a sustentabilidade em seu contexto 

de atuação. A análise também ajuda a identificar e 

valorizar as iniciativas internas que estão em curso 

e que beneficiam tanto os negócios da empresa 

quanto a sociedade.

As áreas também foram envolvidas em 

uma segunda reunião para a elaboração deste 

relatório, tanto para validar sua estrutura e fornecer 

informações complementares sobre as iniciativas 

levantadas na reunião anterior, como para fazer 

sugestões para este site.

A atuação em sustentabilidade da 

Seguros Unimed também está baseada no bom 

engajamento e atendimento aos seus públicos 

de interesse. Por isso são desenvolvidas ações de 

relacionamento de diferentes abordagens, de acordo 

com os objetivos da seguradora e as necessidades e 
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Públicos

de interesse

da Seguros  

Unimed

os anseios destes públicos, que foram identificados 

a partir do diagnóstico de sustentabilidade realizado 

em 2010. Neste ano, as ações específicas para cada 

público foram reorganizadas em páginas dentro 

do item Sustentabilidade e alguns títulos foram 

revisados, para facilitar o acesso às informações 

ligadas a cada um deles.

RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE

Conheça as edições anteriores do Relatório 

de Sustentabilidade da Seguros Unimed, que é 

elaborado desde 2010 segundo as diretrizes GRI 

(Global Reporting Initiative).

Relatório de Sustentabilidade 2010

Relatório de Sustentabilidade 2011

GRI  4.12, 4.14, 4.15, 4.16

http://ri.gommo.com.br/wp-content/uploads/2012/08/ACompanhia_Sustentabilidade_RelatorioSustentabilidade1.pdf
http://ri.gommo.com.br/wp-content/uploads/2012/08/ACompanhia_Sustentabilidade_RelatorioSustentabilidade2.pdf
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Colaboradores
A GESTÃO DE PESSOAS INFLUENCIA diretamente 

na sustentabilidade dos nossos negócios, que tem o 

capital humano como um de seus principais alicerces. 

Entre as atribuições da área de Gestão de Pessoas, 

estão: a criação de um ambiente de trabalho 
saudável, o incentivo a engajamento e integração 
dos colaboradores e constante desenvolvimento 
profissional. Com estas características a empresa se 

torna competitiva, pois aumenta sua capacidade de 

atrair e reter talentos.

Nesta sessão você conhecerá as principais 

iniciativas com foco nos colaboradores. Veja a 

estrutura da área.Unidade de
Desenvolvimento

de Pessoas

Área de  
Desenvolvimento  

de Pessoas

Superintendência de 
Gestão de Pessoas

Unidade de
Administração

de Pessoas

Unidade de
Saúde e Qualidade

de Vida
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2011

2010

2012

Número de Colaboradores

621

629

731

DESTAQUE 2012

Recomposição do Comitê de Pessoas, 
grupo formado por um representante 

de cada andar da empresa. Seu 
objetivo é fortalecer a comunicação 

interna, ao conversar com os colegas 
de trabalho sobre as principais ações 

da empresa e, por outro lado, levar 
sugestões dos colaboradores às áreas 

de gestão. A equipe passou a se reunir 
mensalmente.

NOSSOS VALORES

Pessoas de Valor
As pessoas representam nossa principal força 

competitiva. Valorizamos e incentivamos os talentos 

e a prática de reconhecer quem, regularmente, 

apresenta desempenho diferenciado.

GRI  LA1 
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Engajamento

Em 2012, a Seguros Unimed desenvolveu um olhar mais apurado sobre 
sua Gestão de Clima Organizacional, para conhecer e promover o nível de 
engajamento de seus colaboradores, ou seja, sua satisfação e motivação, mas 
também o quanto eles estão comprometidos com a companhia.
Ao longo do ano, foram promovidas ações de desenvolvimento pessoal e cultural:

DIA DOS PAIS

OS PAIS DA SEGUROS UNIMED foram entretidos 

pelo comediante Daniel Villas Boas em uma 

divertida apresentação de stand-up comedy.  

Eles também foram presenteados com um  

livro digital recheado por suas próprias histórias  

e fotos.

DIA DA MULHER

FOI COMEMORADO COM PALESTRAS e ações 

dirigidas ao público feminino, como a campanha  

de prevenção de câncer de útero, com a realização 

de exames preventivos, e orientação sobre  

postura corporativa em questões femininas,  

como maquiagem, roupas e penteados. O objetivo 

destas ações é promover o cuidado e a qualidade 

de vida.

DIA DO HOMEM

PARA CELEBRAR ESTA DATA EM 2012, foi explorado  

o tema “O homem moderno” e lançado um 

desafio culinário: os colaboradores foram 

convidados a enviar receitas feitas por eles 

mesmos ao Portal do Colaborador. Posteriormente, 

um dos pratos foi preparado e oferecido aos 

participantes do Encontro com Fornecedores de 

Gestão de Pessoas.
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Unimed

em 2012

QUE REFLETE A PERCEPÇÃO

AMBIENTE DE TRABALHO

69,74 EM 2011 PARA

(IQAT)

73,93

O Índice de Qualidade do

aumentou de

dos colaboradores da Seguros
OPEN HOUSE

PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS em  

2012, a Seguros Unimed voltou a realizar o  

Open House e convidou os filhos dos seus colaboradores 

para conhecer a matriz da companhia. A atividade não foi 

dirigida apenas aos mais novos, mas também aos pré-

adolescentes e aos jovens. Depois da visita, os grupos 

– formados de acordo com as idades – seguiram para o 

Aquário de São Paulo, a pista de boliche do shopping Villa 

Olímpia ou para uma conversa de orientação vocacional. 

Todos os funcionários, inclusive os que não têm filho, 

também puderam participar de uma homenagem às 

crianças, enviando fotos de quando eram pequenos ao 

Portal do Colaborador.
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SATISFAÇÃO E ADERÊNCIA

COM O OBJETIVO DE MEDIR estes fatores da 

relação entre os colaboradores e a companhia, 

a Seguros Unimed usa como ferramenta a 

pesquisa de clima organizacional feita pelo Guia 

VOCÊ S/A EXAME — As Melhores Empresas para 

Você Trabalhar, que calcula o Índice Qualidade 

do Ambiente de Trabalho (IQAT). Ele avalia a 

percepção dos colaboradores sobre a empresa por 

meio de quatro indicadores de pontuação de 0 a 

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO

PARA ENCERRAR UM ANO de grandes realizações 

da Seguros Unimed, a festa de 2012 trouxe 

diversão e integração aos colaboradores com 

a temática caribenha. Os colaboradores dos 

escritórios regionais receberam verba para realizar a 

confraternização em seus locais de trabalho.

DIA DAS MÃES

NESTE ANO, NO JÁ TRADICIONAL evento da 

companhia, as mães colaboradoras foram envolvidas 

com as narrativas de uma contadora de história. 

Além disso, foi produzido um livro digital com fotos e 

histórias das mães da Seguros Unimed.

FESTA JUNINA

A TRADIÇÃO BRASILEIRA CHEGOU em 2012 

à empresa para integrar seus colaboradores 

através de brincadeiras, como o correio elegante 

corporativo, e da cantina solidária, com comidas 

típicas preparadas por uma ONG. Cada andar 

recebeu um kit de doces e pôde organizar café da 

manhã temático, com comes e trajes juninos. Na 

recepção, um carrinho de pipoca ficou disponível 

para os colaboradores.
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Para 2013 está prevista, no segundo semestre, a aplicação de uma pesquisa 
de engajamento entre os colaboradores que medirá seu grau de 

comprometimento com a companhia.

Indicadores Pontuação 2011 Pontuação 2012

Identidade – mede a relação dos colaboradores com a estratégia e o negócio da empresa 81,23 83,19 

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 75,05 

e as perspectivas de crescimento que a empresa oferece. 

Aprendizado e desenvolvimento – inclui fatores como aprendizado e desenvolvimento no 62,84 69,01 

trabalho, educação corporativa e oportunidades de promoção.  

Liderança – relacionado à percepção dos colaboradores sobre os chefes em relação à habilidade  66,47 70,41 

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

confiáveis, justos e coerentes em seu discurso e atitudes. 

Índice médio - (IQAT) 69,74 73,93

100. Em 2012, 343 funcionários responderam ao 

questionário da pesquisa. Veja abaixo o resultado 

com a comparação ao ano anterior.

GRI  4.16
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Diversidade
ESTE PRINCÍPIO NÃO ESTÁ APENAS no Código 

de Conduta Unimed, mas também no dia a dia da 

companhia. A diversidade é a base do Programa 

Braços Abertos, que desde 2005 promove ações 

de valorização dos colaboradores, para incentivar o 

respeito aos direitos humanos independentemente 
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de origem, hierarquia, sexo, cor, etnia, idade, formação, 

religião, classe social, deficiência, orientação sexual ou 

opção política. Em 2009, o programa ganhou o Selo 
Paulista da Diversidade, concedido pelo Governo do 

Estado de São Paulo. 

Em 2012, não foi registrado nenhum caso de 

discriminação na empresa, e um canal específico para 

o acolhimento de denúncias de desvio de conduta 

será implantado em 2013. A empresa também 

respeita a liberdade de associação e o direito de 

realização de acordos de negociação coletiva. As 

atividades da Seguros Unimed não apresentam 

riscos ligados a povos indígenas, trabalho infantil, ou 

trabalho análogo ao escravo. 

114
146 143

270 273

316

129 116
135

83

6 9 10

GRI LA2, LA13, LA14, HR4,  HR6, HR7
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Desenvolvimento profissional
COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER as 

competências  dos colaboradores, garantindo 

melhor desempenho e preparando-os para 

viabilizar a estratégia da organização, em 2012 a 

Superintendência de Gestão de Pessoas reformulou 

seu programa de educação corporativa.

ACADEMIA CORPORATIVA 

CRIADA EM 2012, OFERECE programas aos 

colaboradores por meio das seguintes “escolas”: 

Corporativa, Comercial, Jovens Talentos, Liderança 

horas
EM 2009

horas
EM 2011

horas
EM 2010

horas
EM 2012

7.067 14.14810.252 44.930
Treinamentos corporativos

e Inovação. Em 2012 foram realizadas três oficinas 

para líderes, desde supervisores a superintendentes. 

O objetivo foi estimular a construção de ambientes 

de trabalho que incentivem o empreendedorismo, a 

inovação e a gestão de equipes de alta performance. 

Além das oficinas que atenderam às 

lideranças, foram desenvolvidos cursos sobre Vendas, 

Apresentação e Comunicação para os Escritórios 

Regionais, dentro da Escola Comercial.

Na Escola Corporativa, foram aplicados temas 

de curta duração, no formato de diálogos com 

os funcionários, como Competências (por meio 

Em 2012, foram aplicadas, em média, 62 

horas de treinamento por colaborador 

ativo.  A forma de medição passou a 

incluir o tempo de cursos subsidiados 

no Programa Aprender. 

de games, com o apoio de consultoria externa), 

Elaboração de Metas e Mapa de Desenvolvimento 

e de Produtos da Empresa como Seguro de Vida e 

Odonto, que entre suas atividades contou com o 

apoio de uma sala temática experiencial.  

EAD (ENSINO A DISTÂNCIA)

PLATAFORMA ONLINE QUE PROMOVE cursos 

rápidos, com duração máxima de duas horas. 

Também foi lançada em 2012, para reforçar a 

Academia Corporativa. Foram colocados à disposição 
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2011

2012

2011

2012

2011

2012

2010

2010

2010

2010

2011

2012

Tempo de Empresa

454

57

108

2

2

438

530

78

85

111

114

2

Até 5 
anos

De 11 a 
20 anos

De 6 a  
10 anos

Acima de 
20 anos 

Em 2012 a taxa de rotatividade dos colaboradores foi de 

1,78%, contra 1,5% de 2011 e 2,2% de 2010. 

cursos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 

Prevenção e Combate às Fraudes. Os próximos temas 

previstos são Código de Conduta; Produtos Unimed 

Odonto; Integração para novos colaboradores e 

Termos de Seguros.

PROGRAMA DE POTENCIAIS

OUTRA NOVIDADE DE 2012 foi a criação do 

programa de potenciais, chamado “Potenciais em 

Ação”, que tem por objetivo preparar profissionais 

para, no futuro, assumirem outras posições na 

empresa. Todos os colaboradores, desde assistentes a 

analistas, puderam se candidatar ao programa. 

A seleção foi feita com o apoio de uma 

consultoria externa, que atende programas de seleção 

para trainees em grandes corporações. Os critérios 

foram desenhados e publicados para que todos 

tivessem a clareza no ato da inscrição. Foram feitas 

três etapas para a seleção, que compreenderam 

teste online, dinâmicas de grupo e entrevistas 

individuais. Cada fase foi classificatória e os que não 

foram classificados receberam uma devolutiva. 135 

colaboradores se inscreveram para 50 vagas. 

O curso de Formação começa em fevereiro 

de 2013 e terá 18 meses de duração. Abordará temas 

como: Mercado de Seguros, Negociação, Finanças, 

Gestão de Projeto e Construção de Relacionamentos.

RECRUTAMENTO INTERNO

É UMA DAS FERRAMENTAS que a área de Gestão 

de Pessoas utiliza, junto com gestores da companhia, 

como forma de promover a retenção e estimular a 

carreira dos profissionais. 

Em 2012, 61 colaboradores foram aprovados 

em processos de Recrutamento Interno frente as 

271 vagas abertas no ano, o que significou 22,5% de 

aproveitamento interno.
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MENOR APRENDIZ

OFERECE TREINAMENTO profissionalizante para 

jovens, com idades entre 14 e 24 anos. O programa 

foi adotado em 2006, conforme Lei nº 10.097/00, e 

em 2012 capacitou 17 menores aprendizes.

PROGRAMA DE ESTAGIÁRIOS

EM 2012, CONTOU COM a participação de 

dois estudantes. O programa apresenta um 

panorama estratégico da empresa, capacita para 

comportamento corporativo e ajuda a desenvolver 

visão técnica.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

TODO ANO É REALIZADA AVALIAÇÃO individual de 

cada um dos colaboradores. Eles recebem feedback 

tanto de seus superiores, como dos subordinados 

e de áreas parceiras. O objetivo é melhorar o 

desempenho geral. Os colaboradores podem 

escolher sua rede de avaliadores e acompanhar os 

resultados por meio online. 

Em 2012, foi realizado o segundo ciclo da 

Gestão de Performance e Desenvolvimento, que 

contou com treinamentos no formato de diálogos 
com equipes e gestores, elaboração de um book 
sobre competências e jogos para revitalizar o 

1 - DEFINIÇÃO DE METAS E 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
INDIVIDUAL
Junho e Julho

SENSIBILIZAÇÃO DOS 
COLABORADORES E GESTORES
Maio e Junho

2 - MONITORAMENTO
Setembro a Outubro

vagas

potenciais:

INSCREVERAM PARA

PROGRAMA DE

50

135
Colaboradores se
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3 - AVALIAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS
Setembro a Outubro

4 - INSERÇÃO DOS 
RESULTADOS 
Dezembro

5 - APURAÇÃO DOS 
RESULTADOS E FEEDBACK
Fevereiro

conceito de cada competência. O ciclo é definido 

pelas fases abaixo.

ENCONTRO DE NEGÓCIOS (junho e 
dezembro)

OS ENCONTROS DA ÁREA COMERCIAL, que 

receberam apoio da área de Gestão de Pessoas, 

contaram com a presença de superintendentes, 

diretores, executivos de negócios e relacionamento 

e de gerentes territoriais e nacionais da Seguros 

Unimed. O tema para a reunião do primeiro 

semestre foi “Desenvolvendo Talentos”. O objetivo 

foi atender aos seguintes propósitos:  integração  

da equipe; capacitação dos participantes em 

Técnicas de Vendas, passando por atributos 

e benefícios de cada produto prospectado, e 

fortalecimento da estratégia de comercialização 

dos produtos Vida e Odonto. No segundo 

encontro, foi trabalhado o tema “Mudança”, 

além do estabelecimento, por região, das metas 

corporativas da área Comercial.

CONVÊNIOS E PARCERIAS

A EMPRESA TAMBÉM MANTÉM parcerias e 

convênios com universidades e escolas de idioma. 

Os benefícios e descontos são específicos para cada 

NÚMEROS DO PROGRAMA APRENDER
Ano Participantes Investimento
2010 131 R$ 255.528,46

2011 118 R$ 241.828,57

2012 114 R$ 217.921,23

entidade de ensino e se estendem aos familiares dos 

colaboradores da Seguros Unimed. 

PROGRAMA APRENDER

APOIA A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO de 

carreira dos colaboradores com subsídios a cursos de 

graduação, pós-graduação, mestrado e MBA. 

GRI LA2, LA10, LA11, LA12
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Remuneração e benefícios
A SEGUROS UNIMED BUSCA os melhores 

profissionais do mercado. E para isso, desenvolveu 

o Sistema de Remuneração, Reconhecimento 
e Incentivos, que administra os cargos e salários 

dos colaboradores. Sua estrutura é baseada na 

Metodologia Hay, utilizada por profissionais de 

Recursos Humanos para dar suporte à gestão de 

salários. Este método nos permite:

 oferecer salários compatíveis com os 

praticados pelas outras empresas do mercado 

de seguros;

mil US$por cento
EM VIAGENSNAS UNIDADES DA

COBERTURAS PARA EMERGÊNCIAOFERECE DESCONTOS DE

5 a 105, 15 e 30
Assistência em viagensO Convênio Farmacêutico

nacionais e internacionaisDroga Raia

 ter uma visão clara sobre a equivalência interna 

dos cargos;

 manter a competitividade dos salários;

 adequar a massa salarial da Seguros Unimed e 

ter coerência na estrutura de custos.

Além da remuneração direta, os funcionários 

recebem um pacote de benefícios competitivo 

no mercado. Veja a seguir os reconhecimentos e 

incentivos.
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SALÁRIO MENSAL POR GÊNERO E CATEGORIA FUNCIONAL

FAIXAS SALARIAIS

Cargos Homens Mulheres
Diretoria R$ 64.092,99 -

Superintendência R$ 27.041,81 R$ 26.138,58

Gerencial R$ 12.121,92 R$ 12.142,92

Supervisão R$ 8.701,78 R$ 7.034,62

Funcional R$ 3.151,43 R$ 2.922,03

valores em reais por mês

 Definidas pela área de Gestão de Pessoas, com base em pesquisa salarial, e atualizadas anualmente 

conforme o dissídio da categoria. 

 São abrangidos  100%  dos colaboradores por acordos de negociação coletiva. Já para os cargos de 

executivos e gerentes da área Comercial, a composição de salários segue a Política de Remuneração 

Variável da empresa. 

 I – Para colaboradores em desenvolvimento. Depois de um ano deve ser realizada avaliação de 

desempenho para mudá-lo de patamar, mediante validação em orçamento;

 II – Para colaboradores com desempenho satisfatório;

 III – Para colaboradores com desempenho acima do satisfatório.

E SAIR ENTRE

O COLABORADOR PODE 

COMEÇAR A TRABALHAR ENTRE 

7h30 e 9h

17h e 19h

Horário Flexível
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 Seguro de Vida gratuito com 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 que 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, ou seja, pagamento da diferença entre o salário do colaborador e o 

Auxílio Doença e Acidentário pago pelo INSS.

 Auxílio creche ou auxílio babá, segundo a opção de subsídio por filho feita pelo colaborador: 

matrícula em creches ou reembolso de despesas com babá (devidamente registrada em CTPS).

 Subsídio	para	filho	deficiente, independente da idade e por tempo indeterminado.

 Crédito pessoal consignado solicitado a um banco parceiro da empresa, com descontos na folha de 

pagamento ( a partir de seis meses de contrato).

 O colaborador pode iniciar sua jornada 
de trabalho entre 7h30 e 9h, fazer até 

duas horas de almoço e sair entre 17h e 

19h. 

 As horas de trabalho excedidas são 
creditadas e negociadas em situações 

de pontes em feriados ou necessidades 

pessoais. 

 Para expediente estendido após as 19h, 
há remuneração de hora extra, desde 

que aprovado por superiores.

 Em 2013: será implantado o modelo de 

Ponto por Jornada, sem horário fixo de 

entrada, almoço e saída.

Assistenciais Horário f lexívelSU
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 Para superintendentes e gerentes desligados sem justa causa e 
com custeio de 100% do valor.

 Eles também têm direito à extensão do seguro saúde por seis 
meses, inclusive para seus dependentes.

 A ação é avaliada e acompanhada pela área de Gestão de 
Pessoas, em parceria com consultoria especializada.

Política de Recolocação

Descontos em:
 ingressos  com pagamento em folha, além de descontos em 

parques, shows  teatros, entre outros pelo site Bilheteria.com
 faculdades e colônias de férias, por meio de parceria com o 

Sindicato dos Securitários do Estado de São Paulo.

HAPPY DAY

A DATA DO ANIVERSÁRIO é comemorada com um dia de folga

CARTÃO CORPORATIVO

PARA SUBSIDIAR AÇÕES com clientes de profissionais da Área Comercial

CELULAR CORPORATIVO

PARA SUPERINTENDENTES, GERENTES E EXECUTIVOS da Área Comercial. O 

limite de uso varia de acordo com o nível hierárquico.

 Vale	refeição	e	vale	alimentação

 Vale transporte e estacionamento

Alimentação e Transporte

GRI 4.5,  LA4, LA14
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Saúde do Colaborador

Pilar SaúdeCOM SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTAR os 

profissionais se sentem dispostos, motivados e 

produzem com satisfação. A Seguros Unimed, como 

uma empresa que cuida de pessoas, oferece aos 

colaboradores programas de incentivo à prática de 

atividades físicas, prevenção de doenças e busca 

pelo equilíbrio emocional. Conheça as iniciativas nos 

três pilares da área de saúde do colaborador: Saúde, 

Segurança e Qualidade de Vida.

SAÚDE EM COMPANHIA 2012

DE JUNHO A NOVEMBRO, os colaboradores da 

Seguros Unimed passaram por uma série de exames 

periódicos obrigatórios, realizados no ambulatório 

da matriz ou em postos de saúde, no caso dos que 

trabalham nos Escritórios Regionais. Os funcionários 

da Central de Relacionamento também fizeram 

audiometria e avaliação vocal com fonoaudióloga.

OUTUBRO ROSA

EM 2012, AS COLABORADORAS que participaram 

da campanha de prevenção ao câncer de mama 

responderam a um questionário sobre questões 

relacionadas à sua saúde e ao seu estilo de vida. 

Além disso, passaram por consulta médica e 

exame preventivo no ambulatório da matriz. As 

colaboradoras dos Escritórios Regionais também 

participaram da campanha e receberam a avaliação 

da médica do trabalho por e-mail.

Previsão  2013:
 Campanha de prevenção ao Câncer de Mama;
 Campanha de Combate a Alergia Respiratória, em parceria com a área de Atenção à Saúde;
 Programa de Conservação Vocal para a Central de Relacionamento, com o apoio de uma fonoaudióloga;
 Programa de Ergonomia com apoio de fisioterapeutas;
 Campanha de Doação de Sangue em parceria com a Área de Responsabilidade Social.
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OS COLABORADORES DA Seguros Unimed podem 

ser atendidos e medicados, quando necessário, 

durante o horário de trabalho no ambulatório da 

matriz. A médica do trabalho também é responsável 

por acompanhar os colaboradores com doenças 

crônicas e afastados e as gestantes que participam 

do Programa de Gestantes. Este setor do pilar 

Saúde também realiza os exames admissionais, 

demissionais, de retorno ao trabalho, mudança de 

função e os exames periódicos citados na ação 

Saúde em Companhia.

Além disso, em 2012 teve início ao Programa 

de Vigilância Epidemiológica, que busca detectar 

o surgimento de doenças ocupacionais (ou não) e 

sugere ações de prevenção e controle.

ESTA AÇÃO DIRIGIDA AOS CLIENTES foi aplicada 

ao público interno pela primeira vez em 2012. As 

áreas de Atenção à Saúde e Saúde do Colaborador 

convidaram os colaboradores a responder um 

questionário sobre seus hábitos de vida e histórico 

de doenças. Assim será possível desenvolver ações 

internas de bem-estar focadas em suas necessidades 

e seus perfis.

CAMPANHAS DE SAÚDE:

 Combate ao colesterol – Em agosto de 

2012, no dia de combate ao colesterol, 

foram distribuídos aos colaboradores 

um mix de castanhas e frutas secas que 

auxiliam na redução da taxa deste tipo 

de gordura  presente no corpo.

 Campanha de vacinação contra a 
gripe – Todo ano, a Seguros Unimed 

promove uma ação de vacinação contra 

a gripe aos colaboradores da matriz e 

seus dependentes. Para os funcionários 

dos Escritórios Regionais, o valor da 

vacina é subsidiado. 

 Saúde da Mulher – Em março de 2012, 

foram realizados exames de Papanicolau 

nas colaboradoras da companhia.

ATENDIMENTO OCUPACIONAL E ASSISTENCIAL

PROGRAMA SAÚDE EM HARMONIA
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Pilar Qualidade de Vida PROGRAMA DE GESTANTES

EM 2012 FOI REALIZADo o segundo ciclo deste 

programa de palestras quinzenais sobre temas 

relacionados à gravidez. Os colaboradores 

(mulheres e homens) puderam tirar suas dúvidas 

com profissionais especializados, sobre aleitamento 

materno, alimentação pós-parto, a chegada do bebê 

e cuidados com a saúde do recém-nascido. 

REEDUCAÇÃO ALIMENTAR

PARA INCENTIVAR A ADOÇÃO de hábitos 

alimentares saudáveis, a  Seguros Unimed oferece a 

seus colaboradores avaliação e acompanhamento 

de orientação nutricional. Na matriz, distribui frutas 

duas vezes na semana e disponibiliza geladeiras em 

cada andar. Os Escritórios Regionais recebem subsídio 

semanal para a compra de frutas.

SAÚDE EMOCIONAL: 

 Espaço Zen: qualquer dia da semana, 

durante o expediente de trabalho, 

os colaboradores podem fazer uma 

massagem rápida de 15 minutos 

com técnicas de reequilíbrio físico e 

energético. 

 Espaço de descompressão: 
os colaboradores da Central de 

Relacionamento têm à disposição uma 

sala onde podem descansar e relaxar.

PROGRAMA VIVER MELHOR
CONTEMPLA UMA SÉRIE DE AÇÕES:
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INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTES:

 Parceria com academias: os 

colaboradores da matriz têm desconto 
na mensalidade da rede Bio Ritmo. 
Na unidade Paulista há aulas no horário 

do almoço para os funcionários da 

seguradora. Os que trabalham nos 

Escritórios Regionais e frequentam 

outras academias ganham subsídio 

mensal de R$ 30. Em 2012, forma 

firmadas parcerias com mais duas 

academias na região da avenida Paulista: 

a Central Park e a FitStudio.

Previsão  2013:
 Reformulação do programa de Gestantes

 Orientação Nutricional duas vezes por semana
 Retomada do grupo de corrida e caminhada

 Retomada do programa antitabagismo em parceria com a área de Atenção à Saúde
 Incluir ações culturais, de lazer e artesanato 

 Expandir o alcance e a efetividade das ações do Viver Melhor

 Ginástica laboral: três vezes por 

semana, profissionais de Educação 

Física passam pelos andares da 

empresa convidando colaboradores 

a fazer uma aula de alongamento e 
ginástica laboral no próprio ambiente 

de trabalho. Os participantes ainda 

recebem dicas de ergonomia. 
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 Brigada de Incêndio: Em 2012 

o número de colaboradores que 

participou do treinamento da Brigada 

de Incêndio subiu 119%. 

 SIPAT - Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho: Este foi 

o segundo que a SIPAT foi realizada 

com a ajuda da CIPA. Todos os andares 

da companhia forma envolvidos com 

palestras, intervenção teatrais, folhetos 

explicativos, brincadeiras e sorteio entre 

os participantes.

 Avaliação Ergonômica: Em 2012 

aconteceu a avaliação ergonômica das 

estações de trabalho com a empresa 

Qualifisio, que dará parâmetros para a 

adaptação das condições de trabalho.

Previsão  2013:
 Realização do Simulado de Abandono da Edificação;
 Treinamento para utilização do Desfibrilador interno automático;
 Contratação de fisioterapeuta para ampliar a avaliação 

ergonômica e o atendimento individual RPG.

Pilar Segurança do Trabalho

PREVENIR OS ACIDENTES DE TRABALHO e garantir 

a saúde física dos colaboradores são os objetivos da 

equipe de Segurança do Trabalho, composta por um 

técnico de segurança, um médico e um enfermeiro. 

Também há a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA), formada por colaboradores de 

diferentes áreas da empresa. Este grupo é responsável 

pela Semana Interna de Prevenção de Acidentes 

(SIPAT), que dissemina informações sobre segurança 

no âmbito de trabalho. 

SAÚDE OCUPACIONAL EM 2012
Dias perdidos  1764

Acidente de trajeto 1

Auxílio-doença 13

Índice de ausência dos colaboradores 1,27% 

média mensal 
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A transparência da atuação da companhia ajuda a tornar a gestão mais 
participativa e a fortalecer a integração entre os colaboradores. Pensando 
nisso, a Seguros Unimed mantém diversos canais de comunicação com o 
público interno.

Comunicação e integração

GRUPOS

 Comitê de Gestão de Pessoas: a equipe, que existe desde 2010 e é formado por representantes 

eleitos pelos colegas de andar, em 2012 passou a se reunir todo mês. Seus objetivos são: propagar 

as informações estratégicas da companhia, promover discussões de temas de Gestão de Pessoas e 

transmitir as sugestões dos funcionários às áreas de gestão.

 CIPA: a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é formada por cinco colaboradores para 

acompanhar e aconselhar os programas de segurança e de saúde no ambiente de trabalho. Além da 

CIPA, todos os colaboradores são abrangidos por acordos com o Sindicato dos Securitários relativos 

a temas de saúde e segurança ocupacional, como ergonomia, prevenção de acidentes e orientação 

nutricional. 

 Comitê de Notícias: a equipe de comunicação se reúne mensalmente com colaboradores de outras 

áreas para discutir pautas para o Portal do Colaborador e enriquecer seu conteúdo.
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REUNIÕES

 Debate Assuntos Estratégicos: em 

outubro a equipe de Gestão de Pessoas 

reuniu representantes das áreas de 

Administração, Desenvolvimento de 

Pessoas e Saúde do Colaborador para 

promover dinâmicas de integração e para 

que todos apresentassem as principais 

ações que estavam realizando. 

 Encontro Semestral dos Executivos 
de Relacionamentos: é realizado para 

alinhar as ações da Superintendência 

e atualizá-los sobre os produtos da 

seguradora.

 Convenção Nacional de Negócios e 
Relacionamento: encontro anual dos 

executivos dos Escritórios Regionais da 

Seguros Unimed.

PUBLICAÇÕES

 Código	de	Conduta	Profissional: 
orienta os colaboradores para uma 

conduta ética.

 Planejamento Estratégico: contém 

as estratégias traçadas pela seguradora 

para o ano. É entregue a todos o 

colaboradores e também fica disponível 

para  consulta no Portal do Colaborador.

 Café	da	Manhã	com	a	Diretoria: 
uma vez ao ano os diretores se 

reúnem com todos os colaboradores 

da matriz para falar sobre conquistas 

e desafios da Seguros Unimed. O 

evento tem transmissão ao vivo para os 

colaboradores dos escritórios regionais.

 Encontro dos Assistentes Técnicos: a 

ideia é reunir e, principalmente, integrar 

os assistentes e auxiliares dos escritórios 

regionais. Também são realizados 

treinamentos (sobre qualidade no 

atendimento, por exemplo) e atualizações 

sobre os processos da empresa.

 Bate-papo com a Diretoria: o Espaço 

Gourmet da matriz é sede do almoço 

mensal entre presidentes, diretores e os 

colaboradores aniversariantes do mês. 

Trata-se de uma conversa informal, 

focada na troca de experiências e 

informações sobre as atividades da 

seguradora.
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COMUNICAÇÃO ONLINE

 Portal do Colaborador: é o canal 

em que os colaboradores encontram 

informações e notícias sobre a Seguros 

Unimed, galeria de fotos de eventos, 

orientações de Gestão de Pessoas, 

formulários e normativos. Também 

é o espaço que têm para publicar 

classificados e organizar entre si 

esquema de carona solidária.

 Tele Seguros: a TV online da Seguros 

Unimed transmite mensagens dos 

diretores,  eventos, treinamentos 

e demais ações da empresa para 

os colaboradores da matriz e dos 

escritórios regionais.

CANAIS INTERNOS

 TV corporativa: foi implementada em 

2012 nos quatro elevadores da matriz 

e na Central de Relacionamento, para 

intensificar ainda mais a comunicação 

com os colaboradores e informar sobre 

o mercado de seguros e a própria 

seguradora de forma ágil e facilitada. 

BOLETINS

 Informativo	de	Mercado:	publicado 

no Portal do Colaborador, chega 

semanalmente aos colaboradores, 

gestores e à Diretoria, com informações 

sobre o cenário econômico-financeiro 

(nacional e internacional), especialmente 

as que podem impactar a empresa.

 Projeto Inteligência de Mercado: em 

2012 foi lançado um importante canal 

de diálogo entre os colaboradores 

e a área de Inteligência de Mercado, 

que estuda práticas da concorrência. 

Os funcionários podem enviar a 

esta área informações sobre outras 

empresas do mercado (como preços, 

campanhas e práticas), por um e-mail 

criado especificamente para isso. As 

contribuições são usadas internamente 

para definir novas oportunidades e 

estratégias para a Seguros Unimed.

GRI LA6, LA9
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Clientes

milhões
DE SEGURADOS

NO RAMO VIDA

EM SAÚDE

EM PREVIDÊNCIA PRIVADA

NA UNIMED ODONTO

6
Mais de 8.641.269

365.788

34.608

122.483

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).

OS CLIENTES RECEBEM ATENÇÃO ESPECIAL DA 
SEGUROS UNIMED. Com vistas à excelência no 

atendimento e à entrega de valor, a seguradora busca 

fidelizá-los e retê-los. Há dois níveis fundamentais que 

determinam a satisfação do cliente com os produtos 

e serviços da seguradora: um, operacional, portanto 

tangível, e outro, voltado ao bem-estar, intangível, 

potencializando ainda mais a experiência das pessoas 

com a empresa.

A Seguros Unimed é uma empresa de 

médicos, com vocação para servir. 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. Em 2012, a 

Seguros Unimed avançou no desenvolvimento 

de ações para conhecer melhor seus clientes e 

aproximá-los da empresa.

A seguradora desenvolve um conjunto de 

ações como gestão da maior rede de atendimento 

do Brasil, constante revisão de processos internos e 

investimentos em treinamento dos colaboradores. 

Trata-se de um processo cíclico que recebe 

importantes contribuições dos clientes, que chegam 

por meio da Ouvidoria e de outros canais de acesso 

de relacionamento com a Seguros Unimed, tais 

como Central de Relacionamento, site institucional 

(versão web e mobile) e redes sociais (Facebook, 

Twitter e Orkut).

A companhia encerrou o ano de 2012 

com 5,6 milhões de clientes e mais de nove 

milhões de segurados, sendo 8.641.269 no ramo 

Vida, 365.788 em Saúde e 34.608 em Previdência 

Privada. A Unimed Odonto, a mais nova empresa 

odontológica do Sistema Unimed, encerrou 2012 

com 122.483 clientes.

SU
ST

EN
TA

BI
LI

D
A

D
E

GRI  2.7



 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012  | |  65

Promoção da Saúde

2012 FOI O ANO DA CONSOLIDAÇÃO do principal 

programa de incentivo à saúde dirigido aos clientes, 

o Saúde em Harmonia. Seus objetivos são trabalhar 

a prevenção de doenças, estimular o autocuidado 

e diminuir as intercorrências clínicas. O material 

impresso e o conteúdo digital - acessível no Portal 

Saúde -, usados como recursos neste programa, junto 

com palestras e campanhas, foram modernizados.

O Saúde em Harmonia começa seu trabalho 

com o envio de questionários sobre o perfil de 

saúde e estilo de vida dos clientes, para que seja 

possível identificar seus possíveis riscos de saúde. 

Então, os clientes são orientados de acordo com suas 

necessidades, para que adotem hábitos preventivos 

e mais saudáveis. Este atendimento é feito por 

telemonitoramento, visitas ou assistência domiciliar.  

Em 2012...
 O programa atingiu 118.818 segurados, entre eles alguns dos maiores clientes da seguradora.
 Foram realizadas 60 campanhas, que abordaram temas como asma, combate às drogas, 

alimentação saudável, AIDS, dengue, diabetes e saúde mental.
 A companhia patrocinou um grupo de caminhada e corrida da empresa cliente Sebrae 

Nacional, onde o Saúde em Harmonia identificou alto nível de sedentarismo entre os 
funcionários. Com a iniciativa, a atividade física foi inserida nos hábitos dos profissionais.
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“O clube de caminhada e corrida do Sebrae Nacional, criado por iniciativa de alguns colaboradores, cresceu de tal maneira que chegou a ter 
uma longa fila de espera. Foi aí que o Sebrae percebeu que precisaria de um apoio para ampliar o número de vagas. 
A Seguros Unimed tinha programas de incentivo à prática de atividade física com os mesmos objetivos, que são prevenir doenças ocupacionais 
e promover mudanças de hábitos entre os funcionários, combatendo o sedentarismo. Devido a essa afinidade de objetivos, procuramos a 
Seguros Unimed para patrocinar o nosso clube. 
Hoje não temos mais lista de espera e criamos um nível específico de caminhada. A gente nota que os participantes rapidamente saíram do 
comodismo, começaram a envolver familiares na prática do esporte, reduziram seus Índices de Massa Corporal e, inclusive, reduziram o uso do 
plano de saúde. São colaboradores mais dispostos e que passaram a se socializar mais, afinal o clube também é uma oportunidade de conviver 
com os colegas.”
Isabela Amaral, gestora do Programa Qualidade de Vida no Trabalho do Sebrae Nacional.
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Qualidade no atendimento
A CADA ANO A SEGUROS UNIMED busca aprimorar 

o atendimento de seus clientes. A unidade de CRM, 

Customer Relationship Management, é responsável 

por analisar as manifestações feitas por eles e 

buscar a resolução de suas demandas. Em 2012, a 

área também focou na segmentação dos clientes e 

corretores, para ter melhor visualização da carteira 

de clientes e, assim, direcionar o atendimento de 

modo mais eficiente. Um profissional de Estatística foi 

contratado para apoiar a área e desenvolver modelos 

de segmentação de clientes e corretores mais 

específicos e agregar novas metodologias estatísticas 

a essa segmentação. 

“Com este estudo é possível ver qual a 
percepção da marca Seguros Unimed no 

mercado e também dos concorrentes.”
Cibele Goulart, consultora de Marketing 

Institucional

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO

Em 2012, a Seguros Unimed realizou pesquisas com 

usuários de seus produtos (corretores, clientes pessoa 

física e áreas de Recursos Humanos de empresas 

clientes), para avaliar o grau de satisfação em relação 

aos seguros e ao atendimento e promover as 

melhorias necessárias. Foram abordados os seguintes 

critérios em relação à marca: identidade, relevância, 

índice de retenção e fidelização. Quanto à satisfação 

foram levados em conta aspectos como venda, preço, 

produto e atendimento. 

SEGURADOS

Foi realizada pesquisa quantitativa, pelo telefone, 

com mil usuários de seguros de Saúde e Vida, 

tanto clientes da Unimed como de empresas da 

concorrência. Entre as sugestões para melhorar os 

serviços prestados pela Seguros Unimed, estão:

  Aumentar a rede credenciada de médicos;

  Agilizar a autorização de exames;

  Aumentar a rede de hospitais credenciados.

|  CLIENTES
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RH DAS EMPRESAS CLIENTES:

Pesquisa quantitativa feita através do telefone com 

100 responsáveis pela contratação de seguros 

na empresa, clientes da Unimed ou de outras 

seguradoras (ramos Saúde e Vida). 

O desafio para 2013 é realizar ações que 

melhorem o atendimento e satisfação dos clientes 

nos pontos destacados.

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2012

Satisfação	das	áreas	de	Recursos	Humanos	de	empresas	clientes

72%

80%

79%

90%

100%

94%

77%

Clientes até 3 anos Mais de 3 anos

Saúde Vida
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FERRAMENTAS

ProAtiva – em 2012, a área de Relações Empresariais 

e Gestão de Apólices da Seguros Unimed deu 

continuidade à utilização da ferramenta, que visa 

melhora continua 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;

 Reduzir as demandas operacionais da 

área, permitindo mais espaço para ações 

estratégicas;

 Direcionar as solicitações aos canais de 

atendimento específicos.  

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.

Fórum de discussão das demandas de clientes 
– Todos os meses, a unidade de CRM elabora 

relatórios sobre as manifestações dos clientes e 

parceiros registradas em ligações para a Central 

de Relacionamento, mensagens para a Ouvidoria, 

contatos com os Escritórios Regionais, e-mails e 

publicações no Facebook e Twitter. São registradas 

desde simples consultas até as solicitações ou 

reclamações. Todas as manifestações são analisadas. 

Em 2012, a área deu início ao Fórum de Discussão de 

CRM, realizado trimestralmente, que discute cada caso 

com as áreas envolvidas e propõe melhorias para os 

processos de atendimento.

Para 2013: 
 Está prevista a publicação de 

uma nova resolução da ANS que 
obrigará seguradoras de saúde a 

instituir ouvidorias. 
 Como a Seguros Unimed já possui 

a sua, serão feitos pequenos ajustes 
para atender à resolução. 

 Além disso, a área aguarda 
outras determinações para 

implantar melhorias e aprimorar o 
atendimento às demandas dos 

clientes.

Mais de 3 anos
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Em 2012....

 A Ouvidoria contribuiu com ações de outras áreas da Seguros Unimed, com o objetivo de diminuir o 
Índice de Reclamação da Empresa, elaborado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

 O canal de voz da Ouvidoria foi adequado com gravação de mensagens de instruções aos clientes 

e treinamento dos colaboradores da Central de Relacionamento que atendem os clientes por esta 

seção. 

 A	equipe	de	colaboradores	foi	ampliada, para se adequar aos critérios da ANS. 

 Os prazos para respostas às demandas das áreas de Saúde e Odonto foram reduzidos para até 

cinco dias úteis e às de Seguros e Previdência para sete dias úteis. 

 O índice de agradecimento dos clientes subiu de 14%, em 2011, para 16,4%.

OUVIDORIA

O atendimento realizado por este canal tem a missão 

de solucionar os problemas apresentados pelos 

clientes, mas também de gerar recomendações sobre 

|  CLIENTES  |  QUALIDADE NO ATENDIMENTO

procedimentos e condutas da empresa, para que os 

conf litos não voltem a ocorrer. 

procedentes

improcedentes

arquivadas

demandas

(56,2%)

(41,6%)

(2,2%)

NÚMEROS DA

230

170

9

409
Ouvidoria em 2012:
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AVALIAÇÃO NO RECLAME AQUI 

TODAS AS

RECLAMAÇÕES

nota do
CONSUMIDOR

6.72

avaliações
18

39
SOLUÇÕES

88,9%
VOLTARIA A
fazer negócio

77,8%

reclamações

UNIMED SEGURADORA

64
01/03/2012 à 28/02/2013

foram atendidas

3 horas, 37 min
E 35 SEGUNDOS

TEMPO MÉDIO AVALIAÇÃO

9 dias, Ótimo
de resposta

GRI PR5
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 Ações de relacionamento para corretores e clientes – Em 2012, a área de CRM (Customer 

Relationship Management) deu início a uma série de ações de relacionamento com os corretores 

e os clientes da Seguros Unimed, que vai desde o envio de cartão em datas comemorativas até a 

promoção de eventos. Essas ações têm como objetivos estreitar o relacionamento com corretores e 

clientes, para que eles se sintam mais próximos da seguradora, e fidelizá-los à marca Seguros Unimed. 

Ações de relacionamento

A Seguros Unimed promove 
eventos para fortalecer ainda mais 
o relacionamento com seus clientes. 
Destacam-se:

 Corridas de rua – A Seguros Unimed 

convida seus clientes a participar das 

corridas de rua que patrocina, como 

a Fila Night Run, que em uma de 

suas provas reuniu mais de 10 mil 

participantes em Brasília, e o Circuito 

do Sol, em São Paulo, onde estiveram 

presentes mais de 8 mil corredores. Em 

2012, foram realizadas 17 provas em 

diversas cidades do país.

 Carnaval – A empresa foi uma das 

patrocinadoras do Camarote do Bar 

Brahma, com direito a convites, que 

foram distribuídos para clientes e 

corretores.
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Canais de comunicação
CENTRAL DE ATENDIMENTO,  
FALE CONOSCO E OUVIDORIA 

OS CLIENTES DA SEGUROS UNIMED de todo o país 

têm à sua disposição uma central de atendimento 

telefônica 24 horas, por meio da qual é possível tirar 

dúvidas e fazer reclamações ou sugestões à empresa. 

A central também atende a deficientes auditivos 

e às mensagens que chegam pelo formulário 

Fale Conosco disponível no site. Os segurados, 

beneficiários e corretores ainda podem se comunicar 

com a seguradora pela Ouvidoria, que recebe 

demandas via carta ou formulário no site.

Satisfação	com	os	canais	de	comunicação
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Conheça os canais de comunicação online 
que a seguradora mantém com seus clientes.

SITE – WWW.SEGUROSUNIMED.COM.BR

É O MEIO DE COMUNICAÇÃO com os diversos 

públicos. Tem uma área exclusiva para os segurados, 

onde é possível acessar formulários e documentos 

necessários para a administração de seu seguro. 

Também tem uma área destinada ao Corretor 

de Seguros, que oferece todas as ferramentas 

necessárias para o seu dia a dia.

Em outubro foi lançada a ferramenta 
Encontre seu Seguro, no site da Seguros Unimed. 

Ela indica aos visitantes e potenciais clientes quais os 

seguros mais adequados aos seus perfis. Basta que 

o interessado responda a três perguntas. Em 2012, 

foram 1287 acessos.

“Em 2012, começamos a atuar na geração de negócios em nossos canais digitais. De lá para cá, cerca de 200 pessoas, que navegaram pelo 
nosso site ou página no Facebook, demonstraram interesse em adquirir um de nossos produtos. O ambiente digital é um importante meio 
para gerar vendas. A atuação de nossa equipe será ainda mais focada em 2013.”
Júlio César Quartarolo, da área de Marketing Digital.
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visitantes
ÚNICOS

SITE EM 2012:

TWITTER EM 2012:

PORTAL SAÚDE EM 2012:

15.983

páginas
VISUALIZADAS

249.937

acessos

retweets

22 mil

200

Mais de

Mais de

POR DISPOSITIVOS MÓVEIS

(aumento de 219% de 
janeiro a dezembro)

PORTAL SAÚDE 

NESTE SITE SÃO DIVULGADAS DICAS de alimentação, 

bem-estar e práticas de exercício, além de todas as 

informações que os clientes queiram saber sobre 

os seus seguros. Também são oferecidos serviços 

como consulta à rede credenciada (médicos, 

hospitais e demais prestadores), guia de farmácias, 

relatórios (extrato de utilização e coparticipação) e 

demonstrativos para Imposto de Renda. Com este 

canal o atendimento ao cliente é aprimorado e as 

demandas que chegam à Central de Atendimento 

são reduzidas.

ORKUT

NESTA REDE SOCIAL, a comunidade da seguradora 

tem 104 usuários.

TWITTER - TWITTER.COM/
SEGUROSUNIMED

PELO PERFIL @SEGUROSUNIMED são divulgados 

conteúdos sobre saúde e bem-estar; receitas; 

novidades sobre a empresa; dicas de finanças 

e sustentabilidade; campanhas institucionais, 

promoções e concursos culturais; e informações 

sobre o atendimento ao cliente feito pela Ouvidoria 

ou Central de Relacionamentos.

YOUTUBE - YOUTUBE.COM/
SEGUROSUNIMED

O CANAL DA SEGUROS UNIMED no Youtube é 

utilizado para divulgar campanhas, promoções, 

ações e patrocínios de marketing esportivo, vídeos 

educativos e mensagens dediretores.

http://twitter.com/segurosunimed
http://twitter.com/segurosunimed
http://www.youtube.com/segurosunimed
http://www.youtube.com/segurosunimed
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FACEBOOK - FACEBOOK.COM/
SEGUROSUNIMED

O PERFIL DA SEGURADORA NO FACEBOOK, que 

divulga as mesmas informações postadas no Twitter, 

foi destaque entre os canais de comunicação em 

2012, com a criação do game “Salvem as Canelas!”, 

que também pode ser baixado no iPhone, iPad e 

NA SEMANA DE ESTREIA

fãs compartilhamentos
11 mil 74
A fanpage dobrou de 5.300 para 

Números no Facebook do game Salvem as Canelas!

em celulares com sistema Android. Os participantes 

deste jogo devem comandar um carrinho de maca 

durante uma partida de futebol e atender o maior 

número de jogadores possível, diante de condições 

climáticas adversas. 
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 2011 2012
Site 100.000 acessos 613.910 acessos

 363 mil páginas visualizadas 2.115.827 páginas visualizadas

 38 mil visitantes únicos 334.351 visitantes únicos

Twitter 923 seguidores 1069 seguidores (crescimento de 25% de janeiro a dezembro)

 1.060 tweets 1.409 tweets

Facebook 4.329 fãs 20.269 fãs (crescimento de 472% de janeiro a dezembro)

Youtube 6 uploads de vídeos 8 uploads de vídeos

 369 exibições 1501 exibições

Portal Saúde 109 mil acessos 28.670 acessos

Orkut 117 membros 104 membros

usuários usuárioscurtidas
100 mil 449.699443
IMPACTADOS ATINGIDOS COM O POSTNO POST SOBRE O JOGO

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.

GRI PR5, PR6
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Fornecedores
A SEGUROS UNIMED ENCERROU o ano de 2012 com 

414 fornecedores ativos, divididos em duas categorias: 

prestadores de serviços vinculados aos produtos e 

empresas de bens e serviços (nesta, incluem-se todas 

as Unimeds). 

Mais do que fornecedores, a seguradora 

busca parceiros orientados para a sustentabilidade 

e com o mesmo padrão de qualidade de atuação 

responsável que permeia a companhia. Nas 

avaliações de desempenho dos fornecedores, 

a Seguros Unimed considera os princípios de 

governança corporativa que estão em sua estrutura, 

como a ética, o respeito e a equidade. Além disso, 

todos os contratos com fornecedores possuem 

cláusula referente a direitos humanos. 

Em dezembro de 2012, foram avaliados 

os 50 maiores fornecedores. Os gestores das 

áreas envolvidas na contratação das empresas 

e a Unidade de Contratos levaram em conta os 

seguintes quesitos:

Para 2013:
 Adoção de sistema de contratos com módulo que centraliza e automatiza os processos que envolvem 

fornecedores, inclusive as avaliações. 
 Chamado Simplesmente Use, o sistema entrará em funcionamento em 2013 e permitirá, entre outras melhorias, 

agilidade nos processos de negociação de novos contratos e monitoramento automático das obrigações contratuais entre 
fornecedor e cliente (Service Level Agreement). 

 Quando o Simplesmente Use estiver em funcionamento, terá início o projeto de Gestão e Mobilização da Cadeia 
de Fornecedores em Responsabilidade Social. Isso porque o sistema incluirá um questionário sobre sustentabilidade, 
para analisar o perfil dos prestadores de serviços com relação ao tema. A partir desta análise será possível desenvolver 
ações de engajamento. 
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	Confiabilidade:	capacidade de o fornecedor cumprir compromissos;

	Segurança: relacionada ao serviço a ser executado;

	Atendimento: modo como os prestadores se relacionam com a Seguros Unimed. Também 

se considera a disposição em atender prontamente às solicitações e a facilidade de contato 

(via telefone, fax ou outros), em linguagem clara e compreensível;

	Apresentação: em relação a aspectos tangíveis, como equipamentos e pessoal;

	Competência: demonstração de conhecimento ao esclarecer dúvidas ou enfatizar aspectos 

importantes do serviço, que não tenham sido demonstrados ou solicitados;

	Documentos de cobrança: considera a conformidade e o tempo de entrega das faturas;

	Suporte	administrativo/financeiro: considera a documentação e anexos que 

complementam a fatura;

	Confecção	e	devolução	dos	contratos:	nos casos em que os contratos e/ou aditivos são 

do fornecedor, considera o tempo de elaboração e de envio ou reenvio dos documentos.

PROJETO DE TRATAMENTO DE 
CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS

EM 2012 FOI DADA CONTINUIDADE a esta iniciativa, 

implementada no ano anterior e que proporcionou 

redução de gastos, consumo de papel e do 

número de faturas enviadas. 

A empresa contratada para a confecção 

de correspondências ao cliente passou a ser 

responsável, junto com a Seguros Unimed, pelo 

fornecimento de papel reciclado com certificação 

FSC (do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal). 

O papel reciclado, que antes era fornecido pelo 

almoxarifado da seguradora, teve custo reduzido 

em R$ 0,10 por cada milheiro.  

Outra medida foi a manutenção do banco 

de dados atualizado, para evitar a devolução de 

correspondências. Os arquivos da Seguros Unimed 

são enviados ao prestador impressos com códigos 

de barra, o que facilita a identificação quando 
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1º ENCONTRO DE FORNECEDORES E 
GESTÃO DE PESSOAS

EM SETEMBRO DE 2012, a área de Gestão de Pessoas 

se reuniu com fornecedores na matriz da seguradora, 

para estreitar a relação com esse público e trocar 

experiências sobre o mercado de Recursos Humanos. 

A inovação foi o tema principal do encontro e 

enfatizou uma das competências da companhia, 

a de “Inovar para Diferenciar”. Os fornecedores 

apresentaram cases de inovação, que foram 

discutidos entre todos os participantes. O evento 

contribuiu para a construção da cultura de inovação 

na Seguros Unimed. 

ocorrer devolução. Neste caso, o fornecedor deve 

alimentar a base de dados em seu sistema e enviar 

um relatório à seguradora, informando a razão do 

não recebimento. Isso também permite a limpeza 

na base cadastral e evita o desperdício de papel.

Os desafios para 2013 são definir novas 

melhorias junto ao fornecedor, reduzindo cada 

vez mais o desperdício de papel, e aprimorar as 

informações cadastrais da base de dados.
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Corretores
OS CORRETORES DE SEGURO têm grande importância para os negócios da Seguros Unimed, porque são o 

seu principal canal de vendas. Esta nova sessão do relatório mostra o empenho da seguradora em valorizar o 

trabalho dos corretores.  Além de dedicar especial atenção a eles em datas comemorativas, como aniversário, Dia 

do Corretor e final de ano, a empresa se preocupa em, cada vez mais, se aproximar desses profissionais. Por isso, 

em 2012 realizou uma série de ações de relacionamento e lançou ferramentas que facilitam seu trabalho e os 

familiarizam com os produtos e serviços da empresa. 

Meta para 2013:
 Lançamento do Portal do Corretor.

FOI REALIZADA PARA AVALIAR o grau de satisfação 

dos corretores em relação aos seguros e ao 

atendimento da Seguros Unimed e para promover 

as melhorias necessárias. As entrevistas foram feitas 

pessoalmente, com 100 corretores que atuam nas 

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

Horizonte (MG), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto 

Alegre (RS), Curitiba (PR), São José dos Campos (SP), 

Fortaleza (CE) e Ribeirão Preto (SP). Os principais 

aprendizados foram:

Pesquisa de satisfação

 É importante investir em comunicação, ações 

e materiais de vendas de abordagem mais 

agressiva, que esclareçam os diferenciais da 

seguradora frente à concorrência;

 A seguradora deve explorar mais pontos 

de contato com o consumidor, no meio 

digital (como com aplicativos) e indoor 

(mídia especializada que agrega tecnologia 

e é inserida em pontos de venda de grande 

circulação de público).

 Deve-se dar atenção às ações de 

relacionamento que visam humanizar a marca.
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“Participei da festa junina e depois fui convidado para uma peça de teatro. Essas experiências 
foram muito positivas e são importantes, porque nos fazem sair um pouco do dia a dia e 
conhecer melhor o ambiente de trabalho da empresa parceira. Trazem afinidade. 
O nosso relacionamento deixa de ser tão comercial para ser mais light e mais próximo. Esse 
tipo de ação também tem repercussão para o cliente final, porque nos faz entender melhor o 
parceiro que levamos a ele. Como corretores queremos tanto ter familiaridade com o cliente 
que, por outro lado, ter esse tipo de relacionamento com a empresa é muito positivo” 
Renato Kazihara, da Mercer Marsh Benefícios

EM 2012, A SEGURADORA CRIOU um ciclo de 

eventos para estreitar sua relação com os corretores. 

Eles foram convidados para almoços com diretores e 

parceiros da empresa no Espaço Gourmet da matriz e 

em diversas capitais. Também participaram, junto com 

seus familiares, de uma Festa Julina, em São Paulo. 

A Seguros Unimed ainda esteve presente no 

XV Congresso dos Corretores de Seguros, principal 

evento do segmento no país, com um estande 

inspirado nas mídias sociais para promover dinâmicas 

com os corretores visitantes e aproximá-los da marca. 
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 Carteira Recheada – valoriza e 

reconhece o desempenho dos 

corretores. Em 2012, a campanha gerou 

um retorno de R$ 8.515.978,27 para o 

segmento Previdência e R$ 1.975.091,06 

para o segmento Vida, totalizando R$ 

10.491.069,33. 

Campanhas de venda

 Chat para corretores – Em 2012, a Seguros Unimed lançou em seu site um chat exclusivo para atendimento dos corretores, por onde eles podem tirar dúvidas, 

fazer consultas e trocar arquivos. O objetivo foi dar mais agilidade e eficiência à comunicação com os corretores e, por consequência, ao retorno deles para os 

clientes finais. A ferramenta também facilitou o trabalho dos colaboradores da Central de Atendimento.

 Encontre Seu Seguro – Outra novidade de 2012, no site e nas redes sociais da empresa, é a ferramenta Encontre seu Seguro. Ela filtra a busca de seguros feita 

pelos corretores e clientes finais de acordo com os seus perfis e necessidades. Basta responder a três simples perguntas.

Ferramentas

 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 investimento de R$ 13.337, 

totalizando R$ 101.329 em vendas.

GRI 2.2, 4.16
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Comunidade
A VISÃO DA SEGUROS UNIMED, que está em seu Planejamento Estratégico, é “ser reconhecida como empresa 

inovadora com excelência no cuidar de pessoas”. Este cuidado permeia suas relações com o público interno, 

clientes, fornecedores e se estende à sociedade. A empresa promove uma série de ações solidárias que visam o 

bem comum. As ações são coordenadas pela área de Responsabilidade Social e tem o apoio e a participação de 

colaboradores voluntários de outros departamentos.

Ano Entidade  Valor
2006 Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer 

 Hospital Santa Marcelina R$ 45.966,65

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

 entidade que combate a desnutrição materno-infantil 

2009 Fundação da Faculdade de Medicina de São Paulo R$ 86.650,61 

 Projeto da Saúde da Criança e Adolescente 

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

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

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

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.

Programa de voluntariado

SEU OBJETIVO É DISSEMINAR o trabalho voluntário 

entre os colaboradores da empresa, por meio de 

duas iniciativas: 

LAR DAS CRIANÇAS

Fundada em 1937, a instituição atende crianças, jovens 

e famílias em situação de vulnerabilidade.

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

recebe atualmente 250 crianças e jovens. 

Oferece assistência médica, odontológica, 

psicológica, fonoaudiológica e pedagógica 

para os mais novos, além de apoio à formação 

profissionalizante aos jovens, entre outras atividades. 

Para saber mais, acesse www.lardascriancas.

org.br
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DIA DE FAZER A DIFERENÇA

PROJETO VIDA SUSTENTÁVEL

DESDE 2010, É ESCOLHIDO um dia no ano para 

que os colaboradores façam a diferença para outras 

pessoas, realizando atividades junto a instituições que 

atendem à população com risco de vulnerabilidade 

social. Em São Paulo, colaboradores da matriz foram 

ao Lar das Crianças para pintar paredes, plantar uma 

horta de temperos e ervas para chás, fazer serviços 

de jardinagem e produzir suportes de tijolos para 

plantas. Já os voluntários dos Escritórios Regionais 

visitaram entidades de suas cidades.

IDEALIZADO PELA ÁREA de Responsabilidade Social 

e com consultoria de pedagoga, o projeto consistiu 

em quatro visitas ao Lar das Crianças, da Congregação 

Israelita Paulista, instituição da qual a Seguros Unimed 

é parceira desde 2011. Foram realizadas capacitações 

e dinâmicas sobre temas como saúde, qualidade de 

vida, meio ambiente e sustentabilidade. 

Em 2012, o Programa de Voluntariado contou com a participação de 185 
colaboradores, da matriz e dos 25 Escritórios Regionais, e beneficiou 2.186 

adultos e crianças.
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“Sempre acreditei que todos nós temos condições de contribuir com uma sociedade melhor. 
Esta experiência é muito gratificante e acho que o retorno mais impressionante foi a minha 
surpresa com a qualidade da estrutura cedida, com toda a política muito bem estabelecida, 
o acompanhamento diário da pedagoga e o que eles já alcançaram com relação ao 
amadurecimento dos jovens.”
Dayse Betânia da Silva, gerente da Central de Relacionamento

PROJETO PESCAR

EM 2012, A CENTRAL NACIONAL UNIMED firmou 

parceria com o Instituto Pescar, que oferece cursos 

de qualificação profissional a jovens em situação 

de vulnerabilidade social, dentro de organizações. 

A parceria levou o projeto ao Centro para Crianças 

e Adolescentes do Hospital Santa Marcelina, onde 

atende diariamente 13 adolescentes, com idades 

entre 16 e 18 anos. Eles são capacitados para 

iniciação profissional em Vendas e Atendimento 

ao Cliente. Ao final do curso, serão indicados para 

processos seletivos na Central Nacional Unimed e 

em empresas parceiras. 

A Seguros Unimed apoia esta iniciativa da 

Central Nacional e oferece seguro de vida e auxílio-

funeral aos participantes. Além disso, a gerente da 

nossa Central de Relacionamento, Dayse Betânia 

da Silva, colaborou com o projeto e ministrou uma 

palestra sobre atendimento ao cliente, baseada na sua 

experiência e conhecimento. 
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Acionistas
A UNIMED SEGURADORA S.A. é uma companhia de 

capital fechado com quadro acionário formado por 

pessoas físicas e jurídicas do Sistema Cooperativo 
Unimed e Unicred, do qual fazem parte as 

Cooperativas, empresas ligadas, cooperados e 

colaboradores. Ao todo, são 3.398 acionistas, sendo 

156 pessoas jurídicas e 3.242 pessoas físicas. A 

principal acionista é a Unimed Participações Ltda., 

holding criada para administrar os investimentos das 

Cooperativas Médicas na Seguros Unimed.

A opção de investir diretamente na 

seguradora é divulgada para o Sistema Unimed pela 

área de Relações com Investidores. O trabalho de 

disseminação pretende alcançar os integrantes que 

desconhecem a possibilidade de investir na empresa, 

e não têm conhecimento dos bons resultados que 

a seguradora oferece. A divulgação é realizada nas 

convenções do Sistema e em apresentações nas 

Cooperativas e sede da companhia.

Adicionalmente, o Jornal Relações com 

Investidores, o site específico, que foi reformulado 

em 2012 (www.segurosunimed.com.br/investidor), e 

os telefones exclusivos são canais de comunicação 

dedicados aos acionistas.

A expectativa de maiores retornos sobre os investimentos das Unimeds 
singulares ajuda a promover mais comprometimento delas no 
atendimento aos usuários da Seguros Unimed.

cooperativas

do território

médicos

colaboradores

municípios

NACIONAL

COOPERADOS

O SISTEMA COOPERATIVO

367

83%

112 mil

100

4.623

Unimed é composto por:

com abrangência de

Mais de

GRI 4.16

http://www.segurosunimed.com.br/investidor
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Demais públicos
SISTEMA UNIMED

O SISTEMA EMPRESARIAL COOPERATIVO UNIMED é formado pelas 367 Unimeds do país e por diversas 

empresas criadas para oferecer suporte a elas, por meio de serviços desenvolvidos para agilizar e aperfeiçoar 

ainda mais o atendimento. Em 2012 foram realizados diversos eventos no âmbito do Sistema Unimed, como a 

42ª Convenção Nacional Unimed, promovida pela Confederação Unimed do Brasil, além de eventos regionais de 

oito Federações Unimeds.

	Promoção Viva a Vida – lançada em 2006, é 

uma das ações de maior repercussão da Seguros 

Unimed. Em 2012, todas as cooperativas, que 

contrataram novos produtos ou aumentaram o 

capital de produtos existentes, concorreram ao 

sorteio de 10 carros zero quilometro, durante 

a 42ª Convenção Nacional Unimed. Outra 

novidade foi a inclusão do critério Fidelidade, 

que premiou as Unimeds que já eram clientes 

da seguradora. A campanha gerou cerca de R$ 

400.000,00 em novos negócios.

	Campanha Cooper+Ação – campanhas de 

incentivo para aumentar as vendas dos seguros 

de Vida Individual e Coletivo, destinadas a 

Cooperativas de Crédito. Foram realizadas 17 

campanhas e, ao todo, a iniciativa representou 

R$ 132.352 em vendas.
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“Moliterno é um líder altamente competente, dedicado, com muitos anos na indústria de seguros e que sabe 
valorizar o modelo de seguros cooperativos e mutuais”. 

Dennis Deters, ex-presidente da ICMIF e vice-presidente Executivo do The Co-operators Group do Canadá

GRUPOS SETORIAIS

COM O OBJETIVO DE PROMOVER os interesses 

específicos 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).

Rafael Moliterno Neto, presidente da Seguros 

Unimed, foi eleito o novo presidente da ICMIF/

Américas, a Associação Regional para as Américas 

da Federação Internacional de Cooperativas e 

Mutualidades de Seguros, para o período 2012-2013. 

profissionais da área que trabalham em 

empresas de diferentes setores e expôs 

soluções aplicadas em comunicação interna;

 Fórum de Comandatuba, promovido pelo 

Grupo de Líderes Empresariais (LIDE) para 

debater gestão empresarial e responsabilidade 

social, entre outros temas. O evento tem 

participação de líderes políticos e empresariais 

e em 2012 contou com a presença do 

presidente da Seguros Unimed, o Dr. Rafael 

Moliterno Neto.

GOVERNO E ÓRGÃOS REGULADORES

POR SE TRATAR DE PÚBLICOS extremamente 

importantes e inf luentes sobre a empresa, a Seguros 

Unimed busca se aproximar cada vez mais, por meio 

de uma agenda positiva, de órgãos reguladores, como 

a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).

A Associação representa 66 seguradoras cooperativas 

e mutualidades em 20 países. Em 2012, Dr Rafael 

Moliterno representou a ICMIF na reunião da 

Associação de Supervisores de Seguros da América 

Latina, realizada em Quito, no Equador, ocasião em 

que estavam reunidos os reguladores de seguros de 

toda a região.

GESTORES E LIDERANÇAS EMPRESARIAIS

O RELACIONAMENTO DOS COLABORADORES da 

Seguros Unimed com líderes e gestores de outras 

empresas, além de permitir troca de boas práticas 

corporativas, os incentiva a dialogar com seus pares de 

maneira construtiva. Algumas lideranças da seguradora 

puderam perceber isso nos seguintes eventos:

 Encontro com Fornecedores de Gestão de 

Pessoas, em que profissionais de Recursos 

Humanos foram à matriz para trocar 

experiências inovadoras do mercado;

 Encontro de Comunicação, que reuniu 

GRI 4.13, 4.16
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Meio ambiente
A SUSTENTABILIDADE DOS NEGÓCIOS também 

implica adoção de práticas e procedimentos 

que diminuam o impacto ambiental da empresa 

e contribuam para a conservação de recursos 

naturais. Por isso, a Seguros Unimed se empenha em 

desenvolver programas e campanhas ambientais 

internos e externos. 

As ações de gestão ambiental da seguradora 

são realizadas pela área de Responsabilidade Social, 

em parceira com Gestão Administrativa, Tecnologia 

da Informação, Central de Documentação, Emissão e 

Faturamento, Atenção à Saúde, Unidade de Saúde e 

Qualidade de Vida e Gestão de Pessoas.

São monitoradas constantemente as seguintes 

iniciativas, que visam aproveitar melhor os recursos 

naturais no dia a dia da empresa:

 Centro de Documentação (CEDOC) – todos 

os documentos da empresa são digitalizados 

para evitar desperdício de papel e custos com 

impressão e distribuição.

 Sistema Spekx – armazena todos os processos 

utilizados por várias áreas e elimina a necessidade 

de cópias e de trânsito de documentos. O 

monitoramento é feito por computador. 

 Resíduos sólidos – é realizada coleta seletiva, 

que permite a reciclagem correta do material 

e, consequentemente, a geração de renda para 

comunidades em vulnerabilidade social.

 Pilhas e baterias – são depositadas em 

um coletor específico no hall da matriz e 

encaminhadas para reciclagem pela empresa 

Tramppo Gestão Sustentável.

 Resíduos ambulatoriais – os materiais 

perfurocortantes descartados pelo ambulatório 

são retirados para destinação correta por uma 

empresa licenciada pela Limpurb (Departamento 

Municipal de Limpeza Urbana), segundo diretrizes 

da RDC306/04 da Anvisa (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) e resolução 358/05 do Conama 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente).

 Remédios vencidos – medicamentos e injetáveis 

vencidos doados pelos colaboradores são 

encaminhados para destinação e descarte corretos, 

segundo diretrizes da RDC306/04 da Anvisa e 
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resolução 358/05 do Conama.

 Digitalização de documentos em papel 
– holerite, folha de ponto, guia médico e 

autorização de guias de exames e de consultas são 

documentos digitais na Seguros Unimed.

 Infraestrutura dos prédios da matriz (Seguros 
Unimed e Palmares) – além das lixeiras seletivas, 

a matriz conta com equipamentos mais eficientes 

para evitar o desperdício de água e energia, como 

torneiras automáticas com sensores, sistema de 

ar-condicionado Set Free, lâmpadas f luorescentes e 

ref letores de alumínio anodizado, com alta  

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

 Edifício Palmares – também possui itens 

que levam em conta a preservação ambiental: 

piso de granito no interior, o que reduz o 

uso de ar-condicionado; piso permeável na 

calçada; ar-condicionado abastecido com gás 

menos poluente; cadeiras e mesas de madeira 

certificada (FSC); lâmpadas f  luorescentes e 

cisterna, que armazena água da chuva para 

reuso na limpeza e jardinagem.

PROJETO RECICLO

TAMBÉM É INCENTIVADO O DESCARTE 
correto das carteirinhas de seguro saúde 

vencidas ou inutilizadas, já que elas são 

100% recicláveis. Na primeira fase deste 

projeto foram distribuídas urnas coletoras 

a clientes e colaboradores. Em 2012 foram 

instadas máquinas no prédio da matriz e nas 

estações Paraíso e Consolação do metrô de 

São Paulo. Basta que o público insira o cartão 

plástico (que também pode ser de banco, 

programas de fidelidade e vale-presente, 

entre outros) e gire a manivela para cortá-lo. 

A parceira neste projeto é a empresa RS de 

Paula, que destinará os resíduos para que 

sejam reaproveitados na confecção de capas 

de cadernos, crachás, réguas e outros itens. 

Em 2012 foram reciclados aproximadamente 

19.000 cartões.

Previsão 2013:
 Ampliação do número de estações coletadoras em 

espaços públicos
 Desenvolvimento de máquina coletora que possa ser 

enviada a clientes de outros estados
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PROGRAMA ATITUDE SUSTENTÁVEL

REALIZA CAMPANHAS DE REDUÇÃO de consumo e 

uso consciente dos recursos naturais, para contribuir 

com o planejamento estratégico do Programa de 

Eficiência Administrativa e, assim, diminuir o impacto 

ambiental da companhia. 

É promovida uma competição entre os andares 

dos prédios, para que atinjam as metas de redução 

mínima do consumo de água (5%), energia (5%) e 

impressões (25%). Mensalmente são divulgados os 

vencedores da Matriz e dos Escritórios Regionais. 

 Água e Energia – além das campanhas de 

redução, avisos fixados nas torneiras e interruptores 

estimulam o consumo consciente. Os indicadores 

de água e energia passaram a incluir, em 2012, o 

consumo do novo prédio da matriz. 

 Impressões – os colaboradores são incentivados 

a reduzir o número de impressões e a utilizar 

a frente e o verso do papel. Em 2012, foram 

economizados aproximadamente 1,5 milhão de 

folhas e R$ 46 mil de custos de impressão.

Em 2013, a empresa pretende plantar a quantidade de árvores necessária 
para compensar a estimativa de suas emissões de carbono equivalente
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Emissão Anual Indireta de CO2 e árvores*

181,616 t CO
2

Emissão pelos 
combustíveis  

(veículos da frota) 180,84 t CO
2

1142 árvores

164,590 t CO
2

166,32 t CO
2

1051 árvores

Transporte aéreo

39,728 t CO
2

42,09 t CO
2

266 árvores

Resíduos
(lixo orgânico e 

inorgânico)

34,053 t CO
2

32,23 t CO
2

204 árvores

22,702 t CO
2

24,24 t CO
2

153 árvores

2011 4%

2012 4,27%

2011

2012

6%

5,68%

2011

2012

7%

7,42%

2012

2011

2012

31,86%

29%

29,3%

2011 32%

Material
de consumo

Consumo de
energia elétrica

e água

124,861 t CO
2

121,83 t CO
2

770 árvores

Transporte dos 
funcionários

2011

2012

22%

21,47%

*árvores equivalentes para compensação de carbono

As emissões decorrentes da operação da Seguros Unimed 
em 2012 estão demonstradas na tabela abaixo.
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CAMPANHA EU SOU + CONSCIENTE 

EM 2012 FOI REALIZADO UM CONCURSO entre os 

colaboradores, para que compartilhassem com seus 

colegas algumas atitudes sustentáveis que adotam 

em casa, na empresa ou que considerem boa 

para aplicar em seu dia a dia. As sugestões foram 

enviadas para o Portal do Colaborador e analisadas 

por um comitê formado por representantes 

das áreas de Comunicação, Gestão de Pessoas, 

Qualidade e Processos, Marketing – CRM e 

Responsabilidade Social. 

As três ideias vencedoras mostram que é fácil 

promover pequenas mudanças de hábitos:

 1º lugar: Os resíduos recicláveis devem ser 

separados e o lixo orgânico pode virar adubo para 

hortas. Assim sobra uma pequena quantia para ser 

coletada como lixo. No trabalho, é fácil separar os 

resíduos em duas lixeiras.

 2º lugar: Uma programação do cardápio da casa 

ajuda a não desperdiçar comida. Quanto mais 

consciência na hora da compra, menos resíduos 

produzidos. Aproveitar os alimentos como um 

todo – inclusive cascas de frutas – também evita o 

desperdício.

 3º lugar: É possível ajudar os catadores que 

recolhem materiais recicláveis pela cidade. Basta 

separar os resíduos por tipo – papel, plástico, lata e 

etc – e descartá-los antes do horário em que passa 

a coleta da prefeitura.

milhão

mil reais e

cartões

DE FOLHAS DE PAPEL NO

APROXIMADAMENTE

NO PROJETO RECICLO

1,5
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Glossário
Apólice: É o instrumento do contrato de seguro, ou 

seja, o ato escrito que constitui a prova normal desse 

contrato.

Beneficiário:	Pessoa em cujo proveito se faz o seguro.

Carbono equivalente: Unidade usada por 

inventários de emissões que corresponde à 

quantidade de emissão carbono que causaria 

o mesmo efeito sobre o clima do que a soma 

de diferentes gases do efeito estufa emitida por 

determinada atividade.

Compliance: Área que fiscaliza a ética e a 

integridade das práticas empresariais

Cooperativa: Associação autônoma de pessoas 

que se unem voluntariamente para satisfazer 

necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, 

por meio de uma empresa de propriedade coletiva e 

democraticamente gerida.

Corretor de seguros: Pessoa física, devidamente 

credenciada por meio de curso e exame de 

habilitação profissional, que promove a intermediação 

de contrato de seguros e sua administração.

Engajamento: Ação de envolvimento ou 

comprometimento emocional e intelectual que resulta 

em mudança de comportamento.

Governança corporativa: Sistema pelo qual 

as organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas. Envolve relacionamentos entre 

proprietários, conselho de administração, diretoria 

e órgãos de controle. (IBGC – Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa)

Índice de Massa Corporal: Medida internacional 

usada para determinar se uma pessoa está em seu 

peso ideal, que é recomendado pela Organização 

Mundial da Saúde. É calculada pela divisão da massa 

da pessoa pelo quadrado de sua altura.
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Previdência privada: Sistema de acumulação de 

renda que garante ao segurado uma renda mensal 

futura, geralmente paga depois que sua carreira 

profissional é encerrada.

Público de interesse: Grupo de indivíduos ou 

instituições com algum tipo de interesse em uma 

organização, ou capacidade de afetar e ser afetado 

por suas operações. 

Seguro: O contrato de seguro estabelece para uma 

das partes, mediante recebimento de um prêmio 

da outra parte, a obrigação de pagar determinada 

importância a esta pessoa (ou a outra por ela 

designada) , no caso da ocorrência de um evento 

futuro incerto ou de data incerta, previsto no contrato.

Sinistralidade: Mede a ocorrência de sinistros pagos 

por uma seguradora. Quanto maior a sinistralidade, 

menor o seu resultado financeiro em um determinado 

período.

Sinistro: Acontecimento do evento previsto e coberto 

no contrato em qualquer ramo ou carteira de seguro.

Sustentabilidade: No contexto de desenvolvimento, 

significa a capacidade de atender às necessidades 

presentes, sem comprometer a possibilidade de 

que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias 

necessidades.

Telemonitoramento: Atendimento e controle (de 

pacientes) feito à distância, por telefonia móvel e fixa 

ou rede de internet.  

Unimed singular: Unimed constituída por médicos 

cooperados, com área de ação em um ou mais 

municípios do mesmo Estado.

Intercorrência clínica: Complicação inesperada 

do estado de saúde de uma pessoa, consequente 

da realização de exames, tratamentos clínicos ou 

cirúrgicos.

Investidura: Ato que concede um cargo oficial, 

importante ou de honra.

Mídia indoor: mídia especializada que agrega 

tecnologia e é inserida em pontos de venda de 

grande circulação de público. 

Paralimpíadas: Maior evento esportivo mundial que 

tem a participação de atletas com deficiência física e 

mental.

Prêmio: É a soma em dinheiro paga pelo 

segurado ao segurador, para que este assuma a 

responsabilidade de um determinado risco.
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Índice remissivo GRI As tabelas a seguir listam os indicadores 
da Global Reporting Initiative (GRI) G3 

necessários para um relatório nível B e a 
localização das informações no corpo do 

Relatório 2012.

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 organização e sua estratégia.

Empresa - Mensagem da diretoria executiva - Página 9

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

Empresa - Mensagem da diretoria executiva - Página 9
Empresa - Estratégia  - Página 17

Empresa - Gestão de riscos - Página 19

PERFIL ORGANIZACIONAL

2.1 Nome da organização. Empresa - História - 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.

Empresa - Produtos e serviços - Página 27
Sustentabilidade - Corretores - Página 83

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

Empresa - História - Página 13
Empresa - Dados corporativos - Página 13

2.4 Localização da sede da organização.
Empresa - História - Página 13

Empresa - Dados corporativos - Página 13

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

Empresa - História - Página 13
Empresa - Dados corporativos - Página 13

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade.
Empresa - História - Página 13

Empresa - Dados corporativos - Página 13

2.7
Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores atendidos e tipos de clientes/ 
beneficiários).

Sustentabilidade - Clientes - Página 64

Página correspondente no Relatório:
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PERFIL Página correspondente no Relatório:

2.8 Porte da organização.
Empresa - História - Página 13

Empresa - Dados corporativos - Página 13

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

Empresa – História - Página 13
Empresa - Dados corporativos - Página 13
Empresa - Produtos e serviços - Página 27

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório. Empresa - Reconhecimento - Página 33

PARÂMETROS PARA O RELATÓRIO

3.1 Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as informações apresentadas. Sobre este Relatório - Página 3

3.2 Data do relatório anterior mais recente (se houver). Sobre este Relatório - Página 3

3.3 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.) Sobre este Relatório - Página 3

3.4 Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou seu conteúdo. Sobre este Relatório - Página 3 

3.5 Processo para a definição do conteúdo do relatório. Sobre este Relatório - Página 3

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

Sobre este Relatório - Página 3

3.7 Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do relatório. Sobre este Relatório - Página 3

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

Sobre este Relatório - Página 3

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

Sobre este Relatório - Página 3

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

Sobre este Relatório - Página 3

3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório. Sobre este Relatório – Índice Remissivo GRI - Página 107

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

Sobre este Relatório - Página 3
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PERFIL
GOVERNANÇA, COMPROMISSOS E ENGAJAMENTO

4.1

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

Empresa - Governança Corporativa - Estrutura 
organizacional - Página 24

4.2
Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor executivo (e, se 
for o caso, suas funções dentro da administração da organização e as razões para tal composição).

Empresa - Governança Corporativa - Estrutura 
organizacional - Página 24

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

Empresa - Governança Corporativa - Estrutura 
organizacional - Página 24

4.4
Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou dêem orientações ao mais alto 
órgão de governança.

Empresa - Governança Corporativa - Estrutura 
organizacional - Página 24

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).

Sustentabilidade - Colaboradores - Remuneração e 
benefícios - Página 55

4.6
Processos em vigor no mais alto órgão de governança para assegurar que conf litos de interesse sejam 
evitados.

Empresa - Governança corporativa - Abertura - Página 21

4.7
Processo para determinação das qualificações e conhecimento dos membros do mais alto órgão de 
governança para definir a estratégia da organização para questões relacionadas a temas econômicos, 
ambientais e sociais.

Empresa - Governança Corporativa - Estrutura 
organizacional - Página 24

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

Empresa - Princípios - Página 10
Empresa - Governança Corporativa - Código de conduta - 

Página 25

4.9

Procedimentos do mais alto órgão de governança para supervisionar a identificação e gestão por 
parte da organização do desempenho econômico, ambiental e social, incluindo riscos e oportunidades 
relevantes, assim como a adesão ou conformidade com normas acordadas internacionalmente, códigos 
de conduta e princípios.

Empresa - Governança Corporativa - Estrutura 
organizacional - Página 24 

Empresa - Governança Corporativa - Código de conduta - 
Página 25

PERFIL Página correspondente no Relatório:
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PERFILPERFIL Página correspondente no Relatório:

4.10
Processos para a auto-avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança, especialmente com 
respeito ao desempenho econômico, ambiental e social.

Empresa - Governança Corporativa - Estrutura 
organizacional - Página 24

4.11 Explicação de se e como a organização aplica o princípio da precaução. Empresa - Gestão de riscos - Página 19

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

Empresa - Governança corporativa - Página 21
Sustentabilidade - Gestão de Sustentabilidade - Página 39

4.13

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

Sustentabilidade - Demais públicos - Página 89

4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização. Sustentabilidade - Gestão de Sustentabilidade - Página 39

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

Sustentabilidade - Gestão de Sustentabilidade - Página 39

4.16

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

Sustentabilidade - Gestão de Sustentabilidade - Página 39
Sustentabilidade - Colaboradores - Engajamento - Página 

45
Sustentabilidade - Clientes - Ações de relacionamento - 

Página 72
Sustentabilidade - Fornecedores - Página 80

Sustentabilidade - Corretores - Página 83
Sustentabilidade - Comunidades - Página 86

Sustentabilidade - Acionistas - Página 87
Sustentabilidade - Demais públicos - Página 89

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.

Sustentabilidade - Clientes - Ações de relacionamento - 
Página 72
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INDICADORES DE DESEMPENHO

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 Balanço Social

EC4 Ajuda financeira significativa recebida do governo. Essencial Sustentabilidade – Comunidade - Página 86

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

importantes.
Essencial Sustentabilidade – Fornecedores - Página 80

EC9
Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão 

dos impactos.
Adicional Empresa – Produtos e serviços - Página 27

EN1 Materiais usados por peso ou volume Essencial
Sustentabilidade - Meio Ambiente - Página 

94

EN3 Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária. Essencial
Sustentabilidade - Meio Ambiente - Página 

94

EN7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas. Adicional
Sustentabilidade - Meio Ambiente - Página 

94

EN8 Total de retirada de água por fonte. Essencial
Sustentabilidade - Meio Ambiente - Página 

94

EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso. Essencial
Sustentabilidade - Meio Ambiente - Página 

94

EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as reduções obtidas. Adicional
Sustentabilidade - Meio Ambiente - Página 

94

Indicador 
GRI

Descrição Indicador GRI
Essencial ou 

Adicional
Página correspondente no Relatório
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Indicador 
GRI

Descrição Indicador GRI
Essencial ou 

Adicional
Página correspondente no Relatório

INDICADORES DE DESEMPENHO

EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. Essencial
Sustentabilidade - Meio Ambiente - Página 

94

EN27
Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos 

vendidos, por categoria de produto.
Essencial

Sustentabilidade - Meio Ambiente - Página 
94

LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região.
Empresa - Dados corporativos - Página 13

Sustentabilidade - Colaboradores - Página 41

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

Sustentabilidade - Colaboradores - 
Diversidade - Página 47

Sustentabilidade - Colaboradores - 
Desenvolvimento profissional - Página 51

LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. Essencial
Sustentabilidade - Colaboradores - 

Remuneração e benefícios - Página 55

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

Sustentabilidade - Colaboradores - Saúde do 
colaborador - Página 60

Sustentabilidade - Colaboradores - 
Comunicação e Integração - Página 63

LA7
Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao 

trabalho, por região.
Adicional

Sustentabilidade - Colaboradores - Saúde do 
colaborador - Página 60

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
Sustentabilidade - Colaboradores - Saúde do 

colaborador - Página 60
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INDICADORES DE DESEMPENHO

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

Sustentabilidade - Colaboradores - Saúde do 
colaborador - Página 60 

Sustentabilidade - Colaboradores - 
Comunicação e Integração - Página 63

LA10 Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional. Essencial
Sustentabilidade - Colaboradores - 

Desenvolvimento profissional - Página 51

LA11
Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apóiam a continuidade 

da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira.
Adicional

Sustentabilidade - Colaboradores - 
Desenvolvimento profissional - Página 51

LA12
Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de 

desenvolvimento de carreira.
Adicional

Sustentabilidade - Colaboradores - 
Desenvolvimento profissional - Página 51

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
Sustentabilidade - Colaboradores - 

Diversidade - Página 47

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

Sustentabilidade - Colaboradores - 
Diversidade - Página 47

Sustentabilidade - Colaboradores - 
Remuneração e benefícios - Página 55

HR2
Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram submetidos a avaliações 

referentes a direitos humanos e as medidas tomadas.
Essencial Sustentabilidade - Fornecedores - Página 80

HR4 Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas. Essencial
Sustentabilidade – Colaboradores - 

Diversidade - Página 47

Indicador 
GRI

Descrição Indicador GRI
Essencial ou 

Adicional
Página correspondente no Relatório
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INDICADORES DE DESEMPENHO

Indicador 
GRI

Descrição Indicador GRI
Essencial ou 

Adicional
Página correspondente no Relatório

HR6
Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as 

medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil.
Essencial

Sustentabilidade - Colaboradores - 
Diversidade - Página 47

HR7

Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou 

análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho 

forçado ou análogo ao escravo.

Essencial
Sustentabilidade - Colaboradores - 

Diversidade - Página 47

SO2
Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de riscos 

relacionados à corrupção.
Essencial Empresa - Gestão de riscos - Página 19

SO3
Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção da 

organização.
Essencial Empresa - Gestão de riscos - Página 19

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. Essencial Empresa - Gestão de riscos - Página 19

PR3
Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos de rotulagem, e o 

percentual de produtos e serviços sujeitos a tais exigências.
Essencial Empresa - Produtos e serviços - Página 27

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

satisfação.
Adicional

Sustentabilidade - Clientes - Qualidade no 
atendimento - Página 71

Sustentabilidade - Clientes - Canais de 
Comunicação - Página 77

PR6
Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a comunicações de 

marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio.
Essencial

Empresa - Patrocínios e eventos - Página 31
Sustentabilidade - Clientes - Canais de 

Comunicação - Página 77

GRI 3.12
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DESEMPENHO ECONÔMICO
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Tabelas financeiras

Prêmios ganhos de operações com plano de assistência à saúde 788.405 635.495

Prêmios retidos 801.625 645.246

Variação das provisões técnicas (867) (444)

Tributos diretos de operações com plano de assistência à saúde  da operadora (12.353) (9.307)

Sinistros indenizáveis líquidos (586.036) (477.923)

Sinistros conhecidos ou avisados (619.380) (505.216)

Recuperação de sinistros conhecidos ou avisados 41.320 30.725

Variação da  provisão de sinistros ocorridos e não avisados (7.976) (3.432)

Resultado das operações com planos de assistência à saúde 202.369 157.572

Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde 907 153

Resultado bruto 203.276 157.725

Despesas de comercialização (41.731) (32.170)

Despesas administrativas (60.389) (58.878)

Outras receitas operacionais - 4

Outras despesas operacionais (14.270) (9.058)

Provisão para perdas sobre créditos (5.197) (1.659)

Provisão para contingências - Operacionais (13) (13)

Outras (9.060) (7.386)

UNIMED PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.  |  DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

Exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2012	e	2011 2012 2011
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UNIMED PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.  |  DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

Resultado financeiro líquido 27.317 25.042

Receitas financeiras 32.045 31.772

Despesas financeiras (4.728) (6.730)

Resultado patrimonial (2.398) 526

Receitas patrimoniais 467 526

Despesas patrimoniais (2.865) -

Resultado antes dos impostos e participações 111.805 83.191

Imposto de renda (27.192) (19.584)

Contribuição social (16.904) (11.943)

Participações no resultado (3.371) (4.318)

Resultado líquido 64.338 47.346

Quantidade de ações 19.978.001 (19.584)

Lucro por ação 3,22 2,37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2012	e	2011 2012 2011
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UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.  |  DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

Exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2012	e	2011 2012 2011

Prêmios ganhos de operações com plano de assistência à saúde 788.405 635.495

Prêmios retidos 801.625 645.246

Variação das provisões técnicas (867) (444)

Tributos diretos de operações com plano de assistência à saúde  da operadora (12.353) (9.307)

Sinistros indenizáveis líquidos (586.036) (477.923)

Sinistros conhecidos ou avisados (619.380) (505.216)

Recuperação de sinistros conhecidos ou avisados 41.320 30.725

Variação da  provisão de sinistros ocorridos e não avisados (7.976) (3.432)

Resultado das operações com planos de assistência à saúde 202.369 157.572

Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde 907 153

Resultado bruto 203.276 157.725

Despesas de comercialização (41.731) (32.170)

Despesas administrativas (60.389) (58.878)

Outras receitas operacionais - 4

Outras despesas operacionais (14.270) (9.058)

Provisão para perdas sobre créditos (5.197) (1.659)

Provisão para contingências - Operacionais (13) (13)

Outras (9.060) (7.386)

Resultado financeiro líquido 27.317 25.042

Receitas financeiras 32.045 31.772

Despesas financeiras (4.728) (6.730)
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UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.  |  DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

Exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2012	e	2011 2012 2011

Resultado patrimonial (2.398) 526

Receitas patrimoniais 467 526

Despesas patrimoniais (2.865) -

Resultado antes dos impostos e participações 111.805 83.191

Imposto de renda (27.192) (19.584)

Contribuição social (16.904) (11.943)

Participações no resultado (3.371) (4.318)

Resultado líquido 64.338 47.346

Quantidade de ações 19.978.001 19.978.001

Lucro por ação 3,22 2,37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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UNIMED SEGURADORA S.A.  |  DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

Exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2012	e	2011 2012 2011

Prêmios emitidos líquidos 345.713 294.439

Contribuição para cobertura de riscos 854 830

Variação das provisões técnicas de prêmios (1.628) (3.430)

Prêmios ganhos 344.939 291.839

Sinistros ocorridos (167.114) (131.100)

Custo de aquisição (53.134) (39.897)

Outras receitas e despesas operacionais (11.858) (9.046)

Rendas de contribuições e prêmios 57.590 54.490

(-) Constituição da provisão de benefícios a conceder (57.355) (52.679)

(=) Receitas de contribuições e prêmios de VGBL 235 1.811

Rendas com taxa de gestão e outras taxas 4.802 4.306

Variação de outras provisões técnicas (15.256) (7.206)

Custo de aquisição (513) (487)

Outras receitas e despesas operacionais 576 544

Resultado com operações de resseguros 409 (109)

Receitas com resseguros 510 -

Despesas com resseguros (101) (109)

Despesas administrativas (69.919) (60.774)

Despesas com tributos (11.336) (10.257)

Resultado financeiro 23.497 23.731

Resultado patrimonial 63.353 47.766
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UNIMED SEGURADORA S.A.  |  DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

Exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2012	e	2011 2012 2011

Resultado operacional 108.681 111.121

Ganhos ou perdas com ativos não correntes (33) 65

Resultado antes dos impostos e participações 108.648 111.186

Imposto de renda (8.474) (11.088)

Contribuição social (5.211)  (6.846)

Participações sobre o lucro (2.844) (3.269)

Lucro líquido 92.119 89.983

Quantidade de ações 4.115.475.159 3.881.031.999

Lucro líquido por ação 0,02 0,02

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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UNIMED PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. |  BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais)

Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011

Circulante 2.935 15.689 Circulante 167 380

Disponível 12 19 Contas a pagar 167 380

Caixa e bancos 12 19 Obrigações a pagar 162 192

Aplicações 2.614 15.578 Encargos trabalhistas 5 1

Aplicações 2.614 15.578 Impostos e Contribuições - 187

Títulos e créditos a receber 309 92 Patrimônio líquido 18.903 15.309

Títulos e créditos a receber 82 - Capital social 20.000 15.000

Créditos tributários e previdenciários 227 92 Reserva de lucros 340 309

Ativo não circulante 16.135 - Prejuízos acumulados (1.437) -

Realizável a longo prazo 16.135 -

Aplicações 16.135 -

Total do ativo 19.070 15.689 Total do passivo 19.070 15.689

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. |  BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais)

2012 2011 2012 2011

Ativo Circulante 188.205 217.519 Passivo Circulante 195.796 148.600

Disponível 5.143 3.030 Provisões técnicas de operações de assistência á saúde 127.632 100.294

Aplicações 132.290 180.508 Provisão para Remissão 1.689 124

Provisão de Sinistros a Liquidar 39.950 22.153

Crédito de operações com planos de assistência à saúde 4.732 3.537 Provisão de Sinistros Ocorridos e não avisados 85.993 78.017

Prêmio a Receber 4.699 3.413 Débitos de operações de assistência à Saúde 3.343 2.595

Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 33 124 Comercialização sobre operações 3.301 1.581

Despesas Diferidas 2.580 1.575 Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 2 1.014

Créditos Tributários e Previdênciários 39.835 27.777

Bens e Títulos a Receber 3.625 1.092 Provisões 40.778 30.262

Tributos e contribuições a recolher 2.761 2.422

Ativo não circulante 270.278 136.312 Débitos diversos 21.282 13.027

Realizável a longo prazo 234.754 118.796 Passivo não circulante 48.749 31.225

Aplicações 192.325 92.725 Provisões técnicas de operações de assistência a saúde 2.264 2.961

Créditos Tributários e Previdênciários 14.395 9.572 Provisões 37.130 23.179

Valores e bens 28.034 16.499 Tributos e contribuições a recolher 2.741 713

Débitos diversos 6.614 4.372

Investimentos 17.452 899

Participações societárias - Investimentos no País 17.452 899 Patrimônio líquido 213.938 174.006

Imobilizado 17.843 16.312 Capital social 94.335 67.335

Reservas

Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares / Não Odontológicos 12.283 12.128 Reservas de lucros 117.866 106.662

Bens Móveis - Não Hospitalares / Não Odontológicos 5.378 3.937 Ajustes de avaliações patrimoniais 1.737 9

Outras Imobilizações - Não Hospitalares / Não Odontológicas 182 247

Intangível 229 305

Total do ativo 458.483 353.831 Total do passivo 458.483 353.831

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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UNIMED SEGURADORA S.A. |  BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais)

Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011

Circulante 620.621 559.774 Circulante 639.533 562.497

Disponível 11.852 8.195 Contas a pagar 13.657 12.473

Caixa e Bancos 11.852 8.195 Obrigações a pagar 9.227 6.599

Aplicações 563.528 508.570 Impostos e encargos sociais a recolher 1.914 3.891

Créditos das operações com seguros e resseguros 19.349 16.022 Encargos trabalhistas 2.516 1.983

Prêmios a receber 17.439 10.748 Impostos e contribuições 11.922 14.683

Operações com seguradoras 1.700 5.271 Débitos de operações com seguros e resseguros 6.248 5.036

Operações com resseguradoras 210 - Prêmios a restituir 566 481

Outros créditos operacionais - 3 Operações com seguradoras 631 1.578

Créditos das operações com previdência complementar 409 407 Operações com resseguradoras - 81

Valores a receber 409 407 Corretores de seguros e resseguros 5.051 2.896

Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas 300 - Débitos das operações com previdência complementar - 4

Títulos e créditos a receber 23.096 23.528 Operações com repasses - 4

Títulos e créditos a receber 7.272 5.160 Depósitos de terceiros 6.644 1.558

Créditos tributários e previdenciários 15.824 18.368 Provisões técnicas - Seguros 77.556 57.908

Outros créditos 356 172 Pessoas 77.556 57.908

Despesas antecipadas 42 105 Vida com cobertura por sobrevivência 21.698 16.802

Custo de aquisição diferidos 1.689 2.775 Provisões técnicas - Previdência complementar 501.808 454.033 

Seguros e resseguros 1.689 2.775 Planos bloqueados 1.022 2.327

Ativo não circulante 578.002 438.573 Planos não bloqueados 68.184 58.514

Aplicações 269.214 180.238 PGBL 432.602 393.192

Títulos e créditos a receber 42.102 35.145 Passivo não circulante 96.022 75.146
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UNIMED SEGURADORA S.A. |  BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais)

Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011

Créditos tributários e previdenciários 13.599 12.268 Contas a pagar 5.104 2.978

Depósitos judiciais e fiscais 28.503 22.877 Obrigações a pagar 125 368

Empréstimos e depósitos compulsórios 9 5 Tributos diferidos 4.979 2.610 

Custo de aquisição diferidos 1 277 Outras contas a pagar 195 195

Seguros e resseguros 1 277 Provisões técnicas - Seguros 13.764 12.124 

Investimentos 233.261 189.753 Pessoas 13.764 12.124

Participações societárias - financeiras 232.872 189.344 Vida com cobertura por sobrevivência 93 67

Imóveis destinados a renda 383 399 Provisões técnicas - Previdência complementar 33.353 21.820

Outros investimentos 6 10 Planos bloqueados 148 136

Imobilizado 30.377 29.526 Planos não bloqueados 31.502 20.146

Imóveis 24.321 24.978 PGBL 1.703 1.538

Bens móveis 5.725 4.385 Outros débitos 43.513 37.962

Outras imobilizações 331 163 Provisões judiciais 43.513 37.962

Intangível 3.038 3.629 Patrimônio líquido 463.068 360.704

Outros intangíveis 3.038 3.629 Capital social 253.197 253.197

Aumento de capital (em aprovação) 24.968 -

Reservas de capital 814 915

Reservas de lucros 180.589 106.578

Ajustes de Avaliação Patrimonial 3.503 14

(-) Ações em tesouraria (3) -

Total do ativo 1.198.623 998.347 Total do passivo 1.198.623 998.347

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras

Ao

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

São Paulo - SP

Examinamos as demonstrações financeiras da Unimed Seguradora S.A. (“Seguradora”), que compreendem 

o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 

abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos f luxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim 

como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 

A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 

demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 

supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles internos que ela determinou 

como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 

independentemente se causada por fraude ou erro. 

RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES:

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base 

em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 
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requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o 

objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 

respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados 

dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 

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

os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeira da 

Seguradora para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins 

de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. Uma auditoria inclui, também, 

a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 

Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

OPINIÃO:

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Unimed Seguradora S.A. em 31 de dezembro de 2012, 

o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 

Privados - SUSEP.
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ÊNFASE:

Sem alterar nossa opinião descrita no parágrafo anterior, chamamos a atenção para a Nota Explicativa n° 

18e, que menciona que a sua controlada Unimed Seguros Saúde S.A., na qual a Seguradora participa com 99,99% 

do capital social, questiona judicialmente a incidência da contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados 

às cooperativas de serviços médicos.

A Administração das Seguradoras e seus assessores jurídicos são de opinião que são remotas as chances de 

perda na resolução final deste processo, e, por conseguinte, os valores não recolhidos não foram provisionados.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2013

KPMG Auditores Independentes

CRC 2SP014428/O-6

Fernando Antonio Rodrigues Alfredo Leonardo de Assis Portugal

Contador CRC 1SP252419/O-0 Contador CRC RJ-079932/O-1
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