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Chegamos ao nosso trigésimo ano de existência 
tendo muito a celebrar em resultados e 
realizações, como se verá ao longo deste 
relatório. Em 2018, consolidamos um novo 
ciclo de crescimento. Registramos o segundo 
ano consecutivo de desempenho positivo em 
todos os segmentos, elevando em 17,9% nosso 
lucro líquido consolidado.

Merece nota especial o resultado operacional 
consolidado, que cresceu 49,1% no ano, 
alcançando R$ 170,7 milhões  e tornando-se o 
principal componente do lucro líquido.

Um fator decisivo para construir tais resultados 
foi a redução sustentada da sinistralidade, 
em trajetória de queda desde 2016. Tão 
importantes quanto os resultados já alcançados 
são as transformações que vão balizar o futuro. 

Iniciamos o 30º ano de vida com um propósito 
renovado – Colaborar para transformar e 
viabilizar um futuro saudável para as pessoas, 
as instituições e o Brasil. 

Essa definição estratégica se desdobra em 
uma nova assinatura de marca — Cuidar 
para transformar —, e em nova formulação 
para os atributos que nos definem, como 
pilares da marca: somos Especialistas em 
Cuidar; cultivamos e valorizamos nosso DNA 
cooperativista; promovemos a Inovação de 
Impacto; e temos como fundamento Solidez e 
Confiança.

No centro da nova visão estratégica da Seguros 
Unimed está a meta de tornar-se uma das 

dez maiores seguradoras do país até 2021 – 
o que exigirá um crescimento continuado e 
sustentável acima do mercado de 2019 até 21. 

Para alcançar tal meta, reafirmamos um 
pilar de nossa estratégia: a centralidade  do 
Sistema Unimed, em particular, e do sistema 
cooperativista e do complexo da Saúde, 
em geral, como públicos prioritários para 
o oferecimento de nossos serviços. Afinal, 
nascemos nesse meio e o conhecemos melhor 
do que ninguém.

Acreditamos que este é o momento propício 
para investir e semear o futuro, ainda que o 
cenário econômico abrigue incertezas. Para 
realizar tudo isso — e o que virá pela frente 
—, contamos com uma qualificada e engajada 
equipe de colaboradores. Foi com grande 
satisfação, portanto, que tivemos em 2018 a 
notícia da inclusão da Seguros Unimed entre 
as 150 Melhores Empresas para se Trabalhar 
no Brasil.

Da mesma forma, recebemos com alegria 
duas certificações muito importantes: a ISO 
9001:2015, padrão internacional de qualidade 
de processos; e a RN 277 do Programa de 
Acreditação de Operadoras da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), no nível Ouro — o 
mais alto do programa

Podemos olhar para a frente com otimismo 
e confiança. Estão todos — colaboradores, 
clientes e nossos públicos de interesse —, 
convidados a participar desta jornada. 

A Seguradora Mensagem da Diretoria
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Em 2018, a Seguros Unimed completou 29 anos de atuação e iniciou seu 30º ano de existência 
com um propósito renovado e uma clara orientação para o futuro (leia mais sobre Propósito, Visão 
e Posicionamento de Marca no subcapítulo Estratégia 2019/21.

Essas defi nições estratégicas, renovadas ao se fechar a terceira década da Companhia, consolidam 
nosso posicionamento como a seguradora de referência para o Sistema Unimed, as cooperativas e 
toda a área da Saúde.

Para avançar nessa jornada, a Seguros Unimed amplia seus negócios e investe em modelos 
inovadores de cuidado, ferramentas de melhoria de gestão, novas tecnologias e inovação em geral, 
com a ambição de tornar-se uma seguradora plenamente ambientada no mundo da economia 
digital que se desenha para as próximas décadas.

A seguir, imagens e fatos que marcaram os principais momentos da trajetória da companhia em 
2018 e em toda a sua história .

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

• Saúde
• Odontologia
• Vida
• Previdência Privada
• Ramos Elementares

A Seguradora Perfil da Empresa
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Esses princípios passaram por uma discussão e redefinição ao longo de 2018, de forma que a 
Companhia chegou a 2019 (e entrou em seu 30º ano de existência) com novas formulações de 
negócio, propósito, visão e posicionamento de marca.

As novas formulações vão ser sintetizadas a seguir. Saiba mais sobre o processo que levou à sua 
redefinição no subcapítulo Estratégia 2019/21.

Propósito
Colaborar para transformar e viabilizar um futuro saudável para as pessoas, 
as instituições e o Brasil.

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

Visão
Estar entre as dez maiores seguradores do país até 2021, crescendo de forma 
sustentável e acima do mercado.

Assinatura
Cuidar para Transformar

Posicionamento
Ser a marca especialista em saúde física e financeira, referência em proteção 
e inovação para o Sistema Unimed, as cooperativas e o Sistema de Saúde, 
que atua de forma colaborativa, com impacto positivo para além do negócio.

A Seguradora Princípios Norteadores
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Canal de Orientações e Denúncias

Em 2018, a Companhia reestruturou por 
completo seu Canal de Orientações e Denúncias, 
com o objetivo de oferecer aos públicos 
interno e externo a garantia do anonimato dos 
denunciantes e da independência na apuração 
dos problemas relatados.

O Canal foi terceirizado, com sua operação 
entregue a um prestador de serviços 
especializado. Além disso, passou a funcionar 
em regime 24 horas/ 7 dias da semana, uma vez 
que cerca de 60% das denúncias e reclamações 
nesse tipo de canal são feitas fora dos horários 
de expediente ou nos finais de semana.

Os denunciantes podem escolher o meio 
para apresentar seu relato: por telefone 0800 
com atendimento presencial, por mensagem 
gravada ou via internet. Os casos são apreciados 
por um Comitê de Conduta Ética formado por 
representantes das áreas de Gestão de Riscos, 
RH, Compliance e Ouvidoria.

Denúncias externas e internas são apuradas 
separadamente, e o Canal tem mecanismos 
para manter em sigilo, durante sua apuração, 
mesmo as denúncias que sejam eventualmente 
feitas contra alguèm da área de Compliance ou 
um de seus próprios integrantes.

Programa de Integridade

Até o final de 2019, a Seguros Unimed pretende 
ter um Programa de Integridade ativo, tratando 
das questões relacionadas ao tema que se 
apresentam no dia a dia da Companhia.

Um primeiro passo nessa direção foi dado 
em dezembro de 2018, com a realização 
de um diagnóstico sobre questões de ética 
e compliance. A criação do Programa de 
Integridade foi aprovada pela direção da 
Seguradora e foi incluída na torre de projetos 
para 2019, como iniciativa vinculada ao 
Planejamento Estratégico.

Remuneração Variável

Outro avanço concretizado em 2018 foi a 
vinculação de uma parcela da remuneração 
variável (participação nos resultados) dos 
colaboradores da Seguros Unimed à exigência 
de que esses colaboradores tenham feito com 
sucesso uma trilha de treinamentos por EAD 
(Educação à Distância) sobre temas de ética e 
compliance.

Os treinamentos vinculados dizem respeito à 
prevenção de fraudes; prevenção da lavagem 
de dinheiro; lei anticorrupção; o código de 
conduta ética da Companhia; e à segurança da 
informação. O colaborador só poderá receber 
uma parcela da remuneração variável a que 
teria direito se os resultados atingirem a meta, 
depois de completar todos esses treinamentos 
EAD obrigatórios.

Os agentes de conformidade têm um duplo 
papel: testar, na ponta, a efetividade do 
ambiente de controle (compliance officers) e 
fazer auditoria de qualidade.

Estrutura e Órgãos de Governança

Acionistas

A Unimed Seguradora S.A. é uma sociedade 
anônima de capital fechado, cuja controladora 
majoritária, com 82,86% das ações, é a Unimed 
Participações Ltda. A estrutura societária é 
composta ainda por pessoas físicas e jurídicas, 
integrantes do Sistema Unimed. Os acionistas 
reúnem-se em Assembleia Geral uma vez ao 
ano.

A Seguros Unimed atua de forma equilibrada e coerente em seus negócios, de acordo com as 
melhores práticas da governança corporativa. Tem como prioridade a qualidade de seus serviços 
e o respeito aos seus públicos de relacionamento — sejam acionistas, clientes, colaboradores ou 
fornecedores. Age de maneira ética, responsável e transparente, principalmente na prestação de 
contas, garantindo a sustentabilidade da empresa.

A Seguradora Governança Corporativa

colaboradores treinados pela 
Seguros Unimed para a função 
de agentes de conformidade 
em 2018

31
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Conselho de Administração

O Conselho de Administração é responsável 
pela orientação geral dos negócios da empresa, 
pela aprovação orçamentária, pela eleição e 
pela fiscalização dos membros da Diretoria 
Executiva.

Formado por nove membros – dois deles 
conselheiros independentes –, o Conselho 
tem mandato de dois anos, com possibilidade 
de reeleição. As reuniões ocorrem a cada dois 
meses.

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

Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é responsável pela gestão 
e pela estratégia dos negócios, sendo eleita 
pelo Conselho de Administração para mandato 
de três anos, com possibilidade de reeleição. A 
Diretoria Executiva é formada por presidente e 
quatro diretores.

Superintendências

Executivos assessoram a Diretoria Executiva 
na gestão dos negócios e no cumprimento das 
metas acordadas. A companhia encerrou 2018 
com 11 superintendências.

• Pessoas, Processos e Qualidade
• Jurídica, Governança e Relações 

Institucionais
• Tecnologia
• Informação, Inovação e Novos Negócios
• Estratégias e Projetos
• Produtos e Marketing
• Gestão do Cliente
• Provimento – Saúde, Vida, Previdência 

e RE
• Vendas e Relacionamento
• Técnica e Atuarial
• Financeira e Administrativa

Estruturas de Apoio

As estruturas de apoio para a boa prática 
da governança da Seguros Unimed se 
mantiveram as mesmas do ano anterior: 
Auditoria Independente, Auditoria Interna, 

Ouvidoria, Compliance e Gestão de Riscos e 
Relacionamento com Acionistas.

Auditoria independente

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

Ouvidoria

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

Auditoria Interna

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

Áreas de Governança Corporativa, Compliance, 
Gestão de Riscos e Controles Internos

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

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

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

Equipe responsável por atender e disseminar 
as informações da Companhia a acionistas, 
potenciais acionistas e outros stakeholders. 

Comitês e Comissões

Comitês

Como boa prática de governança, a 
Seguros Unimed conta com os comitês 
de assessoramento à Diretoria Executiva e 
Conselho de Administração. São constituídos 
pelos membros da Diretoria Executiva, 
Superintendentes, Presidente e Vice-
Presidente do Conselho de Administração, 
além de convidados de áreas específicas.

Os comitês são: Produtos e Clientes, 
Investimento, Governança, Riscos e Compliance, 
Conduta Ética e Auditoria.

Comissões

São grupos multidisciplinares para estudos 
de cunho operacional, possibilitando ampla 
discussão do tema abordado.

Duas novas Comissões foram criadas em 
2018: a Comissão de Gerenciamento de 
Crises e a Comissão de Prevenção a Fraudes. 
A área de controles internos, que dá suporte 
à Comissão de Gerenciamento de Crises, está 
reestruturando a estratégia de continuidade 
da Companhia, um trabalho iniciado em 2018. 
Para tanto, está em marcha uma revisão do 
Plano de Continuidade dos Negócios (PCN).

Para 2019, está prevista a criação de mais duas 
Comissões: a Comissão de Gerenciamento 
de Riscos e a Comissão do Índice de 
Desenvolvimento da Saúde Suplementar — o 
IDSS, principal indicador utilizado pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Segurança da Informação

O tema da Segurança da Informação permeia 
cada vez mais todas as áreas da Companhia, 
à medida em que ela se transforma para se 
tornar sempre mais digital. Além de palestras e 
treinamentos pontuais sobre o assunto feitos 
em 2018, a Seguros Unimed está embarcando, 

em 2019, num grande projeto de reestruturação 
da Segurança da Informação na Companhia.

Faz parte desse projeto, já aprovado, a 
adequação de todos os processos e normas 
da Companhia à Lei Geral de Proteção de 
Dados, que, por lei, tem de ser implementada 
até agosto de 2020. Trata-se de uma mudança 
abrangente que afetará profundamente a 
maneira como a Seguradora se relaciona com 
seus clientes e demais parceiros comerciais.

Dispositivos de transparência e garantia 
do direito à privacidade, incorporados à Lei 
Geral de Proteção de Dados, vão transformar 
o arcabouço de operação das empresas e 
demandar novos modelos de contratos com 
prestadores e clientes.

Com essa perspectiva, desde já todos os 
projetos da Seguros Unimed no mundo digital 
– sejam eles plataformas, portais ou programas 
de reforço da infraestrutura de informática –, 
levam em conta a mudança à vista e embarcam, 
a partir de sua concepção, os preceitos da Lei 
Geral de Proteção de Dados.

Cadeia de Valor

Para operar com qualidade e eficiência, a 
Seguros Unimed se relaciona com diversos 
públicos:

• Colaboradores
• Acionistas
• Sistema Unimed
• Clientes
• Corretores
• Rede de atendimento
• Órgãos reguladores e entidades 

setoriais

Na presente seção e nos demais capítulos deste 
Relatório, detalhamos nosso relacionamento e 
parcerias com os elos dessa cadeia de valor, 
fundamental para o sucesso da Companhia.
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A Seguros Unimed revisou seu Planejamento 
Estratégico em 2018 de maneira a voltá-
lo para uma nova visão de futuro e para as 
metas desafiadoras que se propõe a atingir. 
O novo modelo de planejamento reflete a 
visão estratégica arrojada projetada para o 
futuro próximo, à luz da renovada trajetória de 
crescimento da Companhia, consolidada em 
2018.

A Seguros Unimed tem, como centro de sua 
nova visão, tornar-se uma das dez maiores 
seguradoras do país até 2021 – um alvo 
que exige crescer, de forma continuada e 
sustentável.

Cabe ao novo modelo de Planejamento 
Estratégico dar clareza à jornada, mostrando 
os melhores caminhos e disseminando a 
informação necessária, de forma a assegurar 
a execução dos planos e estratégias setoriais, 
decorrentes do desdobramento dessa grande 
visão, pelas diversas áreas da Seguradora.

Maratona de alinhamento

Na primeira etapa desse trabalho, a área de 
Planejamento Estratégico da Seguradora 
promoveu, em 2018, mais de 150 reuniões 
de alinhamento da estratégia com 
dirigentes e colaboradores em posições de 
responsabilidade.

Todos os níveis relevantes da hierarquia 
foram convidados para esses encontros – 
desde o Conselho, o presidente, diretores 
e superintendentes até os gestores e 
coordenadores, que se encarregaram de 
disseminar por suas equipes o novo mapa 
estratégico.

O Plano Estratégico 19/21 foi também 
publicado em formato eletrônico, em um site 
web ao qual todos os colaboradores tiveram 
acesso. No site, puderam conferir não só a 
visão estratégica mais ampla, mas também 

detalhes das estratégias setoriais das diversas 
áreas, cada uma delas com um responsável, um 
indicador e uma meta.

O Grupo de Execução da Estratégia

Para assegurar a concretização do Plano, 
foi criado no começo de 2019 um Grupo de 
Execução da Estratégia, composto por cerca 
de 70 colaboradores da Seguradora até o 
nível gerencial. Uma vez por mês, o Grupo faz 
uma reunião de um dia inteiro, no auditório da 
Companhia, na qual é avaliado o cumprimento 
das metas de todas as áreas no período anterior.

A metodologia Balanced Score Card (BSC) 
foi a escolhida para desenvolver e continuar 
avaliando o andamento do Plano Estratégico. 
Esse acompanhamento muito próximo da 
execução é fundamental para que as metas 
estipuladas até 2021 sejam realmente 
alcançadas.

Gestão de projetos

Ao lado do Plano Estratégico, a Seguros 
Unimed decidiu em 2018 reforçar também 
sua estrutura de gestão de projetos, de forma 
a poder acompanhar com instrumentos 
mais robustos algumas estratégias setoriais 
complexas, que envolvem mais de uma área e 
tem caráter estruturante

Evolução da marca

A reorientação estratégica da Seguros 
Unimed nos últimos anos foi respaldada 
pelo desenvolvimento, em 2018, de um novo 
posicionamento de marca, uma evolução na 
identidade da Companhia e uma linguagem 
visual renovada.

As mudanças abrangeram novas formulações 
do negócio, do propósito e da visão da 
Seguradora, que ressaltam sua dupla vocação 
para ajudar a cuidar da saúde física e da 
proteção financeira de seus clientes finais, bem 
como uma afirmação inequívoca dos objetivos 
de crescimento e da orientação para o futuro 
da Companhia.

O reposicionamento da marca destaca ainda 
a importância da inovação e a centralidade 
do Sistema Unimed, das cooperativas e do 

A Seguradora Estratégia 2019/21

reuniões de alinhamento 
com dirigentes e colaboradores 
foram feitas em 2018 para 
disseminar a Estratégia 19/21 
pela Companhia

+150
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sistema de saúde nas atividades da Seguradora. 
Da mesma forma, manifesta a disposição de 
perseguir impactos positivos que vão além do 
negócio.

A seguir, as novas formulações de marca e 
identidade

Os atributos atualizados reafirmam a essência 
da versão anterior — resumida em cuidar, 
cooperar, inovar e fortalecer o modelo de 
gestão —, numa linguagem que expressa 
melhor a nova estratégia. A seguir, os pilares 
em sua nova versão:

• Especialistas

O que diferencia a Seguros Unimed no mercado: 
ser uma especialista no cuidado de longo prazo 
com a saúde e a proteção financeira, o que se 
manifesta em seu pertencimento ao Sistema 
Unimed e na busca de soluções para o setor de 
Saúde.

• Confiança

O ativo mais importante de uma seguradora 
é sua capacidade de transmitir confiança, 
ancorada na solidez de uma marca que cuida 
da saúde e protege o patrimônio dos que 
recorrem a seus produtos e serviços.

• Inovação

A Seguros Unimed entende que precisa 
transformar-se e inovar em todos os campos, 
para tornar-se referência em suas áreas de 
atuação e liderar mudanças que tenham 
impacto positivo além do negócio.

• DNA Cooperativista

A Seguros Unimed valoriza sua origem no 
sistema cooperativista, reafirmada na visão 
de mercado que prioriza o Sistema Unimed e 
as cooperativas, e ainda na forma colaborativa 
de atuar, compartilhando aprendizados de um 
jeito sempre plural e coletivo.
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A Seguros Unimed alcançou em 2018 dois 
marcos importantíssimos para a consolidação 
sistêmica da Companhia: a certificação 
ISO 9001:2015 —  uma norma reconhecida 
internacionalmente, utilizada para comprovar 
a capacidade de fornecer produtos e serviços 
que atendem às necessidades dos clientes e 
aos requisitos legais e regulatórios aplicáveis 
e acreditação RN 277 pelo Programa de 
Acreditação de Operadoras da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), que incentiva a 
melhoria continua na qualidade assistencial de 
saúde suplementar e avaliação da adequação e 
da eficiência dos serviços.

No caso da ANS, a Seguros Unimed foi 
acreditada no nível Ouro, o mais alto, tendo 
atingido a pontuação geral de 96,92 num 
máximo de 100.

Os certificados representam o duplo 
reconhecimento — nacional e internacional 
— do modelo de gestão da Seguradora e da 
eficiência de seus modelos operacionais.

Os processos de certificação da Seguros 
Unimed finalizados em 2018 exigiram:

As novas certificações também são resultado 
do Programa Qualifica, que busca capacitar 
colaboradores nas melhores práticas de gestão, 
liderança e melhoria de processos, alinhando a 
Companhia e demais integrantes do Sistema 
Unimed.

Nesse período, foi feita uma intensa mobilização 
para o treinamento e capacitação de colaboradores 
e gestores, por meio de workshops e auditorias 
internas de preparação e capacitação — por 
exemplo, 120 colaboradores foram capacitados 
como facilitadores do sistema de gestão.

Para certificar a Seguros Unimed  junto à ISO 
e à ANS, centenas de colaboradores foram 
chamados a participar:  

Ao fim dessa jornada, os auditores da entidade 
certificadora DNV-GL destacaram como pontos 
positivos a transparência e o comprometimento 
das áreas auditadas. Reforçaram ainda 
a percepção de melhoria contínua nos 
apontamentos do ciclo diagnóstico e na visão 
sistêmica da Companhia.

Em 2019, a Seguros Unimed está ampliando 
a abrangência de suas certificações com a 
inclusão da norma ISO 31000 — Gestão de 
Riscos e Compliance, o que exigirá um novo 
ciclo de auditorias internas e externas.

Programa Qualifica

Os produtos diretos gerados pelo programa 
incluem: 

A Seguradora Certificações e Programa Qualifica

de treinamentos
presenciais

de capacitação e 
formação de auditores 
internos

workshops e palestras

360 horas

40 horas

25

foram capacitados como auditores
de Qualidade e Riscos

participaram das auditorias 
de certificação

participaram de palestras 
workshops de preparação

30
420
680

macro processos 
corporativos produzidos

subprocessos mapeados

documentos publicados 
e validados

indicadores desenvolvidos 
e validados

16
400
1.420
444
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Programa de Informação de Negócios

Ao lado do Plano EstratégOs processos 
de transformação digital abrem novas 
possibilidades de tratamento e uso de dados 
e informações para dar respaldo às equipes de 
negócios.

A Seguros Unimed buscou explorar essas 
possibilidades em 2018, a partir de uma visão 
estratégica: capacitar áreas autônomas e 
colaborativas de inteligência da informação, 
capazes de atender às demandas de negócios 
da Seguradora.

O Programa de Informação de Negócios (PIN) 
que resultou desse esforço dedicou-se a 
desenvolver painéis de gestão totalmente 
digitais para projetos e áreas diversas da 
Companhia, e a capacitar as equipes de ponta 
a desenvolver por si mesmas as ferramentas 

digitais de que venham a necessitar. Equipes 
foram formadas nas duas vertentes do 
programa:

• Análise de Negócios, com especialistas 
alocados em projetos e ações desdobrados 
do Planejamento Estratégico;

• Informações para o Negócio, na qual se 
promove a autonomia das áreas para 
extrair e tratar dados, capacitando-as a 
criar seus próprios painéis

Em 2018, foram desenvolvidos no Programa de 
Informação de Negócios (PIN) 112 painéis de 
gestão digitais. Foi feito ainda um diagnóstico 
preliminar para o Programa de Governança 
de Dados da Seguradora saiba mais em 
Inovação de impacto –> Modernização da base 
tecnológica
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Parceria para atenuar perdas

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

O modelo de negócios do seguro envolve 
indivíduos ou entidades (segurados) que pagam 
um montante fixo, em intervalos regulares 
(prêmio), a um fundo comum (plano de seguro). 
Esses recursos são utilizados para indenizar 
um ou mais segurados, vítimas de um evento 
inesperado (pagamento de sinistro). Para tanto, 
o evento deve atender a condições predefinidas 
em contrato (escopo de cobertura).

Tanto a seguradora como o segurado são 
afetados, à sua maneira, pela possibilidade de 
o evento ocorrer e pelas suas consequências. 
Além disso, os riscos inerentes a um evento 
envolvem múltiplos fatores. Por exemplo, 
o seguro de acidentes considera a idade, o 

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

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

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

A Seguradora Modelo de Negócios
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Atuação Seguros Unimed

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

Inovação Proteção
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Capital Natural
• Consumo de energia: 890.108,46 kwh
• Consumo de energia por colaborador: 705 kwh
• Redução de consumo de energia: 8%

Capital Manufaturado
• Prédios Matriz: 2
• Número de Escritórios Regionais: 22

Capital Humano
• Número de colaboradores: 1262
65% mulheres e 35% homens

Capital Social e de Relacionamento
• Número de clientes: R$ 6.0 milhões
• Número de fornecedores: 818

Capital Intelectual
• Treinamento para colaboradores
• Know-how de gestão de riscos em hospitais, clínicas, etc.
• Ferramentas e Metodologias para Gestão de Riscos
• EAD combate a fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e

Workshop sobre segurança da informação

Capital Financeiro
• Prêmio ganho/contribuições consolidadas: R$ 3.0 milhões 
• Investimento em projetos do Meio Ambiente: R$ 321 mil
• Investimento em treinamentos: R$ 1.9 milhões

Capital Natural
Emissões de GEE: Escopo 1 (105.21 tCO2e); Escopo 2
(68.98 tCO2e); Escopo 3 – (611 tCO2e)

Capital Manufaturado
• Resíduos gerados: 19 mil kg
• Impressões: 1.4 mil

Capital Humano
• Porcentagem de mulheres no cargo de gestão: 35%
• Índice de rotatividade: 16%

Capital Social e de Relacionamento
• Patrocínios: R$ 2.5 milhões
• Apoio a esportes: R$  440 mil 
• Investimentos sociais: R$ 317 mil
• Beneficiários do programa de voluntariado: 2.457 mil
• Número de beneficiários de projetos sociais: 1.557 mil

Capital Financeiro
• Sinistros retidos: R$ 2.2 bilhões (índice de sinistralidade: 73.5%)  
• Lucro líquido: R$ 146.3 milhões
• Investimento em treinamentos: R$ 1.9 milhões
• Valor direcionado a colaboradores: R$ 162.0 milhões
• Impostos pagos a governos: R$ 4.7 milhões

Capital Intelectual

Beneficiários de
Seguro Saúde

e Odonto

515.303
De exames,
consultas

e internações

13.954.407
De beneficiários

dos ramos
elementares

29.537
De beneficiários

do seguro
de vida

4.041.620
De beneficiários
de previdência

89.330
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O ano de 2018 foi marcado pelas incertezas de 
um período eleitoral de alta imprevisibilidade 
e um cenário econômico ambíguo, em que 
sinais de recuperação incipiente não foram 
acompanhados por uma melhora consistente 
de índices importantes para os negócios, como 
os de emprego e renda.

Já no começo do ano, a Diretoria Executiva da 
Seguros Unimed lançou um desafio interno: 
a Companhia não deveria ficar esperando 
a resolução das incertezas políticas e 
econômicas, mas sim tomar iniciativas para 
reforçar sua posição competitiva.

Essa postura combinou-se com os primeiros 
frutos das diretrizes estratégicas adotadas a 
partir de 2016/2017 – em particular, a eleição do 
Sistema Unimed e do mercado cooperativista 
como público-alvo prioritário da Seguradora 
e uma reestruturação profunda da gestão 
dos negócios – para produzir os resultados 
alcançados no ano, muito bons por qualquer 
ângulo de análise.

Em 2018, a Companhia tomou decisões de 
investimento importantes, que deram a partida 
em projetos estruturantes de renovação de 
sistemas de tecnologia e na criação de uma 
empresa de asset management – a InvestCoop 
– para atender as demandas do Sistema 
Unimed na gestão de ativos financeiros.

De fato, os dispêndios de investimento quase 
dobraram em relação ao que vinha sendo feito, 
numa demonstração de que as incertezas 
não foram obstáculos para que a Seguradora 
investisse na sua transformação organizacional 
e tecnológica, olhando para as demandas do 
futuro próximo e de médio prazo.

Os números de 2018 são a evidência da 
consolidação de um novo ciclo de crescimento 
da Companhia, com incremento dos prêmios 
em todos os negócios. É importante ressaltar 
que todos os ramos de negócio da Seguradora 
tiveram resultado positivo pelo segundo ano 
consecutivo – com destaque para os segmentos 
de Saúde, Odontológico e Previdência – o que 
resultou em um crescimento de quase 18% 
do lucro líquido consolidado (para todos os 
segmentos).

Resultado operacional

Cresceu 49,1% no ano graças, em boa 
parte, ao controle da sinistralidade e das 
despesas administrativas, atingindo resultado 
operacional consolidado de R$ 170,7 milhões. 
Em dois anos, esse indicador recuperou-se em 
241,4%.

Sinistralidade

Em queda pelo terceiro ano consecutivo, com 
uma redução acumulada de 7,34 % no período 
para o índice consolidado. Se considerado 
apenas o ramo Saúde, a redução acumulada em 
três anos (desde 2015) é de 9,1%.

Lucro líquido

No valor de R$146,3 milhões, com crescimento 
de 17,9% no exercício e de 202,3% desde 
2015. O contexto mais importante é de que 
o crescimento do lucro líquido se deu num 
cenário de queda substancial das taxas 
de juros em 2018, o que reduziu o peso 
do componente financeiro e ressaltou na 
importância do resultado operacional positivo 
para a composição final do lucro.

Retorno ao acionista (ROAE)

Retorno ao acionista (ROAE) de 13,61%, um 
resultado que superou em 212,7% a taxa Selic 
média do ano, de 6,4%. Este resultado também 
está ancorado na melhora sustentável do 
resultado operacional da Companhia.

Valorização das Ações

De 114,39% no ano, número superior a 
indicadores do mercado como CDI, dólar, 
poupança e Ibovespa. O lote de mil ações da 
Seguros Unimed atingiu o valor de R$ 221,96 
no fechamento de 2018.

A Seguradora Desempenho Econômico-Financeiro
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1.564,2

2.458,7
2.715,2 2.652,7

2.923,8

3.260,8

Evolução do faturamento consolidado e contribuições
R$ milhões (2013 a 2018)

201820172016201520142013

108,5%
cresimento em

cinco anos

Em 2018, a arrecadação da 
Companhia seguiu em alta
para todos os segmentos de 
negócios, com expansão de 
11,5% no consolidado.

79,29%

85,06%
89,20%

84,06%
81,72%

80,10%

71,11%

77,09%
80,82%

76,50%
74,18% 73,48%

Evolução da sinistralidade consolidada e no ramo Saúde
em % do prêmio ganho (2013 a 2018)

201820172016201520142013

Ramo Saúde

Índice Consolidado 7,34p.p.
redução obtida 

em 3 anos

Desde 2015, diversas medidas
aumentaram a eficiência
assistencial da Companhia e
reduziram em 9,10p.p. a 
sinistralidade do ramo Saúde,
influenciando o consolidado.

11,80%
12,01%

10,77%

11,64% 11,61%
11,27%

Evolução das despesas administrativas consolidadas
em % do prêmio ganho (2013 a 2018)

201820172016201520142013

346milhões

R$

total das despesas
administrativas

em 2018

Com a diretriz estratégica de
aumentar sua eficiência
operacional, a Companhia 
mantém as despesas
administrativas em patamares
estáveis e controlados, em 
proporção ao premio ganho.
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118,2

28,8
-51,1

50,0

114,5

170,7

Evolução do resultado operacional consolidado
R$ milhões (2013 a 2018)

201820172016201520142013

241,4%
recuperação em

dois anos

Medidas para controle da
sinistralidade e das despesas 
administrativas fomentaram
o resultado operacional
(+49,1% no ano), tornando-o
o principal componente do 
lucro líquido consolidado.

1.321,0
1.523,4

2.230,4

2.720,6

3.184,1

3.787,1

Evolução da carteira de aplicações financeiras
R$ milhões (2013 a 2018)

201820172016201520142013

186,7%
cresimento em

cinco anos

Acarteira administrada pela
Seguradora cresceu 18,9%
em2018. Do total de recursos,
R$2,22 bilhões (ou 58,7%)
constituem o patrimônio dos 
fundos de previdência privada.

97,3

70,8

48,4

104,7

124,1

146,3

Evolução do lucro líquido consolidado
R$ milhões (2013 a 2018)

201820172016201520142013

202,3%
cresimento
desde 2015

Pelo segundo ano consecutivo,
todos os ramos contribuíram
para o lucro líquido da
Companhia, que cresceu
17,9% no exercício. A alta foi
motivada pelo crescimento do
resultado operacional.
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562,3
627,7

697,8

840,8

988,6

1.161,0

Evolução do patrimônio líquido consolidado
R$ milhões (2013 a 2018)

201820172016201520142013

106,5%
cresimento em

cinco anos

O patrimônio líquido (PL) da 
Companhia cresce de forma
sustentável, tendo registrado
aumento de 17,4% em 2018
e ultrapassado a marca de 
R$ 1 bilhão..

Ramo Saúde

Índice Consolidado18,97%

8,18%

11,90%

10,86% 7,15%

13,21%
14,02%

13,62%

13,58%

9,94%

13,61%

6,40%

Evolução do ROAE e da taxa Selic média anual 
(2013 a 2018)

201820172016201520142013

212,7%
ROAE

da taxa Selic
média em 2018

Além de ser competitivo,
o retorno proporcionado aos
acionistas está ancorado na
melhora sustentável do
resultado operacional da 
Companhia no último ano.

CDI

Seguros Unimed Dóllar Ibovespa

Poupança

114,39%

89,24%
80,84%

47,93%
44,19%

Valorização acumulada das ações frente a indicadores de mercado
(2013 a 2018)

201820172016201520142013

221,96
R$

lote de mil ações
no fechamento

de 2018

As ações da Seguros Unimed
são investimento atraente,
com valorização acima dos
principais indicadores de
mercado e sem a elevada
volatilidade de outros ativos.
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A Seguradora manteve em 2018 um ótimo desempenho nas principais avaliações e premiações 
das revistas de negócios e jornais do Brasil, um reconhecimento que a posiciona entre as maiores 
seguradoras do país.

As Melhores da Dinheiro 
(Isto É Dinheiro)

A Seguros Unimed é a seguradora com a melhor Governança Corporativa do Brasil, 
segundo o ranking 2018 da revista Isto É Dinheiro. Na classificação geral, a Seguros 
Unimed foi reconhecida como a segunda melhor empresa do país na categoria 
Seguros e Previdência e a terceira entre os Planos de Saúde.

Época Negócios 360°

A Seguros Unimed está entre as cinco melhores seguradoras do país e é a melhor 
seguradora independente – não ligada a grandes bancos –, de acordo com a edição 
2018 do anuário Época Negócios 360º. A Seguros Unimed posiciona-se ainda entre as 
100 melhores empresas brasileiras em desempenho e gestão, quando considerados 
os 27 setores da economia avaliados pelo anuário.

Valor 1000

A Seguros Unimed é uma das três maiores seguradoras do Brasil no ramo Saúde 
segundo o ranking Valor 1000 de 2018 – pela quinta vez consecutiva, a Seguradora 
ocupa essa posição no anuário publicado pelo jornal de economia e negócios Valor 
Econômico, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e a Serasa Experian. O 
relatório avalia empresas de 25 setores da economia.

Estadão Finanças Mais 
(O Estado de S. Paulo)

A Seguros Unimed foi a terceira colocada entre as seguradoras especializadas em 
Saúde no estudo Finanças Mais 2018, realizado pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela 
consultoria Austin Rating. A Seguradora manteve a posição alcançada em 2017. No 
segmento Vida e Previdência, a Seguros Unimed ficou em 9º lugar. O Finanças Mais é 
um ranking das empresas do setor financeiro no Brasil.

Estadão Melhores Serviços 
(O Estado de S. Paulo)

A Seguros Unimed foi considerada a segunda melhor seguradora de Saúde do país no 
ranking Melhores Serviços do jornal O Estado de S. Paulo, em parceria com a Blend 
New Research – HSR. Mais de seis mil pessoas foram entrevistadas para o estudo, 
que avalia empresas de serviços em 32 categorias e premia as 3 melhores.

  
   

A Seguradora Prêmios e Reconhecimentos



DNA Cooperativista

Sistema
Unimed
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O Sistema Unimed está na própria origem da 
Seguros Unimed, e o relacionamento estreito 
com as cooperativas, os médicos e outros 
integrantes do Sistema é central para o modelo 
de negócio e a estratégia da Seguradora.

Em 2018, esses laços fi caram ainda mais 
fortes. Algumas iniciativas, em particular, 
representaram marcos importantes para 
o reforço das sinergias e aproximações da 
Seguradora com o Sistema Unimed.

Para sinalizar seu 
pertencimento ao universo 
do cooperativismo, a Seguros 
Unimed passou a adotar 

a logomarca SomosCoop, criada pela 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) 
como uma bandeira institucional de divulgação 
e valorização do modelo  cooperativista.

O Sistema Unimed e a Seguros Unimed

Uma das metas buscadas com a criação Com 
51 anos de história, o Sistema Unimed reúne 
115 mil cooperados e presta serviços a 18 
milhões de pessoas. É considerado pela Aliança 
Cooperativa Internacional o maior modelo 
de cooperativismo de assistência à saúde do 
mundo

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

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

Para saber mais sobre a origem e a evolução 
das cooperativas médicas, visite o portal 
Memória Unimed.

Sobre a posição da Unimed no panorama 
do cooperativismo internacional, consulte o 
World Co-operative Monitor 2017

Parceira de negócios

A Seguros Unimed surgiu em 1989 com o 
propósito de prestar serviços ao Sistema 
Unimed. O foco inicial eram planos de 
previdência privada para os médicos cooperados 
e, logo após, seguros de vida. À medida 
que ampliava seu portfólio, a Seguradora 
se consolidou, também, como parceira de 
negócios das cooperativas, estendendo a sua 
oferta de produtos e estabelecendo a presença 
da marca Unimed ao mercado segurador.

Com essa vocação de potencializar negócios, 
a Companhia atua de forma complementar 
às Singulares e às Federações. A Seguradora 
provê soluções que se adequam às estratégias 
de cada cooperativa, no relacionamento 
com clientes, médicos, colaboradores e a 
rede assistencial. Em outra vertente, oferece 
produtos que protegem o patrimônio das 
cooperativas, de seus dirigentes e cooperados.

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

78% dos médicos cooperados ao 
Sistema Unimed em todo o país 
são também clientes da Seguros 
Unimed – especialmente dos 
seguros de vida e da previdência 
complementar.

DNA Cooperativista Sistema Unimed
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Seguros Unimed no Intercâmbio Nacional

Em 2018, a Seguros Unimed passou a fazer 
parte do Intercâmbio Nacional, uma ação 
do Sistema Unimed, no ramo Saúde, que 
permite aos clientes da Seguradora receberem 
atendimento nas redes de Unimeds locais, em 
regiões do país não atendidas pela rede direta 
da Seguros Unimed.

A participação da Seguros Unimed no 
Intercâmbio é um avanço, que fortalece ainda 
mais a parceria com o Sistema Unimed.

Participação Na Câmara Nacional De 
Compensação E Liquidação 

A Seguros Unimed também passou a participar 
da Câmara Nacional de Compensação e 
Liquidação (CNCL) do Sistema Unimed, 
o instrumento financeiro do Intercâmbio 
Nacional.

A Câmara faz o encontro de contas para as 
transações entre as  cooperativas e com 
outras empresas ligadas ao Sistema Unimed, 
resultantes dos atendimentos autorizados 
pelo Intercâmbio. Trata-se de um mecanismo 
centralizado de compensação que torna mais 
eficiente o fluxo de caixa interno do Sistema. 

Lançamento Da InvestCoop Asset 
Management 

A Seguros Unimed, passou a atuar em um novo 
negócio, aplicando a expertise que adquiriu 
em quase 30 anos: a gestão de recursos 
financeiros. O lançamento da InvestCoop Asset 
Management –  especialista na prestação de 
serviços ao Sistema Unimed e ao mercado 
cooperativo – foi anunciado em 18 de dezembro 
de 2018.

A gestora foi homologada pela Comissão de 
Valores Imobiliários (CVM) e pela Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiros e de Capitais (Anbima), em abril e 
maio deste ano, respectivamente, para gerir 
os recursos das empresas do grupo Seguros 
Unimed, via carteira administrada, no volume 
total de R$ 1,7 bilhão. Além disso, ganhou 
mandato para administrar o fundo garantidor 

da câmara de compensação de intercâmbio 
da Central Nacional Unimed e de parte dos 
recursos da Unimed do Brasil.

A InvestCoop está direcionada, inicialmente, 
para atender as 345 entidades ligadas ao 
Sistema de Sociedades Cooperativas Unimed, 
com foco preferencial nas 283 cooperativas do 
grupo que opera planos de saúde. Dados da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
indicam que o Sistema Unimed reúne mais de 
R$ 16 bilhões em reservas totais, somando 
recursos livres e aplicações vinculadas às 
provisões técnicas, além de possuir a maior 
rede privada de serviços de saúde do país. 

Consolidação Do Fundo De Pensão 
Multicoop 

O ano de 2018 representa uma etapa 
importante de consolidação do fundo de 
pensão Multicoop, gerido pela Seguros 
Unimed. Em 2018, o Multicoop – um fundo 
multipatrocinado –, venceu a marca de R$ 1 
bilhão em ativos.

O Multicoop também foi escolhido pelo sistema 
OCB-Sescoop (Organização das Cooperativas 
Brasileiras) como referência em Previdência 
para o sistema cooperativista brasileiro, numa 
demonstração de sua credibilidade. 

Aproximação Com Cooperativas De Crédito 

A Seguros Unimed promoveu em 2018 uma 
estratégia de aproximação com cooperativas 
de crédito que já são clientes importantes 
dentro do Multicoop, em ramos diversos de 
negócios.

A Seguradora busca desenvolver, com cada uma 
dessas cooperativas, um sistema operacional 
que permita a venda direta de produtos de 
seguros para seus cooperados.

Ações de Relacionamento

A Seguradora participou de eventos nacionais 
e  locais em 2018, como forma de aprofundar 
seu relacionamento com o Sistema Unimed. 
Foram 17 eventos do Sistema com a presença 
da Seguradora, para disseminar sua expertise 
na área de seguros.
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Simpósios e Eventos Regionais

A Seguradora dedica uma atenção particular 
a eventos do Sistema Unimed em todas as 
regiões do país, realizados ao longo do ano. São 
oportunidades de integração com dirigentes e 
executivos das cooperativas locais, estreitando 
parcerias.

Campanhas e canais de comunicação

A Seguradora promove campanhas e tem 
canais de comunicação com o Sistema 
Unimed, além de marcar presença nos eventos 
das cooperativas, de forma a manter um 
relacionamento contínuo com o Sistema.

Conexão Seguros Unimed

O portal Conexão Seguros Unimed é 
uma plataforma digital de conteúdo e 
relacionamento, que oferece conteúdo 
especializado em gestão e finanças, temas 
médicos relevantes, inovação (especialmente 
em saúde) e cooperativismo.

Lançado em 2016, integra uma estratégia de 
longo prazo que visa consolidar a Seguros 
Unimed como a seguradora de referência para o 
Sistema Unimed. Seu propósito é conectar-se 
ao Sistema, às cooperativas e ao setor de saúde 
por meio da oferta de conteúdos qualificados 
ao público dessas comunidades.

A plataforma busca criar e distribuir conteúdos 

relevantes para esses públicos, por meio de 
ações on e off-line. O diferencial do portal deriva 
da experiência acumulada pela Seguradora nos 
âmbitos do cooperativismo e do sistema de 
saúde, e o projeto se propõe a fortalecer a rede 
de relacionamentos entre esses segmentos do 
mercado, alavancando a intercooperação.

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

Promoção Viva a Vida

A Viva a Vida promove o sorteio de automóveis 
durante a Convenção Nacional Unimed, 
reconhecendo e recompensando a parceria da 
Seguradora com as Singulares e as Federações.

Todas as cooperativas que, ao longo do ano, 
fecham novos negócios, ampliam importâncias 
seguradas ou mantêm sua parceria comercial 
com a Seguradora participam do sorteio. 
Realizada desde 2006, a atividade tem grande 
repercussão junto ao Sistema e é uma das 
atrações da Convenção.

E-Press

Os dirigentes do Sistema Unimed recebem toda 
semana este boletim on-line com informações 
sobre a Seguros Unimed. As notícias destacam 
produtos e serviços oferecidos às cooperativas 
e novas parcerias celebradas. 
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Dois marcos fizeram parte das experiências dos colaboradores da Seguros Unimed em 2018: 
realização e planejamento. No marco da realização, a Companhia foi escolhida uma das 150 Melhores 
Empresas Para Trabalhar no Brasil, em pesquisa anual da revista Você S/A; no do planejamento, 
consolidou seu plano estratégico de gestão de pessoas para 2018/19, posto em execução com o 
nome de RH Inova. A seguir, mais informações sobre esses dois marcos de 2018 – e outras iniciativas 
importantes –, para a área de Gestão de Pessoas da Seguros Unimed em 2018.

Doutorado

Técnico completo

Mestrado

Técnico incompleto

Pós-graduação

Médio completo

Superior completo
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Acima de 20 anos11 a 20 anos6 a 10 anosAté 5 anos
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2017

2016 826 185 99 19

843 202 107 19

675 416 153 18

Número de Colaboradores por tempo de empresa

201820172016
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2017
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783

2016
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Evolução do número
de Colaboradores
65% mulheres e 35% homem



Seguros Unimed | Relatório de Sustentabilidade 2018 28

150 Melhores Empresas Para Trabalhar

A Seguradora está no ranking das 150 Melhores Empresas para Trabalhar, o expressivo resultado 
tornou o resultado da pesquisa ainda mais relevantes para a avaliação do clima na Companhia.

Para chegar à lista da Você S/A, a Companhia ganhou 1,6 ponto no Índice de Qualidade do Ambiente 
de Trabalho (IQAT) de 2018, em relação ao ano anterior, atingindo 83,3 pontos (contra 81,7 em 2017). 
O avanço posicionou a Seguros Unimed entre as 150 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil 
– uma avaliação importante de clima organizacional.

Esta foi a sexta vez que a Seguros Unimed alcançou a lista das 150 melhores. Para impulsioná-
la nesta conquista foi também importante o salto dado na avaliação anterior, de 2017, quando a 
Companhia ganhou quase nove pontos no IQAT. Para calcular o ranking nacional, a revista leva em 
conta a avaliação dos colaboradores, entrevistas e as informações prestadas por empresa.

No gráfi co abaixo, é possível comparar a evolução da Seguros Unimed no IQAT nos três últimos 
anos, nas 12 dimensões distintas avaliadas pelo índice.

RH Inova

O RH Inova é um plano estratégico de Gestão de Pessoas, adotado a partir de 2018, com o objetivo 
de alinhar às práticas e processos ao caminho de transformação da Companhia deslanchado em 
2016/17, em particular sua trajetória de crescimento e orientação para o futuro.

As discussões e o diagnóstico básico para o desenho do plano tiveram início ainda em 2017 e 
resultaram na defi nição de cinco eixos estruturantes, que vieram eventualmente a se desdobrar 
em 15 projetos e 445 atividades previstas, das quais 58% foram concluídas em 2018 (as demais 
seguem se desenvolvendo em 2019).
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Para chegar a esse arcabouço, na virada de 
2017 para 2018 foram ouvidos os líderes e 
colaboradores – por meio de pesquisa de clima, 
diagnósticos com equipes específicas, grupos 
focais e entrevistas.

Toda essa informação passou pelo filtro do 
planejamento estratégico da Companhia, de 
maneira a identificar o que melhor se alinhava 
com o propósito e os objetivos corporativos. 
O processo culminou num workshop de dois 
dias, com todo o time de RH da cia.

Os cinco eixos estruturantes do RH Inova, 
resultado desse processo de consultas e 
debate, são os seguintes:

RH Inova/ Eixos Estruturantes

• Desenvolvimento de lideranças — 
por meio da criação de um ciclo de 
desenvolvimento e carreira  para líderes 
mais abrangente e completo do que as 
práticas de mercado apresentam 

• Desenvolvimento dos novos 
colaboradores — alinhado às 
necessidades estratégicas da empresa, 
aplicando uma metodologia moderna 
para diagnosticar as necessidades de 
treinamento, conhecida como 6 Ds e não 
apenas por tendências do mercado.

• Reconhecimento por performance — 
para reforçar a motivação das pessoas 
pelo reconhecimento claro de suas 
responsabilidades e seu desempenho.

• Carreiras e sucessão — para reforçar a 
atenção ao planejamento cuidadoso 
desses momentos profissionais, 
pontos chave para a satisfação dos 
colaboradores e para os resultados da 
Companhia.

• Agilidade e flexibilidade — da mesma 
forma, como reforço de requisitos 
cruciais ao se tratar das transformações 
da Seguros Unimed em sua reorientação 
para o futuro e no atendimento às novas 
necessidades organizacionais que se 
apresentam.

Esses eixos se desdobraram nos 15 projetos 

e nas centenas de atividades do RH Inova. 
Para desenvolvê-los, lançou-se mão de uma 
metodologia que privilegia o engajamento 
multidisciplinar dos vários times de RH: 
fossem, por exemplo, de treinamento e 
desenvolvimento, administração ou negociação 
sindical, as pessoas foram distribuídas 
pelos diversos projetos sem obedecer 
necessariamente a suas vinculações funcionais 
de origem, formando grupos híbridos e equipes 
heterogêneas.

Essa quebra das “caixinhas”, em si, vem tendo 
um efeito positivo para a integração dos 
times de RH da Companhia, ao propiciar uma 
visão mais ampla dos processos e favorecer 
o trabalho colaborativo entre especialidades 
distintas. A seguir, alguns exemplos de projetos 
abrigados sob o amplo guarda-chuva do RH 
Inova:

Projeto De Modernização Das Relações Do 
Trabalho

Pensado em função das modificações recentes 
na legislação trabalhista, incorpora uma 
abordagem inovadora da implantação dos 
conceitos de home office e teletrabalho.

Um piloto de home office (limitado a dois 
dias por semana) com 10 colaboradores 
trabalhando em casa foi iniciado em 2018. O 
experimento incluiu o monitoramento não só 
da satisfação dos colaboradores participantes, 
mas também da redução dos custos para a 
empresa e, principalmente, dos resultados 
obtidos em termos de entrega e qualidade do 
trabalho.

A partir dos resultados avaliados como 
positivos, foi autorizado pela direção ampliar 
o número de colaboradores no Projeto Piloto  
para 50 participantes. Essa etapa está em 
andamento, com o monitoramento indicando 
mais uma vez resultados positivos.

A próxima etapa será chegar ao final de 2019 
com até 10% do efetivo da Companhia – mais 
de cem pessoas –,  trabalhando em casa 
dois dias da semana. Também faz parte do 
experimento a manutenção de colaboradores 
em regime permanente de teletrabalho – os 
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cinco dias da semana trabalhando em casa 
–, com monitoramento dos resultados (as 
avaliações iniciais são igualmente positivas). 

O projeto oferece ainda a possibilidade de 
jornadas flexíveis de trabalho, e permanece 
aberto para novos experimentos de 
modernização das relações trabalhistas.

Academia De Vendas

A Academia de Vendas foi lançada em 
janeiro de 2018, como um projeto voltado 
especificamente para o treinamento, 
desenvolvimento e capacitação da área 
comercial da Seguros Unimed. 

Trata-se de uma integração à estratégia de 
atuação da área comercial da Companhia, 
para a qual funciona como uma escola de 
formação e desenvolvimento de pessoal 
qualificado – seu público-alvo são as equipes 
de vendas da Seguros Unimed de São Paulo e 
dos 22 escritórios regionais em todo o Brasil, 
por meio de cursos presenciais e, cada vez 
mais, de plataformas online: EAD, vídeos de 
treinamentos, etc.

Um objetivo importante da Academia 
de Vendas é desenvolver um padrão de 
abordagem técnica para vendas por meio de 
uma régua de relacionamento, alinhando as 
maneiras de vender das equipes de lugares 
diversos, de maneira que todos se vejam como 
pertencentes à mesma empresa, ainda que 
respeitando os costumes e cultura regional.

Em 2018, cada gestor de vendas do país 
teve 24 horas de treinamento presencial – 
o equivalente a três jornadas completas de 
oito horas. Já os executivos receberam 40 
horas de treinamento presencial, ou cinco 
jornadas de oito horas, distribuídas por quatro 
grandes encontros regionais realizados em 
Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Porto 
Alegre. Esses treinamentos alcançaram 99,5% 
dos executivos de vendas e a totalidade dos 
gestores da seguradora.

Líderes

Este projeto busca ir além das práticas usuais 
de mercado, na forma de um ciclo que aborde 
toda a trajetória de uma pessoa-chave na 
organização, considerada para seguir uma 
carreira de liderança.

Dessa forma, o ciclo inclui desde o preparo dessa 
carreira, a integração, o acompanhamento, as 
promoções no caminho, até o encerramento 
dela na Companhia, seja por vontade própria ou 
da empresa. Uma trilha de liderança faz parte 
do ciclo.

Revisão Da Remuneração E Benefícios

Este projeto foi iniciado e preparado em 2018 
para ser implantado em 2019. Entre seus 
objetivos estão os de assegurar o equilíbrio 
entre os componentes fixo e variável da 
remuneração e de alavancar as oportunidades 
que a Companhia tem de aproveitar melhor 
os próprios produtos que oferece – como 
prestadora de serviços de seguros de 
Previdência, por exemplo –, para reforçar o 
pacote de benefícios de seus colaboradores.

Mudanças e aperfeiçoamentos em diversas 
modalidades de benefícios também foram 
preparadas para entrar em vigor em 2019, 
alcançando o Programa de Participação nos 
Resultados (PPR) da Seguros Unimed e o 
vale-refeição, além de plano odontológico e 
previdência privada.

A Seguros Unimed mantém políticas de 
remuneração e benefícios competitivas em 
relação ao mercado. As mudanças preparadas 
em 2018 para introdução em 2019 visam 
apoiar a Companhia para o ciclo de crescimento 
acelerado traçado para os próximos anos, 
ao mesmo tempo em que sinalizam aos 

de treinamento da Academia de 
Vendas de 2019 oferecida a cada 
executivo de vendas da 
Seguros Unimed

40h

de treinamento presencial da 
Academia de Vendas para os 
gestores em 2018

24h
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colaboradores a disposição de compartilhar 
com todos os frutos desse crescimento.

Mulheres E Mães

Em 2018, o Espaço Materno da Seguros 
Unimed foi certificado pelo Ministério da 
Saúde. A Companhia recebeu o reconhecimento 
como  Empresa apoiadora do projeto Mulher 
Trabalhadora que Amamenta pela criação do 
Espaço Materno – um ambiente aconchegante 
e funcional preparado para a coleta e o 
armazenamento de leite materno, à disposição 
das colaboradoras da Seguros Unimed desde o 
final de 2017.

Em todo o estado de São Paulo, apenas 57 
empresas mantêm programas de amamentação 
para suas colaboradoras. Além do uso do 
Espaço Materno, as mães da Seguros Unimed 
recebem um kit para a coleta do leite com 
bolsa de maternidade, bolsa de aleitamento e 
um livro de orientação.

O Espaço Materno integra o programa 
Gestação Segura, criado em 2009 para 
apoiar colaboradores da Companhia durante 
a gravidez e após o parto. Em encontros 
quinzenais com especialistas, futuras mães e 
pais podem tirar dúvidas sobre o período pré-
natal, o parto, o pós-parto, o aleitamento e os 
cuidados com o bebê.

Em 2018, 34 colaboradoras aderiram ao 
programa Gestação Segura. Ao final do ano, 
65% dos colaboradores da Seguros Unimed 
eram mulheres e 53% delas tinham filhos.

As Mulheres da Seguros Unimed

Além do Gestação Segura/Espaço Materno, 
as mães colaboradoras da Seguros Unimed 
podem dispor dos benefícios de Horário 
Flexível e subsídio para matrícula em creche ou 
reembolso de despesas com babá, até o limite 
de 5 anos e 11 meses do filho ou filha.

Saúde e Bem-Estar

Um benefício importante para o bem-estar 
dos colaboradores paulistanos da Companhia, 
planejado e desenvolvido em 2018, entrou 
em vigor no começo de 2019: a parceria com 
o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo para 
oferecer aos colaboradores um programa de 
médico da família.

Os cuidados oferecidos pela Seguros Unimed 
a seu pessoal são baseados em uma pesquisa 
de perfil de Saúde, realizada anualmente para 
levantar as necessidades mais comuns entre 
os colaboradores, e em recomendações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Dois 
programas de prevenção tiveram destaque em 
2018.     

Respire Saúde

É um programa desenvolvido pelo Hospital 
Israelita Albert Einstein, de São Paulo, para 
combater o tabagismo. Combinando encontros 
presenciais com atividades online, é um 
programa modular que pode também envolver 
ou não o uso de medicamentos, de acordo com 
o grau de tabagismo do participante.

Em 2018, 19 colaboradores participaram 
do Respire Saúde e cerca de 70% deixaram 
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de fumar ao final do programa. Em 2019, 
esses participantes continuam engajados em 
atividades de manutenção de sua nova condição 
de não-fumantes, que podem se estender por 
seis meses a um ano. Trinta vagas foram abertas 
para novos participantes.

Peso Saudável

Um segundo problema mapeado na pesquisa de 
perfis de saúde de colaboradores da Companhia 
foi a tendência à obesidade. Para enfrentá-lo, 
foi criado o programa Peso Saudável, com oito 
meses de duração, a cargo de uma consultoria 
multidisciplinar composta por preparador físico, 
nutricionista, psicólogo e médico.

Um grupo de 27 pessoas participou do programa 
piloto em 2018, alcançando uma perda de peso 
coletiva de 91 kg. Esse time poderá participar, 
em 2019, de uma turma de manutenção da 
conquista obtida, e 60 vagas estão sendo 
oferecidas para novos entrantes. 

Também em 2019, começa a ser montada 
uma estrutura de assistência social para 
complementar a atenção à qualidade de 
vida dos colaboradores da Seguros Unimed. 
Uma assistente social, já em atividade, fará 
o atendimento e ajudará na reintegração de 
colaboradores que ficam muito tempo afastados 
de suas funções, por motivo de saúde ou licença-
maternidade.

Conexão RH

Mais um projeto desenvolvido ao longo de 2018 
que começa a se tornar operacional em 2019 é a 
plataforma on-line Conexão RH, que vai permitir 
acessar todas as funções e processos da área 
de Pessoas da Companhia, por meio de uma 
ferramenta ágil.

A plataforma está sendo implantada em módulos. 
Quando completa, o Conexão RH vai reunir os 
dados disponíveis sobre cada uma das pessoas 
que trabalham na Seguros Unimed: informações 
de admissão e integração, compensação e 
remuneração, gestão do desempenho, formação 
e histórico profissional, etc. 

Os gestores poderão administrar processos 
de recrutamento, seleção e outros a partir da 
plataforma. O colaborador terá a visão de toda 
sua jornada de trabalhador atualizada. Cada 

pessoa terá acesso apenas a seu próprio perfil 
e aos de seus subordinados em uma equipe, se 
for o caso.

Programa Aprender

O programa apoia a formação universitária, 
da graduação ao mestrado ou doutorado de 
colaboradores da Seguros Unimed, incentivando 
seu desenvolvimento e qualificação profissional. 

O Aprender oferece subsídios de 25% a 50% 
para os cursos de ensino superior Desde sua 
criação, em 2005, já apoiou 575 colaboradores, 
com um investimento total no período de cerca 
de R$ 3 milhões.

O Programa Aprender 

O investimento médio anual no programa é de 
R$ 300 mil

Inclusão de Pessoas com Deficiência

Como parte do Programa de Inclusão da 
Companhia, a partir de 2019 uma verba específica 
passará a ser destinada pela Seguros Unimed 
para apoiar a capacitação e o desenvolvimento 
de Pessoas com Deficiência.

O mecanismo desse apoio será semelhante 
ao utilizado no Programa Aprender – o 
subsídio financiará em parte a matrícula e as 
mensalidades dos beneficiários em cursos de 
educação superior.

Programa Jovem Aprendiz

A Companhia recebeu 31 Jovens Aprendizes 
em 2018, um a mais do que no ano anterior. O 
programa, criado em 2006, abre a jovens que 
estão iniciando a vida profissional a oportunidade 
do primeiro emprego, oferecendo aprendizagem 
no dia-a-dia da Seguros Unimed e apoio para o 
crescimento intelectual e o desenvolvimento de 
competências básicas.

Ao final do programa, os Jovens Aprendizes 
recebem treinamento em técnicas de 
apresentação e orientação para a continuidade 
de sua vida profissional na Seguros Unimed ou 
em outras empresas. Desde 2006, mais de 
200 jovens aprendizes passaram pela Seguros 
Unimed e muitos deles, compõem hoje, o 
quadro de profissionais da cia.
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Corretores

Os corretores são parceiros muito importantes 
para a sustentabilidade dos negócios da Seguros 
Unimed. A Companhia investe em eventos 
e campanhas – como a Carteira Recheada, 
apresentada em seguida –, para aprofundar o 
relacionamento com esse público. Além disso, 
desenvolve plataformas tecnológicas que 
propiciem maior agilidade nas transações e no 
processamento dos contratos.

Em 2018, começou a ser usado em campo 
pelos corretores o aplicativo Calcule Mobile, 
desenvolvido ao longo de 2017 pela Stormia – 
a célula de inovação digital da Seguros Unimed. 
O app torna mais ágeis o envio de propostas e 
o fechamento de negócios, ganhando tempo 
para o corretor e para o cliente. 

A plataforma permite, por exemplo, colher a 
assinatura do segurado no próprio dispositivo, 
com o uso de uma caneta touch. Disponível nas 
versões Android e iOS, o aplicativo tem como 
base a plataforma Calcule, já utilizada pelos 
corretores para simulação de propostas no site.

Campanha Carteira Recheada

A campanha Carteira Recheada visa motivar 
os corretores a comercializar os produtos 
da Seguros Unimed nos segmentos Vida, 
Previdência, Ramos Elementares e Odonto. O 
corretor acumula pontos a cada venda feita 
e pode trocá-los por prêmios, listados em 
um catálogo disponível no site da campanha. 
Os campeões de vendas ganham ainda 
novos prêmios que podem incluir viagens 
internacionais. 

Em 2018, os prêmios foram disputados 
sob regras modificadas para estimular a 
competitividade e premiar também, pela 
primeira vez, colaboradores da área comercial 
da Seguradora que se envolveram no esforço de 
vendas, ao lado dos corretores. Dois gerentes 
nacionais e dois executivos da Seguros Unimed 
fizeram parte do time de premiados de 2018, 
que ganhou uma viagem à Grécia no primeiro 
semestre de 2019.

A campanha Carteira Recheada de 2018 
rendeu excelentes resultados em vendas, com 
resultados excepcionais no ramo Previdência, 
que registrou um crescimento de 94% de 
2017 para 2018. No total geral de todos os 
segmentos, o crescimento foi de 75%.

Portal do Corretor 

Plataforma que permite aos corretores 
acessar serviços, notícias e informações 
da Seguros Unimed. No portal, é possível 
realizar procedimentos como a emissão de 
documentos e a verificação de processos em 
ambiente digital. 

O site conta ainda com o Chat do Corretor, uma 
funcionalidade de comunicação rápida com a 
Seguradora para sanar dúvidas, fazer consultas 
e enviar documentos. A cada semana, novos 
conteúdos são publicados no portal. O corretor 
recebe também a newsletter Conectados, com 
links para as novidades do portal.

E-Commerce e Loja Do Corretor

O e-commerce funciona como um canal de 
vendas on-line que permite aos corretores 
contatar clientes e apresentar os produtos da 
Seguradora. 

Cada corretor, parceiro da Seguros Unimed, tem 
acesso a um espaço próprio nessa plataforma 
– a Loja do Corretor. É possível personalizar 
a página, exibir a logomarca da corretora e 
promover campanhas de venda. O ambiente 
da Loja do Corretor é responsivo também para 
tablets e celulares.

Canal do Corretor

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

Fornecedores

Profissionais e instituições de saúde de toda 
a rede de atendimento e do Sistema Unimed; 
produtores e distribuidores de insumos 
médicos; prestadores de serviços e corretores 
– todas essas categorias fazem parte do 
conjunto de fornecedores de bens e serviços 

DNA Cooperativista Parceiros de Negócios
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da Seguros Unimed, formando um grupo heterogêneo e diverso.

Os contratos assinados pela Seguradora com seus fornecedores incorporam cláusulas referentes 
a questões de responsabilidade social, uma prática que visa disseminar, ao longo da cadeia de 
valor, os princípios de ética e compliance considerados essenciais pela Companhia. Com finalidade 
semelhante, os princípios organizacionais da Seguradora fazem parte das Condições Gerais dos 
contratos. 

Em 2018, fizeram parte da cadeia de valor 103 fornecedores fixos e uma rede de 481 prestadores 
de serviços esporádicos. A seleção de fornecedores na Seguros Unimed segue um procedimento 
padronizado com oito critérios de avaliação (veja mais no quadro abaixo).

1

2

3

4

5

CONFIABILIDADE

SEGURANÇA

ATENDIMENTO

COMPETÊNCIA

APRESENTAÇÃO

Relacionada ao modo como os prestadores se 
relacionam na Seguros Unimed: disposição do pessoal 
em atender prontamente as solicitações e a facilidade 
de contato (via telefone, fax ou outros), em linguagem 
clara e compreensível.

Capacidade do fornecedor em cumprir compromissos.

Relativa ao serviço a ser executado.

Demonstração de conhecimento por parte do pessoal 
de contato em elucidar dúvidas ou enfatizar aspectos 
importantes do serviço, que não tenham sido 
demonstrados ou solicitados.

Aspectos ligados às características tangíveis, como 
equipamentos e pessoal.

Relativo à conformidade e ao tempo de entrega 
das faturas.

Relativo à documentação e aos anexos que 
complementam a fatura.

Caso os contratos e/ou aditivos sejam do fornecedor, 
tempo de elaboração dos mesmos. Além disso, tempo 
de envio/ reenvio desses documentos 
à Seguros Unimed.

DOCUMENTOS
DE COBRANÇA

SUPORTE
ADMINISTRATIVO/

FINANCEIRO

CONFECÇÃO E 
DEVOLUÇÃO

DOS CONTRATOS

6

7

8
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Os fornecedores contratados passam por 
uma reavaliação anual, da qual participam os 
clientes internos aos quais prestam serviços. 
A Companhia se certifica, ainda, de que os 
funcionários dos fornecedores que trabalham 
como terceiros em suas dependências 
– prestadores de serviços nas áreas de 
limpeza, manutenção, portaria, segurança e 
estacionamento – tenham acesso aos mesmos 
benefícios e direitos trabalhistas oferecidos 
aos colaboradores da própria Seguradora – uma 
condição presente em exigências contratuais.

Ferramentas de relacionamento

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

• Sistema Simplesmente USE – Centraliza 
os processos ligados aos fornecedores, 
como avaliações, contratos e 
documentação de apoio.

• Sistema GEM – Ferramenta do sistema 
de compras que facilita os processos de 
pagamento.

Órgãos Reguladores e Entidades Setoriais

A Seguros Unimed mantém relacionamentos 
com agências públicas, instâncias de governo 
e organizações. Esse é um papel que lhe cabe 
como uma das principais empresas do setor 
de seguros, com o objetivo de participar do 
debate de questões políticas, legislativas e 
regulatórias que afetam a sua atividade.

Algumas das entidades com quem a Seguros 
Unimed se relaciona:

•  Governo e órgãos reguladores

• Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS)

• Superintendência de Seguros Privados 
(Susep)

• Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP)

• Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc)

• Entidades setoriais

• Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência Privada e 
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização 
(CNSeg) 

A Seguros Unimed integra sete comissões 
internas da CNSeg, entre as quais as de Assuntos 
Jurídicos, Ética, Investimentos e Ouvidoria — 
sendo esta presidida pelo representante da 
Companhia 

• Federação Nacional de Saúde 
Suplementar (FenaSaúde)

• Federação Nacional de Previdência e Vida 
(FenaPrevi)

• Federação Nacional de Seguros Gerais 
(FenSeg)

• Sindicato das Seguradoras, Previdência 
e Capitalização do Estado de São Paulo 
(Sindseg-SP)

• Associação Internacional de Direito do 
Seguro (AIDA)

• Associação Regional para as Américas da 
Federação Internacional de Cooperativas 
e Mutualidades de Seguros (ICMIF/
Americas)
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Cuidar de pessoas é a especialidade da Seguros 
Unimed: o cuidado de longo prazo com a saúde 
e a proteção financeira é afirmado na definição 
do negócio. Trata-se de uma orientação 
abrangente que se traduz em uma prática 
ancorada na coordenação do cuidado. 

Isso significa modelar os serviços e preparar os 
colaboradores para que orientem o percurso 
assistencial do cliente, garantindo que ele 
tenha acesso oportuno ao tipo de cuidado que 
necessita, de acordo com seu estágio da vida 
ou condição clínica.      

O ano de 2018 trouxe novidades marcantes nos 
canais e ferramentas que a Seguros Unimed 
lança mão para ouvir os clientes e responder 
às suas dúvidas e reclamações. Nesse ano, foi 
dada a largada no projeto da criação da Nina, a 
assistente virtual da Companhia, que fez seus 
primeiros atendimentos a clientes – no caso, 
dentistas da rede de prestadores de serviços 
da Unimed Odonto.

Um forte investimento em recursos e esforços 
também foi feito para melhorar a qualidade do 
atendimento nos canais tradicionais da Central 
de Relacionamento 24 horas da Seguros 
Unimed. Foi montado um time para monitorar 
os processos, os prazos e a qualidade da 
resposta. Os bons resultados surgiram já nos 
números do fechamento de 2018, entre eles 
um crescimento de 40% nos elogios feitos por 
clientes à equipe da Central, em relação a 2017.

A seguir, mais detalhes sobre essas e outras 
iniciativas de Relacionamento com Clientes.

Nina, a Assistente Virtual

Uma das metas buscadas com a criação 
da assistente virtual da Seguros Unimed 
é a melhora do indicador de atendimento 
conhecido por first-call resolution – a resolução 
da demanda do cliente na primeira ligação, 

ou FCR, na sigla em inglês. Os resultados 
monitorados desde a entrada em ação da Nina 
mostram um aumento do índice de FCR de 
86% para 88%, sugerindo um efeito positivo 
da assistente virtual já no início de sua atuação 
(em períodos anteriores, esse índice chegou a 
ser de 65%).

Por que Nina atende inicialmente apenas 
aos dentistas que trabalham para a Unimed 
Odonto? Por se tratar de uma rede própria de 
parceiros – com acesso fácil aos participantes 
para a divulgação do projeto-piloto –, cujas 
demandas mais comuns costumam ter 
respostas semelhantes. Em uma segunda 
etapa, o atendimento da Nina será expandido 
para a rede de corretores da Unimed Seguros.

Assim, o desempenho da assistente virtual 
poderá ser amadurecido no atendimento às 
redes de parceiros, antes de passar a responder 
às questões mais heterogêneas, que são feitas 
pelos consumidores finais dos serviços da 
seguradora. De todo modo, o cliente sempre 
poderá escolher entre falar com um atendente 
humano ou lançar mão da tecnologia de Nina, a 
assistente virtual.

Central de Relacionamento

Em 2018, a Central de Relacionamento 24 
horas da Seguros Unimed recebeu cerca de 
912 mil ligações – 5,6% a menos do que no 
ano anterior. De um lado, tal redução pode 
ser explicada parcialmente por uma facilidade 
maior de solução de dúvidas em canais de 
autoatendimento, no portal e por meio de 
aplicativos.

De outra parte, o resultado é retrato de um 
esforço sustentado para melhorar a qualidade 
das respostas prestadas pela Central, 
antecipando novas questões e evitando a 
necessidade de rechamadas.

Total Total

966.563

2017

912.405

2018

Total/Média

Geral

Ligações Recebidas

Especialista em Cuidar Relacionamento com o Cliente
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Seja por meio de tecnologias, de enxugamento de processos ou de aprimoramento da qualidade 
das respostas, o objetivo das mudanças é sempre tornar o contato do cliente, com o atendimento 
da Seguros Unimed, mais simples, rápido e eficiente.

Foi feita uma simplificação em profundidade da árvore de respostas da URA (o canal de respostas 
gravadas), reduzindo em 53% as opções de navegação apresentadas aos clientes que buscam 
informações e solução de dúvidas.

Os resultados da pesquisa de satisfação do cliente de 2018 mostram a evolução nos processos de 
atendimento da seguradora.

Beneficiários

2017 2018

Residencial

92% 93%

84% 86%

79%

70%

82%

83%

63%

81%

86% 88%

2017 2018

Estipulantes

2017 2018

Empresarial

86% 88%

88% 88%

84%

80%

87%

84%

69%

93%

Índice de Satisfação
Espontânea (SSI) 

Saúde

Odonto

Vida

Previdência

Beneficiários

Responsabilidades

Patrimoniais

Para 2019, uma prioridade nesta área será 
a consolidação da Célula de Concierge – a 
unidade da Central que presta um atendimento 
diferenciado a clientes com dúvidas sobre 
o entendimento das informações ou que 
esperam, por alguma razão, respostas em 
prazos muito curtos. O propósito da célula é 
combinar um acolhimento especial com maior 
agilidade e rapidez na prestação do serviço.

Da mesma forma, está na torre de 
projetos para 2019 uma reformulação 
e simplificação dos processos do 
atendimento por telefone. A meta 
é conseguir que 80% das principais 

demandas sejam respondidas até a 
terceira ou quarta tela do sistema 
usado pelos atendentes. Hoje, pode 
ser necessário, em alguns casos, 
navegar por 15 telas para chegar à 
resposta adequada.

Projeto Digital +

Iniciado em 2018, o Projeto Digital + alcançou 
resultados significativos em seus propósitos 
de reduzir acelerar a transformação digital 
da Companhia, tornando os processos mais 
rápidos, eficientes e seguros.

Um exemplo de grande impacto no dia-a-dia 
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das operações é a tramitação de contratos 
assinados com prestadores de serviços de 
todo o Brasil. No sistema tradicional, em que 
documentos circulavam em papel, a tramitação 
de um contrato entre o fechamento do negócio 
e a assinatura final para sua efetivação podia 
demorar de 30 a 90 dias.

A tramitação sem papel – implantada em 
parceria com a prestadora de serviços 
DocuSign –, reduziu esse prazo para até um 
dia, em alguns casos. Além da circulação mais 
rápida de documentos em formato digital, 
a simplificação envolveu o mapeamento 
dos principais processos da companhia e 
a eliminação de etapas desnecessárias ou 
redundantes.

Abaixo, um resumo dos principais resultados 
alcançados em 2018 pelo Digital+, que se 
estende ainda por 2019.

Comitês de Clientes

Os Comitês de Clientes e Produtos (antes, 
Comitês de Sinistralidade) tiveram uma 
significativa expansão em 2018. Esse 
instrumento de relacionamento empresarial, 
que era concentrado na área de Saúde, passou a 
ser empregado também no segmento Odonto.

Da mesma forma, os Comitês passaram a 
ter maior presença geográfica em 2018, 
expandindo-se para as regiões Nordeste, 
Centro-Oeste e Sul do país, além da região 

Sudeste.

Em 2019, os Comitês ganham um novo escopo, 
ampliado para abranger o relacionamento 
comercial com os clientes. Dessa forma, além 
de questões operacionais do pós-venda, 
eles passarão a abordar também temas 
de negócios. Para refletir esta mudança, a 
vinculação organizacional dos Comitês está 
sendo transferida da Superintendência de 
Gestão do Cliente para a área comercial da 
Seguros Unimed.

Escritórios Regionais

Os 22 Escritórios Regionais da Unimed Seguros 
começaram em 2018 a realizar uma mudança 
significativa de suas atribuições, passando 
a concentrar-se na atividade de venda dos 
produtos da Seguros Unimed.

Todas as etapas do processo burocrático de 
implantação dos contratos, em parte feitas 
pelos escritórios, passaram a ser centralizadas 
na área de Emissão e Faturamento, liberando os 
escritórios para trabalhar com total dedicação 
à conquista de novos clientes.

Da mesma forma, as funções de minicentrais de 
atendimento e Fale Conosco que os escritórios 
regionais desempenhavam foram também 
transferidas para a Central de Atendimento 24 
Horas, sediada em São Paulo.

• Região Nordeste: 4

• Região Sudeste: 10

• Região Centro-Oeste: 3

• Região Sul: 5

Ouvidoria

A Ouvidoria da Companhia é um canal direto 
para aprofundar o debate das dúvidas dos 
clientes, além de esclarecer questões mais 
complexas. Ao procurar o setor, o cliente 
acessa uma resposta mais rápida.

Em 2018, a Ouvidoria registrou um acréscimo 
de 30% nos atendimentos feitos e uma 
diminuição de 10% em casos registrados junto 
a órgãos do setor da saúde.

A Ouvidoria tem papel estratégico no 

páginas deixaram
de ser impressas

+ de 782 
mil

8
meses

59
processos
mapeados

26
processos

implantados

economizados em 8 mesesR$ 2,1
mihões

processos sendo implementados
em 2019+ de 26

5
etapas enxugadas

em média

nos processos de

11
áreas



Seguros Unimed | Relatório de Sustentabilidade 2018 41

ganho de efetividade da Seguros Unimed 
e na identificação de oportunidades de 
aprimoramento dos produtos e serviços da 
Companhia.

Um dos destaques obtidos pela Ouvidoria 
da Seguros Unimed, em novembro de 2018, 
foi a conquista do certificado do Programa 
Ouvidoria de Excelência da Unimed do Brasil, 
reconhecida com o Nível de Excelência. Para 
chegar ao nível de excelência, foram avaliados 
39 indicadores relacionados às atividades e 
estrutura da Ouvidoria da Seguros Unimed.

Todos os Segmentos

Análise 2018

Total Geral 5.595

Improcedente

Procedente

Arquivada

3.632

1.850

113
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Cuidando De Perto - Parto Adequado

O parto normal é o melhor para o bebê e para a 
mãe, indicam inúmeros estudos. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) recomenda que no 
máximo 15% dos partos sejam cesáreos. Mas 
no Brasil, chega a 57%, sendo que nos partos 
feitos na rede de Saúde Suplementar esse 
índice atinge quase 85%, os números mais 
altos do mundo.

A Seguros Unimed aderiu em novembro de 2018 
ao programa Parto Adequado, desenvolvido 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), pelo Hospital Albert Einstein e o Institute 
for Healthcare Improvement (IHI), e apoiado 
pelo Ministério da Saúde. O programa está 
dentro do Cuidando de Perto, que prevê uma 
atenção especial aos clientes da Seguradora.

O projeto incentiva hospitais e operadoras 
a desenvolverem modelos de atenção que 
valorizem o parto normal e reduzam o número 
de cesáreas eletivas desnecessárias. Com esse 
propósito, a seguradora oferece às gestantes 
cuidados e ferramentas para ajudá-las a 
encontrar a atenção apropriada, na hora certa.

App Seguros Unimed + Canguru

Parceria com o aplicativo Canguru Gravidez, 
uma rede social para gestantes que oferece 
mediação on-line de médico e enfermeiro e 
permite detectar antecipadamente situações 
de risco para a mãe e a criança. O benefício é 
oferecido às gestantes seguradas sem custo 
adicional, bastando baixar o aplicativo no 
telefone celular.

Pré-natal + Parto Normal Incentivado

Acordo com a rede de hospitais Santa Joana/ 
Pro-Matre/ Santa Maria, de São Paulo, dentro 
do programa Parto Adequado, e que permite 
às gestantes seguradas fazer o pré-natal na 
própria maternidade. Se o desfecho da gravidez 
for um parto normal, o hospital terá um ganho 
na remuneração – um incentivo direto, por 
iniciativa da operadora, ao prestador do serviço, 
para que ele privilegie o parto normal, deixando 
de encaminhar gestantes para cesáreas sem 
razões médicas relevantes.

A adesão ao programa Parto Adequado em 
2018 aponta um rumo animador. Entre as 
gestantes seguradas que aderiram à rede 
social Canguru, o número das que tiveram 
parto normal cresceu 63%. A meta agora deve 
ser a de aumentar a adesão de futuras mães, 
uma vez que o próprio interesse pelo aplicativo 
já sinaliza uma curiosidade maior em relação 
ao parto normal.

Cuidando De Perto - Crônicos

A linha de gerenciamento de casos complexos, 
que está na origem do Cuidando de Perto, 
alcançou 2.750 segurados ativos em 2018, 
atingindo a meta estipulada pela ANS. Uma 
pesquisa por amostragem revelou um grau de 
satisfação de excelência : 92% dos pesquisados 
se disseram satisfeitos com o programa.

O Cuidando de Perto – Crônicos é oferecido 
gratuitamente aos beneficiados da Seguros 
Unimed portadores de doenças crônicas, com 
complicações. Uma equipe multidisciplinar de 
médicos, enfermeiros, técnicos e assistente 
social atende os participantes e faz seu 
monitoramento por telefone e chatbot, no 
sentido de controlar melhor a doença e prover 
educação, saúde e qualidade de vida.

As doenças abrangidas são: asma, diabetes, 
cálculo renal, insuficiência cardíaca e doença 
pulmonar obstrutiva, além da Linha de Cuidado 
Oncológico, detalhada no item a seguir.

Cuidando De Perto - Oncológico

O programa, em parceria com o Centro 
de Combate ao Câncer – CCC, hospitais e 
prestadores de serviços de saúde, oferece aos 
segurados um conceito inovador de cuidado 
centrado no paciente.

Uma equipe, que inclui nutiricionista, psicólogo 
e farmacêutico, é destacada para acompanhar 
o paciente em todas as etapas do tratamento, 
de forma personalizada e contínua. A presença 
de um mesmo médico do início ao fim 
do tratamento contribui para a segurança 
e tranquilidade do paciente, afastando a 
percepção de um cuidado fragmentado e 
impessoal.

Especialista em Cuidar Promoção da Saúde e Prevenção
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Oferecida inicialmente a pacientes de São 
Paulo, a seguradora espera expandir esta linha 
de cuidados a todo o Brasil até 2020. Na fase 
piloto do projeto, o grau de satisfação dos 
pacientes atingiu 97%.

Atenção Primária À Saúde

A Seguros Unimed passou a oferecer, em 2018, 
um serviço de Atenção Primária à Saúde (APS) 
in company a clientes, com o perfil de demanda 
adequado. Nesse modelo, profissionais 
especializados – médicos de família e 
enfermeiros –, passam a atender dentro da 
própria empresa cliente, promovendo um 
cuidado continuo próximo aos beneficiários, e 
encaminhando os mesmos, quando necessário, 
para exames ou outros especialistas.

Essa modalidade de atendimento trás 
benefícios a todos os envolvidos . Os 
beneficiários passam a receber um olhar 
integral por parte de um médico de família 
que conhece seu histórico e acompanha 
sua evolução tratando seus agravos de 
forma oportuna e prevenindo complicações 
evitáveis. A empresa cliente com seus 
colaboradores atentos na manutenção da 
saúde e prevenção do adoecimento tem 
um quadro de funcionários mais saudáveis 
e a si, e a seguradora, que oferecendo um 
cuidado diferenciado aos beneficiários finais 
com equilíbrio econômico financeiro, reúne 
condições para sustentabilidade do negócio.

No final de 2018, três empresas tinham 
aderido à APS in company e passaram a dispor 
de médicos de família e enfermeiros dentro 
de suas instalações, cuidando da carteira de 
clientes. O mesmo modelo de atendimento 
foi implantado para os colaboradores, de 
São Paulo, da Seguradora, porém neste caso, 
os funcionários são atendidos por equipes 
especializadas em atenção primária e medicina 
de família no Hospital Sírio-Libanês.

Reembolso Digital

A Companhia deu início em 2018, com algumas 
empresas, a um projeto piloto da utilização 
de um aplicativo para o Reembolso Digital 
de despesas médicas. O projeto do aplicativo 

foi planejado em parceria entre a célula de 
inovação digital Stormia e as áreas de negócio 
e desenvolvido pelas áreas de Regulação de 
Sinistros e de Tecnologia da Informação.

O aplicativo é mais avançado, mais rápido e tem 
funcionalidades melhores do que similares 
oferecidos por concorrentes no mercado. 
Foi muito bem recebido pelas participantes 
do projeto piloto e tem despertado grande 
interesse entre as empresas clientes.

Desde janeiro de 2019, o aplicativo deixou 
de ser apenas um piloto e está plenamente 
disponível para todos os clientes da Seguros 
Unimed.

Redução de sinistralidade

Lançado em 2017, o Programa de Eficiência 
Assistencial pode ser considerado um dos 
destaques de 2018 por sua atuação na 
melhoria de processos, ajustes nos sistemas 
de informação e por promover ganhos 
assistenciais, tais como diminuição do tempo 
de internação e maior segurança na indicação 
de procedimentos.

O programa resultou em R$ 48,5 milhões de 
economias, por meio da ampliação da equipe 
própria de auditoria in loco, da redução do 
tempo médio de permanência hospitalar de 
4,1 para 4 dias. Além do aumento de 207% na 
realização de juntas médicas, e maior eficiência 
no controle de órteses, próteses e materiais 
especiais (OPME).

A ação foi alavanca importante para conseguir 
a redução da sinistralidade da Companhia em 
2018. Os números alcançados no ano foram 
a sinistralidade consolidada de 74,83% (no 
segmento Saúde, o número foi 80,10%) – uma 
queda significativa diante dos percentuais 
registrados três anos antes (ver gráfico abaixo).

Para assegurar uma curva constante de 
redução da sinistralidade, foi criada uma 
cultura de acompanhamento sistêmico de um 
conjunto de indicadores, que desencadeiam a 
implantação imediata de planos de ação rápida, 
com envolvimento e responsabilização das 
lideranças equipes de operação. Mais de 100 
indicadores são seguidos sistematicamente e 
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debatidos numa reunião mensal da qual participam coordenadores, gerentes, o superintendente e 
o diretor de operações.
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Desde 2015, diversas medidas
aumentaram a eficiência
assistencial da Companhia e
reduziram em 9,10p.p. a 
sinistralidade do ramo Saúde,
influenciando o consolidado.
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Saúde

Na contramão do observado no mercado 
brasileiro de Saúde, a carteira da Companhia 
no ramo Saúde teve um grande crescimento 
em 2018. Ao mesmo tempo, sofreu perdas de 
contratos bem menores do que seria de esperar 
diante da debilidade da economia no período

O bom desempenho do ramo Saúde (veja mais 
detalhes em A Seguradora – Desempenho 
Econômico-Financeiro) é resultado de dois 
fatores: a confiança na solidez da Companhia 
e o sucesso das ações iniciadas ao longo do 
ano para incrementar a eficiência com que a 
companhia atende às demandas do mercado.

Um exemplo dessas ações é a segmentação 
das equipes comerciais da Companhia, que 
começou a ser planejada em 2017 e foi 
implementada em 2018, como reconhecimento 
da necessidade de maior especialização dos 
profissionais.

A especialização permite que cada executivo 
conheça melhor sua área de atuação e possa ter 
uma visão mais estratégica das oportunidades 
de negócios que ela oferece. Da mesma forma, 
a área comercial passou a contar em 2018 com 
um profissional especializado em licitações e 
RFP (request for proposal), capaz de tratar com 
melhor expertise esses formatos competitivos 
– em geral, contratos mais complexos e com 
cláusulas diferenciadas –, utilizados por órgãos 
estatais ou grandes players privados para 
selecionar fornecedores de bens e serviços.

Além dessas iniciativas internas e de estratégia, 
merece destaque a reestruturação de alguns 
produtos, a seguir.

Seguro PME

Em 2018, foi finalizado o trabalho de 
reestruturação do Seguro PME (Pequenas e 

Médias Empresas) iniciado no final de 2017. 
Voltado para empresas até o teto de 99 vidas. 
Este produto foi reposicionado no mercado 
e passou a ter um preço mais competitivo. 
Tornou-se desde então um dos focos 
prioritários do ramo Saúde, uma prioridade 
que vem sendo mantida para 2019. Na oferta 
do produto, uma atenção particular vem sendo 
dada a regiões de bom potencial para esse 
público, como São Paulo e Brasília.

Linha Empresarial

A Linha Empresarial é um seguro de saúde que 
havia sido criado em 2000 e foi substituído 
em 2015 por outra linha chamada Corporativa. 
No ano passado, essa linha voltou ao portfolio 
da Seguros Unimed, oferecendo serviços 
diferenciados.

Odonto

A Unimed Odonto continuou a crescer, em 
2018, a um ritmo acima dos níveis do mercado 
brasileiro de planos odontológicos. Enquanto 
o mercado nacional expandiu-se em torno 
de 6% a 7%, o ramo Odonto da Companhia 
conseguiu crescer 22,5% no ano. Graças a esse 
desempenho, a carteira da Unimed Odonto 
chegou ao final de 2018 com 402 mil clientes.

O balanço financeiro também foi extremamente 
positivo: Odonto fechou 2018 com um 
resultado líquido de R$ 7,5 milhões — quase 4 
vezes mais do que os R$ 1,9 milhão registrados 
em 2017.

Esse cenário reflete o sucesso da estratégia 
adotada a partir de 2017, que inclui a criação 
de algumas famílias de produtos novos. Da 
mesma forma, foi tomada a decisão estratégica 
de concentrar todos os esforços da equipe de 
Odonto na conquista de clientes pertencentes 
ao Sistema Unimed, reforçando a identidade 

Em 2018, a Seguros Unimed avançou na revitalização de seu portfólio de produtos, introduzindo 
inovações em todos os ramos de atuação, bem como ferramentas digitais destinadas a facilitar a 
comunicação com o público e a operação dos produtos por beneficiários e credenciados.

A seguir, os principais destaques de 2018 na área de produtos, tanto em novos lançamentos como 
na revitalização de produtos. Além dos citados abaixo, continuam a ser oferecidos aos clientes 
todos os demais produtos já existentes anteriormente e que não sofreram modificações relevantes 
em 2018.

ProdutosEspecialista em Cuidar
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cooperativista da Seguros Unimed.

Em paralelo à ampliação da carteira, continuou 
a ser desenvolvido um trabalho contínuo de 
controle da sinistralidade, estabilizada em 
torno de 42%. Como ferramenta de auxílio 
à tomada de decisões, foi criada ainda uma 
célula de inteligência para trabalhar com 
indicadores.

App Dentista

A Unimed Odonto lançou em 2018 o app 
Dentista, voltado a facilitar a rotina de 
atendimento do profissional odontólogo, de 
maneira a desburocratizar seu trabalho e dar a 
ele agilidade na submissão de tratamentos.

Por meio do aplicativo, o dentista pode coletar 
imagens da boca do paciente ou de radiografias 
e enviá-las para que sejam indexadas na guia 
de tratamento do dentista e fiquem disponíveis 
para avaliação da auditoria.

Para 2019, em parceria com a célula de 
inovação digital Stormia, a equipe de Odonto 
está trabalhando para tornar esse aplicativo 
mais do que uma ferramenta operacional. A 
ideia é fazer dele um meio de relacionamento 
e de interação com o prestador do serviço.

Guia Odonto

Lançado em 2018, o Guia foi desenvolvido 
em parceria com a célula de inovação digital 
Stormia. Sua lógica de funcionamento procura 
acolher a visão do beneficiário final, permitindo, 
por exemplo, a busca de serviços por termos 
populares, e não só na linguagem técnica da 
odontologia.

O Guia Odonto incorpora atualizações 
contínuas de suas funcionalidades a partir 
do feedback dos usuários e do mercado. O 
propósito é trabalhar com ondas incrementais 
de melhoria para aprimorar a comunicação 
com o beneficiário final.

Para 2019, por exemplo, está previsto o 
lançamento do serviço de agendamento on-line 
para as clínicas odontológicas parceiras Asisa, 
de alto padrão, que estão sendo inauguradas 
em São Paulo.

Nina: chatbot para dentistas

O portal dos dentistas da Unimed Odonto 
passou a contar, desde o final de 2018, com 
um serviço de orientação aos profissionais 
por chatbot (atendente virtual robotizado 
que conversa com os usuários do serviço) 
. Oferecido inicialmente como piloto a um 
grupo restrito, o chatbot, cuja atendente virtual 
chama-se Nina, estará disponível para todos os 
dentistas credenciados em 2019.

Vida

O ramo Vida cresceu 7,5% em 2018, com um 
resultado destacado no Seguro de Renda por 
Incapacidade Temporária (Serit), que foram 
o foco de uma ação de revisita da carteira já 
existente.

O objetivo da revisita é atualizar os valores 
do capital contratado anteriormente, que 
muitas vezes ficou defasado em relação 
às necessidades do contratante. Além do 
capital, também foram ajustados os valores de 
assistências que fazem parte no produto ou 
incluídas novas assistências. A iniciativa teve 
um bom resultado comercial.

O Seguro de Renda por Incapacidade Temporária 
(Serit) tem uma importância particular para a 
Seguros Unimed. Criado no começo dos anos 
90 – para oferecer aos médicos cooperados 
uma renda garantida em caso de afastamento 
do trabalho por doença, acidente ou outras 
razões temporárias – o produto foi um dos 
primeiros da Companhia e tem desde então 
grande aceitação no mercado.

Cerca de 80% dos médicos cooperados 
do Sistema Unimed são clientes Serit, e a 
Companhia é líder reconhecida e benchmark 
dessa classe de produto no país. Ao mesmo 
tempo, a Companhia trabalhou em 2018 na 
mudança da estratégia de vendas do Serit para 
novos clientes, um esforço que continua a ser 
feito em 2019.

Calcule Mobile

Os corretores que trabalham com produtos 
Vida começaram a usar em 2018 o Calcule 
Mobile, um aplicativo que permite fazer 
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cotações e transmitir propostas de contratos 
por via digital. O aplicativo foi desenvolvido 
pela Stormia, a célula de inovação digital da 
Seguros Unimed, e está disponível em versões 
iOS e Android.

Para 2019, está prevista a implantação de uma 
solução digital completa de vendas, que permitirá 
não só cotar e simular preços e valores, como 
também fechar a compra e emitir uma apólice 
usando apenas o canal eletrônico. O ramo deverá 
também passar a trabalhar com um novo sistema 
operacional único, mais ágil e flexível.

Previdência Privada

Dois importantes resultados marcaram o 
desempenho do ramo da Previdência Privada 
em 2018. As reservas totais nos planos de 
previdência complementar da Seguros Unimed 
ultrapassaram os R$ 2 bilhões, abrangendo 
a previdência aberta e o Multicoop – Fundo 
de Pensão Multipatrocinado, sob gestão da 
Companhia. E o Fundo de Pensão Multicoop, 
por sua vez , constituído por empresas do 
Sistema Unimed e entidades cooperativas 
parceiras, alcançou a marca de R$ 1 bilhão.

Os números do ano são expressivos também 
em termos percentuais: o ramo Previdência 
cresceu 109% em relação a 2017 e superou 
em 477% o orçamento previsto para 2018. Na 
Previdência aberta, o crescimento foi de 41% 
sobre os números de 2017.

Para alcançar esses resultados, foi fundamental 
a consolidação, em 2018, de uma estratégia 
iniciada no final de 2017. Nela, foi priorizada uma 
aproximação com corretores especializados 
em Previdência, capazes de incrementar vendas 
em maiores volumes.

Ramos Elementares

O segmento de Ramos Elementares da Seguros 
Unimed cresceu 36,9% em 2018, confirmando 
seu avanço consistente nos últimos anos 
dentro do portfólio da Seguradora. Os 
Ramos Elementares abrangem produtos de 
Responsabilidade Civil Profissional, D&O e 
seguros patrimoniais como o Residencial e o 
Empresarial.

Intercorrência Segura

Lançado em 2018, este é um produto inovador 
no mercado. O Intercorrência Segura garante a 
hospitais, clínicas e outros prestadores de serviços 
de saúde a cobertura de despesas médico-
hospitalares decorrentes de intecorrências em 
procedimentos eletivos e particulares.

O seguro abrange intercorrências durante um 
procedimento ou até 72 horas depois da alta, 
dentro de um limite estipulado no contrato. 
Ao cobrir despesas imprevistas, beneficia 
tanto os pacientes, que não ficam expostos 
a gastos fora de seu orçamento, quanto os 
hospitais e clínicas, que asseguram a garantia 
do pagamento por seus serviços.

O Intercorrência Segura é contratado por 
clínicas e hospitais, que podem passar a 
oferecer o benefício aos clientes dentro de 
seus pacotes de serviços. Em 2019, o produto 
passará por ajustes para adequá-lo mais de 
perto às necessidades dos clientes

Responsabilidade Civil Profissional

Os seguros de Responsabilidade Civil 
Profissional (RCP) são de um segmento que 
cresceu cerca de 38% de 2017 para 2018, 
enquanto o mercado crescia em torno de 25% .

A Seguros Unimed é referência no mercado 
brasileiro da Responsabilidade Civil para 
profissionais da área de Saúde. A posição única 
da Companhia nesse segmento lhe permite 
demonstrar claramente seu pilar de Seguradora 
especialista.

Embora outros players do mercado também 
tenham hoje ofertas semelhantes para diversas 
categorias profissionais, a Seguros Unimed é 
a única a trabalhar, no segmento, apenas com 
produtos para profissionais da Saúde: médicos, 
dentistas, psicólogos e veterinários

Contratação sem papel

Desde 2018, todo o processo da contratação 
de um seguro de Responsabilidade Civil 
na Seguros Unimed é digital, sem quaquer 
tramitação em papel. A conversão fez parte do 
programa Digital + (leia mais sobre o Digital + 
no subcapítulo Relacionamento com o cliente 
e está sendo estendida em 2019 aos produtos 
do segmento Residencial).
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A Rede Credenciada de Saúde da Seguros 
Unimed é formada por médicos, clínicas 
especializadas, laboratórios e hospitais. As 
Unimeds de todo o Brasil – chamadas de 
Singulares –, compõem a parte principal dessa 
Rede, complementada por outros profissionais 
e instituições de saúde.

Muitos desses prestadores de serviços são ao 
mesmo tempo clientes da companhia, da qual 
adquirem produtos de seguros e previdência 
privada. Essa proximidade entre a Seguros 
Unimed e sua Rede Credenciada reflete os laços 
de cooperativismo e o espírito de parceria que 
estão na própria origem do Sistema Unimed.

O ano de 2018 foi marcado por um grande 
esforço de aproximação com médicos, hospitais 
e prestadores de serviços em geral. Médicos 
de diversas especialidades foram convidados 
para conversas e eventos nos quais puderam 
discutir suas experiências na linha de frente 
do cuidado assistencial, bem como conhecer a 
visão, as políticas e os projetos da Companhia.

Esse esforço tem sido muito importante para 
a modelagem das iniciativas que dão corpo 
ao princípio de coordenação do cuidado, tais 
como o programa Parto Adequado e outros 
programas abrigados no guarda-chuva da 
estratégia de assistência Cuidando de Perto. Da 
mesma forma, tem sido um canal para propor o 
debate de novos modelos de remuneração de 
serviços.

Com hospitais e outros prestadores de serviços, 
a Seguros Unimed tem buscado oferecer 
uma nova lógica de cuidado, na qual ganham 
importância indicadores de desfecho e maneiras 
mais precisas de avaliar o desempenho e a 
eficiência das escolhas assistenciais adotadas. 
Trata-se de um caminho alinhado ao que vem 
sendo balizado pela ANS, a Agência Reguladora 
da Saúde Suplementar.

Esse esforço passa por estabelecer uma rotina 
de visitas aos prestadores, prática que não 
era comum no setor, de maneira a conhecer 
e avaliar in loco o que eles têm de melhor a 
oferecer. E, ao mesmo tempo, de entender 
de que forma a seguradora pode apoiar seu 
desenvolvimento, num processo constante de 

qualificação da rede prestadora.

Passa ainda por grandes avanços nos processos 
de regulação médica, o monitoramento e a 
avaliação das próprias operações dos hospitais 
e outras organizações. Em 2018, a Seguros 
Unimed desenvolveu um trabalho intenso de 
acompanhamento dos indicadores de grandes 
prestadores da Rede Credenciada.

Nesse esforço, são coletados dados não 
apenas de custo e tempo, como os de 
permanência em internação, e ainda levantadas 
informações sobre o desempenho assistencial. 
Tal aproximação resultou numa mudança 
qualitativa nas relações com esses prestadores 
em São Paulo. Hoje, a Seguros Unimed mantém 
equipe própria em vários hospitais da cidade, o 
que é um diferencial no relacionamento com a 
Rede Prestadora.

Gestão Da Rede

Em 2018, algumas iniciativas de gestão da rede 
de prestadores geraram mais de R$ 2 milhões 
de economia:

• Higienização da base de prestadores em 
São Paulo.

• Otimização da rede ambulatorial em 
Brasília.

• Constituição de comitês de prestadores 
para maior agilidade, transparência e 
segurança na operação

Remuneração Renegociada

Novos modelos de remuneração foram 
negociados com 54 prestadores. A iniciativa 
resultou em redução de sinistros, com uma 
economia estimada em R$ 2,96 milhões por 
ano, frente a um aumento previsto de R$ 5,33 
milhões, com base no IPCA.

Remuneração Por Performance

Foi implantado modelo de remuneração por 
performance para prestadores de Assistência 
Domiciliar, com melhoria da qualidade 
assistencial e controle de gastos.

Rede CredenciadaEspecialista em Cuidar
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A Seguros Unimed é uma companhia 
orientada para o futuro e abraça a inovação 
como o caminho para promover impactos 
relevantes em um ambiente de negócios 
cada vez mais digital. O mercado de seguros, 
como tantos outros, evolui em direção a um 
mundo integrado e interconectado em redes, 
e a Seguros Unimed tem planos traçados para 
participar desse movimento, desempenhando 
um papel de vanguarda.

A Companhia encerrou 2018 oferecendo a 
seus beneficiários e clientes uma série de 
tecnologias que já incorporam os frutos dos 
esforços de transformação digital dos últimos 
dois anos. Ao mesmo tempo, sinalizam como 
quer estar num cenário de futuro próximo: uma 
empresa capaz de embutir tecnologias digitais 
em toda a jornada e experiência do cliente.

Inovação na assistência

As iniciativas listadas a seguir são alguns dos 
exemplos da modernização da base tecnológica 
da Companhia. Representam a virada de uma 
cultura manual e analógica para uma lógica 
digital, aplicada tanto aos processos internos 
da organização quanto às interfaces com os 
clientes.

• Início da automação robotizada de 
processos de regulação de sinistros, 
preenchimento automático de 
formulários, com ganhos de eficiência e 
segurança.

• Piloto de ferramenta de reconhecimento 
facial no Núcleo de Atendimento Unimed 
(NAU), em São Paulo, que poderá ser 
estendida para a rede direta.

• Implantação do Guia Médico Inteligente 
para os colaboradores da Seguros 
Unimed, com agendamento on-line para 
consultas com médicos de família.

• Lançamento do aplicativo Reembolso 
Digital e de ferramentas de 
autoatendimento para os beneficiários 
finais.

• Aviso digital de sinistros para Ramos 
Elementares, integrado ao sistema legado.

Outro projeto de destaque é o Digital +, 
ação que prevê a transformação digital da 
companhia, garantindo também melhorias nos 
processos e eliminação dos documentos em 
papel. A troca desses processos por operações 
digitais resultou, em 2018, numa redução 
média de 70% (ou 22 dias) nos tempos de 
processamento em geral.

(Leia mais no capítulo Relacionamento com o 
Cliente).

Estratégia 2020 e inovação

Ao mesmo tempo em que promove a 
atualização de suas ferramentas tecnológicas 
do dia-a-dia, por meio de inovação de processos, 
a Companhia avança nos passos necessários 
para concretizar sua Estratégia 2020. 

Consolidada em 2018, essa estratégia mira na 
conversão da Seguros Unimed em uma empresa 
pioneira, capaz de fazer inovação disruptiva em 
três vertentes da transformação tecnológica: a 
da healthtech, a da insurtech e a da fintech, que 
contemplam as três dimensões do negócio 
da Seguros Unimed — o cuidado com saúde, a 
indústria dos seguros e a proteção financeira.

Essa segunda camada da transformação, 
de alcance mais longo, exige a construção 
de uma infraestrutura informacional pronta 
para manejar grandes volumes de dados – o 
Big Data –, lançando mão de ferramentas de 
Inteligência Artificial. 

Em 2018, nesse sentido, a Companhia realizou 
um diagnóstico da maturidade de dados 
na organização, para avaliar sua aderência 
às disciplinas que compõem a governança 
de dados. Esse trabalho levará a um amplo 
programa de governança de dados, que tratará 
da qualidade, da arquitetura, da segurança e da 
disponibilidade dos dados na Seguros Unimed.

Inovação AberturaInovação
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Garantir a maturidade e promover a boa 
governança dos dados são iniciativas de 
infraestrutura informacional que não resultam 
necessariamente em novidades operacionais 
imediatas para clientes ou parceiros. Mas são 
etapas incontornáveis para tornar realidade a 
meta central da Estratégia 2020: a construção 
de uma plataforma on-line b2c (do negócio 
para os clientes), de bem-estar, convivência, 
cuidado, prevenção, educação e proteção 
financeira.

Essa plataforma única, integrada ao Sistema 
Unimed e voltada inteiramente para telas 
mobile (telefones celulares e tablets), 
oferecerá conteúdos atraentes e variados 
sobre temas de qualidade de vida, fitness, 
bem-estar, alimentação saudável, autocuidado 
e planejamento financeiro, entre outros.

A Stormia e seus parceiros

Como a Seguros Unimed se organiza para gerir 
e promover a inovação? Aqui, é importante 
ter em mente que programas de inovação 
podem ser empreendidos tanto pelas áreas 
de Tecnologia da Informação mantidas na 
própria estrutura da Companhia, com seus 
diferentes ramos de atuação, quanto pela 
Stormia – a célula de inovação digital dedicada, 
que desenvolve projetos específicos, instalada 
em um espaço de coworking, apartado do 
ambiente da seguradora.

Esse desenho institucional permite que 
a Stormia trabalhe com maior liberdade 
e velocidade, voltada inteiramente para a 
pesquisa e experimentação de soluções 
digitais. Prioritário, no portfólio da Stormia, é o 
desenho da plataforma, com seu conteúdo de 
bem-estar e proteção financeira.

Em casos que assim demandam, profissionais 
de TI da Seguros Unimed e o time da Stormia 
trabalham juntos para acelerar projetos em 
andamento nos segmentos de negócios da 
seguradora, bem como na exploração de novos 
negócios. Em 2018, a equipe da Stormia – com 
seus parceiros da equipe da seguradora – 
continuou a trabalhar em três frentes.

Redesenho Da Experiência Digital

Identificação de pontos críticos na jornada 
de stakeholders da Companhia, a partir do 
mapeamento de sua experiência digital no 
cuidado com o bem estar das pessoas e na 
proteção financeira.

Novos Negócios E Parcerias

A partir de um olhar para fora da Companhia, 
foi possível mapear no mercado, para possíveis 
parcerias, startups que desenvolvem soluções 
inovadoras para questões levantadas pela 
estratégia de transformação digital da Seguros 
Unimed. Um exemplo são ferramentas de 
engajamento e gamificação que estão sendo 
experimentadas com com vistas à incorporação 
na plataforma de bem-estar e proteção.

Aceleração De Projetos

Iniciativas de modernização tecnológica de 
processos e ferramentas da Seguros Unimed 
se encaixam nesta modalidade de ação, na qual 
a célula de inovação Stormia e as equipes da 
Companhia tomam conta de etapas distintas 
de um mesmo projeto, trabalhando em parceria.

São exemplos, lançados em 2018, os Guias 
Médico e Odontológico Inteligentes, os 
aplicativos de Reembolso Digital e ferramentas 
de autoatendimento, que se beneficiaram da 
metodologia de sprints adotada pela Stormia.

Nela, a célula de inovação dá a largada na 
conceituação e design de um projeto, até a fase 
de criação de protótipos. Daí em diante, equipes 
da Seguros Unimed, com apoio da Stormia, se 
encarregam do desenvolvimento, dos pilotos e 
do lançamento no mercado.

Parcerias Institucionais

Outra dimensão importante é a da inovação 
por meio de parcerias científico-tecnológicas 
com universidades, fundações, centros 
de pesquisas, empresas e outros atores 
institucionais. A Companhia mantém uma 
Célula de Inovação Institucional que busca 
parcerias para colaboração técnica no Brasil e 
em outros países.

Um exemplo é a parceria entre a Companhia 

Inovação InstitucionalInovação
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e a Fundação Shunji Nishimura, em São Paulo, 
para o desenvolvimento de um curso de big 
data na Saúde. A Fundação é mantida pela 
família fundadora da Jacto — empresa que 
fabrica implementos agrícolas — e há alguns 
anos pesquisa a aplicação de big data ao 
agronegócio.

Abaixo, os parceiros institucionais nacionais 
e internacionais da Seguros Unimed em 
programas de inovação:

Plataforma Stormia 2020

Essa plataforma irá oferecer também produtos 
de seguros ao público, atraído em um primeiro 

momento pelo conteúdo interessante (e 
ofertado sem custos). Em outras palavras, 
trata-se de uma plataforma de soluções e 
relacionamento digital que traz embarcado 
um marketplace para a comercialização de 
seguros.

Para conceituar, desenhar e encontrar os 
melhores parceiros no desenvolvimento da 
Plataforma Stormia, entra em cena a Stormia 
– a célula de inovação digital da Seguros 
Unimed. A Stormia e a consultoria Ernst & 
Young começarão a trabalhar nesse projeto em 
2019, desenhando o modelo de negócios para 
a plataforma de bem-estar e negócios.

Corretora Digital

Uma nova ferramenta digital, em particular, 
terá papel importante na oferta de serviços e 
produtos incorporada à plataforma. Trata-se 
de uma Corretora Digital embarcada na própria 
plataforma, que se encarregará da venda dos 
produtos de seguros oferecidos ao público 
frequentador do espaço on-line.

Com esse propósito, a Unimed Participações, 
controladora da Seguros Unimed, decidiu 
em 2018 reativar sua própria corretora, que 

já existia mas não estava operando. Em 
parceria com a Stormia, a corretora da Unimed 
Participações foi convertida numa operação 
em formato digital será testada, em 2019, por 
Unimeds Singulares.

Unio Soluções Tecnológicas

Para fechar o circuito da inovação de base 
tecnológica, faltava uma empresa de tecnologia 
que fi zesse o desenvolvimento dos produtos 
e soluções criados pela Stormia (uma célula 
digital autônoma que cria inovação e faz 
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design, mas não desenvolvimento). A pesquisa 
de parceiros potenciais revelou que a candidata 
mais qualificada era também a mais próxima: a 
Unio Soluções Tecnológicas, uma empresa de 
tecnologia já integrante do Sistema Unimed, 
criada em joint-venture pela Unimed Vitória e 
pela Unimed Belo Horizonte.

Escolhida a parceira, ficou claro que o melhor 
modelo para a parceria seria uma ampliação 
da sociedade. Desta forma, a Seguros Unimed 
adquiriu uma cota de 20% do capital da Unio, 
no que foi acompanhada por dois outros novos 
sócios: a Unimed Porto Alegre e a Central 
Nacional Unimed (CNU).

Prêmio Inova+Saúde

O Prêmio Inova+Saúde é uma iniciativa 
da Seguros Unimed que visa fomentar e 
reconhecer projetos bem-sucedidos de 
inovação em gestão ou práticas assistenciais 
criados dentro do Sistema Unimed.

Um requisito para a premiação é que os 
projetos concorrentes tenham resultados 
comprovados e mensuráveis. O propósito do 
prêmio é estimular e reconhecer a inovação 
feita no Sistema Unimed e disseminar o 
conhecimento gerado pelas cooperativas que o 
integram, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável dos sistemas de saúde.

Dessa forma, a Unimed atua como agente 
catalisador da evolução do setor, por meio de 
um prêmio que fortalece a Cultura de Inovação 
e amplia a cooperação da Seguradora com o 
Sistema Unimed.

Destaques Inova + Saúde 2018

O Programa Inova + Saúde recebeu em 
2018 o Prêmio Antonio Carlos de Almeida 
Braga de Inovação em Seguros da CNseg 
— a Confederação Nacional de Seguros, 

concorrendo com projetos de inovação em 
seguros de todo o Brasil.

O prêmio da CNseg reconheceu não só a 
iniciativa em si, mas também a criação do 
Banco de Inovação — a memória do Prêmio, que 
põe à disposição de todo o Sistema Unimed os 
projetos premiados pelo Inova + Saúde (leia 
mais abaixo).

Foi uma premiação marcante: na primeira vez 
em que a Seguros Unimed disputava o prêmio 
da CNseg, já estreou uma vitória em nível 
nacional na categoria Comunicação, uma das 
três categorias da premiação.

O Inova + Saúde foi realizado em 2018 pelo 
quarto ano consecutivo, em uma parceria 
entre a Seguros Unimed e a Unimed do Brasil. 
Os prêmios foram repartidos por categorias 
denominadas trilhas, a saber:

• Trilha de Marketing

• Trilha de Sustentabilidade

• Trilha de Epidemiologia

• Trilha de Gestão de Pessoas

Para selecionar os finalistas, a Companhia reúne 
um time de jurados externos e especializados 
nos temas das trilhas. Em 2018, eles foram: 
Cyrille Maxime Bellier (Sustentabilidade); 
Eugenia Sofal (Gestão de Pessoas); Dra. Monica 
Silvia Monteiro de Castro (Epidemiologia); e 
Dr. Luiz Peres Neto (Marketing). Ao todo, 213 
trabalhos foram inscritos, 11,5% a mais do que 
no ano anterior. Todos estão disponíveis pela 
Internet, para o Sistema Unimed, no Banco de 
Inovação – um espaço virtual de conhecimento 
que reúne os trabalhos inscritos nas quatro 
edições do Prêmio Inova+Saúde.

A Unimed-BH foi escolhida com o melhor 
projeto do ano, com o case “Como a capacitação 
dos cooperados pode trazer resultados para a 
cooperativa”, que também foi premiado na trilha 
de Gestão de Pessoas. A Federação do Estado 
do Rio de Janeiro venceu o Voto Popular e como 
melhor trabalho na categoria Epidemiologia, 
com o case “UTI Web – Monitoramento de 
Desempenho da Medicina Intensivo: Adulto, 
Pedriátrica e Neonatal”.

inscritos no Inova + 
Saúde desde sua criação 
em 2015, e estão 
disponíveis no Banco de 
Inovação para consulta 
pelas Unimeds Singulares

+ de

600
projetos
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As outras vencedoras anunciadas foram 
a Unimed Nordeste Paulista, na trilha de 
Marketing, com o projeto “Apoio Empresa 
Unimed” e a Singular de Fortaleza, na trilha 
de Sustentabilidade, com o case “Saúde 
Ambiental: um olhar sustentável pela vida”.

Os Seis vencedores escolhidos em 2018: um 
para cada trilha, mais os prêmios de Melhor 
Case e do Voto Popular, participarão de uma 
Learning Expedition (LEX), uma viagem de 
imersão para promover experiências, rupturas, 
e aprendizagens necessárias para uma 
verdadeira inovação.

Para isso, o destino escolhido foi Paris, na 
França, por concentrar as maiores cooperativas 
financeiras e de seguros do mundo, além 
de hospedar renomadas incubadoras de 
startups com forte atividade em saúde. Além 
de servir como forma de premiação, a viagem 
também reforçará valores cooperativistas que 
podem ser traduzidos no engajamento de 
clientes. Para isso, o grupo visitará grandes 
cooperativas e mutuais, como Crédit Agricole, 
Crédit Coopératif e Maif para entender 
seu crescimento e modernização, sempre 
fortalecendo o diferencial de suas culturas e 
governança.

Os executivos do Sistema Unimed poderão ver 
na prática que a inovação deve estar a serviço da 
geração de impactos positivos, integrando aos 
negócios questões-chave de sustentabilidade 
para o setor, como longevidade e atenção 
primária à saúde, por meio da (re)formulação da 
oferta de serviços da companhia e de parcerias 
estratégicas.

Ideias De Valor

O Programa Ideias de Valor foi lançado em 2017 
para estimular e reconhecer o pensamento 
criativo e o trabalho em equipe que trazem 
bons resultados para a Seguros Unimed.

Nele, os colaboradores são convidados a 
enviar ideias de processos ou ferramentas 
que poderiam tornar mais eficiente o trabalho 
na Companhia, a partir de um ou mais temas. 
Em 2018, o tema escolhido foi Cultura de 
Cooperação e Inovação.

As iniciativas aprovadas recebem apoio para 
implementação, e as melhores ideias ganham 
prêmios e outros reconhecimentos.

Ideias de Valor em 2018:

• 32 ideias recebidas 

• 10 aprovadas 

• 4 projetos premiados

Inova + Saúde divulga vencedores
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Tendências e influências

A Seguros Unimed entende que está inserida em um mundo em constante transformação e as 
evoluções do contexto socioeconômico impactam diretamente as atividades da seguradora. Elas 
precisam ser incorporadas para gerar, cada vez mais, oportunidades aos negócios e responder 
adequadamente às demandas da sociedade. Veja o infográfico abaixo com as principais tendências 
que a Seguros Unimed acompanha e desdobra em suas ações de negócio.

Cenário da saúde

Evolução
da sociedade

Planejamento 
financeiro

Desafios
ambientais

Vivemos em um 
momento de grandes 
desafios ambientais, 
muitos deles provocados 
pela sociedade, que 
impactam às pessoas e 
às empresas. 

O aumento dos eventos climáticos extremos ocasionados 
pelas mudanças climáticas, como tempestades afetam a 
infraestrutura nas cidades; o consumo de energia 
representa um grande custo para as empresas; o uso de 
água é crítico em um contexto de crise hídrica; a poluição 
atmosférica nas cidades acarreta em problemas de saúde 
crônicos na população; entre outros. Neste sentido, a 
Seguros Unimed busca continuamente reduzir seu 
impacto e incentivar boas ações junto a seus 
colaboradores e parceiros.

A expectativa de vida do brasileiro saltou 
22 anos desde a década de 60. Com isso, a 
pirâmide etária mostra que a proporção de 
jovens e idosos tem um padrão diferente 
desde então. Este cenário de aumento da 
população idosa brasileira tem um 
impacto no sistema de previdência, além 
de ser cada vez mais necessário adequar o 
sistema de saúde para atender as 
demandas deste público.

Além disso, os padrões de 
consumo da parcela mais jovem 
também vem se modificando e 
as empresas precisam se 
adequar a este novo contexto.

Uma das linhas de atuação é avançar 
nas práticas de prevenção e atenção 
primária à saúde, garantindo uma boa 
gestão da saúde pessoal. 

O sistema de saúde brasileiro 
apresenta, no geral, baixa satisfação 
dos usuários mesmo com os altos 
custos associados.   Assim, existe uma 
necessidade urgente de mudança no 
modelo de cuidado.

No contexto atual de discussão 
sobre a previdência e 
envelhecimento da população, se 
faz cada vez mais necessário 
planejamento financeiro das 
famílias brasileiras. Neste cenário, a 
Seguros Unimed entende que seus 
produtos são uma forma de 
garantir a proteção financeira de 
seus clientes. 

Como exemplo de resultado alcançado 
pela sensibilização dos clientes sobre 
esse tema, uma das singulares do 
Sistema Unimed direciona parte da 
distribuição de lucros para a previdência 
da Seguros Unimed, garantindo que seus 
cooperados tenham ativos investidos 
para o futuro. 

Inovação e
digitalização

Atualmente, as novas tecnologias 
direcionam as evoluções dos processos das 
empresas, além de ser um grande driver de 
novas formas de consumo e de 
relacionamento. No contexto de saúde, a 
telemedicina avança cada vez mais 
trazendo maior agilidade, a inteligência 
artificial já é usada para auxiliar na 
construção de novos protocolos de saúde. 

No setor de serviços, processos e atendimento 
digitais são soluções eficientes e confiáveis. Além 
disso, os clientes buscam maior disponibilidade 
de informações e relacionamentos digitais. A 
Seguros Unimed encontra-se em pleno processo 
de transformação digital que permeia toda a 
organização. 

Forma de GestãoVisão da Sustentabilidade
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Geração de valor

A essência da Seguros Unimed foi construída com base no cooperativismo e hoje se desdobra 
no propósito de “Colaborar para transformar e viabilizar um futuro saudável para as pessoas, as 
instituições e o Brasil”. Com seus produtos e serviços, a Seguros Unimed busca garantir o cuidado 
aos seus clientes, tanto de sua saúde, quanto de seu patrimônio. Veja abaixo alguns números de 
destaque de 2018.

Ainda seguindo o seu propósito, a Seguros Unimed busca expandir ainda mais sua geração de valor na 
sociedade. Dessa forma, investe em ações focadas em qualidade de vida, proteção do meio ambiente 
e incentivo à cultura. Para saber mais, veja os subcapítulos de Meio Ambiente, Comunidade, Esporte 
e Cultura que apresentam em detalhes as ações sociais que a Seguros Unimed vem trabalhando, 
lideradas pela área de Sustentabilidade.

Gestão Da Sustentabilidade E Novo Ciclo 2018-2021

Com a finalização do ciclo 2014-2017, a Seguros Unimed revisou seus temas materiais para 
direcionar o foco de atuação até 2021. O planejamento para esse ciclo foi apoiado pela ABNT 
NBR ISO 26000, compilação de diretrizes sobre Responsabilidade Social, que tem como objetivo 
guiar as empresas que desejam incorporar considerações socioambientais em suas decisões e a 
responsabilizar-se pelos seus impactos na sociedade e no meio ambiente. Além da ISO 26000, 
também foi considerado tendências da sociedade, novas economias e inovação, relevância para 
o sucesso do negócio e a significância para as partes interessadas, incluindo órgãos reguladores, 
clientes, parceiros de negócio, colaboradores, entre outros.

Neste novo período, o motor do desenvolvimento da companhia permanece baseado no cliente, que 
está se tornando mais diverso. Para garantir a sua resiliência, a companhia deve focar na inovação 
positiva, que agrega valor e inclusão social, zelando pela qualidade e serviço de atendimento, a 
qual é fomentada por colaboradores alinhados à cultura do cooperativismo e pela confiança nos 
modelos de saúde, na marca e no Sistema Unimed.

R$ 2,2 bilhões 

em pagamento de sinistros

R$ 13,9 milhões

de Consultas, exames e
internações hospitalares

R$ 2  bilhões

em fundos de previdência privada

R$ 25 milhões

Em valor distribuído aos acionistas

Desenvolvimento de colaboradores
Promover práticas trabalhistas e de desenvolvimento dos colaboradores 
que antecipam as evoluções da sociedade, mudanças nos modelos de 
trabalho e negócio e garantem o bem estar, a motivação e a satisfação dos 
colaboradores.

Confiança no modelo de saúde e cadeia
Garantir aos clientes, parceiros e sociedade um modelo de saúde e operações 
íntegros, transparentes e perenes, gerando relações duradouras de confiança.
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A transição para este novo ciclo busca cada vez mais a integração da sustentabilidade no 
planejamento estratégico da companhia. Como exemplo dessa transição, o novo mapa estratégico 
já inclui alguns objetivos diretamente relacionados aos temas materiais da Seguros Unimed. Veja 
no capítulo Estratégia 2018-2021 mais detalhes sobre o planejamento estratégico da companhia.

Investimento Social Integrado À Estratégia

O ano de 2018 foi marcado por um processo de redefinição do Investimento Social da Seguros 
Unimed com o objetivo de estabelecer uma relação direta com o novo momento e alinhado com 
o propósito de “Colaborar para transformar e viabilizar um futuro saudável para as pessoas, as 
instituições e o Brasil.

Nesse sentido, a Seguros Unimed acredita que vivemos um momento de transformação social e 
econômica sem precedente. Os valores do Sistema Unimed, junto com nossa força de mercado e 
presença nacional, traz uma oportunidade única de diferenciação, inovando nas ofertas e trazendo 
de volta o significado social dos seguros.

Por isso, o novo investimento social da Seguros Unimed tem como objetivo “Compartilhar para 
educar”: Acreditamos que a educação é a principal ferramenta de transformação social. Queremos 
compartilhar nossos conhecimentos e expertise para mudar a forma como as pessoas e instituições 
cuidam da sua saúde e finanças.

O “compartilhar para educar” foi desenhado em dois pilares:

• Qualidade de vida e bem-estar – Transformar o cuidado individual com a saúde, o bem-
estar físico, psicológico e emocional, por meio da oferta de conhecimento e ferramentas 
para mudança de comportamento, criando oportunidades de experiência e vivência 
complementares às plataformas digitais

• Planejamento financeiro – Promover maior segurança e planejamento financeiro às 
pessoas e instituições, por meio da oferta de conhecimento e ferramentas para mudança de 
comportamento.

Já em 2018, a Seguros Unimed complementou suas iniciativas de qualidade de vida e bem-estar 
com ações de educação alimentar voltadas à comunidade e aos colaboradores da seguradora. Veja 
mais detalhes sobre no capítulo Comunidade e Colaboradores.

Inovação positiva
Fortalecer e direcionar o processo de inovação da companhia para que os 
produtos e serviços gerem soluções consistentes aos desafios sociais ligados 
aos cuidados com a saúde e proteção financeira.

Qualidade do serviço e atendimento
Ter excelência na oferta de serviços e atendimento por meio de um relacio-
namento transparente e ágil, que antecipe e responda às necessidades dos 
clientes e parceiros de negócio.
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Programa Recicle
sua Atitude

Energia
Consumo de Energia

20182017

966.848.000 kWh

825 kWh

890.108.000 kWh

705 kWh

Cuidado no dia a dia

Água

As operações da Seguros 
Unimed, por sua natureza, não 
provocam impactos ambientais 
significativos. 

A companhia assumiu o compromisso de cuidar da 
preservação do meio ambiente na condição de 
integrante de uma sociedade na qual a mitigação e o 
controle dos danos ao ambiente são demandas cada 
vez mais urgentes e responsabilidade de todos, seja 
qual for o impacto de cada um. Nesse sentido, adotou 
práticas sustentáveis no dia a dia, por meio de 
programas que incentivam a otimização dos recursos 
naturais utilizados.

As instalações da Seguros Unimed, em São 
Paulo, incorporam sua estrutura princípios de 
ecoeficiência, em sintonia com o cuidado 
ambiental. Situados na área central na cidade, os 
prédios são equipados para aproveitar melhor a 
água e a energia, e parte do mobiliário é 
composta por madeira certificada pelo Conselho 
de Manejo Florestal (FSC, na sigla em inglês). 

Para incentivar o uso consciente e melhorar 
o aproveitamento dos recursos pelos 
colaboradores, a lançou o Programa Recicle 
sua Atitude. Por meio dele, incentiva a 
redução do consumo de água, energia, papel 
e impressões. As atitudes positivas 
disseminadas no espaço de trabalho são 
compartilhadas também com as famílias 
dos colaboradores, ampliando seu efeito 
multiplicador.

Poço artesiano e águas subterrâneas 
abastecem totalmente os prédios da 
Matriz desde 2015, quando a cidade 
de São Paulo atravessou uma crise de 
abastecimento. Por essa razão, não é 
possível obter uma medida oficial do 
consumo. Outras iniciativas reforçam o 
manejo sustentável do recurso:

• Cisterna para captação de água da chuva na 
Matriz, usada em limpeza e irrigação dos jardins.

• Calçada com piso ecológico, que permite até 
90% de permeabilidade à água.

• Máquina para soprar folhas, substituindo o 
gasto de água na limpeza da calçada.

• Torneiras ecológicas com acionamento automá-
tico e avisos sobre o consumo consciente.

O consumo de energia vem caindo nos 
últimos anos, a despeito do incremento das 
atividades da Companhia. A medidas 
incluem:

• Ar-condicionado com gás ecológico, que 
também reduz a emissão de gases 
poluentes.

• Lâmpadas fluorescentes e de LED com 
refletores de alumínio anodizado, 
propiciando economia de até 80% no 
consumo.

• Piso frio de granito, que reduz a demanda 
sobre o ar-condicionado

Meio AmbienteVisão da Sustentabilidade
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Resíduos ambulatoriais

Emissões de gases de
efeito estufa

Escopos Fontes
2

Emissões em 
2017 (em tCO  ) 2

Emissões em 
2018 (em tCO  )

Escopo 1:
Emissões diretas 

Escopo 2:
Emissões indiretas

de energia 

Escopo 3:
Outras Emissões

indiretas

Escopo 3:
Outras Emissões

indiretas

Combustíveis
(veículos da frota)

Energia elétrica

Produção
de resíduos

Transporte Aéreo

108

77

0,001

630

105

69

0,001

611

Resíduos sólidos

Projeto Reciclo

Nos ambulatórios, os resíduos 
biológicos e os materiais perfurocor-

tantes descartados são encaminhados 
para empresa licenciada pelo Departa-

mento Municipal de Limpeza Urbana 
(Limpurb). A destinação adequada 

segue as diretrizes da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) e do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama).

A Seguros Unimed emitiu em 2018 aproximadamente 
785 toneladas de CO2 . A maior parte das emissões é 
proveniente de viagens áreas e combustível da frota. 
Para minimizar esse impacto, foram promovidas 
campanhas e medidas internas.

•  Redução de viagens aéreas, 
substituídas por teleconferências.

•  Inspeção anual da frota, controlando 
a emissão de poluentes.

A Seguros Unimed também engaja seus clientes em atitudes 
sustentáveis. Uma das iniciativas de sucesso é o Projeto Reciclo, 
que promove o descarte adequado dos cartões de seguro-saúde, 
produzidos com material 100% reciclável. Coletores batizados 
de “Papa-Cartão” permitem ao usuário cortar e inutilizar seus 
cartões vencidos. Duas máquinas estão instaladas na Matriz e na 

Estação Consolação do Metrô de São Paulo, 
além de ter uma máquina na Unidade Sete de 
Abril da Seguros Unimed. Uma quarta urrna 
itinerante percorre eventos e outros pontos da 
cidade. O resíduo coletado é reciclado como 
insumo para a fabricação de brindes.

Impressões geradas

20182017

2,0 mi

1,4 mi

Evolução das Emissões

Reduzir, reutilizar e reciclar são os pilares para sensibilização do 
público interno. A Companhia incentiva a redução das impressões 
e adota a coleta seletiva dos materiais descartados, destinados à 
reciclagem. Essa ação também contribui para a geração de renda 
para a comunidade.

• Pilhas, baterias e lâmpadas fluores-
centes ou de LED Coletor específico 
instalado na entrada da Matriz recebe 
esses materais para assegurar o 
descarte correto. As lâmpadas são 
descontaminadas para posterior 
reciclagem.

Fonte: 2A Reciclagem

Papel

Papelão

Plástico

Alumínio

Jornal

Não Reciclável

20182017

20.716

1.443
1.333

950 941

63

1.307

846

679
867

72

19.109

Materiais coletados para reciclagem (Kg)

Coleta de Cartões

20182017

976 mil

1012 mil
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Mobilização solidária

A Seguros Unimed é uma empresa de vocação 
e valores cooperativistas e, como tal, mantém 
um compromisso com o desenvolvimento 
das pessoas e das comunidades baseado 
na colaboração. Queremos que nosso 
compromisso tenha um alcance além da 
organização e trabalhamos para concretizá-lo 
em ações de engajamento e voluntariado.

Investimento social

As iniciativas sociais da Companhia têm por foco 
nosso propósito: Colaborar para transformar e 
viabilizar um futuro saudável para as pessoas, 
as instituições e o Brasil. As principais 
iniciativas de investimento social, coordenadas 
pela área de Sustentabilidade, são ações de 
educação alimentar que contam com o apoio e 
a participação voluntária dos colaboradores de 
diversos setores da Seguradora. Seu objetivo 
é levar a comunidades com carências um 
programa de saúde, alimentação saudável e 
qualidade de vida, além de promover iniciativas 
pontuais de assistência que beneficiam idosos, 
moradores de rua, crianças, jovens e seus 
familiares em situação de vulnerabilidade 
social.

Programa Viver Bem

A Seguros Unimed aderiu a um programa 
idealizado pelo Instituto Nacional Unimed que 
promove iniciativas de reforço dos cuidados 
com a saúde para beneficiários atendidos 
pela União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar 
Social (Unibes), em São Paulo. Uma horta 
comunitária urbana instalada na instituição foi 
a base para oficinas que reuniram professores e 
alunos; professores, alunos, pais e funcionários 
também tiveram palestras que trataram da boa 
alimentação, de hábitos saudáveis e qualidade 
de vida. 2.205 participantes foram beneficiados 
entre crianças, jovens e adultos.

Evolução Do Valor Investido

A Companhia reverte 1% do seu Imposto de 
Renda devido para ações sociais amparadas 
pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Fumcad), conforme previsto 
na Lei Federal 8.069/90. Desde 2016, a 

Seguros Unimed tem apoiado a instituição 
União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social 
(Unibes); desde 2017, patrocina a Orquestra 
de jovens no projeto Tocando em Frente, 
beneficiando em média  252 jovens por ano.

Outras Iniciativas

Ações de Voluntariado

Colaboradores participam de ações junto a 
instituições parceiras que atendem crianças, 
jovens, adultos e idosos em situação de 
vulnerabilidade social. 824 pessoas foram 
beneficiadas em 2018

Dia de Fazer a Diferença

Por meio desta ação, incentivamos o 
envolvimento de nossos colaboradores em 
atividades que, ao final de um dia de trabalho, 
resultem em transformações efetivas nas 
instituições parceiras. Entre outras ações, 
são feitos mutirões de pintura, jardinagem, 
manutenção e organização física ou doação 
de materiais. Em 2018, 106 voluntários 
participaram da mobilização, na UNIBES em 
São Paulo, e em outras entidades escolhidas 
pelas equipes dos Escritórios Regionais. 1.150 
crianças e adultos foram beneficiados nas 
instituições apoiadas no ano.

Eu Ajudo na Lata

A Companhia adere desde 2016 à campanha 
desenvolvida pela Unimed do Brasil, que 
mobiliza cooperativas em todo o país para 
arrecadar lacres de latinhas de alumínio e trocá-

20182017

Evolução do valor investido

R$ 294.500,00

R$ 316.00,00

ComunidadeVisão da Sustentabilidade
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los por cadeiras de rodas ou equipamentos 
que facilitem a acessibilidade de pessoas com 
defi ciência. Todas as unidades da Seguradora 
recebem coletores para armazenar os anéis 
recicláveis; em 2018, foram doadas cinco 
cadeiras de rodas para benefi ciários da União 
Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social 
(Unibes) e da Pequeno Cotolengo.

Manutenção da Praça Vinícius de Moraes

A Seguros Unimed contribui com o bem-
estar das comunidades e promove o respeito 
ao meio ambiente ao manter a Praça Vinícius 
de Moraes, no bairro do Morumbi, em São 
Paulo. Além do trabalho de revitalização, são 
oferecidas ofi cinas com atividades lúdicas para 
os moradores do entorno da praça.

Pet Stop

Promovida em julho, na Praça Vinícius de 
Moraes, em São Paulo, a ação teve como parceira 
a  Organização Não Governamental(ONG) 
Ampara Animal. Foram oferecidas palestras 
com adestradores e a presença de veterinários. 
Brindes e comidinhas especiais fi zeram do Pet 
Stop um momento de diversão para as famílias 
e seus animais de estimação.

Ofi cina na Praça

Realizada em dezembro, na Praça Vinícius 
de Moraes, em São Paulo. Foram oferecidas 
ofi cinas de pintura e de contação de histórias 
para crianças .
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Vida ativa e saudável

O melhor cuidado com as pessoas começa 
por promover sua saúde. Com esse propósito, 
a Seguradora dirige parte de suas iniciativas 
de sustentabilidade ao patrocínio de eventos 
esportivos, em particular as corridas de rua — 
uma prática acessível à maioria das pessoas, de 
baixo risco e com benefícios comprovados para 
a saúde e o bem-estar. Há oito anos, a Seguros 
Unimed apoia eventos pelo Brasil, convidando 
colaboradores, clientes, corretores e demais 
públicos de interesse a tomar parte neles. Em 
2018, a Companhia apoiou os participantes 
com as Tendas Seguros Unimed, que oferecem 
kits de corrida, serviços de massagem, 
alongamento, aquecimento e lanche pós-
prova.

As corridas que contaram com a Tenda Seguros 
Unimed em 2018 foram:

Circuito das Estações Outono (SP)

Night Run 1
Golden Run Asics
Up Night Run

Circuito das Estações Inverno (SP)

Disney Magic Run

Circuito das Estações Primavera (SP)

Star Wars
Up Night Run

Circuito das Estações Verão (SP)

Apoio e patrocínio nas corridas do Sistema 
Unimed

Unimed Jaú
Unimed Fortaleza
Unimed Alta Mogiana
Unimed Caçapava
Unimed Campo Belo
Unimed Cascavel
Unimed Centro Oeste Paulista
Unimed Teresina
Unimed Curitiba
Unimed Goiânia
Unimed Governador Valadares
Unimed Santa Catarina
Unimed São Joaquim
Unimed Rio Preto
Unimed Poços de Caldas
Unimed Vale do Caí

EsporteVisão da Sustentabilidade

Corrida de Rua Tenda de Apoio Circuito das Estações de Inverno
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Para todos os sentidos

Da mesma forma que os esportes contribuem para a promoção da saúde, as atividades culturais 
são importantes para uma vida plena e saudável. A Seguros Unimed faz do incentivo à cultura uma 
vertente de sua atuação socialmente responsável, por meio de iniciativas de apoio amparadas no 
benefício fiscal previsto pela Lei Rouanet.

Teatro e shows

A Companhia apoia a montagem de peças teatrais, musicais e shows em diversas cidades do país. As 
apresentações possibilitam o relacionamento com colaboradores, corretores, clientes empresariais, 
médicos e dentistas credenciados e parceiros do Sistema Unimed. Os clientes da Seguros Unimed 
e da Unimed Odonto têm ainda, como benefício, o desconto de 50% na compra de um par de 
ingressos para os eventos patrocinados pela Seguradora.

Programação Diferenciada

Em São Paulo

• As peças “Guardas Taj” e “Um Bonde Chamado Desejo”. 

• Na sala São Paulo: a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.

• Para estreitar o relacionamento com seus stakeholders, a Companhia também dispõe de 
ingressos para eventos esportivos e culturais realizados na arena Allianz Parque.

Em Vitória 

• A peça “Um Bonde Chamado Desejo”.

Em Aracajú

• A peça “Curta-se”.

CulturaVisão da Sustentabilidade
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Este Relatório de Sustentabilidade cobre o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018 e 
segue as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), na versão GRI-G4 Essencial. É um importante 
documento que retrata as atividades e os resultados da Seguros Unimed nos aspectos sociais, 
ambientais e econômicos.

O relato detalha como a Companhia atuou em cada um dos seus segmentos de negócios, se relacionou 
com seus públicos de interesse (clientes, acionistas, colaboradores, corretores, prestadores de 
serviços, fornecedores, governos e órgãos reguladores, grupos setoriais, comunidades e o Sistema 
Unimed), investiu recursos em treinamentos, infraestrutura e inovação, e gerou resultados para 
acionistas, clientes e comunidade.

A produção do Relatório é coordenada pelas áreas de Sustentabilidade e Comunicação Corporativa, 
com o apoio dos diversos setores da Seguradora.

Acesso e contato

O leitor pode acessar o Relatório de Sustentabilidade 2017 da Seguros Unimed pela versão on-line 
ou optar por baixar a publicação em PDF. 

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

Sobre Este Relatório
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Indicador G4 Descrição Capítulo/Resposta 2018
Conteúdo geral

Estratégia e análise

G4-1

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

sustentabilidade

> A SEGURADORA – Mensagem da 
Diretoria

G4-2 Descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades

> A SEGURADORA – Estratégia 
2019/21

Perfil organizacional
G4-3 Nome da organização > A SEGURADORA – Perfil da empresa

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou 
serviços

> ESPECIALISTAS EM CUIDAR – 
Produtos

 
> A SEGURADORA – Perfil da empresa

G4-5 Localização da sede da organização > A SEGURADORA – Perfil da empresa

G4-6

Países onde estão as principais unidades 
de
 

operação ou as mais relevantes para os 
aspectos da

 
sustentabilidade do relatório

> A SEGURADORA – Perfil da empresa

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade > A SEGURADORA – Governança 
corporativa

G4-8 Mercados atendidos > A SEGURADORA – Perfil da empresa

G4-9 Porte da organização > A SEGURADORA – Desempenho 
econômico-financeiro

G4-10 Perfil dos empregados > DNA COOPERATIVISTA – 
Colaboradores

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

> DNA COOPERATIVISTA – 
Colaboradores

G4-12 Descrição da cadeia de fornecedores da 
organização

> DNA COOPERATIVISTA – Parceiros 
de negócios

G4-13

Mudanças significativas em relação a 
porte, estrutura,

 
participação acionária e cadeia de 

fornecedores

> A SEGURADORA – Perfil da empresa

G4-14
Como a organização adota a abordagem

 
ou princípio da precaução

> VISÃO DA SUSTENTABILIDADE – 
Meio Ambiente

G4-15

Lista de cartas, princípios ou outras 
iniciativas

 
desenvolvidas externamente

> VISÃO DA SUSTENTABILIDADE

Índice RemissivoSobre Este Relatório
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G4-16

Lista de participação em associações e 
organizações

 
nacionais ou internacionais

> DNA COOPERATIVISTA – Parceiros 
de negócios

Aspectos materiais identificados e limites

G4-17

Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas ou documentos 

equivalentes e entidades não cobertas 
pelo relatório

Unimed Seguradora S.A.; Unimed 
Seguros Saúde S.A.; Unimed Seguros 

Patrimoniais S.A. e Unimed Odonto S.A.

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

Aspectos
> Sobre este Relatório

G4-19
Liste todos os Aspectos materiais 

identificados no processo de definição 
do conteúdo do relatório.

> VISÃO DA SUSTENTABILIDADE – 
Forma de gestão

G4-20 Limite de cada Aspecto material dentro 
da organização

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

– Confiança no modelo de saúde e 
cadeia Garantir aos clientes, parceiros 

e sociedade um modelo de saúde e 
operações íntegros, transparentes e 

perenes, gerando relações duradouras 
de confiança e preferência.

– Desenvolvimento de colaboradores 
Promover práticas trabalhistas e de 
desenvolvimento dos colaboradores 

que antecipam as evoluções da 
sociedade, mudanças nos modelos de 
trabalho e negócio e garantem o bem 
estar, a motivação e a satisfação dos 

colaboradores.
– Qualidade do serviço e atendimento 
Ter excelência na oferta de serviços 

e atendimento por meio de um 
relacionamento transparente e ágil, que 

antecipe e responda às necessidades 
dos clientes e parceiros de negócio.

– Inovação positiva Fortalecer e 
direcionar o processo de inovação de 

companhia para que os produtos e 
serviços gerem soluções consistentes 

aos desafios sociais ligados aos 
cuidados com a saúde e proteção 

financeira.
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G4-21 Limite de cada Aspecto material fora da 
organização

Os temas materiais da Seguros 
Unimed foram identificados a partir 
de uma metodologia estruturada que 

considera tanto a relevância dos temas 
para o negócio da companhia como 

para seus públicos de interesse. Desta 
forma, os desdobramentos das práticas 

relativas a estes temas possuem 
impacto nos públicos de interesse 

da Seguros Unimed, em uma lógica 
de geração de valor mútuo, para a 

companhia e a sociedade. Cada tema 
impacta diferentemente os públicos da 

companhia:
– Confiança no modelo de saúde e 
cadeia Stakeholders impactados: 

Clientes, Governo e órgãos reguladores, 
Grupos setoriais, Corretores e 

Fornecedores
– Desenvolvimento de colaboradores 

Stakeholders impactados: 
Colaboradores e Clientes

– Qualidade do serviço e atendimento 
Stakeholders impactados: Clientes, 
Sistema Unimed, Governo e órgãos 

reguladores, Grupos setoriais, 
Corretores e Fornecedores

– Inovação positiva Stakeholders 
impactados: Clientes, Comunidades, 
Gestores e lideranças empresariais, 

Corretores e Fornecedores

G4-22
Efeito e razões de reformulações de 

informações fornecidas em relatórios 
anteriores

Os aspectos materiais foram revisados 
em 2018 após um ciclo de 4 anos, 
possibilitando uma renovação das 

percepções e identificação de novas 
demandas da sociedade.

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

relatórios anteriores

Os aspectos materiais foram revisados 
em 2018 após um ciclo de 4 anos, 
possibilitando uma renovação das 

percepções e identificação de novas 
demandas da sociedade.

Engajamento de stakeholders

G4-24 Lista de grupos de stakeholders 
engajados pela organização

> A SEGURADORA – Governança 
corporativa

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

> A SEGURADORA – Governança 
corporativa

G4-26 Abordagem adotada pela organização 
para engajar stakeholders

> Visão da Sustentabilidade – Forma de 
gestão

G4-27

Principais tópicos e preocupações 
levantadas durante o engajamento de 

stakeholders e as medidas adotadas pela 
organização para abordar esses tópicos e 
preocupações, inclusive no processo de 

relatá-las

As principais preocupações levantadas 
durante o engajamento estão 

consolidadas na atuação da Seguradora 
perante seus temas materiais e demais 

práticas de relacionamento.
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Perfil do relatório
G4-28 Período coberto pelo relatório Janeiro a Dezembro de 2018
G4-29 Data do relatório anterior mais recente 2017
G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório 
ou seu conteúdo

sustentabilidade@segurosunimed.com.
br

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

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

Governança

G4-34 Estrutura de governança da organização > A SEGURADORA – Governança 
corporativa

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

> A SEGURADORA – Governança 
corporativa

G4-39 Presidente do mais alto órgão de 
governança

> A SEGURADORA – Governança 
corporativa

G4-41
Processos de prevenção e administração 

de conflitos de interesse usados pelo 
mais alto órgão de governança

> A SEGURADORA – Governança 
corporativa

G4-42

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

de impactos

> A SEGURADORA – Governança 
corporativa

G4-43

Medidas tomadas para aprimorar o 
conhecimento do mais alto órgão de 

governança sobre tópicos econômicos, 
ambientais e sociais

A área do Societário promove 
capacitações periódicas de integração 

aos negócios para os membros 
do Conselho de Administração da 

Empresa, além das reuniões periódica 
do Conselho.

G4-44

Processos de avaliação do desempenho 
do
 

mais alto órgão de governança em 
relação à governança de tópicos 

econômicos, ambientais e sociais

A seguradora não dispõe de nenhum 
processo para avaliação do desempenho 

do Conselho.

G4-45
Papel desempenhado pelo mais alto 

órgão na identificação e gestão de 
impactos, riscos e oportunidades

> A SEGURADORA – Governança 
corporativa

G4-48

Mais alto órgão responsável por 
aprovar formalmente o relatório de 

sustentabilidade e
 

garantir a cobertura de todos os 
aspectos materiais

A Diretoria executiva aprova 
formalmente o relatório de 

sustentabilidade, e o apresenta para o 
Conselho de Administração.

G4-49
Processo adotado para comunicar 

preocupações críticas ao mais alto órgão 
de governança

Reuniões semanais de RDS (Reuniões 
de Diretoria e Superintendentes) 

os assuntos são reportados 
trimestralmente e reuniões de 

conselho.
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G4-52 Processo adotado para determinação de 
remuneração

> A SEGURADORA – Governança 
corporativa

G4-55
Relação proporcional entre o aumento 
do maior salário e o aumento médio da 

organização, por país

Em 2018 o reajuste salarial definido foi 
de 3 ,6 %.

Ética e integridade

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

> A SEGURADORA – Princípios 
norteadores

G4-57
Mecanismos internos e externos de 

orientação obre ética e conformidade 
com a legislação

> A SEGURADORA – Governança 
Corporativa

G4-58

Mecanismos internos e externos 
para comunicar preocupações sobre 

comportamentos não éticos ou 
incompatíveis com a legislação

> A SEGURADORA – Governança 
Corporativa

Informações sobre a forma de gestão

G4-DMA Administração de Aspectos materiais e 
seus impactos

> VISÃO DA SUSTENTABILIDADE – 
Forma de gestão

Categoria econômica

EC1 Valor econômico direto gerado e 
distribuído

> A SEGURADORA – Desempenho 
econômico-financeiro

EC5

Variação da proporção entre o salário 
mais baixo da organização e o salário 

mínimo local, por
 

gênero, em unidades operacionais 
importantes

”O menor salário é 85,59% maior que o 
salário minimo local, independente de 

gênero.

EC6
Proporção de membros da alta direção 
contratados na comunidade local em 
unidades operacionais importantes

Superintendência: 11
 

Diretoria: 5
 

(Matriz: São Paulo)

EC7
Desenvolvimento e impacto de 

investimentos em infraestrutura e 
serviços oferecidos

>A SEGURADORA – Estratégia de 
negócios

EC9
Proporções de gastos com fornecedores 

locais em unidades operacionais 
importantes

Aproximadamente R$723 milhões.

Categoria ambiental

EN3 Consumo de energia dentro da 
organização

>VISÃO DA SUSTENTABILIDADE – 
Meio Ambiente

EN6 Redução do consumo de energia >VISÃO DA SUSTENTABILIDADE – 
Meio Ambiente

EN15 Emissões diretas de gases de efeito 
estufa (GEE) (Escopo 1)

>VISÃO DA SUSTENTABILIDADE – 
Meio Ambiente

EN16
Emissões indiretas de gases de efeito 
estufa provenientes da aquisição de 

energia (GEE) (Escopo 2)

>VISÃO DA SUSTENTABILIDADE – 
Meio Ambiente
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EN17 Outras emissões indiretas de gases de 
efeito estufa (GEE) (escopo 3)

> VISÃO DA SUSTENTABILIDADE – 
Meio Ambiente

EN19 Redução de emissões de gases de efeito 
estufa (GEE)

>VISÃO DA SUSTENTABILIDADE – 
Meio Ambiente

EN23 Peso total de resíduos, discriminado por 
tipo e método de disposição

>VISÃO DA SUSTENTABILIDADE – 
Meio Ambiente

EN24 Número e volume total de vazamentos 
significativos

Não houve vazamentos significativos, 
pois a seguradora contratou uma 

empresa de manutenção predial que 
está 24hs na empresa para solucionar 

rapidamente esses casos.

EN29

Valor monetário de multas significativas 
e número total de sanções não 

monetárias aplicadas em decorrência 
da não conformidade com leis e 

regulamentos ambientais

A Seguradora não sofreu multas ou 
sanções não monetárias ambientais em 
decorrência da não conformidade com 

leis e regulamentos ambientais

EN31
Total de investimentos e gastos com 
proteção ambiental, discriminado por 

tipo

> A SEGURADORA – Modelo de 
Negócio

EN34

Número de queixas e reclamações 
relacionadas a impactos ambientais 

protocoladas, processadas e 
solucionadas por meio de mecanismo 

formal

Não houve queixas e reclamações 
relacionadas a impactos ambientais.

Categoria social
Práticas trabalhistas e trabalho decente

LA1

Número total e taxas de novas 
contratações de empregados e 

rotatividade de empregados por faixa 
etária, gênero e região

15,93%

LA2

Benefícios concedidos a empregados de 
tempo integral que não são oferecidos a 
empregados temporários ou em regime 

de meio período, discriminados por 
unidades operacionais importantes da 

organização

> DNA COOPERATIVISTA – 
Colaboradores

LA3
Taxas de retorno ao trabalho e retenção 

após uma licença maternidade/
paternidade, discriminadas por gênero

100%

LA4

Prazo mínimo de notificação sobre 
mudanças operacionais e se elas são 

especificadas em acordos de negociação 
coletiva

Todas as mudanças operacionais, 
como mudança de cargo, admissões 

e demissões, são comunicadas 
imediatamente a toda a companhia. 
Essas mudanças não têm nenhuma 

relação com o acordo coletivo do 
sindicato.
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LA5

Percentual da força de trabalho 
representada em comitês formais 
de saúde e segurança, compostos 

por empregados de diferentes níveis 
hierárquicos, que ajudam a monitorar 

e orientar programas de saúde e 
segurança no trabalho

3%

LA8
Tópicos relativos à saúde e segurança 

cobertos por acordos formais com 
sindicatos

> DNA COOPERATIVISTA – 
Colaboradores

 
Auxílio Refeição, Auxílio Alimentação, 

Auxílio Creche ou Auxílio Babá, Auxílio 
Filhos Deficientes ou Deficientes 

Físicos, Auxílio Transporte, Auxílio 
Doença, Plano de Saúde ,Seguro de 

Vida, Seguro de Vida do Aposentado, 
Atestado Médico, Ausências Legais, 

Estabilidade Provisória, Licença 
Maternidade.

LA9
Número médio de horas de treinamento 

por ano por empregado, discriminado 
por gênero e categoria funcional

> DNA COOPERATIVISTA – 
Colaboradores

LA11

Percentual de empregados que recebem 
regularmente análises de desempenho 

e de desenvolvimento da carreira, 
discriminado por gênero e categoria 

funcional

> DNA COOPERATIVISTA – 
Colaboradores

LA12

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

diversidade

> A SEGURADORA – Governança

LA14

Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios 

relativos
 

a práticas trabalhistas

> DNA COOPERATIVISTA – Parceiros 
de Negócios

LA15

Impactos negativos significativos reais e 
potenciais para as práticas trabalhistas 

na
 

cadeia de fornecedores e medidas 
tomadas a esse respeito

Até o momento atual não foram 
detectados impactos negativos 

significativos reais e potenciais para 
as práticas trabalhistas na cadeia de 

fornecedores.

Direitos humanos

HR2

Número total de horas de treinamento 
de empregados em políticas de 

direitos humanos ou procedimentos 
relacionados a aspectos de direitos 

humanos relevantes para as operações 
da organização, incluindo o percentual 

de empregados treinados

100% dos empregados receberam 
treinamento relativo ao Código de 

Conduta.
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HR3 Número total de casos de discriminação 
e medidas corretivas tomadas

Não houve registro de casos de 
discriminação.

HR4

Operações e fornecedores identificados 
em que o direito de exercer a liberdade 
de associação e a negociação coletiva 

possa estar sendo violado ou haja risco 
significativo e as medidas tomadas para 

apoiar esse direito

A seguradora não possui operações 
dessa natureza.

HR5

Operações e fornecedores identificados 
como de risco para a ocorrência de 

casos de trabalho infantil e medidas 
tomadas para contribuir com a efetiva 

erradicação com o trabalho infantil

Em 2016 não foi identificada nenhuma 
operação que apresentasse riscos 

significativos de ocorrência de casos de 
trabalho infantil e trabalhadores jovens 

expostos a trabalho perigosos.

HR6

Operações e fornecedores identificados 
como de risco significativo para a 
ocorrência de trabalho forçado ou 

análogo ao escravo e medidas tomadas 
para contribuir para a eliminação de 

todas as formas de trabalho forçado ou 
análogo ao escravo

‘A Companhia não identificou nenhum 
fornecedor com registro de casos de 
trabalho infantil e trabalho forçado.

 
Desde 2011 em todos os contratos da 

Companhia, foram incluídas clausulas 
de de Responsabilidade Social 100%

 
dos contratos .

HR7

Percentual do pessoal de segurança que 
recebeu treinamento nas políticas ou 

procedimentos da organização relativos 
a direitos humanos que sejam relevantes 

às operações

100%

HR8

Número total de casos de violação 
de direitos de povos indígenas e 

tradicionais e medidas tomadas a esse 
respeito

Não houve casos de violação de direitos 
de povos indígenas e tradicionais.

HR12

Número de queixas e reclamações 
relacionadas a impactos em direitos 
humanos registradas, processadas e 

solucionadas por meio de mecanismo 
formal

Não houve queixas e reclamações 
relacionadas a impactos em direitos 

humanos.

Sociedade

SO1

Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da 

comunidade local, avaliação de impactos 
e desenvolvimento local

> VISÃO DA SUSTENTABILIDADE – 
Comunidade

 
> VISÃO DA SUSTENTABILIDADE – 

Esporte
 

> VISÃO DA SUSTENTABILIDADE – 
Cultura

SO2
Operações com impactos negativos 
significativos reais e potenciais nas 

comunidades locais

A seguradora não possui impactos 
significativos na comunidade devido à 
natureza dos serviços oferecidos pela 

companhia.
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SO3

Número total e percentual de operações 
submetidas a avaliações de riscos 

relacionados à corrupção e os riscos
 

significativos identificados

Todos os processos da cadeia de valor 
da Seguros Unimed são submetidos, 
periodicamente, à avaliação de riscos 
e do ambiente de controles (processos 

de gestão, processos de negócio e 
processos de apoio ao negócio). Os 

riscos mais relevantes de corrupção 
estão relacionados à nossa operação. 

Estão identificados em nossa matriz de 
riscos e o ambiente de controles desses 

processos é testado continuamente, 
garantido a redução da exposição aos 

riscos identificados.

SO4
Comunicação e treinamento em  

políticas e procedimentos de combate à 
corrupção

100% dos colaboradores receberam 
treinamento via EAD sobre fraude e 
lavagem de dinheiro. Além disso, os 

funcionários têm acesso a cartilhas no 
Portal do Colaborador.

SO5 Casos confirmados de corrupção e 
medidas tomadas

Não houveram casos de corrupção em 
2018.

SO6

Valor total de contribuições para 
partidos políticos e políticos, 

discriminado por país e destinatário/
beneficiário

Não foram feitas contribuições para 
partidos políticos durante o ano de 

2018.

SO7
Número total de ações judiciais por 

concorrência desleal, práticas de truste e 
monopólio de seus resultados

Não houve ações judiciais por 
concorrência desleal, práticas de truste 

e monopólio.
Responsabilidade pelo produto

PR3

Tipos de informações sobre produtos e 
serviços exigidas por procedimentos da 

organização referentes a informações 
e rotulagem de produtos e serviços e 

percentual de categorias significativas 
sujeitas a essas exigências

Os produtos e serviços da Seguradora 
são regulados e monitorados pela 

Agência Nacional da Saúde (ANS) e 
Superintência de Seguros Privados 

(SUSEP) e tem suas exigências 
cumpridas quanto à disponibilização de 

informações.

PR4

Número total de casos de não 
conformidade com regulamento 
e códigos voluntários relativos a 

informações e rotulagem de produtos 
e serviços, discriminados por tipo de 

resultado

Não houve casos de não conformidade 
com regulamento e códigos voluntários 
relativos a informações e rotulagem de 
produtos e serviços, discriminados por 

tipo de resultado

PR5 Resultados de pesquisas de satisfação do 
cliente

> ESPECIALISTAS EM CUIDAR – 
Relacionamento com o cliente

PR6 Venda de produtos proibidos ou 
contestados

Não se aplica. Todos os produtos e 
serviços comercializados pela Seguros 
Unimed são submetidos a apreciação 
e aprovação dos órgãos reguladores 

competentes – Agência Nacional 
da Saúde (ANS) e Superintência de 

Seguros Privados (SUSEP)



Seguros Unimed | Relatório de Sustentabilidade 2018 75

PR7

Número total de casos de não 
conformidade com regulamentos 
e códigos voluntários relativos a 

comunicações de marketing, incluindo 
publicidade, promoção e patrocínio, 
discriminado por tipo de resultados

Não houve casos de não conformidade 
com regulamentos e códigos 

voluntários relativos a comunicações de 
marketing.

PR8
Número total de queixas e reclamações 

comprovadas relativas a violação de 
privacidade e perda de dados de clientes

Não há nenhum caso identificado.

PR9

Valor monetário de multas significativas 
por não conformidade com leis e 

regulamentos relativos ao fornecimento 
e uso de produtos e serviços

A seguradora pagou, durante o 
ano de 2018, R$ 1.527.475,64 (Um 

milhão quinhentos e vinte sete mil e 
quatrocentos setenta e cinco reais e 

sessenta e quatro centavos), de acordo 
com o art. 77º da Resolução Normativa 

nº 124, da ANS: “Deixar de garantir 
ao consumidor benefício de caso ou 

cobertura em lei”.
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Parecer Unimed Seguros Saúde 2018

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais

Aos Conselheiros e Diretores da Unimed Seguros Saúde S.A. São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras 
da Unimed Seguros Saúde S.A. (“Seguradora”), 
que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas 
contábeis significativas e outras informações 
elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras individuais acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Unimed Seguros Saúde S.A. 
em 31 de dezembro de 2018, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Base para opinião

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

Demonstrações Financeiras
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores

A Administração da Seguradora é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório de Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

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

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

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

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

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso:

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

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

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração.

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

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

• Obtemos evidência de auditoria aproriada e sufi ciente referente às informações fi nanceiras 
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações fi nanceiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da 
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião da auditoria.

Comunicamo-nos com a Administração da Seguradora a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais 
defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2019.

KPMG Auditores Independentes
CRC SP014428/O-6

Érika Carvalho Ramos

Contadora CRC 1SP224130/O-0

CRC SP014428/O-6
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 BALANÇO E DRE SAÚDE Notas 2018 2017
Ativo  
Circulante  980.231 821.128
Disponível 9.794 25.021
Realizável  970.437 796.107
  Aplicações Financeiras 5 896.581 731.913
  Aplicações Garantidoras de 
Provisões Técnicas  484.614 331.963

  Aplicações Livres  411.967 399.950
  Créditos de Operações com Planos 
de Assistência à Saúde  52.457 38.897

  Prêmios a receber 6 52.208 38.731
  Outros créditos de operações com 
planos de assistência à saúde  249 166

  Despesas diferidas 7 12.019 6.527
  Créditos tributários e 
previdenciários 8 5.191 13.207

  Bens e títulos a receber 9 1.909 2.809
  Despesas antecipadas  2.280 2.754
Ativo não circulante  370.021 341.725
Realizável a longo prazo  306.268 307.419
  Aplicações Financeiras 5 159.838 193.361
  Aplicações Garantidoras de 
Provisões Técnicas  78.693 87.023

  Aplicações Livres  81.145 106.338
 Créditos tributários e 
previdenciários 8 57.301 40.262

 Depósitos judiciais e fiscais 16 89.129 73.796
Investimentos 10 46.216 10.160
 Participações societárias avaliadas 
pelo método de equivalência 
patrimonial

 46.216 10.160

Imobilizado 11 15.225 18.281
 Imóveis de uso próprio  10.650 10.962
 Imóveis - não hospitalares  10.650 10.962
 Imobilizado de uso próprio  4.527 7.250
Não hospitalares  4.527 7.250
Outras imobilizações  48 69
Outras imobilizações - não 
hospitalares  48 69

Intangível 11 2.312 5.865

Total do ativo  1.350.252 1.162.853
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 BALANÇO E DRE SAÚDE Notas 2018 2017
Passivo 
Circulante  499.645 423.256
Provisões técnicas de operações de 
assistência à saúde 12 416.363 358.141

Provisão de Prêmio Não Ganho 
(PPNG)  2.832 2.388

Provisão para remissão  3.089 3.339
Provisão de sinistros a liquidar 
para o SUS  9.449 8.820

Provisão de sinistros a liquidar 
para outros prestadores de serviços 
assistenciais

 154.280 127.910

Provisão para Sinistros Ocorridos e 
Não Avisados (PEONA)  246.713 215.684

Débitos de operações de assistência 
à saúde  13.726 10.408

Comercialização sobre operações  7.569 7.077
Outros débitos de operações com 
planos de assistência à saúde  6.157 3.331

Tributos e encargos sociais a 
recolher 13 21.705 20.745

Empréstimos e financiamentos a 
pagar 14 270 26

Débitos diversos 15 47.581 33.936
Passivo não circulante  119.354 106.984
Provisões Técnicas de Operações 
de Assistência à Saúde  26.572 22.998

Provisão para remissão 12 3.203 3.811
Provisão de sinistros a liquidar 
para o SUS 12 21.786 14.761

Provisão de sinistros a liquidar 
para outros prestadores de serviços 
assistenciais

12 1.583 4.426

Provisões para ações judiciais 16 92.782 83.703
Empréstimos e financiamentos a 
pagar 14 - 283

Patrimônio líquido  731.253 632.613
Capital social 17a 350.000 350.000
Reservas de lucros  380.592 282.459
Ajustes de avaliação patrimonial  661 154

Total do passivo e do 
patrimônio líquido  1.350.252 1.162.853
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Parecer Unimed Odonto 2018

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais

Aos Diretores da Unimed Saúde e Odonto S.A. São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da 
Unimed Saúde e Odonto S.A. (“Operadora”), 
que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas 
contábeis significativas e outras informações 
elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras individuais acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Unimed Saúde e Odonto S.A. 
em 31 de dezembro de 2018, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Base para opinião

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

Demonstrações Financeiras
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores

A Administração da Operadora é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório de Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

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

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

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

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

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso:

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

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Operadora.
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• Avaliamos a adequação das políticas contábeis e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração.

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

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

Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências 
signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2019.

KPMG Auditores Independentes

CRC SP014428/O-6

Érika Carvalho Ramos

Contadora CRC 1SP224130/O-0
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 BALANÇO E DRE ODONTO Notas 2018 2017
Ativo        
Circulante    52.265   15.931 
Disponível    1.140   638 
Realizável    51.125   15.293 
Aplicações financeiras 5   45.177   11.219 
Aplicações garantidoras de 
provisões técnicas    1.546   779 

Aplicações livres   43.631   10.440 
Crédito de operações com planos de 
assistência odontológica    2.582   1.506 

Contraprestação pecuniária a 
receber 6   1.887   1.501 

Contraprestações 
Corresponsabilidade Assumida 6 695  - 

Outros créditos de operações com 
planos de assistência odontológica  -   5 

Despesas diferidas 7   1.036   725 
Créditos tributários e 
previdenciários 8   1.100   714 

Bens e títulos a receber 9   1.128   1.114 
Despesas antecipadas    102   15 
Não circulante    19.647   14.933 
Realizável a longo prazo    18.747   11.152 
Aplicações financeiras 5   18.121   10.909 
Aplicações garantidoras de 
provisões técnicas    12.180   7.447 

Aplicações livres    5.941   3.462 
Créditos tributários e 
previdenciários 8   207   153 

Depósitos judiciais e fiscais   90 
Imobilizado 10   83   102 
Imobilizado de uso próprio    83   102 
Não odontológicos    83   102 
Intangível 10   817   3.679 

Total do ativo    71.912   30.864 
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 BALANÇO E DRE ODONTO Notas 2018 2017
Passivo        
Circulante    12.391   9.976 
Provisões técnicas de operações 
de assistência odontológica 11   8.533   6.886 

Provisão de Contraprestação 
Não Ganha (PPCNG)    341   314 

Provisão de eventos a liquidar para 
outros prestadores de serviços 
assistenciais

   4.461   3.287 

Provisão de Eventos Ocorridos e 
Não Avisados (PEONA)    3.731   3.285 

Débitos de operações de 
assistência odontológica    1.345   346 

Contraprestações a Restituir    7   1 
Receita antecipada de 
contraprestações    10   8 

Comercialização sobre operações    1.328   337 
Tributos e encargos 
sociais a recolher 12   1.072   984 

Débitos diversos 13   1.441   1.760 
Não circulante    1.895   769 
Provisões 14   1.873   765 
Provisões para ações judiciais    1.873   765 
Tributos e encargos 
sociais a recolher 12   22   4 

Patrimônio líquido    57.626   20.119 
Capital social 15   68.134   38.134 
Ajustes de avaliação patrimonial    43   7 
Prejuízos acumulados   (10.551)  (18.022)

Total do passivo e do 
patrimônio líquido    71.912   30.864 
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Parecer Unimed Seguradora 2018

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais

Aos Conselheiros e Diretores da Unimed Seguradora S.A. São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras 
da Unimed Seguradora S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas 
contábeis significativas e outras informações 
elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Unimed Seguradora 
S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Base para opinião

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

Demonstrações Financeiras
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório de Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

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

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
individuais

A Administração é responsável pela elaboração e adequação da apresentação das 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.

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

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras individuais.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais

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

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso:

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

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

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração.

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

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

• Obtemos evidência de auditoria aproriada e sufi ciente referente às informações fi nanceiras 
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações fi nanceiras individuais. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião da auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança da Companhia a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, 
inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante 
nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2019.

KPMG Auditores Independentes

CRC SP014428/O-6

Érika Carvalho Ramos

Contadora CRC 1SP224130/O-0
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 BALANÇO E DRE SEGURADORA Notas 2018 2017
Ativo    
Circulante    1.409.057 1.125.340 
Disponível    11.219   9.939 
Caixa e bancos    11.219   9.939 
Aplicações 5   1.330.710  1.061.963 
Créditos das operações com 
seguros e resseguros 6   27.741   22.809 

Prêmios a receber 7   23.634   19.920 
Operações com seguradoras 6   1.525   1.478 
Operações com resseguradoras 6   2.582   1.411 
Créditos das operações com 
previdência complementar    1.951   1.521 

Valores a receber    1.951   1.521 
Outros créditos operacionais    70   114 
Ativos de resseguro 8   2.395   884 
Títulos e créditos a receber    33.421   26.179 
Títulos e créditos a receber    14.792   11.809 
Créditos tributários e 
previdenciários 9   11.920   9.138 

Outros créditos 10   6.709   5.232 
Outros valores e bens    215   227 
Outros valores    215   227 
Despesas antecipadas    194   495 
Custos de aquisição diferidos 11   1.141   1.209 
Seguros   1.123   1.195 
Previdência    18   14 
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 BALANÇO E DRE SEGURADORA Notas 2018 2017
Ativo não circulante 1.213.737   1.075.697
Realizável a longo prazo   350.862   364.432 
Aplicações 5   243.479   271.648 
Ativos de resseguro 8   712   343 
Títulos e créditos a receber    106.358   92.304 
Créditos tributários e 
previdenciários 9   34.029   24.570 

Depósitos judiciais e fiscais 20a   72.329   67.734 
Empréstimos e depósitos 
compulsórios    4   4 

Custos de aquisição diferidos 11   309   133 
Seguros    309   133 
Investimentos    828.451   674.824 
Participações societárias 12   828.188   674.567 
Imóveis destinados a renda    250   250 
Outros investimentos    13   7 
Imobilizado 13a   26.459   25.447 
Imóveis de uso próprio    20.846   21.516 
Bens móveis    5.551   3.835 
Outras imobilizações    62   96 
Intangível 13b   7.965   10.994 
Outros intangíveis   7.965   10.994 

 
Total do ativo   2.622.794   2.201.037 
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BALANÇO E DRE SEGURADORA Notas 2018 2017
Passivo    
Circulante   288.520  269.860 
Contas a pagar    25.021   19.033 
Obrigações a pagar 14   12.464   6.798 
Impostos e encargos sociais a 
recolher    4.137   4.632 

Encargos trabalhistas 15   7.251   6.079 
Empréstimos e financiamentos   -   70 
Impostos e contribuições 16   1.169   1.454 
Débitos de operações com 
seguros e resseguros    14.333   11.624 

Prêmios a restituir    2.412   1.925 
Operações com seguradoras  -   284 
Operações com resseguradoras 17a   3.425   3.136 
Corretores de seguros e resseguros 17b   8.496   6.279 
Débitos de operações com 
previdência complementar    181   82 

Contribuições a restituir    1   16 
Outros débitos operacionais    180   66 
Depósitos de terceiros 18   7.673   6.380 
Provisões técnicas - seguros    109.063  101.018 
Pessoas 19a   97.958   89.950 
Vida com cobertura por 
sobrevivência 19c   11.105   11.068 
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 BALANÇO E DRE SEGURADORA Notas 2018 2017
Provisões técnicas - 
previdência complementar 19c   132.249   131.723 

Planos bloqueados    123   288 
Planos não bloqueados    29.033   28.538 
PGBL    103.093   102.897 
Passivo não circulante    1.173.227   942.598 
Provisões técnicas - seguros    211.456   132.370 
Pessoas 19a   26.155   24.559 
Vida com cobertura de 
sobrevivência 19c   185.301   107.811 

Provisões técnicas - previdência 
complementar 19c   861.014   714.373 

Planos bloqueados    178   183 
Planos não bloqueados    88.268   84.865 
PGBL    772.568   629.325 
Outros débitos 20   100.757   95.855 
Provisões judiciais    100.757   95.855 
Patrimônio líquido 21   1.161.047   988.579 
Capital social 21a   519.714   469.759 
Aumento de capital (em aprovação)    50.000   49.955 
Reservas de capital    874   874 
Reservas de lucros    588.653   467.357 
Ajuste de avaliação patrimonial    1.807   635 
(-) Ações em tesouraria (1) (1)

Total do passivo e do 
patrimônio liquido    2.622.794   2.201.037 
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Parecer Unimed Seguradora Consolidado 2018

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais

Aos Conselheiros e Diretores da Unimed Seguradora S.A. São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras 
consolidadas da Unimed Seguros Patrimoniais 
S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2018 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras consolidadas acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira consolidada da Unimed 
Seguradora S.A. em 31 de dezembro de 2018, 
o desempenho consolidado de suas operações 
e os seus fluxos de caixa consolidados para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as 
normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS) emitidas pelo International Accountings 
Standards Board - IASB.

Base para opinião

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

Demonstrações Financeiras
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas não abrange o Relatório de 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

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

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
consolidadas

A Administração é responsável pela elaboração e adequação da apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo 
International Accountings Standards Board - IASB 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.

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

Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladoras são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras 
individuais.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras consolidadas, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar dentro de uma perspectiva razoável 
as decisões econômicas dos usuários tamadas como base nas referidas demonstrações financeiras 
consolidadas.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso:

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

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

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração.

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

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

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente referente às informações fi nanceiras 
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações fi nanceiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança da Companhia a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, 
inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante 
nossos trabalhos.

São Paulo, 14 de março  de 2019.

KPMG Auditores Independentes
CRC SP014428/O-6

Érika Carvalho Ramos

Contadora CRC 1SP224130/O-0
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BALANÇO E DRE 
SEGURADORA CONSOLIDADO Notas 2018 2017

Ativo Circulante 2.530.673 1.998.670
Caixa e equivalente de caixa  22.699  36.147 
Aplicações 5  2.342.077  1.831.992 
Créditos das operações com 
seguros e resseguros 6  96.295  74.624 

  Prêmios a receber 7 91.898 71.552
  Operações com seguradoras 1.525 1.478
  Operações com resseguradoras 2.872 1.594
Créditos das operações com 
previdência complementar  1.951  1.521 

  Valores a receber 1.951 1.521
Outros créditos operacionais  71  120 
Ativos de resseguro 8  16.486  5.767 
Títulos e créditos a receber 27.643 32.494
  Títulos e créditos a receber  2.106  3.926 
  Créditos tributários e 
previdenciários 9 18.477 23.060

  Outros créditos  7.060  5.508 
Outros valores e bens  1.368 244
  Outros valores 1.368 244
Despesas antecipadas 2.624 3.315
Custos de aquisição diferidos 10 19.459 12.446
  Seguros 19.441 12.432
  Previdência 18 14



Seguros Unimed | Relatório de Sustentabilidade 2018 97

BALANÇO E DRE 
SEGURADORA CONSOLIDADO Notas 2018 2017

Ativo não circulante 764.029 763.140
Realizável a longo prazo 709.265 695.988
  Aplicações 5  453.335  488.465 
Ativos de resseguro 8  931  416 
Títulos e créditos a receber 254.686 206.970
  Créditos tributários e 
previdenciários 9 92.486 65.272

  Depósitos judiciais e fiscais 17 162.200 141.698
Empréstimos e depósitos 
compulsórios 4 4

Custos de aquisição diferidos 10 309 133
  Seguros 309 133
Investimentos 333 289
  Participações societárias 70 31
  Imóveis destinados à renda 250 250
  Outros investimentos 13 8
Imobilizado 11a 41.842 43.844
  Imóveis de uso próprio 31.496 32.477
  Bens móveis 10.236 11.201
  Outras imobilizações 110 166
Intangível 11b 12.589 23.019
  Outros intangíveis 12.589 23.019

Total do ativo 3.294.702 2.761.810
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BALANÇO E DRE 
SEGURADORA CONSOLIDADO Notas 2018 2017

Passivo Circulante 831.483 718.682
Contas a pagar 60.511 51.839
  Obrigações a pagar 12 28.164 18.714
  Impostos e encargos sociais a 
recolher 12.611 12.270

  Encargos trabalhistas 11.275 10.767
  Empréstimos e financiamentos 11c 270 96
  Impostos e contribuições 14 6.145 9.015
  Outras contas a pagar 2.046 977
Débitos de operações com 
seguros e resseguros 35.917 27.785

  Prêmios a restituir 2.554 2.042
  Operações com seguradoras  - 284
  Operações com resseguradoras 13 6.541 5.711
  Corretores de seguros e resseguros 20.361 16.185
  Outros débitos operacionais 6.461 3.563
Débitos de operações com 
previdência complementar 181 81

  Contribuições a restituir 1 15
  Outros Débitos Operacionais 180 66
Depósitos de terceiros 15 25.001 17.544
Provisões técnicas – seguros 575.246 487.985
Provisões técnicas – previdência 
complementar 16c 134.627 133.448

  Planos bloqueados 123 288
  Planos não bloqueados 31.411 30.262
  PGBL 103.093 102.898
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BALANÇO E DRE
SEGURADORA CONSOLIDADO Notas 2018 2017

Passivo não circulante 1.312.688 1.060.354
Contas a pagar 22 287
  Tributos diferidos 22 4
  Empréstimos e financiamentos 11c - 283
Provisões técnicas – seguros 239.143 155.714
Provisões técnicas – previdência 
complementar 16c 877.612 723.937

  Planos bloqueados 178 183
  Planos não bloqueados 104.866 94.429
  PGBL 772.568 629.325
Outros débitos 195.911 180.416
  Provisões Judiciais 17 195.911 180.416
Patrimônio líquido 1.151.346 982.860
  Capital social 18a 519.714 469.759
  Aumento de capital (em 
aprovação) 50.000 49.955

  Reservas de capital 874 874
  Reservas de lucros 578.703 461.437
  Ajustes de avaliação patrimonial 1.807 635
  (-) Ações em tesouraria (2)
Patrimônio líquido atribuível aos 
não controladores 250 201

Patrimonio liquido EPE (815) (86)

Total do Passivo e do Patrimônio 
Líquido 3.294.702 2.761.810
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Parecer Unimed Seguros Patrimoniais 2018

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais

Aos Conselheiros e Diretores da Unimed Seguros Patrimoniais S.A. São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras 
da Unimed Seguros Patrimoniais S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 
as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Unimed Seguros 
Patrimoniais S.A. em 31 de dezembro de 2018, 
o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP.

Base para opinião

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

Demonstrações Financeiras
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório de Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

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

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequação da apresentação das 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.

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

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantesexistentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso:

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

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

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração.

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

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança da Companhia a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, 
inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante 
nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2019.

KPMG Auditores Independentes

CRC SP014428/O-6

Érika Carvalho Ramos

Contadora CRC 1SP224130/O-0

KPMG Auditores Independentes



Seguros Unimed | Relatório de Sustentabilidade 2018 103

BALANÇOS PATRIMONIAIS Notas 2018 2017
Ativo Circulante  102.583 46.939 
Disponível  142  277 
    Caixa e Bancos  142  277 
Aplicações 5  68.383  26.108 
Créditos das operações com 
seguros e resseguros 6  14.326  11.583 

   Prêmios a receber 6  14.036  11.400 
   Operações com resseguradoras  290  183 
Ativos de resseguro 7  14.090  4.883 
Títulos e créditos a receber        307  36 
   Títulos e créditos a receber  20  20 
   Créditos tributários e 
previdenciários 8  260  - 

    Outros créditos  27  16 
Outros valores e bens  25  17 
   Outros valores  25  17 
Despesas antecipadas  46  50 
Custos de aquisição diferidos  5.264  3.985 
   Seguros 9  5.264  3.985 
Ativo não circulante  32.972  15.481 
Realizável a Longo prazo  31.463  12.985 
Aplicações     5  29.972  12.547 
Ativos de resseguro 7  220  74 
Títulos e créditos a receber         1.271  364 
   Créditos tributários e 
previdenciários     8  948  287 

   Depósitos judiciais e fiscais 17  323  77 
Imobilizado    10a  13  14 
   Bens móveis  13  14 
Intangível 10b  1.496  2.482 
   Outros intangíveis  1.496  2.482 

Total do Ativo  135.555 62.420 
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BALANÇOS PATRIMONIAIS Notas 2018 2017
Passivo Circulante  50.196  29.816 
Contas a pagar  2.270  2.282 
   Obrigações a pagar 11  255  293 
   Impostos e encargos sociais a 
recolher 12  1.162  1.082 

   Encargos trabalhistas  484  460 
   Impostos e contribuições 13  221  328 
   Outras contas a pagar  148  119 
Débitos de operações com 
seguros e resseguros  6.538  5.521 

   Prêmios a restituir  23  11 
   Operações com resseguradoras 14a  3.116  2.575 
   Corretores de seguros e 
resseguros 14b  2.993  2.607 

   Outros débitos operacionais  406  328 
Depósitos de terceiros 15  101  73 
Provisões técnicas – seguros 16  41.287  21.940 
   Danos  41.287  21.940 
Passivo não circulante  1.614  438 
Provisões técnicas – seguros 16  1.116  346 
   Danos  1.116  346 
Outros débitos  498  92 
   Provisões judiciais 17  498  92 
Patrimônio líquido  83.745  32.166 
   Capital social 18a  88.000  38.000 
   Ajuste de Avaliação Patrimonial  69  151 
   Prejuízos acumulados  (4.324)  (5.985)

Total do passivo e 
patrimônio líquido  135.555  62.420 
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