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No trigésimo ano da Seguros Unimed, temos 
orgulho de anunciar o melhor resultado da 
história da companhia. Em 2019, podemos 
dizer que demos a largada na caminhada rumo 
à nossa visão estratégica, de nos posicionarmos 
entre as dez maiores seguradoras do Brasil até 
2021. Neste primeiro ano da Estratégia 2019-
2021, subimos um degrau, da 15ª para a 14ª 
posição, no ranking brasileiro das seguradoras. 
Conseguimos isso crescendo 14,5% em 
faturamento, um número certamente notável 
num ano de tantos desafios no cenário 
econômico.

Para alcançar as dez maiores, sabemos que 
precisaremos crescer acima do mercado nos 
três anos dessa estratégia. É com satisfação, 
portanto, que registramos ter chegado muito 
perto de cumprir a meta de crescer 15% no ano.

Atingimos R$ 3,73 bilhões de faturamento – 
com um lucro líquido de R$ 208,9 milhões – e 
temos certeza de que marcamos a direção de 
crescimento a ser seguida nos próximos anos.

Sabemos também que crescer é um imperativo, 
mas não pode se dar a qualquer custo. 
Queremos crescer de maneira sustentável em 
todas as dimensões: a econômica, a ambiental 
e a social. A Seguros Unimed deu a partida, em 
2019, à revisão do seu Programa de Integridade 
que visa o aperfeiçoamento dos mecanismos 
que temos – e criar novos, quando necessário 
– para garantir que o nosso crescimento se 
dê sempre de maneira transparente e ética. 

Nesse sentido, o nosso Código de Conduta 
Ética foi revisado, com ativa participação dos 
colaboradores, e a nova versão foi apresentada 
no início de 2020.

Tivemos ainda a alegria de saber que 
continuamos a subir no ranking das 150 
Melhores Empresas para Trabalhar do Brasil. 
Desta vez, ganhamos de uma vez 103 posições, 
para chegar ao 30º lugar geral na tradicional 
premiação e, mais importante ainda, à primeira 
posição na categoria de empresas de Serviços 
Financeiros.

É para nós a comprovação do empenho de cada 
um dos nossos líderes e colaboradores para 
tornar a Seguros Unimed um local de trabalho 
mais colaborativo, estimulante, inovador e 
sustentável.

Acreditamos que 2019 consolida a posição 
da Seguros Unimed como a seguradora do 
Sistema Unimed, do sistema cooperativo 
e do setor de saúde. Nossa origem e nossa 
formação nos fornecem diferenciais únicos de 
conhecimento e vocação para prestar serviços 
a esse ecossistema, de maneira a cumprirmos 
cada vez melhor o nosso propósito: Colaborar 
para transformar e viabilizar um futuro 
saudável para as pessoas, as instituições e o 
Brasil. Estão todos, colaboradores, clientes, 
Sistema Unimed e demais públicos de 
interesse, convidados a continuar participando 
desta jornada.
                                                                                                                                                                   

A Seguradora Mensagem da Diretoria
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A Seguros Unimed completou 30 anos de atuação em 2019 e se manteve no rumo de seu objetivo 
estratégico de tornar-se uma das dez maiores empresas de seguros do Brasil até 2021. Os avanços 
conquistados consolidam o posicionamento como a seguradora de referência para o Sistema 
Unimed, as cooperativas e toda a área da saúde.

Para avançar nesta 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 2019. Para visitar o Portal Memória de Valor da companhia acesse www.memoriadevalor.
segurosunimed.com.br

A Seguradora Nossa História

2019 – A InvestCoop, gestora de recursos financeiros 
do Sistema Unimed, inicia suas operações

2018 – Companhia recebe certificação da ISO 9001 
2015 e acredita com a RN 277

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

2006 - Seguradora muda se para o atual endereço

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

2019 – Seguros Unimed é a melhor empresa para se 
trabalhar no segmento de serviços financeiros

2018 Seguros Unimed lança a InvestCoop
Asset Management

2017 – Eleita nova Diretoria, em abril, com Dr. Helton 
de Freitas como presidente

2004 – Foi lançada a marca Unimed Seguros

Em 1989, a Seguradora elegeu a sua primeira diretoria

2018 – Seguradora apresenta novo posicionamento 
da marca Cuidar para Transformar

2017 – Inauguração do Auditório Dr. João Eduardo 
Oliveira Irion

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

1995 – Início da comercialização nacional de planos
de Previdência Privada

Escritório do Montepio Cooperativista do Brasil – 
Montecooper
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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 e tem o apoio de 22 escritórios 
regionais espalhados pelo Brasil. Está presente 
no mercado de seguros nos segmentos de:

A Seguradora Perfil da Empresa

• Saúde
• Odontologia
• Vida
• Previdência Privada
• Ramos Elementares
• Gestão de Recursos Financeiros 
(InvestCoop Asset Management)
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A companhia chegou a seu trigésimo ano de existência em 2019 mantendo os princípios norteadores 
definidos em 2018. Estes abrangem formulações de negócio, propósito, visão e posicionamento de 
marca, expostos a seguir.

A Seguradora Princípios Norteadores

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.

Valores
• Cooperação como essência

• Compromisso com o cliente

• Valorização e respeito pelas pessoas

• Ética e integridade

• Inovação e melhoria contínua

• Agilidade e simplicidade

• Sustentabilidade
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Programa de Integridade

As questões éticas e de cidadania vêm ganhando 
importância crescente no relacionamento 
das empresas com a sociedade. Em 2019, 
a Seguros Unimed deu a partida na revisão 
do seu Programa de Integridade e iniciou o 
processo de revisão de seu Código de Conduta 
Ética, com base nos seus princípios e valores 
corporativos, ressaltando que não basta crescer 
acima do mercado – é preciso crescer de 
maneira sustentável, com ética e integridade 
nos negócios e nos relacionamentos.

O Programa de Integridade da Seguros Unimed 
consiste no conjunto de procedimentos 
internos voltados à promoção da ética e 
integridade nas relações de trabalho, alinhados 
aos objetivos estratégicos da companhia.

O programa foi aprovado pelo Conselho de 
Administração da Seguros Unimed e abrange 
treinamentos e workshops, além da revisão 
e atualização de mecanismos internos e 
práticas da companhia, tais como o Canal de 
Orientações e Denúncias e o próprio Código 
de Conduta Ética.

Para a revisão do Código de Conduta Ética, 
a Seguros Unimed identificou e analisou 
os riscos de integridade inerentes aos seus 
processos, por meio da Matriz de Riscos 
da companhia, analisou os principais focos 
de reclamação do Canal de Orientações e 
Denúncias e convocou os seus colaboradores, 
de todos os níveis hierárquicos, a trazer 
sugestões. O diretor-presidente da companhia 
gravou um vídeo, convidando todos a participar 
do processo de construção do novo código, por 
meio de um questionário estruturado. Dando 
sequência ao processo de atualização, todos 
os membros da alta administração (diretoria e 
superintendentes), gerentes e coordenadores 
foram entrevistados, com a finalidade de 
atualização dos riscos e processos inerentes à 
ética e à integridade.

Programa de Treinamento

Como parte do Programa de Treinamento 2019, 
vinculado ao Programa de Integridade, a alta 
administração da Seguros Unimed, executivos 
de vendas e a área técnica, responsáveis pelo 
processo de análise de riscos, precificação 
e comercialização da companhia, foram 
capacitados para garantir a nossa participação 
em licitações de prestação de serviços para 
entidades do poder público. O treinamento 
abrangeu aspectos da legislação, cuidados 
específicos para esse tipo de contrato e as 
penalidades criminais previstas em caso de 
descumprimento das leis e normas.

Os membros da alta administração (diretores e 
superintendentes), gestores e coordenadores 
também participaram, no último mês de 
setembro, do treinamento que abordou o 
tema “Como Identificar e Tratar Desvios 
de Conduta?”, com o objetivo de capacitar 
a liderança sobre as melhores formas de 
conduzir casos de desvios de conduta ética na 
organização.

Comitê de Conduta Ética

O Comitê de Conduta Ética é um órgão de 
natureza multidisciplinar e independente, 
criado pelo Conselho de Administração da 
Seguros Unimed, cuja finalidade é promover 
a legitimação, o respeito, o cumprimento dos 
valores da companhia e do Código de Conduta 
Ética.

Canal de Orientações e Denúncias

A Seguros Unimed relançou, em 2018, o seu 
Canal de Orientações e Denúncias. Trata-
se de um espaço de comunicação exclusivo 
para relatar desvios de comportamento ético 
envolvendo a empresa, os nossos profissionais 
ou os parceiros comerciais. O canal, disponível 
para os públicos interno e externo, também 
está aberto para esclarecer dúvidas referentes 

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, 
fornecedores, órgãos reguladores e outros representantes do poder público. Age de maneira ética, 
responsável e transparente, principalmente na prestação de contas, para garantir a sustentabilidade 
da empresa.

A Seguradora Governança Corporativa
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às diretrizes do Código de Conduta Ética e às 
demais políticas da companhia.

O Canal de Orientações e Denúncias trata 
as informações com confidencialidade  e 
diligência, garantindo o correto endereçamento, 
o anonimato dos denunciantes e a 
independência na apuração de questões éticas 
na organização.

O Canal de Orientações e Denúncias em 2019:

Ainda, em 2019, a Seguros Unimed iniciou 
a elaboração de um Código de Conduta 
Ética voltado para fornecedores e corretores 
de seguros, a ser divulgado em 2020. 
Fornecedores, corretores e parceiros externos 
da seguradora já têm acesso ao Canal de 
Orientações e Denúncias, por meio do site 
institucional da companhia.

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 
se reúnem, ordinariamente, em Assembléia 
Geral uma vez ao ano.

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é responsável 
pela orientação geral dos negócios da empresa, 
pela aprovação orçamentária, pela eleição e 
pela fiscalização dos membros da Diretoria 
Executiva. Formado por nove membros, dois 
deles conselheiros independentes, o Conselho 
de Administração 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 dois anos, com possibilidade de 
reeleição. A Diretoria Executiva é formada por 
um diretor-presidente e quatro diretores sem 
designação especial.

Superintendências

Exercidas por executivos que assessoram 
a diretoria na gestão dos negócios e 
no cumprimento das metas acordadas. 
A companhia encerrou 2019 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, Previ-
dência e Ramos Elementares
• Comercial e Relacionamento
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Estruturas de Apoio

Apoio à Governança

As estruturas de apoio para a boa prática da 
governança da Seguros Unimed se mantiveram 
as mesmas: 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 e ao Comitê de 
Auditoria 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 
ao Comitê de Auditoria.

Áreas de Governança Corporativa, Gestão de 
Riscos e Compliance

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

Compete às equipes articularem 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 área de Governança, Riscos e Compliance 
é a instância responsável pelo Programa de 
Integridade da Seguros Unimed, apoiando 
o Comitê de Conduta Ética na gestão e no 
monitoramento do programa. A estrutura 
da área foi fortalecida no último ano, o que 
permitiu um acompanhamento mais eficiente 
dos riscos aos quais a companhia está exposta 
e das mudanças na legislação que impactam 
os negócios da seguradora.

Área de Relações com Acionistas

Equipe responsável por atender e disseminar 
as informações da companhia aos 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 ao 
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.

A seguradora mantém os comitês: 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. A seguradora 
atua com a Comissão de Gerenciamento de 
Crises e a Comissão de Prevenção a Fraudes e 
implementou, em 2019, mais duas comissões: 
Comissão de Gerenciamento de Riscos e 
a Comissão do Índice de Desempenho da 
Saúde Suplementar (IDSS), principal indicador 

• Técnica e Atuarial
• Financeira e Administrativa
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utilizado pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).

Segurança da Informação

A Seguros Unimed deu andamento, em 2019, 
a um projeto prioritário de reestruturação da 
Segurança da Informação na companhia e de 
preparação para implementar a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD).

Este projeto contempla:

+ Revisão da Política de Segurança da 
Informação e criação de normas internas 
derivadas das mudanças na política.

+ Implantação de uma ferramenta de data 
loss prevention, para prevenir o vazamento de 
dados sensíveis, transitados por e-mails.

+ Revisão de todos os perfis de acesso 
às principais aplicações tecnológicas da 
companhia.

+ Mapeamento e melhoria de processos, 
em todos os segmentos de negócios da 
seguradora, nos quais transitam dados que 
a LGPD considera críticos ou sensíveis e 
precisam ter sua privacidade protegida.

+ Abrangente trabalho de due diligence 
com fornecedores – tanto novos como já 
estabelecidos –, para avaliá-los e classificá-los 
do ponto de vista da segurança da informação, 
continuidade dos negócios e da privacidade 
dos dados.

Queixas comprovadas relativas à violação de 
privacidade e perda de dados de clientes (GRI 
418-1)

A Seguros Unimed possui ambiente tecnológico 
com proteção em camadas e os controles são 
geridos em parceria com nosso provedor de 
serviços de infraestrutura tecnológica, a TIVIT. 
Além disso, temos estruturado um processo 
de gestão de incidentes em segurança da 
informação e realizamos, periodicamente, 
testes de vulnerabilidade (internos e externo), 
com o objetivo de avaliar possíveis fragilidades 
e endereçar o tempestivo tratamento. Em 
2019, não recebemos queixas comprovadas 
sobre violação do cliente, bem como não 

identificamos nenhum vazamento, furto ou 
perda de dados.

Cadeia de Valor

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

Na presente seção e nos demais capítulos deste 
relatório, detalhamos nosso relacionamento e 
parcerias com os elos dessa cadeia de valor, 
fundamental para a sustentabilidade da 
Seguros Unimed.

• Colaboradores
• Acionistas
• Sistema Unimed
• Clientes
• Corretores
• Rede de atendimento
• Órgãos reguladores e entidades 
setoriais
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A Seguros Unimed estabeleceu como meta 
principal chegar ao fim de 2021 entre as dez 
maiores empresas de seguros do país – o que 
significa crescer acima do mercado segurador 
brasileiro em três anos, de 2019 a 2021.

Em 2019, o primeiro ciclo de vigência desta 
visão de futuro, a Seguros Unimed encerrou o 
ano avançando uma posição no ranking geral 
das seguradoras, figurando no 14º lugar.

O avanço reflete todo um planejamento 
estratégico que se desdobra em mais de 
300 pacotes de ação e 53 projetos, dos 
quais cerca de 95% e 35% foram concluídos, 
respectivamente, no último ano. Os outros 
seguirão em andamento até 2021.

Uma governança importante para manter a 
estratégia em curso em andamento em 2019 
foi o Grupo de Execução da Estratégia (GEE), 
composto por cerca de 70 colaboradores até o 
nível gerencial.

O GEE fez dez reuniões ao longo do ano, 
nas quais o planejamento estratégico e sua 
execução por cada unidade de negócio eram 
revisados minuciosamente. Em caso de 
descumprimento, desvios de rota ou atrasos, 

discutia-se o melhor plano de ação a ser 
adotado.

Além disso, toda a informação sobre o 
planejamento estratégico foi amplamente 
democratizada. Todos os mapas estratégicos 
das unidades de negócios estão na web, à 
disposição de qualquer líder da empresa. Essa 
combinação de abertura das informações e 
acompanhamento muito próximo da execução 
foi fundamental para o cumprimento das 
metas e os avanços alcançados em 2019.

Jogo Combinado

As mudanças em curso na Seguros Unimed 
alcançam todos os setores da companhia, 
o que faz com que, muitas vezes, planos de 
ação de áreas distintas possam se tocar ou 
interferir um com o outro. Para facilitar uma 
negociação prévia e limar arestas potenciais, 
líderes da área comercial se encontraram ao 
longo de 2019 na iniciativa que foi chamada 
de Projeto Combina. O objetivo foi facilitar um 
ajuste fino para 2020 e 2021, quando muitos 
dos projetos e planos de ação desenvolvidos 
no planejamento estarão sendo postos em 
prática.

A Seguradora Estratégia 2019/21
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A Seguradora Certificações e Programa Qualifica

A Seguros Unimed garantiu uma nova certificação de qualidade em 2019. Desta vez, a ISO 
31000:2018, voltada para a gestão de riscos, que vem se juntar à ISO 9001:2015, norma internacional 
de qualidade, e à RN 277, do Programa de Acreditação de Operadoras da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) – ambas conquistadas em 2018 e recertificadas com sucesso em 2019.

A ISO 31000 veio já no nível Ouro. Para a RN 277, foi mantida a acreditação nível Ouro, com uma 
melhora na pontuação final obtida pela Seguros Unimed: de 96,2 em 2018 subiu para 97,92 em 
2019.
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Assegurando perdas e riscos

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.

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.

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.
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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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A Seguradora Desempenho Econômico-Financeiro

Em 2019, as expectativas iniciais favoráveis 
ao crescimento econômico do país foram se 
frustrando ao longo do ano, na medida em 
que não se concretizaram as políticas públicas 
necessárias para a criação de um clima favorável 
ao investimento. O sentimento começou a 
mudar apenas na segunda metade do ano, com 
a aprovação da reforma da Previdência.

Nesse quadro de incerteza, a Seguros Unimed 
colocou em ação um plano estratégico trienal 
com o objetivo de posicionar a companhia 
entre as dez maiores seguradoras do país 
e alcançou, já em 2019, o melhor resultado 
de sua história, ancorado pelos pilares da 
cooperação e da inovação.

O faturamento da Seguros Unimed cresceu 
14,5% no ano, com expansão real de todos os 
ramos, e registrou R$ 3,73 bilhões, considerando 
prêmios de seguros, contraprestações 
e contribuições para os programas de 
Previdência. O crescimento acumulado desde 
2016 é de 40,8%. O melhor resultado líquido 
na história da seguradora propiciou ao Sistema 
Unimed retorno equivalente a 281,6% da taxa 
Selic média de 2019.

No que tange a investimentos, parte do 
resultado operacional foi destinada em 
2019 a investimentos estruturantes em 
tecnologia e inovação digital, para atualizar 
sistemas que sustentam os negócios e 
implantar uma estratégia tecnológica de 
apoio à força de vendas. A decisão de priorizar 
tais investimentos visa estabelecer bases 
sólidas para transformar a seguradora numa 
companhia plenamente integrada ao mundo 
em redes do século 21.

Em 2019, também foi autorizada pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e 
começou a operar plenamente, a InvestCoop 
Asset Management, gestora de recursos 
financeiros do Sistema Unimed. A empresa do 
Grupo Seguros Unimed já é responsável pela 
administração de R$ 1,7 bilhão em reservas 
livres vinculadas à seguradora.

Todas estas realizações apontam para 
a consolidação de um novo patamar de 
desempenho e posicionamento no mercado da 
Seguros Unimed, no ano em que a companhia 
celebrou 30 anos de atividades.



Seguros Unimed | Relatório de Sustentabilidade 2019 17

Resultado Operacional

O resultado operacional teve um recuo de 6,85% em 2019, na comparação com o ano anterior. 
Contribuiu para tanto a decisão de fazer, no período, investimentos estruturantes significativos em 
atualização tecnológica e em inovação e transformação digital, bem como o desempenho abaixo 
do orçado no ramo Vida.
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Sinistralidade

A sinistralidade do ramo Saúde segue em queda pelo quarto ano consecutivo. O índice rompeu os 
80% em 2019, alcançando 79,89% – uma redução de 9,31 pontos percentuais no ramo desde 2015. 
Iniciativas de auditoria e de regulação médica de sinistros responderam pela maior parte da queda 
da sinistralidade de saúde no ano. O índice consolidado para todos os ramos foi de 74,07%, com um 
acréscimo de pouco mais de meio ponto percentual sobre o ano anterior.
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Lucro Líquido

O lucro líquido teve um desempenho duplamente positivo em 2019. Em termos contábeis, cresceu 
42,8%, alcançando R$ 208,9 milhões. Este número considera uma decisão favorável em ação 
judicial para recuperação de perdas – um evento não recorrente. Desconsiderado este evento, o 
resultado recorrente do ano ainda assim atingiu R$ 174,1 milhões, uma alta de 19% sobre o ano 
anterior. Contribuíram para estes resultados, entre outros fatores, uma redução de até 87,1% nos 
níveis de inadimplência no ano e uma economia de R$ 6,8 milhões conquistada com a renegociação 
de contratos de compras e serviços.
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Retorno ao Acionista (ROAE)

O Retorno ao Acionista (ROAE) – equivalente à relação entre o lucro líquido no ano e o patrimônio 
líquido médio do período investido na companhia – foi de 16,73%, um número competitivo como 
remuneração aos acionistas, se comparado ao custo de oportunidade do mercado. O resultado 
representa 281,6% da taxa Selic média em 2019.
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Valorização das Ações

As ações da Seguros Unimed acumulam cinco anos de valorização consistente. A remuneração 
total das ações em 2019 (levando em conta o pagamento de dividendos e juros ao capital) foi de 
16,94%, superando ativos como CDI e dólar. O valor do lote de mil ações no fechamento de 2019 
foi de R$ 255,51.
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A Seguradora Prêmios e Reconhecimentos

150 Melhores Empresas para Trabalhar

Melhor empresa para  trabalhar no segmento de Serviços Financeiros, a Seguradora 
ocupa a 30ª posição no ranking geral da publicação. Em relação ao ano anterior, o 
salto, no ranking geral, foi de 103 posições.

A Companhia começou a figurar no ranking em 2004 e marcou presença no anuário 
nos anos de 2006, 2008, 2009, 2014, 2018 e 2019.

Valor 1000

3ª maior seguradora do ramo Saúde do país em 2019

16ª posição no ranking de Previdência e Vida Presença no ranking nos anos de 
2004, 2005, 2016,2017, 2018 e 2019.

Exame – Melhores & Maiores

Entre as 50 maiores seguradoras do país. No ranking, que avalia o desempenho a 
partir dos prêmios emitidos líquidos, a Unimed Seguros Saúde ocupa a 21ª posição 
e a Unimed Seguradora é a 42ª colocada, avançando três posições em relação ao 
ano anterior.

No total, são nove menções no anuário: 2002,2003, 2005, 2007, 2011, 2014, 2017, 
2018,2019.

Estadão Finanças Mais

Posicionada, em 2019, entre as três melhores do ramo Saúde, pelo terceiro ano 
consecutivo.

Selo Unimed de Governança e Sustentabilidade

Nível Ouro.
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As Melhores da Dinheiro

A revista IstoÉ Dinheiro avaliou a operação de Saúde da Seguradora como o 
melhor plano de saúde do país. E, pelo segundo ano consecutivo, como a melhor 
seguradora independente nos ramos Vida e Previdência. Destaque para o quesito 
Governança Corporativa, com a melhor avaliação do setor

A Seguradora marcou presença no ranking nos anos de 2004,2006, 2016, 2018 e 
2019.

Época Negócios 360°

Pelo terceiro ano consecutivo, a Seguros Unimed está entre as melhores 
seguradoras do país, sendo a melhor entre as seguradoras independentes – 
não ligadas a grandes bancos –, de acordo com a edição 2019 do anuário Época 
Negócios 360.

Valor Grandes Grupos

Pelo terceiro ano consecutivo, a Companhia  aparece no anuário que destaca os 
200 maiores conglomerados do país. Entre as companhias do setor Financeiro, a 
Seguros Unimed está entre as vinte que mais cresceram em receita, registrando 
alta de 11,6% no ano passado se comparado ao ano anterior.

Melhores Fornecedores para RH 2020

Seguradora está entre os 100 melhores fornecedores para RH, segundo o 
levantamento do Grupo Gestão RH. A premiação atesta a diretriz estratégica 
da companhia de foco no cliente. Para tanto, a companhia procura atender às 
solicitações com agilidade e eficiência, assegurando uma experiência satisfatória 
com os  serviços em seguros.

Exame/IBRC de Atendimento ao Cliente

Seguros Unimed é Top 25 no ranking de satisfação do beneficiário. Em relação ao 
levantamento anterior, a companhia subiu 13 posições, escalando da 38ª colocação 
para a atual.
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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 2019, o trigésimo ano de existência da 
Seguros Unimed, esses laços foram reforçados 
pela entrega, aos acionistas, dos melhores 
resultados na história da companhia.

Além do desempenho econômico-financeiro, 
alguns dos projetos mais importantes 
empreendidos ao longo do ano aprofundam o 
entendimento de que a vocação da seguradora 
é complementar a oferta de valor das Unimeds, 
bem como do sistema cooperativista e do setor 
de saúde. Um exemplo é o desenvolvimento de 
uma plataforma digital cooperativa de bem-
estar, serviços e comercialização de produtos 
que será disponibilizada para o Sistema 
Unimed.

Da mesma forma, a entrada 
em operação da InvestCoop 
Asset Management, a gestora 
de ativos da seguradora, abre 
um novo horizonte de serviços 

a serem prestados ao Sistema Unimed. E o 
avanço do nosso Programa de Integridade em 
2019, com a revisão do Código de Conduta 
Ética, entre outras iniciativas, faz ressaltar o 
compromisso ético e de transparência, que é 
uma das bases para o crescimento sustentável 
da seguradora e das cooperativas Unimed.

O Sistema Unimed e a Seguros Unimed

Com 53 anos de história, o Sistema Unimed, 
composto por 344 cooperativas médicas, 
reúne mais de 116 mil médicos e presta 
serviços a 17 milhões de beneficiários em 
todo o país. 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 profissionais de saúde sobre o cenário 
da assistência no Brasil. Esse movimento foi 
iniciado na Associação Médica Brasileira, no 
fim da década de 1960, para unir ações de 
cooperar com empreender.

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

Sobre a posição da Unimed no panorama 
do cooperativismo internacional, consulte o 
World Cooperative Monitor.

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 depois, 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 adéquam 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 e de seus dirigentes e cooperados.

Desta 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. 

DNA Cooperativista Sistema Unimed
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Os resultados da Seguradora são 
compartilhados com os seus acionistas 
– principalmente as cooperativas e os 
cooperados.

86% 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.

Seguros Unimed no Intercâmbio Nacional

A Seguros Unimed passou a fazer parte do 
Intercâmbio Nacional em 1º de janeiro de 
2018, uma ação do Sistema Unimed no ramo 
saúde que permite aos clientes da Seguros 
Unimed receber atendimento nas Unimeds 
locais, em regiões do país não atendidas 
pela rede direta da seguradora. A entrada no 
intercâmbio possibilitou à seguradora maior 
aproximação com as cooperativas Unimeds, 
padronização dos processos operacionais, 
maior representatividade perante o Sistema 
Unimed e melhor posicionamento estratégico 
da marca.

A participação da Seguros Unimed no 
Intercâmbio Nacional é um avanço que 
fortalece ainda mais a intercooperação junto 
ao Sistema Unimed.

Câmara Nacional de Compensação  e 
Liquidação

A Seguros Unimed participa da Câmara 
Nacional de Compensação e Liquidação (CNCL) 
do Sistema Unimed, o instrumento financeiro 
do Intercâmbio Nacional desde maio de 2018, 
sendo uma das pioneiras neste processo, 
devido à sua representatividade financeira 
junto ao Sistema Unimed.

A Câmara de Compensação faz o encontro 
de contas para as transações entre as 
cooperativas do Sistema Unimed, resultantes 
dos atendimentos autorizados por meio de 

intercâmbio. Trata-se de um mecanismo 
centralizado de compensação que torna mais 
eficiente o fluxo de caixa interno do Sistema, 
que tem como principal objetivo garantir a 
adimplência entre as Singulares do Sistema 
Unimed.

Operação da Investcoop Asset Management

A InvestCoop Asset Management, gestora 
de recursos da Seguros Unimed, iniciou suas 
operações oficialmente no segundo semestre 
de 2019, após ter sido homologada pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e de ter 
recebido autorização da Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima).

O objetivo é ampliar a prestação de serviços 
ao Sistema Unimed, oferecendo às 344 
cooperativas que o integram estratégias de 
investimento rentáveis, seguras e adequadas 
ao ecossistema da saúde.

A InvestCoop já nasceu grande, ao assumir 
inicialmente a gestão dos ativos financeiros da 
própria Seguros Unimed, com valor próximo a 
R$ 1,8 bilhão.

Até o fim de 2019, acrescentou a este valor 
cerca de R$ 180 milhões captados junto a nove 
cooperativas médicas e entidades ligadas 
ao Sistema Unimed, oferecendo aos clientes 
taxas de administração reduzidas, além de sua 
expertise na gestão de reservas técnicas e do 
conhecimento das peculiaridades do sistema 
cooperativista e da saúde suplementar.

O fundo dedicado Unimed InvestCoop ANS 
III FI RF CP registrou, em janeiro de 2020, 
rentabilidade de 123,7% do CDI, representando 
a melhor performance dentre os fundos 
dedicados ANS (Agência Nacional de Saúde 
Suplementar) com o mesmo perfil. O produto é 
exclusivo para aplicação de ativos garantidores 
das operadoras de planos de saúde do Sistema 
Unimed.
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Fundo de Pensão Multipatrocinado 
(Multicoop)

O MultiCoop – Fundo de Pensão 
Multipatrocinado (fundo de previdência 
associativa fechada da Seguros Unimed, 
voltado para o sistema de cooperativas 
brasileiras) superou a marca de R$ 1 bilhão em 
reservas em 2019.

Considerado um dos maiores planos instituídos 
do Brasil (quarta posição), o MultiCoop tem 
37% de participação no mercado, segundo 
dados da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar 
(Abrapp). Entre as cooperativas que integram 
o MultiCoop estão a Unimed-BH e o Sistema 
OCB/Sescoop.

Plataformas Sigas

Desde abril de 2020 está em operação a 
plataforma Sigas, que permite à Seguros 
Unimed fazer a venda direta de seus produtos 
dentro de cooperativas de crédito.

O projeto representa um salto estruturante 
no relacionamento da companhia com as 
cooperativas de crédito. Com o Sigas, uma 
operação de venda de um seguro ao público 
dessas parceiras, por exemplo, pode ser 
finalizada em um minuto e meio, trabalhando 
dentro do sistema da própria cooperativa 
em uma operação sem papel, inteiramente 
eletrônica. 

Duas grandes cooperativas de crédito – 
Unicred e Uniprime – já estão ligadas à Seguros 

Na virada para 2020, 22 Unimeds tinham o cadastro ativo e estavam prontas para fazer 
investimentos (entre elas algumas das 50 maiores em aplicações financeiras) e outras oito tinham 
processos em andamento. No sentido de ampliar a divulgação dos seus produtos e filosofia de 
gestão, a gestora participou de simpósios e eventos – incluindo um estande próprio na Convenção 
Nacional do Sistema Unimed, além de visitas e conference calls com os clientes.
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Unimed por meio do Sigas. A implantação do 
projeto abre um novo canal de relacionamento 
e negócios, até hoje pouco explorado, com as 
cooperativas parceiras da Seguros Unimed. 
Uma vez mais, trata-se de uma mostra da 
importância que a companhia atribui ao 
sistema cooperativista e ao atendimento de 
suas necessidades em seguros.

Ações de Relacionamento

A seguradora participou de eventos nacionais e 
regionais em 2019, como forma de aprofundar 
seu relacionamento com o Sistema Unimed, as 
cooperativas e as empresas do setor de saúde.

Simpósios e eventos regionais

A seguradora dedica uma atenção particular 
aos 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. No total, 
foram 20 eventos com participação ativa da 
companhia com foco no seu ano 30.

Campanhas e canais de comunicação

A seguradora promove campanhas e tem canais 
de comunicação com as cooperativas, além 
de marcar presença nos eventos do Sistema 
Unimed, de forma a manter um relacionamento 
próximo e contínuo com as Unimeds de todo o 
país.

Contato via WhatsApp

A Seguros Unimed abriu em 2019 um novo 
canal de comunicação via WhatsApp com as 
Unimeds. A plataforma atende de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 18h, para o envio de 
solicitações e solução de dúvidas, de forma a 
garantir agilidade e rapidez nos atendimentos 
e facilitar a comunicação com o Sistema 
Unimed.

Conexão Seguros Unimed

O portal Conexão Seguros Unimed é 
uma plataforma digital de conteúdo e 
relacionamento que oferece matérias 

especializadas em gestão e finanças, temas 
médicos relevantes, inovação (especialmente 
em saúde) e cooperativismo.

O portal 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.

O diferencial 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 
zero quilômetro durante a Convenção Nacional 
Unimed, reconhecendo e recompensando a 
parceria das Singulares e das Federações com 
a seguradora.

Todas as cooperativas que, ao longo do ano, 
fecham novos negócios, ampliam importâncias 
seguradas ou mantêm sua parceria comercial 
com a Seguros Unimed participam do sorteio.

Realizada desde 2006, a ação tem grande 
repercussão junto às cooperativas e é uma 
das atrações do maior evento da agenda anual 
do Sistema Unimed. Na Convenção Nacional 
de 2019, em Natal (RN), foram sorteados 11 
automóveis Volkswagen Up!.

E-Press

Os dirigentes do Sistema Unimed recebem, 
semanalmente, o boletim on-line E-Press, 
com informações sobre a Seguros Unimed. 
As notícias destacam produtos e serviços 
oferecidos às cooperativas e novas parcerias 
celebradas.
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Comemoração dos 30 anos da Seguros Unimed na abertura da 49ª 
Convenção Nacional Unimed

Dr. Helton concede entrevista à Rádio 98 FM Natal, durante a 49ª 
Convenção Nacional Unimed

Estande na InvestCoop Asset Management na 49ª Convenção 
Nacional Unimed

Presidnete da Seguros Unimed, Dr. Helton Freitas, 
durante apresentação no Suesp 2019

Companhia leva colaboradores a Natal (RN), para jantar em 
comemoração aos 30 anos da Seguradora

Equipe da Seguros Unimed na 49ª Convenção Nacional Unimed

Ganhadores da Promoção Viva a Vida
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Continuidade e evolução são as palavras que definem o ano de 2019 para a área de Gestão de 
Pessoas da Seguros Unimed. Um dos destaques foi a participação da companhia na premiação das 
150 Melhores Empresas para Trabalhar, do Guia VOCÊ S/A: um salto para a frente de 103 posições 
na classificação geral do ranking, o que reflete um momento de amadurecimento dos planos e das 
iniciativas deslanchadas nos anos anteriores. A companhia foi a primeira colocada na categoria 
Serviços Financeiros.

O plano estratégico de Gestão de Pessoas da Seguros Unimed para os anos 2018/2019 — que 
ganhou o nome de RH Inova — foi um dos grandes projetos que deram frutos no período. A seguir, 
uma visão mais detalhada dessas conquistas marcantes.

DNA Cooperativista Colaboradores

Perfil dos Colaboradores

Em 2019, a Seguros Unimed contava com 1.397 colaboradores, sendo que a maior parte dos 
mesmos, 94%, estava na região Sudeste. Não houve grandes variações no número de colaboradores 

nos últimos anos.

Número de empregados por tipo de contrato de trabalho e gênero
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Número de empregados por tipo de contrato de trabalho e região
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Número de empregados por tipo de emprego
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Número de empregados por tipo de categoria funcional
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150 Melhores Empresas para Trabalhar

A Seguros Unimed chegou em 2019, no ano em que completa 30 anos, à 30ª posição no ranking 
anual das 150 Melhores Empresas para Trabalhar publicado pela revista Você S/A, uma das mais 
reconhecidas avaliações nacionais do clima organizacional de empresas.

Se comparado ao resultado de 2018 – quando a Seguros Unimed tinha ocupado a 133ª posição, 
representa um avanço de 103 posições no ranking em apenas um ano.

Para dar esse salto, a companhia precisou melhorar em 3,9 pontos seu Índice de Qualidade do 
Ambiente de Trabalho (IQAT): de 83,3 pontos em 2018 para 87,2 pontos em 2019.

O IQAT, um dos indicadores produzidos para a avaliação, é calculado pela Fundação Instituto de 
Administração (FIA), parceira da Você S/A no ranking, a partir de questionários e entrevistas com 
funcionários das cerca de 500 empresas participantes, e reflete a avaliação das companhias por 
seus colaboradores.

No ciclo anterior do ranking, de 2017 para 2018, a Seguros Unimed havia ganho 1,6 ponto no IQAT, o 
que havia sido bastante para colocar a seguradora na 133ª posição entre as 150 Melhores Empresas 
para Trabalhar do Brasil.

Campeã setorial

Além do salto de 103 posições no ranking geral, a Seguros Unimed foi também avaliada como a 
melhor empresa para trabalhar – a vencedora setorial, portanto –, entre as companhias prestadoras 
de serviços financeiros. Esse grupo é um dos 21 setores econômicos abrangidos pelo levantamento 
e inclui empresas financeiras, tais como seguradoras, gerenciadoras de capital e outras, deixando 
de fora apenas os bancos, avaliados à parte num setor próprio.

A Seguros Unimed entende o resultado dessa pesquisa como instrumento de melhoria contínua 
do clima organizacional da companhia. Para tanto, implementa planos de ação construídos em 
conjunto pelas lideranças e seus times, apontando de forma participativa e transparente os pontos 
de melhoria necessários, bem como ações estratégicas estruturadas pela área de Gestão de 
Pessoas.

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

O plano estratégico de Gestão de Pessoas da 
Seguros Unimed, chamado RH Inova, rendeu 
frutos importantes em 2019. Merecem 
destaque a implantação de um novo modelo 
de gestão de desempenho, mais alinhado com 
a estratégia da companhia, a iniciativa de home 
office e teletrabalho, que chegou ao fim do ano 
com a adesão de quase 10% dos colaboradores.

O RH Inova começou a ser implantado em 2018 
e reuniu 15 grandes projetos, desdobrados 
em 408 atividades, das quais 90% foram 
concluídas até o fim de 2019, como era previsto.

O plano estratégico é guiado por cinco eixos 
estruturantes, definidos por meio de um amplo 
processo de pesquisas, consultas e debates, do 
qual participaram líderes e colaboradores da 
Seguros Unimed.

RH Inova/Eixos Estruturantes

+ Desenvolvimento de lideranças — Forte foco 
no desenvolvimentos dos líderes da companhia; 
foi criado um Ciclo de Desenvolvimento e 
Carreira da Liderança, num formato mais 
abrangente e completo do que as práticas 
usuais de mercado. 

+ Desenvolvimento dos colaboradores — Apoio 
e incentivo à formação dos colaboradores, 
com iniciativas alinhadas às necessidades da 
empresa e voltadas para o atingimento de 
objetivos definidos no plano estratégico.

+ Reconhecimento por performance — 
Disseminar o conceito, estruturar sistemas e 
incentivar comportamentos que reforcem a 
motivação das pessoas, por meio da percepção 
de um reconhecimento claro e justo de seu 
desempenho profissional.

+ Carreiras e sucessão — Considerar a 
carreira num conceito amplo, entendendo 
que ela pertence ao colaborador e não se 
limita à companhia, e oferecer o incentivo e a 
inspiração para que ele ou ela se apropriem de 
suas carreiras.

+ Agilidade e flexibilidade — dReforçar 
estes requisitos, cruciais para o sucesso das 
transformações em curso na Seguros Unimed; 

tornar a companhia mais capaz de atender 
às novas necessidades organizacionais e de 
reorientar-se para o futuro.

Gestão de Desempenho

Um novo modelo de gestão de desempenho 
foi implantado em 2019 na Seguros Unimed, 
a partir de um conceito inovador e lançando 
mão de uma nova ferramenta digital para sua 
operação.

A diferença conceitual diz respeito ao peso 
que o novo modelo atribui às competências 
utilizadas para atingir um resultado, em vez 
de olhar apenas o resultado em si. Além disso, 
os resultados de grupo passaram a fazer parte 
dos critérios usados nas avaliações individuais 
de colaboradores, estimulando o esforço 
colaborativo.

Ao mesmo tempo, um forte trabalho de 
treinamento e comunicação interna foi 
desenvolvido para esclarecer que a nova 
gestão de desempenho envolve mudanças 
conceituais importantes, indo muito além de 
uma simples troca de modelo e ferramenta.

A própria ferramenta digital criada para 
suportar a mudança (como parte do aplicativo 
Conexão RH, desenvolvido para digitalizar 
e agilizar os processos e a comunicação da 
gestão de pessoas na companhia) foi pensada 
para induzir a um diálogo mais próximo e 
frequente entre gestores e colaboradores.

Por fim, no desenho dos processos de definição 
de metas e avaliação, houve o cuidado de atrelar 
em parte as metas individuais à estratégia 
da empresa, de forma que ao buscar atingir 
seus resultados cada colaborador estivesse 
também contribuindo para a execução dessa 
estratégia.

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

Em 2019, 97% dos colaboradores da Seguros 
Unimed receberam avaliação de desempenho, 
sendo que este número sobe para 99% quando 
se trata da categoria funcional gestores. Segue 
o detalhamento:
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Modernização das Relações do Trabalho

A Seguros Unimed vem pondo em prática 
uma abordagem inovadora dos conceitos de 
home office e teletrabalho. Iniciado em 2018 
com um projeto-piloto com dez pessoas, o 
experimento superou as expectativas e fechou 
2019 com 140 colaboradores trabalhando em 
casa – equivalentes a 10% da força de trabalho 
da companhia –, a maior parte deles em tempo 
integral e os demais dois dias por semana.

O novo regime está sendo monitorado 
e tem se mostrado vantajoso tanto para 
os colaboradores quanto para a empresa. 
Colaboradores participantes e seus gestores 
estão satisfeitos e o monitoramento mostra 
que, no fim de 2019, as horas extras feitas 
por esses funcionários tinham caído em 20%, 
enquanto sua produtividade tinha aumentado 
15% (na comparação com seus próprios 
números antes de aderirem ao home office/
teletrabalho). Para 2020, a companhia está 
avaliando a inclusão de novas funções no 
regime de trabalho remoto.

Revisão da Remuneração e Benefícios

Preparado em 2018 para ser implantado em 
2019, o projeto de revisão da remuneração e 

benefícios visou ao maior equilíbrio entre os 
componentes fixo e variável da remuneração.

Até 2018, o peso maior recai sobre o 
componente fixo; a partir de 2019, foi reforçado 
o peso do componente variável, com maior 
atenção ao reconhecimento da performance 
individual, num movimento coordenado 
com as mudanças no modelo de gestão de 
desempenho.

A revisão promoveu também uma ampliação 
dos benefícios oferecidos aos colaboradores, 
ancorada na melhoria dos resultados e 
alcançando o Plano de Participação nos 
Resultados (PPR) da companhia – composto 
por metas corporativas, contemplando todos 
os segmentos de negócio, e pelo desempenho 
individual.

A Seguros Unimed mantém políticas de 
remuneração e benefícios competitivas em 
relação ao mercado. As mudanças introduzidas 
em 2019 visam apoiar a companhia no ciclo 
de crescimento acelerado traçado para os 
próximos anos. Ao mesmo tempo, sinalizam 
aos colaboradores a disposição de compartilhar 
com todos os frutos desse crescimento.
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Ciclo de Desenvolvimento e Carreira de 
Líderes

A Seguros Unimed criou em 2019 este ciclo 
para apoiar a trajetória de pessoas-chave 
com potencial para desempenhar papéis de 
liderança e crescer dentro da organização.

O ciclo cobre desde o preparo inicial do 
colaborador para uma carreira de gestor, passa 
por sua entrada, desenvolvimento e ascensão 
nas funções gerenciais e se encerra com o 
momento da saída, seja por decisão dele ou da 
empresa.

Dentro do ciclo, foi traçada uma trilha da 
liderança, formada por cursos e materiais 
de estudo sobre temas de capacitação 
considerados essenciais, nos níveis 
comportamental, técnico e do negócio. Os 
cursos podem ser necessários ou opcionais e 
se destinam ao aperfeiçoamento dos gestores 
nos temas em que são identificadas lacunas 
em sua prática, a partir de feedbacks, pesquisas 
de clima e avaliações de competências.
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Em 2020, ao lado da continuidade do Ciclo de Desenvolvimento e Carreira de Líderes, a Seguros 
Unimed investirá no treinamento e autodesenvolvimento de todos os seus colaboradores, que 
serão desafiados e apoiados para crescer junto com a companhia., 
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Desenvolvimento de Colaboradores

Ainda em 2019, pela primeira vez na 
companhia, o plano de desenvolvimento de 
colaboradores para o ano teve como ponto de 
partida um diagnóstico baseado nos objetivos 
estratégicos, numa pesquisa de clima e nas 
competências dominantes em cada área.

Para o diagnóstico, foi utilizada a 
metodologia 6D, que escalona o processo 
em seis passos. No primeiro deles, todos 
os gerentes e coordenadores se reúnem 
com os superintendentes para pensar o 
desenvolvimento dos colaboradores em 
torno destes três eixos: pesquisa de clima, 
competências e o Balanced Scorecard (BSC) 
de cada área.

Desta forma, todos os procedimentos voltados 
ao aperfeiçoamento dos colaboradores no 
ano passam a ser fundamentados no pilar do 
desenvolvimento alinhado com a estratégia.

Plataforma de Ensino a Distância em 
Aplicativo

A Seguros Unimed possui uma plataforma de 
ensino a distância, o EAD Seguros. Pensando 
em proporcionar aos colaboradores a 
melhor experiência em desenvolvimento e 

aprendizado, a ferramenta passou a estar 
disponível também em aplicativo, no início 
de 2020, e ganhou 18 novos cursos. Estão 
disponíveis conteúdos institucionais e cursos 
que deixam a seguradora em conformidade 
junto aos órgãos reguladores e auditorias.
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Média de horas de treinamento, por ano, por empregado

Em 2019, a média de horas de treinamentos foi de 2h11 por colaborador, sendo 2h27 para homens 
e 2h03 para mulheres.
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Programas para aperfeiçoar as habilidades 
de empregados e programas de assistência 
para a transição

A Seguros Unimed tem um programa de 
desligamento responsável que apoia o 
colaborador em situações de desligamento, 
considerando o tempo e a posição ocupada. As 
iniciativas podem ser:

• Processo de recolocação com consultoria 
parceira, que contemple reestruturação do 
currículo, divulgação do perfil profissional 
em mídias sociais (LinkedIn, vagas.com), 
preparo para entrevistas, mapeamento de 
mercado, avaliação de perfil para melhor 
performance em entrevistas, recomendação 
para oportunidades de trabalho etc.

•  Extensão do seguro saúde para o/a titular e 
dependentes por seis meses.

Conexão RH

Conexão RH é uma plataforma on-line que 
permite acessar funções e processos da área 
Gestão de Pessoas da Seguros Unimed. A 
plataforma está sendo implementada em 
módulos, desde o fim de 2018, e dá suporte 
aos novos projetos e às mudanças conceituais 
e tecnológicas em andamento na área.

Trata-se de uma ferramenta ágil cujos efeitos 
começaram a ser percebidos ao longo de 
2019, na forma de rotinas internas mais 
eficientes. É o caso do novo ciclo de gestão 
de desempenho, desenhado para estimular a 
interação entre o gestor e os colaboradores 
ligados a ele. Os gestores também podem 
administrar processos de recrutamento e 
seleção, aprovar e acompanhar férias do time 
a partir da plataforma.

Quando a implantação do novo sistema 
Conexão RH for concluída, todas as 
informações sobre pessoas estarão disponíveis  

em um único local e isso trará mais agilidade e  
desburocratização dos processos de  RH . Vale 
ressaltar que cada colaborador terá acesso 
apenas ao seu próprio perfil e os gestores 
poderão acompanhar os processos de gestão 
de pessoas e de todo o seu time, desde a 
seleção, admissão, contratação, avaliação, 
sucessão, carreira e questões administrativas, 
como, por exemplo, os afastamentos.

Diversidade e Inclusão

A Seguros Unimed iniciou em 2019 a 
implantação de um Programa de Diversidade, 
que tem por objetivo disseminar uma cultura 
inclusiva e promover a convivência com 
o diverso e seus valores. Neste sentido, a 
companhia associou-se ao Instituto pela 
Diversidade e Inclusão do Mercado de Seguros 
(IDIS).

Em 2019, foram escolhidos dois pilares para 
trabalhar os temas de diversidade e inclusão: 
Todos por Elas, voltado para o empoderamento 
feminino, e A Equidade nas Diferenças, que 
trata da inclusão das pessoas com deficiência, 
as PCDs.

Para 2020, três novos pilares estão se juntando 
aos dois primeiros: Muito Além do Gênero, 
no qual serão abordadas questões sobre 
diversidade sexual e de gênero; Raízes, que 
trata dos temas relacionados à origem e etnia; 
e A Experiência que Acolhe o Novo, voltada para 
a convivência entre o público mais experiente, 
os 50+, ao receberem colegas mais novos, e os 
jovens diante da senioridade.

A companhia lançou também um Guia de 
Inclusão e Diversidade, distribuído a todos 
os colaboradores no início de 2020, no qual 
são expostos conceitos básicos do tema e 
sugeridas algumas normas de convivência 
respeitosa e inclusiva para cada um dos cinco 
pilares listados acima.
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Academia de Vendas

A Academia de Vendas da Seguros Unimed 
ampliou o escopo de atuação em 2019 para 
incluir em seus cursos não apenas as equipes 
da linha de frente comercial, seu público-alvo 
original, mas também os colaboradores que 
formam o backoffice comercial em São Paulo 
e nos escritórios regionais.

Times comerciais de todo o Brasil vieram a 
São Paulo para um programa de treinamento 
de uma semana, num total de 47 pessoas, das 
quais oito foram promovidas dentro da área 
comercial depois da temporada de capacitação.

A Academia de Vendas foi lançada em 2018 
e funciona como uma escola de formação e 
desenvolvimento de profissional qualificado 
para a área comercial da companhia.

Programa Aprender

O programa incentiva a formação universitária, 
oferecendo subsídios para graduação, 
mestrado ou doutorado para colaboradores. 
O objetivo é promover o desenvolvimento e a 
qualificação profissional.

O recurso destinado pela seguradora vai de 20% 
a 50% do valor dos cursos de ensino superior. 
Desde a criação do Programa Aprender, em 
2005, 607 colaboradores já receberam o 
benefício, totalizando o investimento de R$ 3,2 
milhões no período. Em 2019, participaram do 
programa 99 profissionais da Seguros Unimed 
e o investimento no ano foi de R$ 253.424,88.

Recrutamento e Seleção

Processo seletivo e estágios

A Seguros Unimed fez alguns ajustes em 
2019 nos processos de recrutamento e 
seleção. O mais importante foi a introdução 
de um questionário de fit cultural que busca 
sondar, mais do que qualificações técnicas 
ou psicológicas, o grau de afinidade de um 
candidato a colaborador com o propósito e a 
cultura da companhia.

Os primeiros resultados dessa mudança de 
foco são promissores, com os estagiários 
admitidos demonstrando um grau de intenção 
de aproveitamento nos quadros da empresa 
bem superior ao habitualmente visto nesse 
tipo de programa.

Programa Jovem Aprendiz

A Seguros Unimed recebeu 19 jovens 
aprendizes em 2019. 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 empresa e apoio para o crescimento 
intelectual e o desenvolvimento de 
competências básicas.

Ao fim 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, 223 jovens 
aprendizes passaram pela Seguros Unimed 
e 61 deles fazem parte, hoje, do quadro 
profissional da companhia

Saúde e Bem-estar

Em 2019, a Seguros Unimed renovou a Pesquisa 
do Perfil de Saúde de seus colaboradores. 
A partir desse trabalho, foram oferecidos 
novos programas (ou ajustados programas já 
existentes) voltados à saúde e ao bem-estar 
dos colaboradores.

+ Postura Saudável — Novo programa que 
reúne diversas iniciativas voltadas ao tema 
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da ergonomia e dos hábitos saudáveis de 
postura no trabalho. Compreende um Comitê 
de Ergonomia, a avaliação ergonômica e a 
blitz postural, e oferece também a presença 
de um profissional fisiotrapeuta na sede da 
companhia para sessões de fisioterapia. Além 
de trazer comodidade, o programa tem o 
diferencial de cuidar do colaborador em todo 
o tratamento. A equipe do ambulatório, junto 
com os médicos da Atenção Primária à Saúde 
(APS) e o médico do trabalho, acompanha de 
perto a evolução do tratamento. O programa, 
iniciado em outubro de 2019, teve 22 
colaboradores atendidos.  

+ Saúde Emocional — Outro programa novo, 
ainda em fase-piloto, o Saúde Emocional é 
coordenado por um psicólogo que promove 
encontros reflexivos com supervisores da 
Central de Relacionamento, para falar de temas 
como resiliência, estresse e qualidade de vida. 
A iniciativa será ampliada em 2020.

+ Respire Saúde — Programa antitabagismo 
preexistente, desenvolvido em parceria com 
o Hospital Israelita Albert Einstein. Combina 
encontros presenciais com atividades on-line. 
Em 2019, 19 colaboradores participaram do 
Respire Saúde e 69% deixaram de fumar ao 
fim do programa.

+ Peso Saudável — Oferecido a pessoas que 
sofrem de sobrepeso ou obesidade, o programa 
tem duração de oito meses e está a cargo 
de uma comissão multidisciplinar composta 
por preparador físico, nutricionista, psicólogo 
e médico. Em 2019, 40 colaboradores 
participaram do programa.

Além destes programas acima citados, a 
Seguros Unimed oferece outras atividades 
voltadas à saúde e ao bem-estar de seus 
colaboradores. Além disso, começou a 
funcionar em julho de 2019 uma estrutura 
de serviço social na companhia, preparada 
para trabalhar com afastamentos, visitas 
domiciliares e hospitalares, questões 
financeiras, apoio em situações de catástrofes 
e luto e avaliações, junto com a área médica, nas 
questões de medicamentos e doenças. Uma 
assistente social veio integrar-se à equipe da 
área de saúde do colaborador, composta ainda 
por médico do trabalho e enfermeira.

Ações e Programas de Saúde e Bem-estar 
realizados em 2019 Atividade Participantes
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Programa gestação segura

Promove encontros quinzenais para futuras 
mães e pais da companhia, como oportunidade 
de aprendizado e tira-dúvidas sobre a gravidez, 
parto e pós-parto e os cuidados com o bebê. Em 
2019, 31 colaboradoras aderiram ao Programa 
Gestação Segura.

Sala de aleitamento materno

A Seguros Unimed é certificada pelo Ministério 
da Saúde como Empresa apoiadora no projeto 
Mulher Trabalhadora que Amamenta. Como 
tal, oferece às colaboradoras que voltam 
da licença-maternidade um ambiente 
aconchegante e funcional e um kit para a 
retirada do leite materno. Apenas 57 empresas 
no Estado de São Paulo têm programas de 
amamentação.

Auxílio creche ou babá

O colaborador ou colaboradora pode optar 
pelo subsídio por filho, com as opções de 
matrícula em creche ou, alternativamente, pelo 
reembolso de despesas com babá (registrada 
em Carteira de Trabalho com recolhimento do 
INSS). Filhos de até seis meses dão direito a 
reembolso de R$ 753,08; de sete meses até 
cinco anos e 11 meses, o reembolso é de R$ 
405,83.

Auxílio para filho com necessidades especiais

Direito a subsídio de R$ 405,08 por filho, 
independentemente da idade e por tempo 
indeterminado.

Acompanhamento em consultas

As mães podem utilizar 16 horas anuais para 
acompanhar seus filhos a consultas médicas.

Mulheres e Mães

A Seguros Unimed oferece a suas colaboradoras um conjunto de iniciativas pensadas para facilitar 
a rotina profissional e pessoal das mulheres e mães.
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Cerimônia de premiação da Você SA – 150 Melhores Empresas 
para Trabalhar

Comemoração na Matriz – 150 Melhores para se Trabalhar

Encontro com a Diretoria 2019

Palestra do Luís Justo, CEO do Rock In Rio, para colaboradores. Participantes do Programa Gestação Segura em 2019

Turma do Programa Jovem Aprendiz 2019

Comemoração na Central de Relacionamento – 150 Melhores 
para se Trabalhar

Curso ‘Liderança Assertiva’

Formandos 2019 do Programa Aprender



Seguros Unimed | Relatório de Sustentabilidade 2019 49

Corretores

Os corretores representam a principal força 
de vendas da Seguros Unimed. A companhia 
investe em eventos e campanhas para ampliar o 
relacionamento com este público. Desenvolve 
novas tecnologias para oferecer maior 
agilidade nas transações e no processamento 
dos contratos. 

Em 2019, a Central de Relacionamento criou 
um canal exclusivo para uso dos corretores da 
seguradora, com atendimento de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 18h, pelo telefone 3003-
5382.

Campanha Carteira Recheada

A campanha Carteira Recheada incentiva 
os corretores a comercializar os produtos 
da Seguros Unimed nos segmentos Vida, 
Previdência, Ramos Elementares, Odonto 
e Saúde PME. 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 novos prêmios 
que podem incluir viagens internacionais. Em 
2019, as regras da campanha foram ajustadas 
para estimular a competição. A apuração anual 
dos resultados passou a ser regionalizada 
–competidores de cada uma das regiões 
brasileiras disputaram apenas com corretores 
da mesma região. Na apuração semestral não 
houve mudanças.

A campanha Carteira Recheada de 2019 teve 
ótimos resultados, com novos recordes de 
vendas registrados. O incremento de vendas 
novas foi de 20% em relação ao ano passado 
e chegou a 31% se levados em conta apenas 
os segmentos Vida, Odontológico e os Ramos 
Elementares (deixando Previdência de fora, 
por ser um tipo de investimento diverso dos 
ramos de seguros).

Viagem de premiação com os vencedores da 
Campanha Carteira Recheada

Portal do Corretor

Plataforma na qual os corretores acessam 
serviços, notícias e informações da Seguros 
Unimed. É possível realizar procedimentos 
como a emissão de documentos e a verificação 
de processos em ambiente digital. Uma versão 
atualizada do portal deve ir ao ar em 2020. 

O site oferece também o Chat do Corretor, uma 
funcionalidade de comunicação rápida com a 
seguradora para sanar dúvidas, fazer consultas 
e enviar documentos.

E-comerce 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. O 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 
para tablets e celulares.

DNA Cooperativista Parceiros de Negócios
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Canal do Corretor

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

Os fornecedores da Seguros Unimed são 
um grupo bastante diferenciado. Há desde 
profissionais e instituições de saúde de toda 
a rede de atendimento e do Sistema Unimed 
até produtores e distribuidores de insumos 
médicos, prestadores de serviços e corretores.

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.

Ferramentas de relacionamento

A Seguros Unimed utiliza sistemas 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.

Orgãos Reguladores e Entidades Sociais

A Seguros Unimed mantém relacionamentos 
com agências públicas, instâncias de governo 
e organizações, com o objetivo de participar 
do debate de questões políticas, legislativas e 
regulatórias que afetam a sua atividade.

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)

– Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima)

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

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. 

– 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/Américas)

Gestores e lideranças empresariais

Dirigentes e técnicos da Seguros Unimed 
também se reúnem com lideranças de outros 
setores empresariais para debater temas 
de governança e responsabilidade social, 
melhoria da gestão e cultura da inovação.

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

Célula de atendimento aos corretores.



Especialista em Cuidar

Relacionamento
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A coordenação do cuidado é como a Seguros 
Unimed vê seu papel, que vai além de ser 
apenas uma provedora de seguros. Isso 
significa ser capaz de modelar serviços e 
organizar linhas de cuidado, preparando os 
colaboradores para que sejam capazes de 
orientar o percurso assistencial do cliente 
– sempre com o propósito de oferecer a ele 
acesso oportuno ao tipo de cuidado de que 
necessita, em todas as etapas da vida. A seguir, 
momentos diversos desta coordenação.

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

Relacionamento com o Cliente

Melhorar a experiência do cliente. Este tem 
sido o mantra da área de Gestão do Cliente 
da Seguros Unimed. Em 2019, esta missão foi 
traduzida, por exemplo, numa forte ênfase no 
conceito da first-call resolution – a resolução 
da demanda ou necessidade do cliente na 
primeira ligação, ou FCR, na sigla em inglês.

Nesse período, o FCR foi implementado para o 
atendimento ao segmento de saúde, que reúne 
os maiores produtos em volume da Seguros 
Unimed. Em seguida vieram Odonto e, no fim 
do ano, Vida e Previdência.

A seguradora atingiu em 2019 um índice FCR de 
90% para estes segmentos de atuação, ou seja, 
nove em cada dez consultas e procedimentos 
demandados pelos clientes foram resolvidos 
no primeiro contato com a Seguros Unimed, 
sem precisar de nova chamada. Este resultado 

coloca a seguradora em destaque em avaliação 
no índice FCR, segundo análise da revista 
Consumidor Moderno.

A favor do cliente

Estes bons resultados no atendimento ao 
cliente foram conquistados a partir de várias 
iniciativas, como a Confraria do Cliente, 
criada em 2019. Uma vez por mês, líderes 
da área de Relacionamento com o Cliente da 
Seguros Unimed se encontram para ouvir as 
gravações dos atendimentos e discutir, a partir 
dessas situações reais, quais as melhorias 
que poderiam ser implementadas – visando 
melhorar a experiência do segurado.

Em um dos casos tratados pela Confraria, por 
exemplo, o tempo exigido por determinado 
procedimento foi reduzido de dez minutos 
para pouco mais de um minuto, a partir de uma 
revisão de processo que reduziu o número 
de telas do sistema pelas quais o atendente 
deveria navegar, bem como o número de 
perguntas que era preciso fazer ao cliente.

Simplificar é preciso, sem deixar de cuidar dos 
riscos: este poderia ser o lema da Confraria, 
que procura chegar ao equilíbrio necessário 
guiada pelo bom senso e pela determinação 
de manter uma postura fraterna e parceira com 
o cliente.

A seguir, outras iniciativas da área de 
Relacionamento com o Cliente que tiveram 
destaque em 2019.

Especialista em Cuidar

Relacionamento
Com o Cliente

Especialista em Cuidar Relacionamento com o Cliente
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Nina, a Assistente Virtual

A assistente virtual da Seguros Unimed entrou 
em cena em 2018 atendendo a dentistas da 
rede de prestadores de serviços da Unimed 
Odonto. Em 2019, ela cresceu e aprendeu 
muito. Doze novos serviços ampliaram o 
repertório de informações manejado por Nina, 
que agora atende também, além dos dentistas, 
a corretores e segurados.

Nina ganhou também suas próprias assistentes 
dedicadas. Duas curadoras começaram a 
trabalhar com ela em 2019 para reforçar seu 
vocabulário e aumentar seu conhecimento 
de maneira geral. As curadoras verificam os 
atendimentos para monitorar os assuntos 
sobre os quais Nina é mais questionada, além 
de separar aqueles que ainda não dispõem de 
script e roteiro de condução para ela seguir.

No futuro, a assistente virtual da Seguros 
Unimed deverá incorporar novos serviços a 
seu repertório e novas categorias de clientes 
da seguradora a seu público, à medida que seu 
vocabulário e capacidades de atendimento 
também se desenvolvam.

Núcleo de Implantação de Contratos

A Seguros Unimed concluiu em 2019 um 
projeto de revisão de processos, iniciado no 
ano anterior, com o objetivo de padronizar, 
centralizar e tornar mais ágil a implementação 
dos contratos de seguros vendidos pelas 
equipes comerciais da companhia.

A mudança envolveu a padronização de 
formulários e a criação de um canal único para 
tirar as dúvidas e unificar a comunicação com 
os corretores, que fazem a venda na ponta. O 
processo pós-venda foi inteiramente revisto 
e padronizado nacionalmente, o que deu 
velocidade e qualidade à implantação.

O sucesso do projeto do Núcleo de 
Implementação foi reconhecido pelo mercado 
com rapidez. A revista Cliente S.A. atribuiu ao 
case da Seguros Unimed o troféu Bronze na 
categoria Melhor Operação de Back Office 
do Prêmio ClienteSA 2019, entre mais de 40 
inscritos.

Central de Relacionamento

Em 2019, a Central de Relacionamento 24 Horas 
da Seguros Unimed recebeu aproximadamente 
924 mil ligações, cerca de 12 mil a mais do 
que no ano anterior. A variação pequena indica 
estabilidade no volume de ligações, o que 
significa, numa análise mais detalhada, que a 
Central de Relacionamento conseguiu fazer 
mais com menos em 2019. Ao longo do ano, 
ela passou a receber também as ligações e 
consultas relativas à pós-venda e implantação 
de novos contratos que eram feitas antes para 
os escritórios regionais, como vimos no item 
anterior.

Esta ampliação de seu escopo de atendimento, 
no entanto, não resultou num aumento 
proporcional de chamadas, o que demonstra os 
ganhos de eficiência e resolutividade que vêm 
sendo obtidos pela Central de Relacionamento 
em anos recentes.

Na Central de Relacionamento 24 horas 
da Seguros Unimed, os atendentes são 
colaboradores contratados da companhia, que 
investe na sua formação e desenvolvimento. 
Este compromisso com um atendimento 
profissional e de qualidade é refletido num dos 
mais baixos índices de turnover em centrais de 
relacionamento do mercado. Enquanto a média 
no mercado nacional é de 3% a 5% de turnover, 
a Seguros Unimed mantém índices em torno 
de 0,3% ou 0,4%.
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Atendimento aos corretores

Entre os diversos canais e serviços prestados 
pela Central de Relacionamento, destaca-
se o crescimento da célula de atendimento a 
corretores, que alcançou 26,5% no canal de 
voz, em volumes totais de 2018 para 2019. 
Já no canal chat, o crescimento foi de 33% na 
comparação entre os números de dezembro de 
2018 e dezembro de 2019.

No serviço prestado aos corretores em 
2019, a palavra de ordem foi centralizar 
gradualmente os pedidos de informação desse 
importante público nos canais da Central de 
Relacionamento, reduzindo a demanda dos 

escritórios regionais. Em conjunto com a área 
comercial, foram mapeados os assuntos que 
levavam os corretores a buscar informação 
nos escritórios, e a Seguros Unimed passou 
a estimular o uso do 0800 para a solução de 
dúvidas.

A centralização gradativa, mais uma vez, 
favorece a expertise e a padronização na 
solução das consultas – elas passam a ser 
respondidas por um grupo único na Central 
de Relacionamento, que trabalha com a 
informação mais atualizada e obedece a 
parâmetros definidos de resposta.
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Respostas cada vez mais rápidas

A Central de Relacionamento 24 horas da 
seguradora vem trabalhando ativamente para 
superar os tempos de resposta às demandas 
dos corretores exigidos na legislação ou 
praticados usualmente no mercado de seguros. 
Enquanto a exigência legal é de uma resposta 
em no máximo 5 dias, e algumas empresas 
prometem reduzir esse prazo para 3 dias, a 
Seguros Unimed mantém um desafio interno 
de responder aos seus corretores em até 3 dias 
e já consegue baixar esse prazo, em alguns 
casos, para 1 ou 2 dias.

Uma parcela do público usuário da Central 
de Relacionamento responde a perguntas 
de reação ao fim do atendimento, assim 
como usuários do chat. Os resultados dessa 
pesquisa mostram que para cerca de 95% dos 
respondentes o atendimento merece as notas 
4 e 5, as mais altas da escala.

Livro celebra cinco anos da Central de 
Relacionamento no centro de SP

Uma festa, em maio de 2019, e um livro escrito 
por colaboradores, lançado no fim do ano, 

marcaram a celebração dos cinco anos de 
operação da Central de Relacionamento da 
Seguros Unimed no centro de São Paulo, na 
unidade Sete de Abril. O livro, intitulado Você 
faz a Diferença, é uma coletânea de histórias 
de transformação, vida e trabalho contadas por 
mais de 80 colaboradores.

Reconhecida Pelo Atendimento ao Cliente

A Seguros Unimed está entre as 25 melhores 
empresas do Brasil no atendimento aos 
clientes, no ranking EXAME/IBRC, divulgado 
há dez anos pela revista de negócios e pelo 
Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento 
com o Cliente.

Na premiação mais recente, realizada em 
fevereiro de 2020, a Seguros Unimed avançou 
13 posições na satisfação do beneficiário e 
qualificou-se entre as 25 melhores do país, 
numa disputa que teve 500 empresas pré-
classificadas e 166 finalistas. Para avaliar cada 
empresa, são levados em conta pesquisa de 
opinião, autoavaliação de processos, teste 
de atendimento e pesquisa qualitativa com 
clientes das organizações concorrentes.
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A Seguros Unimed quer ir além de pagar 
sinistros. Ela busca cuidar de seus clientes de 
um modo diferenciado. Em 2019, a companhia 
avançou em programas e iniciativas que 
concretizam a visão de Cuidar para Transformar. 
A seguir, alguns destaques.

Regulação Médica 24 horas

Esta inovação, adotada em 2019, representa 
uma grande mudança na maneira como a 
seguradora se relaciona com seus prestadores 
de serviços. Médicos de plantão da Seguros 
Unimed estão a postos, sete dias na semana, 
para responder a dúvidas e tomar decisões 
rápidas.

Todas as solicitações de clientes e negociações 
com hospitais e prestadores diversos para a 
autorização de internações, exames e outros 
serviços passaram a ser tratadas diretamente 
entre os médicos da companhia e os 
assistentes, num diálogo técnico que elimina 
intermediários e evita atrasos nos processos.

A Regulação Médica 24 Horas também 
pode oferecer e discutir, se julgar adequado, 
alternativas a caminhos de tratamento 
propostos, como uma internação em terapia 
intensiva, por exemplo.

Núcleo de Qualidade e Segurança do Cliente

Criado em 2019, este núcleo monitora e avalia 
os cuidados prestados por fornecedores e 
parceiros da Seguros Unimed do ponto de vista 
da segurança e dos riscos para os pacientes. É 
responsável pela análise qualitativa de clínicas, 

laboratórios, hospitais, assistência domiciliar, 
assistência farmacêutica e remoção. Contribui 
para a análise da rede de prestadores e 
indicadores assistenciais.

Um comitê multidisciplinar formado por 
médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros 
profissionais analisa os processos adotados 
pelos prestadores e comunica os resultados das 
análises aos hospitais e a outros prestadores, 
sugerindo ações para a mitigação dos riscos 
potenciais ou efetivos.

Além desta ação preventiva, o núcleo também 
recebe reportes e notificações de incidentes e 
eventos que podem ter gerado riscos ou danos 
aos segurados da companhia, para analisar 
as causas e propor ações de prevenção. É 
importante ressaltar que o Núcleo de Qualidade 
e Segurança do Paciente não aplica punições. 
Sua finalidade é educativa e corretiva.

Melhoria contínua

No último ano, a companhia estabeleceu 
parceria com o aplicativo Safety4me, que 
permite que a seguradora saiba a percepção 
dos segurados sobre a qualidade do serviço 
prestado. Esses indicadores ajudam a qualificar 
a rede prestadora, num processo de melhoria 
contínua. A seguradora também integrou-se 
à Organização Nacional de Acreditação (ONA) 
para implementação do Programa de Boas 
Práticas, tendo em vista fomentar a qualidade 
e a sustentabilidade em sua rede, promovendo 
o cuidado e a segurança dos pacientes.

Especialista em Cuidar Promoção da saúde e prevenção
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Novos modelos de remuneração

Em 2019, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou dois novos projetos da seguradora 
referentes aos modelos de remuneração baseados em valor: o Programa Parto Adequado e a Linha 
de Cuidados Oncológicos. A remuneração de prestadores baseada em valor prioriza a melhoria da 
atenção à saúde e, como consequência, a sustentabilidade das seguradoras de saúde.

Juntas Médicas

Em 2019, a Seguros Unimed incrementou em mais de 100% o emprego de Juntas Médicas 
como instrumento de regulação de boas práticas assistenciais visando sempre à segurança e às 
pertinências técnicas dos procedimentos terapêuticos solicitados para seus clientes.

É o artifício regulatório existente para arbitrar as divergências de entendimento para as propostas 
terapêuticas solicitadas pelos médicos assistentes e a auditoria da seguradora. Uma Junta Médica 
é formada por três médicos: o assistente do paciente (responsável pela solicitação do pedido de 
tratamento), o médico auditor ou consultor especialista da seguradora e o médico desempatador.

O parecer de uma Junta Médica é sempre subsidiado por Medicina Baseada em Evidência. Desta 
forma, os tratamentos sempre são autorizados pautados em comprovações científicas para os 
melhores resultados clínicos.

A Seguros Unimed ainda mantém uma Coordenação de Práticas Médicas para estabelecer diálogo 
com os hospitais e prestadores de serviços. Esta coordenação debate os protocolos assistenciais 
mais adequados e respaldados por Medicina Baseada em Evidência.

As ações de regulação médica são importantes para reduzir os custos da prestação de serviços de 
assistência, ao evitar a realização de procedimentos e exames desnecessários. A Seguros Unimed 
estima em mais de R$ 150 milhões os gastos supérfluos que deixaram de ser realizados em 2019, 
reduzindo o índice de sinistralidade do negócio saúde e da seguradora como um todo.

Coordenação de Internação Hospitalar

A Seguros Unimed acompanha as internações hospitalares de seus segurados com uma equipe 
de médicos e enfermeiros, a partir de monitoramento interno e auditoria com visitas aos 
hospitais distribuídos em vários estados, para verificação de suas condições clínicas e recursos 
diagnósticos e terapêuticos instituídos. O objetivo é garantir a melhor qualidade assistencial e 
uma desospitalização segura.
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Em 2019, atingimos uma média de permanência 
hospitalar de 3,72 dias, inferior à média da 
Associação Nacional dos Hospitais Privados 
(Anahp), que é de 4,13 dias, proporcionando 
mais segurança aos nossos pacientes, com 
menor risco de infecções, lesões ou quedas 
resultantes de um tempo prolongado de 
hospitalização.

Classificação de Internações para o 
Gerenciamento:

Em 2019, a Seguros Unimed implantou um 
sistema dinâmico de contas hospitalares, 
que consistiu em classificar as internações 
a partir de informações de procedimentos 
(CBHPM/AMB) e doenças (CID). A iniciativa 
permitiu vários ganhos de eficiência, como 
identificar padrões e distorções de consumo 
(custos de materiais, honorários e Centro de 
Terapia Intensiva) e desfechos (permanência, 
mortalidade e reinternações).

A iniciativa trouxe agilidade às tomadas de 
decisão e às definições estratégicas para 
negociações junto aos fornecedores. No início 
de 2020, foram implementados painéis, na 
ferramenta Qlik, para ampliar o acesso às 
informações a outras áreas da organização.

Reembolso

Um projeto-piloto lançado em 2018 para 
a digitalização do reembolso de despesas 
médicas aos clientes da seguradora tornou-
se plenamente operacional em 2019 e 
demonstrou ser um grande sucesso. O 
aplicativo Reembolso Digital foi desenvolvido 
pela área de Regulação de Sinistros, com 
apoio da célula de inovação digital da Seguros 
Unimed, a Stormia.

Para conseguir processar e efetuar reembolsos 
em 24 horas, robôs analisam os recibos 
digitalizados enviados pelos clientes, 
submetem as informações de cada pedido 
a um sistema de checagem antifraudes 
e autorizam o pagamento do reembolso. 
A automação multiplicou a agilidade e a 
eficiência do processo e liberou para trabalhos 
mais exigentes de análise e planejamento 
regulatório as pessoas que antes se ocupavam 
dessas tarefas.

Aplicativo Unificado (Seguros Unimed App)

O Seguros Unimed App funciona como um 
prático portal de entrada para toda a gama de 
produtos e serviços da seguradora, incluindo 
aqueles pertencentes a outros ramos além 
de Saúde, como Vida, Previdência e Ramos 
Elementares.

O Reembolso Digital, lançado inicialmente 
como um aplicativo isolado, é um dos muitos 
serviços que fazem parte do aplicativo 
unificado, o Seguros Unimed App, disponível a 
partir de 2019.

Além dele, o Guia Médico, o Programa Canguru 
– especial para gestantes –, a Plataforma 
Share Care, com o programa de gestão para 
pacientes crônicos e plataformas de cuidado, 
autorizações de procedimentos e um relatório 
de coparticipações do cliente, entre outras 
funcionalidades, integram o aplicativo 
unificado. Está disponível para ser baixado nas 
lojas Google Play e App Store.

Cuidando de Perto

O conjunto de ações de prevenção e atenção à 
saúde abrigadas no guarda-chuva do programa 
Cuidando de Perto foi ampliado em 2019, 
passando a beneficiar potencialmente toda a 
carteira de seguros-saúde da companhia, com 
mais de 500 mil clientes.

A seguir, alguns destaques de 2019, tanto 
nas novas ações quanto nas iniciativas já em 
andamento:

+ Hiperutilizadores – Voltados para atender 
às necessidades de clientes que precisam 
de auxílio e orientação para um tratamento 
adequado.

+ Ortopedia – Destinado aos clientes com 
alguma patologia de coluna, ombro ou joelho.

+ Diabetes – Em 2019, foi oferecido um 
novo modelo de acompanhamento de 
diabéticos com uso de dispositivos com 
transmissão bluetooth. A tecnologia permitiu 
avaliar a adesão dos clientes a este tipo 
de monitoramento. Outra novidade foi a 
disponibilização de atendimentos com 
nutricionista e psicóloga por vídeo.
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Em 2020, serão avaliados outros modelos de 
monitoramento em relação ao perfil da doença 
e necessidade de alto cuidado.

+Transição de cuidados – A proposta 
assistencial de alta segura, com orientação e 
visita domiciliar após internação hospitalar, 
reduziu as taxas de reinternação em 22% 
(dezembro/2018 a maio/2019 x junho/2019 a 
dezembro/2019).

O Programa Cuidando de Perto em 2019:

+Núcleo de Assistência Farmacêutica – Em 
2019, a seguradora implantou um Núcleo 
de Assistência Farmacêutica, composto 
por farmacêuticos e por uma equipe 
administrativa, responsável pelo fornecimento 
de medicamentos de alto custo, principalmente 
oncológicos, incluindo acompanhamento 
e assistência farmacêutica. O objetivo é 
garantir comodidade, segurança e qualidade 
aos segurados, bem como garantir eficiência 
operacional à companhia.

A atuação inicial dos farmacêuticos é dada aos 
beneficiários no uso de medicamentos de alto 
custo, fornecidos pela seguradora, conforme 
cobertura do ROL da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS).

No último ano, foram realizados 1.800 
atendimentos, 60 análises de internação 
medicamentosa e notificados mais de 20 
eventos adversos. No mês de outubro de 
2019, uma campanha interna incentivou o 
descarte consciente de medicamentos entre 
os colaboradores.

As ações de compra direta de medicamentos 
de alto custo resultaram em uma economia 
superior a R$ 5 milhões à companhia.

+ Projeto Parto Adequado – Tendo como 
foco a saúde e o auxílio em uma melhor 
experiência de cuidado da mamãe e do 
bebê, a Seguros Unimed, em parceria com 
o Hospital Santa Joana, aderiu ao projeto 
Parto Adequado, desenvolvido pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pelo 
Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) e pelo 
Institute for Healthcare Improvement (IHI), 
com o apoio do Ministério da Saúde. O projeto 
incentiva hospitais e operadoras de saúde a 
desenvolver modelos de atenção ao parto e 
ao nascimento que valorizem o parto normal 
e reduzam o percentual de cesarianas eletivas 
desnecessárias, visando oferecer às mães e 
aos bebês o cuidado apropriado, na hora certa.

Atenção Primária à Saúde (colaboradores)

A Seguros Unimed deu a partida, em janeiro 
de 2019, a um programa de Atenção Primária 
à Saúde para os seus colaboradores que 
trabalham em São Paulo, em parceria com o 
Programa de Saúde Corporativa do Hospital 
Sírio-Libanês, responsável pela prestação do 
serviço centrada em uma equipe de família.

Os colaboradores e suas famílias passaram a 
ter acesso a um programa de atenção primária 
à saúde, sendo atendidos de forma contínua, 
ao longo do tempo, por uma mesma equipe 
que conhece de perto seu histórico e sua 
vida, com todos os benefícios e a facilidade 
de orientação em momentos de decisão que 
um acompanhamento tão próximo pode 
proporcionar.

Em 2020, este programa ganhou mais pontos 
de atendimento na cidade de São Paulo, 
na forma de quatro novas unidades que o 
Hospital Sírio-Libanês inaugurou em conjunto 
com a rede de Laboratórios Fleury e que estão 
disponíveis para os participantes do programa 
da Seguros Unimed.
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Segundo levantamento interno realizado 
em dezembro de 2019, 1.206 pessoas, entre 
colaboradores que trabalham ou residem em 
São Paulo e seus dependentes, já se vincularam 
a um dos médicos de família do ambulatório 
do Hospital Sírio-Libanês, o que representa 
40% da nossa carteira. Se considerarmos 
todos os pontos de acesso a um médico 
de família credenciado à nossa companhia, 
atingimos 75% da carteira de colaboradores e 
dependentes.

Redução da Sinistralidade

A sinistralidade do ramo Saúde em 2019 
ficou ligeiramente abaixo de 80%, uma marca 
significativa pelo que representa em termos de 
ganhos na eficiência assistencial, incorporação 
de novos modelos de cuidado e uso mais 
amplo da automação e de novas tecnologias, 
com uma alocação do gasto mais efetiva e 
melhores resultados para o paciente.

A sinistralidade do ramo Saúde fechou o 
ano de 2019 em 79,89%, enquanto o índice 
consolidado para a companhia ficou em 
74,07%.
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DNA Cooperativista Produtos

Saúde

O ramo Saúde da Seguros Unimed teve 
resultados significativos em 2019. A carteira 
bateu a meta do ano de novos negócios em 
203%; o faturamento total de saúde cresceu 
15,5% sobre os resultados do ano anterior, 
alcançando o valor de R$ 2,83 bilhões.

Um dos fatores para o bom desempenho 
foi o pleno efeito, em 2019, da política de 
segmentação das equipes comerciais da 
seguradora, que teve início em 2018. Nesse 
desenho mais especializado da força de vendas, 
as diferentes equipes comerciais passam a se 
concentrar em uma de duas grandes áreas: os 
produtos regulados pela ANS ou os produtos 
sob a supervisão da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep). A especialização 
propicia maior eficácia e maturidade a cada 
time de vendas e promove um contato mais 
próximo com os clientes, facilitando sua 
fidelização.

Na mesma direção, o trabalho da nova área 
de Relacionamento Comercial da companhia 
– que passou a responder pelo atendimento 
e pela fidelização de clientes estratégicos – 
também contribuiu para os resultados de 2019, 
ao garantir, desde os momentos iniciais do 
relacionamento, uma maior presença e atenção 
da seguradora aos novos clientes trazidos 
pelas equipes de vendas.

Outras iniciativas da Seguros Unimed no 
sentido de cuidar de seus clientes (e facilitar 
sua vida) também fazem diferença na hora 
da venda. São exemplos, entre outros, todo 
o conjunto de programas e ações abrigados 
sob o guarda-chuva do Cuidando de Perto; 
o app Reembolso Digital, que posicionou a 
Seguros Unimed num patamar diferenciado no 
mercado brasileiro, em termos de atualização 

tecnológica a serviço da facilidade de operação 
para o cliente; e a oferta de programas de 
atenção integral à saúde do cliente, envolvendo 
a atuação de médicos da família e forte ênfase 
em prevenção, como o APS in company.

Odonto

A Unimed Odonto manteve uma trajetória de 
crescimento sustentado em 2019, destacando-
se entre seus indicadores no ano o aumento de 
42% em sua carteira de clientes em relação a 
2018. A operadora odontológica da Seguros 
Unimed fechou 2019 com 580 mil clientes, um 
ganho de cerca de 180 mil em relação a 2018.

A rede credenciada da Unimed Odonto cresceu 
15% no ano, alcançando mais de 12 mil 
profissionais vinculados, com 26 mil opções 
de atendimento. Do lado do faturamento, 
o resultado foi igualmente expressivo: um 
crescimento de 22,6%, atingindo o valor de R$ 
90,5 milhões em 2019. Em termos de lucro 
líquido, confirma-se a trajetória ascendente 
mantida a partir de 2017, com o resultado de 
2019 ultrapassando R$ 10 milhões.

O crescimento de 2019 vem consolidar 
um trabalho de engajamento da equipe e o 
aumento da eficiência operacional por meio da 
revisão de processos e do uso de automação e 
recursos digitais, voltado principalmente para 
o mercado potencial representado pela base 
de clientes do Sistema Unimed.

Desta forma, um destaque do ano foi a 
incorporação à Unimed Odonto da carteira da 
Unimed Rio, com mais de 80 mil clientes. Uma 
parcela importante do crescimento da carteira 
no ano veio dessa parceria, que posicionou 
estrategicamente a Unimed Odonto no Rio 
de Janeiro, o segundo maior mercado de 
odontologia do Brasil.

A Seguros Unimed deu continuidade, em 2019, à revitalização de seu portfólio de produtos, 
promovendo ajustes e atualizações em seguros já bem estabelecidos no mercado, enquanto lançava 
novos produtos para incrementar sua competitividade em nichos específicos.

Da mesma forma, novas ferramentas digitais foram introduzidas para facilitar a comunicação com o 
público e a operação dos produtos. A seguir, alguns dos destaques de 2019 em cada área de atuação 
da seguradora. Além dos citados, continuam a ser oferecidos aos clientes os demais produtos já 
existentes anteriormente e que não sofreram modificações relevantes em 2019.
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O avanço da Unimed Odonto também se 
apoia na inovação em modelos assistenciais. 
A operadora oferece soluções customizadas 
para as Unimeds locais, como a instalação de 
consultórios e clínicas odontológicas junto aos 
centros médicos dessas parceiras. Isso foi feito, 
por exemplo, no Núcleo de Atenção Integrada 
em Saúde da Unimed Goiânia (GO).

Parceiros de fora do Sistema Unimed – como o 
Seceg, um sindicato de comerciários com sede 
em Goiânia – também podem se beneficiar de 
um modelo semelhante. A Unimed Odonto 
opera seis consultórios odontológicos em duas 
unidades da entidade. Além dos comerciários, 
os beneficiários da Unimed Odonto podem ter 
acesso ao serviço.

Operações semelhantes estão em discussão 
em outras cidades, entre as quais São Paulo 
– em parceria com a Central Nacional Unimed 
(CNU) –, Ribeirão Preto e Caxias do Sul. Ao todo, 
a Unimed Odonto mantém em funcionamento 
no país quatro consultórios nesse modelo de 
assistência e negocia a instalação de mais 
cinco.

O bom trabalho da área rendeu alguns 
reconhecimentos. A Unimed Odonto ficou na 
segunda melhor faixa de avaliação no Índice 
de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), 
uma avaliação anual feita pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). 

Ramos Elementares

O segmento de Ramos Elementares chegou 
ao fim de 2019 com um faturamento 25,6% 
superior ao de 2018. Em termos de estrutura, 
Ramos Elementares tornou-se uma unidade de 
negócios distinta dentro da empresa e passou a 
ter uma head responsável por toda a operação 
do segmento.

O segmento de Ramos Elementares 
compreende, de uma parte, os seguros 
patrimoniais residenciais e empresariais 
e, de outra, toda a área de seguros de 
Responsabilidade Civil para profissionais 
pessoa física, pessoas jurídicas e D&O para 
gestores e executivos.

Em 2019, a estratégia adotada foi a de ajustar 
processos, de forma a oferecer uma melhor 
execução dos serviços contratados e garantir 
o crescimento sustentável da companhia. 
Um exemplo dos ajustes, principalmente 
em Responsabilidade Civil, foi a redução dos 
prazos de avaliação de sinistros. O prazo de 20 
a 35 dias que era usual foi encurtado para no 
máximo cinco dias, entre a entrada do pedido 
de sinistro e o começo da avaliação.

Também foram oferecidos serviços inovadores 
ao público-alvo dos produtos de Ramos 
Elementares, entre eles médicos que recorrem 
a seguros de Responsabilidade Civil para se 
proteger de processos por ocorrências ligadas 
à conduta profissional. Um exemplo é a 
biblioteca virtual sobre esse tema lançada no 
fim do ano passado e disponível para o acesso 
livre dos clientes.

Na biblioteca virtual, o médico encontra 
documentos, periódicos e materiais de 
interesse que explicam, por exemplo, quais 
os motivos mais comuns de processos contra 
profissionais da saúde. Também encontrará 
comentários sobre como se prevenir contra 
tais ações, com base na experiência da Seguros 
Unimed com sinistros desta natureza.

A Seguros Unimed lançou, no fim de 
2019, um seguro empresarial desenhado 
especificamente para proteger clínicas e 
consultórios mantidos por médicos. O novo 
seguro é parte da estratégia de desenvolver 
produtos que atendam demandas específicas 
da comunidade médica, seja para a cobertura 
de responsabilidade civil ou para proteção 
patrimonial.

Previdência Privada

O ramo Previdência da Seguros Unimed 
cresceu 11,3% em contribuições em 2019. 
Considerados os dois segmentos – a 
Previdência aberta (planos PGBL e VGBL) e 
a Previdência fechada (o MultiCoop – Fundo 
de Pensão Multipatrocinado sob gestão 
da companhia) –, as reservas dos planos de 
previdência complementar da Seguros Unimed 
ultrapassaram R$ 2,5 bilhões.
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Ambos os segmentos fecharam 2019 muito 
próximos das metas fixadas. No segmento da 
Previdência fechada, o resultado foi de 101% 
da meta, superando-a por pouco mais de um 
ponto percentual. Já a Previdência aberta 
atingiu 95% do previsto para o período.

O ramo Previdência da seguradora apresentou-
se ao mercado em 2019 com um novo 
posicionamento e uma nova linguagem. 
Investimentos muito em apoiar os clientes 
atuais e potenciais com conhecimento sobre 
a construção de um futuro com independência 
financeira. Em 2019 o pilar educação financeira 
esteve muito presente e iremos ampliar essas 
iniciativas em 2020.

Mais do que vender produtos, a seguradora 
preocupou-se em apresentar a Previdência 
como a melhor solução para cuidar da saúde 
financeira das pessoas. Apresentaram-se 
conceitos que foram muito além de falar de 
investimentos. Para tanto, foram promovidos 
encontros nos escritórios regionais, com a 
participação de corretores, cooperados e 
clientes.

O “gancho” para o tema foram os debates 
sobre a reforma da Previdência ao longo de 
2019. Por meio deles, o público pôde conhecer 
os cenários futuros que se apresentam, com 
ênfase numa tendência: a Previdência pública 
se torna complementar e secundária, enquanto 
a Previdência privada passa a ser o componente 
principal da equação. Apresentou-se como 
principal mensagem que o futuro financeiro das 
pessoas começou ontem e que não podemos 
adiar o planejamento da nossa aposentadoria.

A companhia deu atenção, igualmente, à 
comunicação com os públicos interno e 
externo sobre as questões previdenciárias, por 
meio de comunicados que chegam a corretores 
e clientes, na ponta da cadeia. Em 2020, 
essa rede será aprofundada para aumentar 
a abrangência das mensagens e estruturar 
melhor sua distribuição, acrescentando vídeos 
e podcasts às mídias utilizadas.

Fundos Unimed RV15 e Unimed RV100C

Por seus resultados expressivos, estes dois 
fundos de Previdência da Seguros Unimed 
tiveram destaque no mercado em 2019. O 

Unimed RV15, que combina renda fixa e renda 
variável, fechou o ano superando em 263% o CDI 
(com rentabilidade de 15,68% em 12 meses). Já 
o Unimed RF100C, fundo de Renda Fixa com 
investimentos em ativos variados, superou em 
147% o CDI, com rentabilidade para o investidor 
de 8,77% em 12 meses. O fundo Unimed RV 15 
é líder do mercado em sua categoria, enquanto 
o RF100C está entre os dez melhores do seu 
segmento.

Vida

O ramo Vida passou em 2019 por uma revisão 
estratégica que abrange a atualização dos 
portfólios deste ramo em capitais e coberturas; 
a repaginação visual e da linguagem dos 
materiais de venda, para aproximá-los de uma 
nova geração de clientes; uma reorientação dos 
canais de distribuição, com o aprofundamento 
das parcerias feitas com o sistema 
cooperativista para a oferta de produtos, tanto 
ao Sistema Unimed como às cooperativas 
de crédito; e investimentos importantes em 
modernização tecnológica.

Além disso, um novo seguro de acidentes 
de trabalho – o SAT Coop – foi oferecido às 
cooperativas e apresentado ao mercado, 
estando em fase de divulgação e maturação do 
produto.

Em 2019, o ramo Vida atingiu 105% de sua 
meta de vendas e teve um crescimento de 6,8% 
no faturamento em relação a 2018. Condições 
mais acirradas de competição, entretanto, num 
mercado com preços em queda, provocaram 
uma perda de 10% da carteira preexistente, 
impedindo que as metas da área previstas para 
o ano fossem atingidas.

Está em andamento um esforço para aperfeiçoar 
os cuidados que a seguradora pode oferecer ao 
cliente de Vida, aproximando-se dele mesmo 
sem que haja uma situação de sinistro. Para 
cultivar uma relação mais próxima, será muito 
importante o trabalho no pós-venda da nova 
área de Relacionamento Comercial, criada 
em 2019 com a atenção voltada para clientes 
estratégicos.

De outra parte, o resultado abaixo do previsto 
em 2019 alertou para a urgência de dotar 
o ramo Vida de meios tecnológicos que o 
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tornassem plenamente competitivo. Vida 
passou a utilizar em 2020 o Sistema Sigas, 
que lhe permite participar de cotações abertas 
no sistema cooperativista para a aquisição de 
seguros.

Duas outras iniciativas estão em andamento 
para entrar em operação em 2020. A primeira é 
a troca do sistema de gestão do ramo por um 
novo RP moderno e flexível, que vai permitir 
a gestão totalmente digital dos processos 
– da cotação do produto até o pagamento 
do sinistro –, uma ferramenta que facilitará a 
venda de seguros individualizados e adaptados 
às necessidades de cada cliente.

A segunda iniciativa é a adoção da plataforma 
Salesforce de cotação e vendas, que trará uma 
visão integral do relacionamento da seguradora 
com os corretores e com os clientes.

Novo seguro SAT Coop

A Seguros Unimed lançou, em 2019, um 
produto novo do ramo Vida: o SAT Coop. É um 
Seguro de Acidente do Trabalho voltado para 
cooperativas e seus cooperados e que cobre 
uma lacuna do mercado: profissionais que 
trabalham em regime de cooperativa não têm 
vínculo pela CLT e muitas vezes não dispõem 
de proteção financeira em caso de acidente do 
trabalho.

O novo produto é oferecido às cooperativas, que 
o adquirem para estender a seus cooperados 
os benefícios de um seguro de acidente de 
trabalho. O SAT Coop tem coberturas para 
morte acidental, invalidez permanente total ou 
parcial, diária de incapacidade temporária por 
acidente e reembolso de despesas médico-
hospitalares decorrentes de acidentes do 
trabalho, entre outras. A Seguros Unimed 
atende 345 cooperativas do Sistema Unimed 
e também cooperativas de crédito como as do 
sistema Unicred, Sicoob e Sicred.
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Especialista em Cuidar Rede credenciada

A Rede Credenciada de Saúde da Seguros Unimed compreende os médicos, clínicas especializadas, 
laboratórios e hospitais que atendem aos clientes da Seguradora. As Unimeds Singulares, 
distribuídas pelo Brasil, compõem a parte principal dessa rede e são complementadas por outros 
profissionais e instituições.

Muitos desses prestadores de serviços são também clientes da seguradora, da qual adquirem 
produtos de seguros e previdência privada. Essa mão dupla 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.

Em 2019, tiveram continuidade as iniciativas de aproximação com médicos, hospitais e prestadores 
de serviços em geral. Essa aproximação é imprescindível para fundamentar a modelagem das 
iniciativas que dão corpo ao princípio de coordenação do cuidado, como o Parto Adequado e outros 
programas abrigados no guarda-chuva da estratégia de assistência Cuidando de Perto.

Com a implantação Digital +, em parceria com a plataforma DocuSign, os documentos (contratos 
e aditivos) na seguradora não são impressos desde 2018, gerando economia e assegurando a 
sustentabilidade dos recursos.
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Com hospitais e outros prestadores de serviços, a Seguros Unimed busca oferecer nova lógica 
de cuidado, ancorada em indicadores de desfecho e numa avaliação precisa do desempenho dos 
caminhos assistenciais adotados, de acordo com o balizamento traçado pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS).

Este esforço passa por estabelecer uma rotina de visitas aos prestadores, de maneira a conhecer e 
avaliar in loco o que eles têm 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 avanços nos processos de regulação médica, com melhor monitoramento e avaliação das 
operações dos hospitais e outras organizações.
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Inovação Inovação Abertura

Plataforma Stomia é apresentada ao Sistema Unimed durante 
a 49ª Convenção Nacional Unimed

Vencedores do Prêmio Inova+Saúde 2019

Premiação do Programa Ideias de Valor

Inovar para cuidar melhor

Como empresa orientada para o futuro, a Seguros Unimed abraça a inovação e trabalha para integrar-
se a um ambiente global de negócios cada vez mais digital e interconectado em redes. 

A companhia busca desempenhar um papel de vanguarda nesse movimento. Para tanto, realiza há 
três anos um esforço de transformação digital, cujos resultados podem ser usufruídos por seus 
clientes e observados em seus processos internos.
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Inovação na Assistência e nos Serviços

A Seguros Unimed trabalha para ampliar 
a oferta de tecnologias digitais em toda a 
experiência do cliente. A seguir, dois casos 
que demonstram a modernização da base 
tecnológica da companhia implementados ou 
postos em prática em 2019.

Aplicativo Unificado

Um novo aplicativo de serviços começou a ser 
oferecido aos clientes da seguradora em 2019. 

O aplicativo, disponível nas lojas Google Play 
e Apple Store, reúne serviços tais como Guia 
Médico, prévia e solicitação de reembolso, 
autorização de procedimentos e relatórios de 
utilização, além de informações sobre o Seguro 
de Renda por Incapacidade Temporária (Serit) e 
consultas e emissão de extratos de planos de 
Previdência. 

A iniciativa foi vencedora na edição 2018 do 
programa Ideias de Valor, que fomenta e premia 
a inovação entre o time da seguradora.

Projeto Salesforce

Com largada em 2019 e implantação 
escalonada até 2021, este projeto traz para a 
era digital o processo de vendas da Seguros 
Unimed, padronizando em etapas sucessivas 

a utilização do sistema Salesforce, benchmark 
global na área de vendas e relacionamento 
comercial. 

O primeiro módulo do Salesforce a ser 
implementado foi o do produto PME Saúde, no 
início de 2020. Outros módulos se sucederam, 
tais como os de gestão comercial e o do ramo 
odontológico, até se completar a conversão de 
todas as áreas de negócios da companhia em 
2021. 

O Salesforce permitirá agilizar e automatizar 
uma série de fluxos de estudos, propostas 
e cotação que eram feitas manualmente, 
trazendo para dentro do sistema de vendas 
a inteligência atuarial da Seguros Unimed. 
O investimento no sistema atingirá R$ 18 
milhões.

Merece destaque entre as iniciativas de 
transformação digital da Seguros Unimed 
o projeto Digital +, uma modernização 
abrangente dos processos internos com 
objetivo de eliminar ao máximo documentos 
em papel. A troca de processos manuais e 
analógicos por operações digitais resultou, em 
2019, numa redução média de 1,5 mil páginas 
impressas e redução de custos na ordem de 
R$2,7 milhões. 

Inovação Inovação na Assistência e nos Serviços
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Em 2019, a companhia avançou nesse domínio 
ao lançar mão de metodologias ágeis para 
desenvolver um trabalho de transformação 
de dados em informação para inteligência 
de negócios. Foi implantado o processo de 
governança de Business Intelligence (BI) e 
entregues às áreas de negócios da Seguros 
Unimed dashboards desenvolvidos a partir 
do tratamento e organização dos dados em 
Solução Self Service de Business Intelligence.

O cumprimento dessa etapa do Programa 
de Governança de Dados permitirá que 125 
visualizadores, entre líderes e colaboradores da 
Seguros Unimed, tomem decisões ainda mais 
assertivas, agilizem o acompanhamento dos 

processos de interesse dos clientes e cultivem 
um ambiente de negócios de excelência 
operacional e consistência nos resultados.

No fim de 2019, 113 painéis tinham sido 
entregues para os 82 usuários desenvolvedores 
das áreas de negócios que, de uma forma 
autônoma, são capazes de criar as visões, a 
partir das necessidades específicas da área 
que atua, tornando a Seguros Unimed uma 
empresa data driven.

Esses painéis tiveram 12.584 acessos em 2019, 
numa curva que começou com 68 acessos 
em janeiro e fechou o ano com acessos em 
dezembro.

Inovação Programa de Governança de Dados
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Prêmio Inova+Saúde

Com o Prêmio Inova+Saúde, a Seguros Unimed 
reconhece projetos bem-sucedidos de 
inovação em gestão ou práticas assistenciais 
dentro do Sistema Unimed. Os projetos 
concorrentes precisam ter resultados 
comprovados e mensuráveis. Trata-se de 
um prêmio que catalisa a evolução do setor 
e amplia a cooperação da seguradora com o 
Sistema Unimed.

Em 2019, a Unimed Cascavel recebeu o prêmio 
de Case do Ano e de Gestão de Pessoas, 
por sua iniciativa de realizar um hackathon 
que resultou em três dias ininterruptos de 
atividades, juntando estudantes, startups, 
fornecedores e colaboradores.

A Unimed Federação Rio de Janeiro levou 
o prêmio de melhor conteúdo na categoria 
Inovação Digital, com o case “Sistema de 
Oncologia – monitorando e acompanhando o 
paciente oncológico”.

A Unimed Guarulhos se destacou na categoria 
de Marketing, com o projeto “Incentivador de 
Vendas”, aprimorando o relacionamento com os 
seus corretores. Na trilha de Sustentabilidade, 
a Unimed Santa Catarina venceu com o case 
“Programa de Esporte Comunitário”, que 
promove atividades esportivas para crianças e 
adolescentes de comunidades em situação de 
vulnerabilidade aparente.

A Unimed Belo Horizonte ficou com o prêmio 
de Epidemiologia, Saúde e Bem-Estar, pelo 
trabalho “Identificação de Comorbidades 
em Base de Dados”, que utiliza a inteligência 
artificial para aproveitar sua base de dados 
com melhor rendimento.

Já o Voto Popular premiou o projeto Live 
Kids, da Unimed Volta Redonda, que adéqua o 
tempo de jejum no período pré-operatório.

A edição de 2019 do Inova + Saúde teve 175 
projetos inscritos, e o júri técnico foi composto 
por Cyrille Maxime Bellier (Sustentabilidade), 
Eugênia Matilde Peixoto Sofal (Gestão de 
Pessoas), Mônica Silva de Monteiro de Castro 
(Epidemiologia, Saúde e Bem-Estar) e Luiz 
Peres Neto (Marketing).

Os vencedores participarão de uma viagem a 
Paris e Bordeaux, na França, para uma imersão 
em cooperativas de referência internacional e 
na maior incubadora de startups do mundo.

Vencedores do Prêmio Inova+Saúde 2019.

Inovação Inovação Institucional
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Ideias de Valor

Lançado em 2017, o Programa Ideias de Valor 
estimula e reconhece o pensamento criativo 
e o trabalho em equipe. Os colaboradores 
são convidados a enviar ideias de processos 
ou ferramentas que poderiam tornar mais 
eficiente o trabalho na companhia.

Em 2019, no terceiro ciclo da premiação, 44 
ideias alinhadas à estratégia de sustentabilidade 
e inovação foram inscritas (37,5% mais do que 
no ano anterior). Os vencedores foram:

1º lugar – Aviso digital de cobrança

Caroline da Silva Menezes e José Clériston da 
Silva Santos

2º lugar – Melhoria na subscrição de saúde e 
vida

Carolina Dennanni Sanches, Katia de Bona, 
Ronaldo Desiderio e Thiago Roberto Alves

3º lugar – (empatados)

Compartilhamento virtual de exames de 
diagnóstico por imagem e Unimed Odonto – 
Prontuário Digital de Imagens

Mariana Luiza Bittencourt Campinhos, Ana 
Cristina Abate de Almeida e Roberto Matsuzaki.

4º lugar – Sinistro bem pago

Douglas Alex dos Santos, Lucas Neves da Silva 
e Thiago Oliveira Ferro

Premiação do Programa Ideias de Valor.
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A Seguros Unimed acelerou, em 2019, 
o desenvolvimento de uma plataforma 
digital cooperativa de bem-estar, serviços e 
comercialização de produtos, a ser oferecida 
aos seus clientes e aos do Sistema Unimed, a 
partir de 2020.

A plataforma Stormia, como é chamada, tem o 
formato B2C (do negócio para o cliente). Voltada 
inteiramente para mobile, ela está disponível 
para ser utilizada por todo o Sistema Unimed, 
oferecendo aos clientes conteúdos atraentes 
e variados sobre temas de qualidade de vida, 
fitness, bem-estar, alimentação saudável, 
autocuidado e planejamento financeiro, entre 
outros.

Construída em tecnologia aberta, que facilita 
sua conexão aos sistemas das cooperativas 
do Sistema Unimed, a plataforma nasce já 
integrada igualmente a uma nova Corretora 
Digital – criada em parceria com a Unimed 
Participações.

A plataforma colaborativa configura uma 
proposta inovadora, que vai além dos 
modelos de relacionamento usuais. Ao 
ajudar o beneficiário a cuidar de sua própria 
saúde, a Seguros Unimed atende não só ao 
interesse do cliente, como também reforça 
a sustentabilidade do negócio e mantém 
aberto um canal de relacionamento de grande 
potencial.

Desenvolvida pela Stormia – a célula de 
inovação digital dedicada da Seguros Unimed 
–, a plataforma foi lançada na Convenção 
Nacional Unimed, em outubro de 2019. Seu 
design, estrutura e algumas funcionalidades 
já operacionais também foram entregues em 
2019, antecipando em mais de seis meses o 
cronograma original.

A plataforma Stormia entrará em operação 
plena em 2020 para os clientes da Seguros 
Unimed e de algumas das cooperativas do 
Sistema Unimed associadas ao projeto. O 
propósito é que todos os 17 milhões de 
clientes do Sistema Unimed tenham o direito 
de usufruir, num prazo de até três anos, dos 
serviços, conteúdos editoriais e da oferta de 
produtos aos quais a plataforma dará acesso.

Três Pilares: 

A plataforma Stormia se sustenta em três 
pilares.

+ Serviços: Esta área de serviços ao cliente do 
Sistema Unimed tem o nome de Minha Unimed 
e pode ser totalmente personalizada com a 
marca da cooperativa que oferecê-la. Aqui o 
cliente poderá gerir boletos, agendamentos e 
armazenar a carteirinha e todas as informações 
dos seus produtos Unimed.

+ Bem-estar: Uma grande área de conteúdo 
voltada para o bem-estar e a saúde, na qual 
o cliente poderá monitorar sua forma física, 
avaliar a qualidade do sono e da alimentação, 
contar passos e medir seu desempenho em 
exercícios e prática de esportes de forma gami 
ficada – cada usuário terá um health score que 
levará em conta todas essas dimensões. Para 
respaldar essa oferta, a Seguros Unimed fez 
uma parceria com a provedora suíça Dacadoo, 
referência internacional nesse tipo de conteúdo.

+ Market Place: O terceiro pilar da plataforma 
Stormia é o Market Place, ambiente para 
parceiros interessados em oferecer seus 
próprios produtos. O Market Place abriga ainda 
uma Corretora Digital desenvolvida em parceria 
com a Unimed Participações, a controladora da 
Unimed Seguros, a qual permitirá comercializar 
produtos de seguro para os beneficiários do 
Sistema Unimed.

O ambiente Market Place é reservado a 
parceiros da Seguros Unimed que queiram 
expor seus produtos e fazer negócios, 
usufruindo do acesso à grande base de clientes 
da seguradora e do Sistema Unimed.

A própria seguradora fará a curadoria do 
conteúdo do Market Place, a partir de um 
requisito: para se habilitar como parceiro, o 
candidato precisará demonstrar que seus 
produtos ou serviços contribuem para 
atingir pelo menos um dos 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável definidos pela 
Organização das Nações Unidas.

O Market Place, dessa forma, ajuda a fazer da 
Stormia uma plataforma colaborativa, abrindo 
a possibilidade de parceiros promoverem 
negócios éticos por meio dela.

Inovação Plataforma Stormia
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Inovação em duas frentes

A Seguros Unimed se organiza em duas 
frentes para gerir e promover a inovação. Os 
programas e iniciativas com pegada inovadora 
podem ser tocados pelas áreas de Tecnologia 
da Informação (TI) da própria estrutura da 
companhia, em seus diversos ramos de atuação, 
ou pela Stormia – a célula de inovação digital 
dedicada, que desenvolve projetos específicos 
e está instalada no UnimedLab, coworking do 
Sistema Unimed localizado na sede da Unimed 
do Brasil, em São Paulo.

Este desenho permite que a Stormia trabalhe 
com maior liberdade e velocidade e esteja 
voltada inteiramente para a pesquisa e 
experimentação de soluções digitais. Foi a 
Stormia quem fez o desenho da plataforma 
digital cooperativa B2C de bem-estar, serviços 
e comercialização de produtos a ser lançada, 
de maneira mais ampla, em 2020.

Os profissionais de TI da Seguros Unimed e 
o time da Stormia também podem trabalhar 
juntos para acelerar projetos nos segmentos 
de negócios da seguradora, bem como na 
exploração de novos negócios.

Unio Soluções Tecnológicas

A Seguros Unimed buscou uma parceira 
tecnológica para fazer o desenvolvimento 
dos produtos e soluções criados pela Stormia 
e encontrou-a dentro do Sistema Unimed: a 
Unio Soluções Tecnológicas, uma empresa de 
tecnologia criada em joint venture pela Unimed 
Vitória e pela Unimed Belo Horizonte.

A Unio foi escolhida como a parceira tecnológica 
para o desenvolvimento da plataforma Stormia 
e ficou estabelecido que cinco sócios ligados 
ao Sistema Unimed passariam a compartilhar 
igualmente sua propriedade: além das 
Unimeds Vitória e Belo Horizonte, a Unimed 
Porto Alegre, a Central Nacional Unimed e a 
Seguros Unimed, cada uma das cinco com uma 
cota de 20% do capital da Unio.

A plataforma Stormia tornou-se uma solução 
que integra o design feito pela seguradora, por 
meio da sua célula de inovação digital, com a 
tecnologia desenvolvida pela Unio.
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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.

Visão da Sustentabilidade Forma de Gestão
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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 2019:
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Ainda seguindo o seu propósito, a Seguros Unimed se empenha em expandir ainda mais sua 
geração de valor na sociedade. Desta forma, investe em ações focadas em qualidade de vida, 
proteção do meio ambiente e incentivo à cultura. Para saber mais, veja a seguir nas seções abaixo 
– Meio Ambiente, Comunidade, Esporte e Cultura – os detalhes das ações que a Seguros Unimed 
vem realizando, lideradas pela área de Sustentabilidade. 

Gestão da Sustentabilidade e Novo Ciclo 2018-2022

Com a finalização do ciclo 2014-2017, a Seguros Unimed revisou seus temas materiais para 
direcionar o foco de atuação até 2022. O planejamento para este 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 
responsabilizar-se pelos seus impactos na sociedade e no meio ambiente. Além da ISO 26000, 
também foram consideradas 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 do 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.

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

Confiança no modelo de saúde e cadeia
Garantir aos clientes, parceiros e sociedade um modelo de saúde e operações 
íntegras, transparentes e perenes, gerando relações duradouras de confiança 
e preferência.

Qualidade do serviço e atendimento
Ter excelência na oferta de serviços e atendimento por meio de um relacio-
namento ético,transparente e ágil, que antecipe e responda às necessidades 
dos clientes e parceiros de negócio.
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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 A Seguradora/Estratégia 2019-2021 mais detalhes sobre o planejamento estratégico 
da companhia.

Investimento Social Integrado à Estratégia

O ano de 2019 foi marcado pela implantação da nova diretriz de investimento social da Seguros 
Unimed, revisada em 2018. Ela tem como objetivo estabelecer uma relação direta com o novo 
momento e está alinhada com o propósito de COLABORAR PARA TRANSFORMAR E VIABILIZAR 
UM FUTURO SAUDÁVEL PARA AS PESSOAS, AS INSTITUIÇÕES E O BRASIL.

Os valores do Sistema Unimed, junto com nossa força de mercado e presença nacional, trazem uma 
oportunidade única de diferenciação, inovando nas ofertas e trazendo de volta o significado social 
dos seguros. Por isso, o investimento social da Seguros Unimed tem como objetivo COMPARTILHAR 
PARA EDUCAR. Acreditamos que a educação é a principal ferramenta de transformação. Queremos 
compartilhar nossos conhecimentos e expertise para mudar a forma como as pessoas e instituições 
cuidam da sua saúde e das suas finanças.

O COMPARTILHAR PARA EDUCAR tem dois pilares:

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

• Saúde 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 a adoção 
de hábitos mais saudáveis, criando oportunidades de experiência e vivência em todos os 
programas oferecidos pela companhia.

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

Em 2019, a Seguros Unimed complementou suas iniciativas de saúde e bem-estar com ações de 
educação alimentar, por meio dos programas Peso Saudável, Postura Saudável, Respire Saúde, Saúde 
Emocional e Gestação Segura. Todas estas ações estão voltadas aos colaboradores e algumas delas 
são estendidas às suas famílias e à comunidade. Veja mais detalhes sobre estes temas a seguir, nas 
seções Comunidade e Colaboradores.
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Visão da Sustentabilidade Meio Ambiente
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Recicle Sua Atitude

A Seguros Unimed ampliou o programa Recicle sua Atitude. A partir de 2019, o programa passou 
a englobar diversas iniciativas de melhorias. O objetivo é inspirar o nosso time a repensar 
comportamentos e ser agente de transformação na busca por um ambiente de trabalho mais 
seguro, saudável e eficiente.

Foi implementado o bicicletário para incentivar a mobilidade e o uso da bicicleta como meio de 
transporte. Esta ação está em linha com o nosso propósito de contribuir para melhorar a qualidade 
de vida e a sustentabilidade do planeta.

As máquinas de café nos andares da sede da companhia foram substituídas por um modelo mais 
moderno, além de serem mantidas as cafeteiras Nespresso com descarte e reciclagem das cápsulas. 
Também foram distribuídos canudos de alumínio e uma caneca, para incentivar o menor uso do 
copo de plástico descartável.

Além da destinação dos resíduos ambulatoriais, a empresa criou um espaço para descarte de 
medicamentos sólidos e líquidos, incentivando os colaboradores a trazer de casa seus medicamentos 
vencidos para ter o descarte adequado, evitando a contaminação dos efluentes e lençóis freáticos
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Visão da Sustentabilidade Comunidade

Mobilização solidária

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

Investimento social

Coordenadas pela área de Sustentabilidade, as 
iniciativas sociais estão alinhadas ao propósito 
da companhia: “Colaborar para transformar e 
viabilizar um futuro saudável para as pessoas, as 
instituições e o Brasil”. As principais iniciativas 
de investimento social foram focadas nas ações 
de educação alimentar, contando com o apoio 
e a participação voluntária dos colaboradores 
de diversos setores da companhia. O objetivo 
é atender comunidades com o Programa de 
Saúde, Alimentação Saudável e Qualidade 
de Vida, além de iniciativas pontuais de 
assistência, beneficiando idosos, moradores 
de rua, crianças, jovens e seus familiares em 
situação de vulnerabilidade social.

Programa Viver Bem

A Seguros Unimed aderiu ao programa 
idealizado pelo Instituto Nacional Unimed, 
promovendo iniciativas que reforçam a questão 
do cuidado com a saúde para os beneficiários 
da União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar 
Social (Unibes), em São Paulo. Através de 
uma horta comunitária urbana instalada na 
instituição, foram desenvolvidas oficinas 
com professores e alunos e também foram 
realizadas palestras para alunos, professores, 
funcionários e pais. Ambas as iniciativas com 
o foco na boa alimentação, hábitos saudáveis e 
qualidade de vida.

2.768 beneficiados entre crianças, jovens e 
adultos.

Evolução do Valor Investido

Anualmente, 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) e desde 2017 patrocina 
a orquesta de jovens no projeto Tocando em 
Frente, beneficiando em média 252 jovens/ano.

Outras Iniciativas

Ações de Voluntariado

Colaboradores participam de ações voluntárias 
junto a instituições parceiras que atendem 
crianças, jovens, adultos e idosos em situação 
de vulnerabilidade social.

778 pessoas beneficiadas

Dia de Fazer a Diferença

Por meio desta ação, incentivamos e apoiamos 
o envolvimento de nossos colaboradores em 
atividades que, ao fim de um dia de trabalho, 
efetivamente resultem em transformações 
nas instituições parceiras. Entre outras 
melhorias, são mutirões de pintura, jardinagem, 
manutenção e organização física ou doação de 
materiais. Em 2019, cerca de 80 voluntários 
participaram da mobilização na Unibes em 
São Paulo e em outras entidades escolhidas 
pelas equipes dos escritórios regionais da 
companhia.

1.990 crianças e adultos beneficiados nas 
instituições apoiadas no ano
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Eu Ajudo na Lata

Em 2016, a companhia aderiu à campanha 
desenvolvida pela Unimed do Brasil que 
mobiliza cooperativas em todo o país. O 
objetivo é arrecadar lacres de latinhas de 
alumínio e trocá-los por cadeiras de rodas ou 
outro item que proporciona acessibilidade a 
pessoas com deficiência. Todas as unidades 
da seguradora receberam coletores para 
armazenar os anéis recicláveis. Em 2019 
foram doadas quatro cadeiras de roda para 
beneficiários da União Brasileiro-Israelita do 
Bem-Estar Social (Unibes).

Manutenção da Praça Vinícius de Moraes e 
Silvio Romera

Para contribuir com o bem-estar das 
comunidades e com o respeito ao meio 
ambiente, a Seguros Unimed mantém a praça 
Vinícius de Moraes e a praça Silvio Romero, em 
São Paulo. Além do trabalho de revitalização, 
são propostas oficinas com atividades lúdicas 
para os moradores do entorno.

Pet Stop

Promovida em julho, na praça Vinícius de 
Moraes, em São Paulo, a ação teve como 
parceira a Ampara Animal, organização não 
governamental. Foram realizadas palestras 
com adestradores e a presença de veterinários.

Brindes e comidinhas especiais fizeram parte 
da programação do Pet Stop, um momento de 
diversão para toda família, incluindo os pets.

Oficina na Praça

Realizada em dezembro, na praça Vinícius 
de Moraes, em São Paulo, foram realizadas 
oficinas de pintura e de contação de histórias 
para crianças.

Houve entrega de kits (corrida City Run) na 
praça Silvio Romero como incentivo à prática 
esportiva e melhoria na qualidade de vida.
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Visão da Sustentabilidade Esporte

Vida Saudável e Ativa

A excelência no cuidado com as pessoas inclui promover a saúde para todos. Com este propósito, 
uma parcela das iniciativas de sustentabilidade da seguradora é voltada ao patrocínio de eventos 
esportivos, com foco nas corridas de rua, que em 2019 apoiaram os participantes com as Tendas 
Seguros Unimed oferecendo kits de corrida, serviços de massagem, alongamento, aquecimento e 
lanche pró-prova. Esta é uma prática acessível à maioria das pessoas, de baixo risco, com benefícios 
comprovados para a saúde e o bem-estar. Há oito anos, a companhia apoia eventos pelo Brasil, 
convidando colaboradores, clientes, corretores e demais públicos de interesse a participar.

As corridas que contaram com a Tenda Seguros Unimed em 2019 foram:

Apoio e patrocínio nas corridas do Sistema 
Unimed

Unicred Santa Catarina e Paraná

Unimed Alta Mogiana

Unimed Belém

Unimed Caçapava

Unimed Campo Belo

Unimed Caruaru

Unimed Cascavel

Unimed Catalão

Unimed Curitiba

Unimed Florianópolis

Unimed Franca

Unimed Goiânia

Unimed Intrafederativa Centro-oeste

Unimed Intrafederativa Federação das Unimeds 

do Triângulo Mineiro

Unimed Jurerê

Unimed Ponta Grossa

Unimed Rio Preto

Unimed Santa Catarina

Unimed São Carlos

Unimed Teresina

Unimed Três Pontas

Unimed Vale do Caí

Unimed Varginha
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Visão da Sustentabilidade Cultura

Para Todos os Sentidos

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

Teatro e Shows

A companhia apoia a montagem de peças 
teatrais, musicais e shows em diferentes 
cidades do 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.

Programação Diferenciada

Lei Rouanet, lei de incentivo: 
Em São Paulo

Tiveram apoio da Seguros Unimed o Grupo O 
Corpo e as peças Através da Iris, Amor Profano, 
Palhiare, Antes do ano que vem e Assassinato 
para dois. E ainda a Sala São Paulo com 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, do 
Palmeiras, em São Paulo.
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