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*  Hospital  Unimed;  Hospital  Dia  –  MED;  Centro  de  Especialidades  Unimed;  Centro  de  Diagnóstico  por  Imagem;
Laboratório  Unimed;  Saúde  Ocupacional  Unimed;  Atenção  Integral  à  Saúde;  Unimed  Oncologia;  SOS;  Serviço  de
Assistência Domiciliar.
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 BALANÇO PATRIMONIAL – Dez 2017



 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milhões)

 MARGEM DE SOLVÊNCIA

 VINCULAÇÃO – LASTRO



 MONITORAMENTO DA UNIMED DO BRASIL

Efeito do Fundo Específico para Capitalização na Margem de Lucro Líquida - MLL, afeta nossa nota para baixo. No caso
de considerarmos o Fundo Específico para Capitalização no resultado operacional,  nossa nota ficaria  em 2017:  100
(Ótima). 



FUNDO DE INVESTIMENTO

O Fundo de Investimento do Novo Hospital Unimed é o primeiro Fundo constituído pelo
Sistema Unimed e tem como pilares:

 Possibilidade do próprio Sistema investir na verticalização das Unimeds de forma
sustentável;

 Participação do cooperado, mantendo os princípios do cooperativismo, agregando
ganho de patrimônio e rentabilidade igual ou superior ao mercado;

 Alternativa  para  composição  de  ativo  garantidor  para  vinculação/lastro  às
provisões técnicas pedidas pela ANS (PEONA/Eventos a liquidar).

O Fundo foi constituído com o objetivo de viabilizar o projeto expansão das operações
hospitalares da Unimed Sul Capixaba e já possui CNPJ: 28.851.767/0001-43, bem como
todos os registros necessários junto a Comissão de Valores Imobiliários (CVM).

Iniciamos  o  projeto  com  um  rigoroso  estudo  de  viabilidade  econômico-financeiro  do
empreendimento, realizado por consultores independentes e uma equipe de profissionais
da  operadora  dedicada.  O  novo  hospital  conta  com  um  projeto  executivo  inovador,
modular: 128 leitos (fase 1) chegando a 400 leitos (fase 3).

Foi desenvolvido sob uma estrutura de Fundo Imobiliário com as principais empresas do
mercado, proporcionando segurança e rentabilidade para os investidores. Inicialmente, o
Fundo foi oferecido para os médicos cooperados da Unimed Sul Capixaba. De acordo com
o último boletim da Rio Bravo, Administradora do Fundo de Investimento, temos hoje a
adesão de 129 cooperados e 20 investidores externos, já incluindo empresas do Sistema
Unimed. 

Participação das Unimeds no Fundo de Investimento 

Para oferecer as cotas do Fundo às Unimeds, consultamos formalmente a ANS sobre a RN
392 e recebemos a seguinte resposta:

“Para que um Fundo de investimento imobiliário seja considerado como ativo garantidor
das  provisões  técnicas,  a  operadora  deverá  atender  ao  disposto  no  art.  9°-A  da  RN
392/2105, e os limites de alocação e de concentração, por emissor e por investimento, da
aplicação deverão respeitar o disposto no art. 25.” 
Os artigos citados são:

“Art. 9º- A É responsabilidade das operadoras assegurar que todos os títulos e valores
mobiliários  que  lastreiam  as  provisões  técnicas  sejam  mantidos  em  contas
individualizadas, próprias para o registro ou depósitos de ativos garantidores, junto às
instituições referidas no inciso V do art. 4º, e registrados como garantidores das provisões
técnicas,  observando o disposto nesta  resolução. (Acrescido pela RN nº 419, de 2016)”,
sendo o V do art. 4°:

Art. 4º Para fins desta resolução, define-se:

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzM1Mw==


V – custódia: a centralização da manutenção escritural, guarda e titularidade de títulos e
valores  mobiliários em sistema de registro,  objeto de custódia  ou objeto de depósito
central, em todos os casos, por instituições devidamente autorizadas pelo Banco Central
do  Brasil  ou  pela  Comissão  de  Valores  Mobiliários  para  desempenhar  referidas
atividades nas suas respectivas áreas de competência,  a exemplo de instituições tais
como a BM&FBOVESPA, a Central de Custódia e  de Liquidação Financeira de Títulos –
CETIP e o Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, de acordo com a espécie de
ativo; (Redação dada pela RN nº 419, de 2016)

 “Art. 25. Aplicam-se aos ativos garantidores das operadoras as disposições cabíveis ao
segmento  de  seguradoras  vinculadas  a  operações  em  moeda  nacional  do  anexo  da
Resolução nº 4.444, de 13 de novembro de 2015, do CMN, ou outra Resolução que venha a
substituí-la, com exceção das especificidades do setor de saúde suplementar tratadas
nesta RN. (Redação dada pela RN nº 419, de 2016)”.

O  entendimento,  portanto,  é  que  as  operadoras  poderão  investir  até  20%  do  ativos
garantidores,  desde  que  esses  recursos  representem  no  máximo  25%  do  patrimônio
líquido do Fundo (art.13, IV, c e art. 15, I, b, respectivamente, da resolução CMN 4.444).

A Resolução n° 4.444 determina na Subseção III Da Modalidade Imóveis Art. 10. 
“Serão  admitidas  aplicações  de  até  100%  (cem  por  cento)  em  cotas  de  fundos  de
investimento  imobiliário  ou  cotas  de  fundos  de  investimento  em  participações  cujo
investimento seja  preponderantemente realizado em ações e  debêntures  conversíveis,
desde que se trate de emissores cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos
fundos de investimento imobiliário, na forma regulamentada pela Comissão de Valores
Mobiliários, e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento
com tais características.”

Para  esclarecer  ainda  mais  o  assunto,  no  Evento  “A  Sustentabilidade  na  Saúde
Suplementar”, realizado pela Unimed do Brasil em 12/04/2018, em conjunto com a ANS,
foi  ratificado  pelos  Técnicos  da  Agência  que  as  operadoras  poderão  diversificar  as
aplicações das contas vinculadas a PEONA e PEL, adquirindo cotas do Fundo Imobiliário
da Unimed Sul Capixaba.

Assim,  além  de  investirem  na  verticalização  do  Sistema  Unimed  dentro  dos  pilares
apresentados, o ganho com os rendimentos será superior às atuais aplicações financeiras
de fundos disponíveis no Brasil. Considerando toda a adequação às normas da ANS, após a
aplicação no FII, caberá a operadora custodiar tal aplicação.
Para mais informações complementares, bem como organizar a adesão ao FII, as Unimeds
interessadas poderão contatar os e-mails e telefones listados a seguir.

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzM1Mw==
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzM1Mw==


1. Parceiros do projeto:

Unimed do Brasil 

. Diretoria de Regulação, Monitoramento e Serviços: Dr. Paulo Roberto de Oliveira Webster

. Gerência Atuarial: Saulo Ribeiro Lacerda

Central Nacional Unimed - CNU

. Diretor Presidente: Dr. Alexandre Augusto Ruschi Filho

. Superintendência Administrativo Financeiro: Rodrigo Guerra

Unimed Federação Espírito Santo

Diretor Presidente: Dr. Alexandre Augusto Ruschi Filho

Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

Administradora do Fundo e Coordenador Líder da Oferta

INEPAD Consulting - Projeto de viabilidade econômica financeira do empreendimento

Verum - Assessoria na Modelagem do Fundo e contrato de BTS

FS - Compatibilização dos Projetos executivos, orçamentos e Gerenciamento de obra

PMKA - Assessoria Jurídica.

2. Informações do FII: acesso direto via CVM ou via Rio Bravo

(https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?
cnpjFundo=28851767000143) 

3. Contatos

Unimed Sul Capixaba: 

. Elpidio Fiorio – (28) 2101-6253 – elpidio@unimedsulcapixaba.coop.br

. Roney Falqueto – (28) 2101-4207 – roney@unimedsulcapixaba.coop.br

Rio Bravo Investimentos:

. FII: Rodrigo Pirajá Cecilio – (11) 3509-6750 – rodrigo.cecilio@riobravo.com.br

.iInvestidores  Individuais:  Caio  Bulhões  Pereira  –  (11)  3509-6619  –
caio.pereira@riobravo.com.br
.iInvestidores  Institucionais:  Rafael  Conrado  –  (11)  3509-6689  -
rafael.conrado@riobravo.com.br

mailto:caio.pereira@rio.bravo.com
mailto:rafael.conrado@riobravo.com.br
mailto:rodrigo.cecilio@riobravo.com.br
mailto:elpidio@unimedsulcapixaba.coop.br
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=28851767000143
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=28851767000143


LASTRO E VINCULAÇÃO FUNDOS DE
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 ATIVOS GARANTIDORES E ATIVOS LIVRES

Ativos  Garantidores:  São  ativos  lastreados  para  fazer  frente  às  provisões  técnicas
conforme o art. 2º da RN nº 392/2015. (LASTRO) 

 PESL,  PEONA,  débitos  sem  depósito  judicial,  ressarcimento  ao  SUS  sem
parcelamento aprovado e Outras Provisões.

Ativos Livres:  Demais ativos financeiros que excedem o montante de provisões técnicas
(conforme o art. 2º da RN nº 392/2015).

Ativos Garantidores Vinculados: Ativos garantidores vinculados em face das provisões
técnicas especificadas no art. 3º da RN nº 392/2015, cuja movimentação é bloqueada1.

 PESL  para  eventos  avisados  em  mais  de  30/60  dias,  PEONA,  débitos  sem
depósito judicial, ressarcimento ao SUS sem parcelamento aprovado e Outras
Provisões.

Ativos Garantidores Não-Bloqueados: Parte dos ativos garantidores lastreados, mantidos
em contas individualizadas junto às Centrais de Custódia, para fazer frente às provisões
técnicas previstas no art. 2º da RN nº 392/2015, cuja movimentação não é bloqueada.

 PESL para eventos avisados em até 30/60 dias.

1 Dependente de autorização prévia pela ANS.
2 A depender do porte da OPS (art. 3º da RN nº 392/2015).

 LIMITES RN 392



 TABELA DE ATIVOS GARANTIDORES E SEUS 
LIMITES



PROJETO NOVO HOSPITAL

Primeira fase: 12.555m2 de área construída. Até 128 leitos;

Projeto premiado com o XIII Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa (2016), realizado
pelo Grupo Flex;

Hospital fechado, de alta complexidade, 11 salas cirúrgicas, 20 leitos de UTI,
Serviço de Oncologia, Centro de Imagem com RM, TC, US, Endoscopia, Cardiologia.

O terreno, as benfeitorias (terraplanagem e drenagem), todos os projetos (arquitetônico e 
de engenharia civil) e aprovações nos órgãos competentes avaliados em R$ 11,3 milhões.

Já integralizado ao Fundo.



 VIABILIDADE

Demanda reprimida e crescente no ES

Deficit  de 606 leitos hospitalares na região Sul e de tipo UTI chega a 78
(considerando o indicador de 3 leitos por 1.000 habitantes do Ministério da
Saúde); 

Região Sul do Espírito Santo:

32 municípios;
17 hospitais;
A maioria filantrópicos, de pequeno porte e baixa complexidade;
Cachoeiro de Itapemirim está consolidado como polo.

Um  rigoroso  estudo  de  viabilidade  econômico/financeiro  do
empreendimento foi  realizado pelo INEPAD, apresentando viabilidade e os
seguintes resultados:








































