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Médicos, clientes, funcionários, 
parceiros são os presenteados 



sualmente, ao comemorar 50 anos, 
as pessoas pensam - mesmo que 
rapidamente - que já viveram 50% 
do tempo. Quando se fala em orga
nizações, chegar aos 50 anos é uma 
conquista para poucas, mas parece 
lógico para uma organização vol

tada às pessoas, mais especificamente à saúde dos seres 
humanos, constituída no modelo cooperativista, que pri
vilegia as pessoas ao capital. E os 50 anos citados aqui 
é da marca Unimed, que como presente aos 18 milhões 
de beneficiários anuncia a ampliação de rede própria e a 
defesa da Atenção Integral à Saúde no País. 

A data é 18 de dezembro, mas desde o início do ano o 
cinquentenário está sendo lembrado e foi amplamente co
memorado em outubro, durante a 47ª Convenção Nacio
nal Unimed, realizada em Foz do Iguaçu (PR), com refle
xão sobre os desafios presentes e futuros do setor de saúde. 

"A marca Unimed chega aos 50 anos consolidada 
como o maior sistema cooperativista de trabalho 

médico do mundo e a maior rede de assistência 
médica do Brasil. É uma grande honra fazer par
te desse momento histórico, em que devemos 
relembrar os feitos do passado e mirar o futu 
ro com ainda mais determinação", diz Orestes 

Pullin, presidente da Unimed do Brasil, 
confederação criada em 28 de no

vembro de 1975 para representar 
institucionalmente as cooperativas 
que atuam sob a marca Unimed, 
zelando pela sustentabilidade e in
tegração do Sistema. 

Cinquenta anos se passaram, e 
a organização construída é referên
cia mundial em cuidado, coopera-

Sistema Unimcd 

***...:~* 

OREST ES PULLIN. PRESIDENTE DA UNIMED DO BRASIL 

tivismo e defesa da profissão médica em todo o País, 
constituindo-se o maior sistema cooperativista de saú
de do mundo. Em 2016, a receita total do sistema foi 
de R$ 64 bilhões. 

A FORÇA DO CONJUNTO 

A grandiosidade do Sistema Unimed também é 
medida pelo número de cooperativas - 347 distribuí
das em todo o Brasil, com 33 centrais ou cooperativas 
de segundo nível - e pela rede própria, que conta com 
524 estabelecimentos de rede própria, considerando 
114 hospitais próprios, diversas unidades de Pronto 
Atendimento, laboratórios e centro de diagnósticos, 

CONVEN ÇÃO NACIO N AL DO SISTEM A UNI MED. 50 A NOS DE DESAFIOS: PASSADO. PR ESENTE. FUTURO 
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além de rede credenciada com 2.611 
hospitais credenciados e inúmeros 
hospitais-dia, pronto-atendimen
tos, laboratórios e ambulâncias que 
garantem a qualidade da assistência 
médica, hospitalar e de diagnóstico 
complementar prestada aos benefi
ciários das cooperativas. 

A esse conglomerado de coope
rativas, somam-se uma operado
ra nacional para planos de saúde 
empresariais, a Central Nacional 
Unimed (CNU), e uma seguradora 
que completa o portfólio de pro
dutos das Unimeds ao atuar, além 
do ramo Saúde, nos segmentos de 
Odontologia, Vida, Previdência 
Privada e Ramos Elementares, a 
Seguros Unimed. Juntas, essas em
presas inauguraram, em 2016, o 
Núcleo de Atendimento Unimed 
(NAU), situado no Tatuapé, zona 
leste da capital paulista, que opera 
em consonância com padrões de 
excelência já exigidos pela marca, 
que possui a maior rede de hospi
tais acreditados do Brasil pela ONA 
(Organização Nacional de Acredi
tação), totalizando 29 hospitais. 

No NAU, equipe treinada a 
partir dos fundamentos da Aten -
ção Integral à Saúde, modelo as-

sistencial defendido pelo Sistema 
Unimed, oferece atendimento de 
urgência e consultas agendadas nas 
especialidades de pediatria, clínica 
médica, medicina de família e or
topedia a todos os beneficiários da 
marca Unimed. 

QUALIDADE RECONHECIDA 

A solidez da marca também é 
comprovada por indicadores, como 
o IDSS (Índice de Desempenho da 
Saúde Suplementar), da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), que, anualmente, avalia o 
desempenho das operadoras brasi
leiras, considerando a performance 
em quatro dimensões: qualidade em 
atenção à saúde; garantia de acesso; 
sustentabilidade no mercado e ges
tão de processos e regulação. 

O último indicador divulgado co
loca 98% das operadoras do Sistema 
Unimed entre as duas melhores fai
xas de avaliação do IDSS 2017, mos
trando uma evolução histórica: entre 
as 274 cooperativas da marca Uni
med que foram avaliadas, 270 con
quistaram as duas melhores faixas 
de classificação - com notas de 0,60 
a 1,00 - sendo que juntas essas ope
radoras são responsáveis pelo aten-

dimento de 16,4 milhões de clientes. 
As outras quatro Unimeds ficaram na 
terceira melhor faixa - com notas de 
0,40 a 0,59 - e nenhuma operadora 
Unimed foi avaliada com notas abai
xo de 0,40. Em outras palavras: das 
301 operadoras médico-hospitalares 
classificadas na faixa mais alta do 
ranking, 141 são do Sistema Unimed 
( 47% do total); e das 20 operadoras 
de grande porte mais bem avaliadas, 
14 são do Sistema Unimed. 

"A avaliação positiva da ANS re
força o comprometimento do Siste
ma Unimed com a Atenção Integral 
à Saúde. Trata-se de um modelo as
sistencial, amplamente defendido 
pela Unimed do Brasil e já aplicado 
em diversas operadoras do Sistema, 
que garante mais assertividade no 
atendimento ao paciente, além de 
contribuir para a sustentabilidade do 
setor de saúde", afirma Pullin. 

Na lista de Unimeds de grande 
porte, que possuem mais de 100 mil 
beneficiários, a Unimed Belo Hori
zonte (MG) lidera o ranking, segui
da da Unimed do Estado do Paraná 
(PR) e Unimed Porto Alegre (RS). 
As três melhores classificadas na ca
tegoria médio porte, com 20 mil a 
100 mil vidas, são Unimed Vale dos 

DIRETORIA EXECUTIVA DA UNIMED DO BRASIL: MARCELO MERGH MONTEIRO. VIVIAN E V IEIRA MALTA. DARIVAL BR INGEL DE OLINDA. 
A LBERTO GUGELMIN NETO. ORESTES PULLIN. PAULO RO BERTO DE OLIVEIRA WEBSTER E ORLANDO FITTIPALD I JUNIOR 
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Sinos (RS), Unimed Sul Capixaba (ES) e 
Unimed Santa Barbara D'Oeste e Ameri
cana (SP). A Unimed Patos (PB) se desta
ca na lista de Unimeds de pequeno porte, 

que considera operadoras com menos 
de 20 mil vidas, a Unimed Caldas Novas 
(GO) e Unimed Santa Rita (SP) seguem 

na sequência. 

A BASE PARA O FUTURO 

Desde a criação do Comitê de Atenção 
à Saúde (CAS), em 2011, o conceito de 
Atenção Integral à Saúde passou a nortear 

iniciativas da marca em todo o País. Me
lhor qualidade de vida para os beneficiá

rios e uma gestão mais eficiente de custos 
assistenciais são os pontos fundamentais 

desse modelo que reorienta a atenção à 
saúde a partir da organização da rede de 

cuidado com melhores resultados assis

tenciais e econômico-financeiros. 
Alinhada a esse conceito e com o 

objetivo de ampliar sua divulgação, em 
2017, a Unimed do Brasil lançou o mo

vimento MudelHábito, que incentiva a 

mudança de hábitos simples em busca de 
uma melhor qualidade de vida por meio 

de diversas iniciativas, entre elas a pla

taforma www.mudelhabito.com.br, um 
hub de conteúdo onde as pessoas podem 
trocar experiências, utilizar ferramentas 
que vão ajudar na mudança e acompa

nhar sua evolução pessoal. 
"A Atenção Integral à Saúde está ba

seada em um médico de referência que 

acompanha, ao longo dos anos, a vida clí
nica dos pacientes e abrange a promoção 
à saúde e a prevenção em diversos níveis, 

da educação de todos sobre a m elhor for
ma de cuidar da saúde até o acompanha

m ento efetivo e constante por uma equipe 

multidisciplinar': destaca Alberto Gugel
min Neto, vice-presidente da Unimed do 

Brasil, fundamentando sua posição em 
estatísticas: o programa adotado em mais 
de 45 Unimeds já registra melhora no 

acompanhamento da rotina de saúde de 
mais de 200 mil pacientes. 

----
---5 .......-:;:0 'li~tema U11imecl 

***** 

A VIACEM A PARTIR DE SANTOS 
A história começa na cidade de Santos. no Estado de São 

Paulo. em 1967. onde um grupo de 23 médicos - coordenado 
pelo ginecologista obstetra Edmundo Castilho - reuniu-se para 

criar a União dos Médicos - Unimed. A ofic ialização do movimen

to acontece em 18 de dezembro de 1967 e. meio sécu lo d epois. o 
Sistema Unimed está presente através das cooperat ivas singu lares 

em 84% do território naciona l. reun indo ma is de 113 mil médicos 

cooperados e 18 milhões d e c li entes. 
O motivo foi a situação que permeava a med ic ina assistenc ia l 

no Brasil. no fina l da década de 1960, d evido às transformações 

estruturais da Previdência Soc ial. responsáveis pe la unifi cação dos 
Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) no Instituto Nacio

nal de Assistência Médica d e Previdência Social (INPS). que ma is 

tarde viria a se transformar no Instituto Nac iona l de Assistênc ia 
Médica da Previdência Socia l (lnamps) e. em 1990, daria lugar ao 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

O cenário estava turbu lento. Queda no padrão de atend imen
to e surgimento das seguradoras d e saúde cam inhavam ao lado 

da mercanti lização da medicina e da proletarização do profissio

nal. E a Unimed surge como a lternativa desse grupo de méd icos 
interessado em comp lemen ta r o traba lho do INPS e evita r a 

intermed iação das empresas. respeita ndo a autonomia dos pro

fissionais e o atendimento em consultório nas cidades de Santos. 
Cubatão. Guarujá. Mongaguá. Peruíbe. Pra ia Grande e São Vicente. 

O rápido sucesso da Unimed Santos estimu lou o surg imento 

de diversas cooperativas méd icas. inicialmente no interior de São 
Paulo. e. depois. em todo o País. ma is espec ificamente Rio Grande 

do Sul. Minas Gerais. Rio de Janeiro. Santa Catarina e Bras ília. José 

Luiz Camargo Barbosa - primeiro presidente da cooperativa -- . 
Edmundo Castilho e companheiros visitavam as c idades interes

sadas. rea lizava m palestras. fornec iam orientações e mobilizavam 

profissionais e associações médicas em torno da in ic iativa. 
A década de 70 é marcada pelo surg imento das Federações 

Unimed. cooperativas de segundo grau formadas por no mínimo 
três Singulares. A finalidade era a padron ização dos proced imen
tos operacionais e o estímulo à troca de experiênc ias entre as 

cooperativas de um mesmo Estado. Em 28 de novembro de 1975, 

foi criada a Confederação Nac ional das Cooperativas Médicas -
Unimed do Brasil. entidade máxima do Sistema Unimed. que 

congrega todas as federações e singulares. 
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HERANÇA QUE 
RENDE E SE MULTI PLICA 

N 
esses 50 anos de exis
tência d a m arca Uni
med, a organização 
cooperativa se desen
volve, levou à criação 

d as federações e, em 1975, d a Uni
med do Brasil, confederação que 
oferece suporte institucional a to
d as as cooperativas e contribui para 
a gestão sustentável e competitiva 
d as Unimeds e das instituições que 
complementam os seus serviços, 
como a Fundação Unimed, Unimed 
Participações, Central Nacional 
Unimed (CNU) e Seguros Unimed, 
empresas com objetivos específicos, 
m as regidas pelos mesmos princí
pios que nortearam a criação e o de
senvolvimento desse conglomerado 
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de cooperativas, e que hoje é resu
mido no lem a: cuidar das pessoas 
com soluções inovadoras de forma 
simples, ágil e transparente. 

Além disso, o Sistema Unimed 
conta com a Unimed Participações, 
criada em 1989 como holding do Sis
tema Unimed e controladora das em
presas Unimed Seguradora, Unimed 
Administração e Serviços e Unimed 
Corretora. O objetivo básico é repre
sentar os interesses das cooperativas 
e do Sistema Unimed junto às em
presas controladas na condução dos 
negócios. Atualmente, 269 coopera
tivas têm ações desta empresa. 

Nesse cen ário, também está in 
serido do Instituto Nacional Uni
med, constituído em 21 de agosto 

de 2013, inicialmente como Instituto 
Brasil de Responsabilidade Social, 
com o objetivo de intensificar os in
vestimentos em projetos para comu
nidade, sem comprometer o equilí
brio econômico das cooperativas. 

Atualmente, o Instituto Nacional 
Unimed conta com 15 associados 
que, além de compartilhar experi
ências, também participam de en
contros para auxiliar na gestão de 
seus institutos e projetos, prática que 
repercute na atuação de cada um 
deles. A principal ação do Instituto 
configura-se no Programa Viver Bem 
na Escola, atividade alinhada às ações 
com foco na educação para a saúde, 
prioridade para o Sistema Unimed. 

Idealizado inicialmente pela Uni-



med Blumenau com o nome Unimed Vida, o progra
ma tem como objetivo contribuir para a formação 
de adultos, por meio da educação para a saúde para 
crianças e adolescentes e, consequentemente, para 
uma melhor qualidade de vida. 

SEGUROS UNIMED 

A Seguros Unimed é criada a partir da aquisição 
da carta-patente do extinto Montepio Cooperativis
ta do Brasil (Montecooper) e iniciou suas operações 
em 1989, com o objetivo de atender as demandas do 
Sistema Unimed - especialmente em coberturas de 
previdência privada e seguros de vida para os mé
dicos cooperados. Atualmente, soma cerca de 6 mi
lhões de clientes, nos mais diversos setores, e gera 1,2 
mil empregos diretos em suas unidades na cidade de 
São Paulo e em 22 escritórios regionais. O portfólio 
de produtos também se desenvolveu, agregando so
luções nos segmentos de Vida, Previdência, Saúde, 
Odonto e Ramos Elementares - em que se destacam 
os seguros de Responsabilidade Civil Profissional. 

Única seguradora originada no sistema cooperati
vo brasileiro, em 2016, registrou faturamento conso
lidado de R$2,64 bilhões e, para 2017, projeta cresci
mento próximo aos 12%. A companhia já administra 
uma carteira de R$3,06 bilhões em investimentos, 
dos quais R$1,79 bilhão em fundos de previdência. 

A inovação e a melhoria contínua estão entre os 
p ilares da visão estratégica da Seguradora. Além de 
iniciativas internas, realiza o Prêmio Inova+Saúde, 
em parceria com a Unimed do Brasil. Visando a con
tribuir com o desenvolvimento sustentável do setor 
de saúde, a premiação reconhece as boas práticas das 
cooperativas do Sistema Unimed em quatro trilhas de 
con teúdo: Epidemiologia, Marketing, Sustentabilida
de com foco em Saúde e Gestão de Pessoas. 

Cinco temas materiais também guiam os esforços 
da gestão da Seguros Unimed quando o tema é sus
ten tabilidade e refletem as expectativas dos públicos 
de interesse da companhia nos diversos segmentos de 
seguros e a sua influência no sucesso dos negócios. 
São eles: qualidade do serviço e do atendimento; ges
tão da cadeia de valor; educação e comunicação para 
clientes; inovação de p rodutos e serviços responsá
veis; privacidade e segu rança de dados. As ações de
senvolvidas são anualmente inseridas no Relatório de 
Sustentabilidade, publicado segundo diretrizes inter
nacionais da Global Reporting Initiative (GRI). 

COMO A MARCA UNIMED E O SISTEMA 

CONTRIBUÍRAM PARA A EVOLUÇÃO 
DA SEGUROS UNIMED? 

Nossa seguradora nasceu há 27 anos. como 

fruto do pensamento sistêmico de nossos 
pioneiros. Em 1989. o Sistema Unimed já era 

um empreendimento médico vitorioso em todo 

o País - como sinônimo de plano de saúde e 
referência de qualidade no cuidado com as 

pessoas. Foi nesse ambiente - e a serviço da 

estratégia de intercooperação - que se idealizou a 
criação de uma seguradora no âmbito do Sistema 

Unimed. Nossa origem e a inserção no Sistema 

Unimed nos capacitaram como especia listas 
em soluções para o setor de saúde e para as 

cooperativas. Estamos estruturados para oferecer 

a esses segmentos uma efetiva proteção do seu 
patrimônio. frente a riscos pessoais. profissiona is 

ou corporativos. Portanto. analisando a vocação 

da Seguradora. estamos falando de assegurar 
a presença competitiva da marca Unimed em 

segmentos próprios do mercado segurador. aos 

quais. de outro modo. não teríamos acesso. 

COMO VÊ O FUTURO DA SEGUROS UNIMED 

NA RELAÇÃO COM O SISTEMA UNIMED? 

Em 2017. ao completar 50 anos. o Sistema 
Unimed também iniciou um novo c ic lo de gestão. 

com as suas Diretorias nacionais engajadas 

em um projeto de integração e p lanejamento 
estratégico conjunto. Neste novo tempo. podemos 

contar com uma seguradora sólida. estru turada 

e preparada para desenvo lver um amplo projeto 
de intercooperação - potencia lizando novos 

negócios para as nossas cooperativas. prestando 

serviços de qua lidade e preservando recursos no 
próprio Sistema. Desejo para o fu tu ro 

que o Sistema Unimed seja a inda ........ llllll!l!!f!~~~~ 
melhor. mais forte. atua lizado 

e pujante. protagonista do 
debate e das i nevações 

necessárias a um 

modelo de saúde 
sustentável para o 

nosso país. 

HEL TON FREITAS -
DIRETOR-PRESIDENTE 

DA SEGUROS UNIMED 

MUNDOCOOP 57 



UNIMED 50 ANOS 

CENTRAL NACIONAL UNIMED 

Operadora nacional dos planos de saúde Uni
med, a Central Nacional Unimed (CNU) é uma 
evolução da União Nacional Cooperativa, criada em 
1998 por representantes de diversas Unimeds, com 
a finalidade de comercialização de planos de saúde 
empresariais em âmbito nacional. Sua fundação é 
coincidente à regulamentação dos planos de saúde 
e sua atuação se prende, exclusivamente, a empresas, 
sem perder o foco em cada ser humano, explicita
do em sua missão: Comercializar e operar planos de 
saúde em âmbito nacional, buscando a excelência da 
assistência médica e a qualidade de vida dos clientes, 
em conjunto com o Sistema Unimed, com responsa
bilidade socioambiental, bem como integrar e asses
sorar suas associadas, preservando o ato cooperativo. 

Nos anos seguintes, entre outras ações, lança o 
programa de cidadania empresarial, torna-se a pri
meira empresa do Sistema Unimed a aderir à Políti
ca Nacional de Responsabilidade Social da Unimed. 

Filiada a organizações internacionais do coope
rativismo - como Aliança Cooperativa Internacio
nal (ACI) e International Health Cooperative Or
ganization - IHCO - a CNU, em 2015, dá início ao 
projeto Memória CNU, que resgatou a história da 
cooperativa. 

Hoje, às vésperas de comemorar seu vigésimo 
aniversário, a CNU soma 1.394 colaborares, atende 
552 grandes empresas, reúne em seu corpo social 
326 Unimeds, tem 1.535.391 beneficiário s e estima 
receita de R$ 5,1 bilhões em 2017. 

Merece destaque o fato de ao longo dos anos ter 
absorvido a carteira de clientes das Unimeds São 
Paulo, Paulistana, Brasília e São Luís, pois entre suas 
funções está contribuir para garantir a suficiência 
de rede e atendimentos aos clientes Unimed. 
Nessas praças, a CNU atua também com 
pequenas e médias empresas e, além de 
assumir as portabilidades e instalar 
unidades de negócio, a Central Na
cional Unimed estabeleceu redes cre
denciadas, trabalhou para resgatar a 
confiança do mercado e criou corpo 
gerencial para melhorar o relacio
namento com prestadores, que hoje 
prestam o atendimento para clientes 
locais e de todo o Sistema Unimed. 
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COMO A CENTRAL NACIONAL UNIMED CONTRIBUI 
PARA A EVOLUÇÃO DO SISTEMA UNIMED? 

A CNU foi criada para ser a operadora 
nacional da marca. com foco em planos de saúde 
empresariais e abrangência nacional. Há quase 
20 anos. vem conqu istando clientes para as 
cooperativas Un imed e médicos cooperados em 
todo o Brasil. Alinha -se. portanto. aos objetivos que 
nortearam a fundação da primeira Unimed: valorizar 
os médicos e a medicina. Além d isso. a CNU 
partilha com as cooperativas da marca um padrão 
de atendimento exigido por grandes corporações 
que compõem a maior parte de sua carteira. E. 
pesqu isa realizada neste ano. mostra a efetividade 
das ações. po is a satisfação dos beneficiários com a 
CNU nas áreas onde atua subiu de 51 %. em 2014. 
para 79%. em 201 7. 

COMO VÊ O FUTURO DA CNU NO SISTEMA UNIMED? 

Um dos principais objetos de desejo dos 
brasileiros é o plano de saúde. E. para milhões 
de pessoas. Unimed é sinônimo de plano de 
sa úde. Tenho certeza que a Unimed continuará 
na liderança do mercado de saúde suplementar 
devido à força do cooperativismo m édico. à sua 
ca pilaridade nacional e à forte relação desenvolvida 
com as comunidades locais e regionai s. Desafios 
como a alta sinistra lidade. aumento do percentual 
de idosos na população. judicialização da m edicina 
e excessiva regu lação existem para todas as 
operadoras. mas certamente vamos ultrapassa r 
todos estes obstáculos. Algumas evidências 
já mostram isso. Neste ano. o IDSS mostrou a 
solidez das cooperativas da marca e a capacidade 
das nossas cooperativas de tran sformar o atual 
cenário e renovar cada vez mais nossas práticas e 
processos. É por isso que. atualmente. a Unimed 

lidera a transformação do modelo de 
assistência médica no Brasil para 

Atenção Integra l à Saúde. avanço 
essencial para que tenhamos. 

no futuro. um atendimento 
mais racional e eficiente. 
deixando para trás o 
excesso de exames e de 
consultas a diferentes 
espec ia listas. 

ALEXANDRE RUSCHI -
PRESIDENTE DA CENTRAL 

NACIONAL UNIMED 



FUNDAÇÃO UNIMED 

Com atuação direcionada à for
mação profissional de médicos co
operados, dirigentes, gestores e de
mais colaboradores, capacitando-os 
a promover transformações em seu 
ambiente de atuação, a Fundação 
Unimed foi constituída em 1995, 
está sediada em Belo Horizonte 
(MG) e, desde então, já capacitou 
mais de 80.000 alunos em seus cur
sos de pós-graduação (lato sensu e 
MBA, presenciais, de curta duração 
e educação a distância. Trata-se de 
uma instituição sem fins lucrativos, 
que promove o desenvolvimento de 
profissionais de alto desempenho 
na área da saúde a partir de ações 
educacionais e do compartilhamen
to das melhores práticas de gestão, 
contribuindo para o fortalecimento 

de todo o sistema cooperativo. 
A mais recente conquista en -

volve autorização do Ministério da 
Educação (MEC) para o funcio
namento da Faculdade Unimed, 
concedida em agosto de 2016. O 
primeiro vestibular está com inscri
ções abertas. São oferecidos cursos 

__ ....... 
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tecnólogos em Gestão Hospitalar 
e em Gestão de Cooperativas, com 
aulas na modalidade presencial que 
acontecerão na sede da faculdade, 
no bairro Floresta, em Belo Hori
zonte (MG). 

Os números confirmam a ex
pertise: mais de 500 turmas de pós-

11 Menu ínterativo. permíte rápido acesso a notícias. eventos, entrevistas, revista impressa, vídeos e rádio. 
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-graduação, com 4.400 alunos formados; cerca de 800 
turmas de aperfeiçoamento e curta duração realizadas 
em todo o País, com 14 mil formados; mais de 53 mil 
alunos capacitados na metodologia educação a distân
cia, totalizando 540 mil horas de treinamento, sendo 
que apenas o curso 'Cuidadores de Idosos: gratuito 

e a distância, realizado em parceria com o Ministério 
Público do Trabalho em Belo Horizonte e com o Nú
cleo de Geriatria e Gerontologia da Universidade Fe
deral de Minas Gerais, conta com 23 mil matriculados. 
Agregam-se a esses dados, a conclusão de mais de 1.000 
projetos de assessoria. 

COMO A FUNDAÇÃO UNIMED CONTRIBUI PARA 

A EVOLUÇÃO DO SISTEMA UNIMED? 

Tradiciona lmente os médicos se associam para 
trabalhar. começam a fazer pater dos conselhos Fiscal e 
de Administração das Unimeds. assim como da Diretoria 
Executiva. e nesse trajeto alguém sempre se entusiasma. 
mostra pendores e destaca-se na liderança. ascendendo 
à Diretoria Executiva das centrais e confederação. 
Funciona bem em alguns casos. mais ou menos em 
outros. Para favorecer esse processo de desenvolvimento 

de lideranças. o sistema deve se preocupar em 
promover uma formação mais efetiva para 

os médicos. mais direcionada para o 
negócio Unimed. E esse é o papel da 

Fundação: promover a formação. 
espec ialização. aprimoramento 
e qua lificação do futuro gestor. 
A grande conquista é que se 
propõe a fazer isso e faz. 

COMO VÊ O FUTURO 

DA FUNDAÇÃO UNIMED 

NA RELAÇÃO COM O 
SISTEMA UNIMED? 

A capacidade da Fundação 
Unimed foi ampliada com a faculdade. 

tornando possível dar um ordenamento com 
relação ao cooperativismo e à gestão a todo o 
sistema. A meta é se aperfeiçoar e ampliar o 
leque e o portfólio de cursos. O investimento 
vem sendo direcionado a ferramentas de Edu 

cação a Distância. metodologia que pode atin
gir mu itas pessoas por um custo mais baixo. 
com flexibilidade para o estudante administrar 
o conhecimento sobre determinada área. na 
hora que for mais conveniente e ainda sen-
do devidamente certificado. Cada vez mais. a 
fundação será um instrumento importante de 
transformação do sistema para o aumento da 
profissionalização da gestão com as próprias 
lideranças do sistema. para o fortalecimento do 
sistema. O modelo é voltado ao cooperativis
mo. e a fundação está atenta para levar conhe 
cimento para outros públicos e outros ram os 
do cooperativismo. A meta é benefic iar o coo
perativismo como um todo. Para os p róximos 
cinco anos. é c riar uma facu ldade de enfer
magem presencial e depois uma de medicina 
com a grife Un imed e o viés cooperativ ista. Não 
queremos que essas faculdades sejam como as 
que existem. mas uma estrutura mais moder
na. mais plugada nas cooperativas 

EUDES DE FREITAS AQUINO - PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIMED 

~ 

UNIMEI:? BH - INVESTIMENTO EM QUALIDADE E 
INOVAÇAO CRIA MAIOR COOPERATIVA DO SISTEMA 

"A profissionalização da gestão 
da cooperativa propiciou o grande 
crescimento e foi seguida do incen
tivo ao cooperado em participar da 
gestão, em pensar grande. Em pa
ralelo, teve a criação dos serviços 
próprios, que garantiram a assis
tência dos clientes. Aliado a tudo 
isso, o investimento em qualidade 
foi decisivo e é o grande fator para a 
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cooperativa continuar crescendo. 
A Unimed-BH é uma operadora 
de saúde de qualidade e, na mi
nha opinião, isso faz com que ela 
se diferencie e se projete em nível 
nacional em relação a outras ope
radoras''. Essas palavras de Samuel 
Fiam, presidente da Unimed BH, 
resumem 46 anos de história e 
explicam os números desta que é 

a maior cooperativa do Sistema Uni
med. 

A Unimed-BH está presente na 
vida de mais de 1,2 milhão de pesso
as na Grande Belo Horizonte. Conta 
com 5,7 mil médicos cooperados e 
cerca de 4 mil colaboradores dire
tos, atua em 34 municípios e reali
zou 1.397. 757 consultas em pronto
-socorro, 5.633.419 consultas eletivas 



> 

rando a adesão de 5.800 médicos e do 
corpo técnico de colaboradores que, 

via comitês de qualidades, definiram 

os quesitos a serem considerados em 
cada especialidade, fato que lhe dá a 

certeza de que o programa que é sob 

medida está em constante evolução. 

HOSPITAL U NIMED BH - UNIDADE CONTO RNO 

O Selo de Excelência Assistencial 

é importante pilar dessa estratégia, 

pois garante aos prestadores creden
ciados valorização complementar, 

estimulando ainda mais o investi

mento em qualidade, assim como o 
Consultório On-line, ferramenta que 

permite aos médicos solicitarem exa

mes em um sistema integrado com as 
informações dos prestadores. e mais de 145 mil internações em 

2016, período em que registrou fatu

ramento superior a R$ 4 bilhões em 
2016, valor 10,7% superior em rela
ção a 2015, manteve as despesas ope

racionais (aquelas não assistenciais) 

abaixo dos 7%, configurando um dos 
menores índices do mercado. 

À ampla estrutura de serviços 
próprios e mais de 350 prestadores 
credenciados, entre hospitais, clíni

cas, laboratórios, clínicas radiológi

cas e clínicas especializadas, além de 
atendimento de urgência e emergên

cia em todo o Brasil, a cooperativa, 

no final de 2016, dispendeu R$ 88 
milhões na compra deum hospital 

pediátrico, e divulgou investimentos 
de R$ 170 milhões nas obras de um 
novo Hospital próprio em Betim, 

com 300 leitos, e na construção de 

uma nova unidade ambulatorial no 
Barreiro, em Belo Horizonte_ 

QUALIDADE E INOVAÇÃO 

A proposta da operadora é cui

dado ativo, integrado e sustentável, 

com foco na manutenção da saúde. 
Para cumprir sua meta, desenvolveu 

indicadores que estão em contínua 

evolução e colocam a cooperativa na 
vanguarda, pois, "pela primeira vez, 

uma operadora começa a pagar por 

qualidade, pois os indicadores per

mitem que paguemos a mais para 
serviços de qualidade", informa o 

presidente da Unimed-BH. 
"Após três anos desenvolvendo o 

IQA (índice de Qualidade Assisten

cial), estamos ainda no começo e te

mos muito a avançar. A participação 
dos médicos cooperados ajuda muito 

a estabelecer esses quesitos. Também 

temos trabalhado junto aos hospitais 
e discutimos indicados de excelência, 

o que é importante para estabelecer 
qualidade. Quais são os indicadores 

importantes para que no futuro as 

pessoas saibam qual o hospital que 
tem menos infeção, que o resultado 

cirúrgico é melhor, que tenha indi

cadores que favoreçam a escolha dos 
melhores lugares a que elas querem 
ir'; explica Samuel Fiam, comemo-

Como frisa Fiam, todas as rea

lizações resultam do fato de a Uni
med-BH ter inovação em seu DNA. 

"Somos pioneiros na oferta de agen

damento de consultas online e na 
venda de planos de saúde individu

ais pela internet; criamos o modelo 

assistencial Unin1ed Pleno, que une 
à dinâmica da saúde suplementar 

os princípios da Atenção Primária à 

Saúde; mantemos um Centro de Ino
vação e histórico de interação com 

startups, recentemente lançamos um 

programa de inovação aberta com a 
INSEED Investimentos, o Linküne; 

somos parceiros de aceleradoras, já 

realizamos hackathons e estamos 
próximos à Arkmeds, startup de in

ternet das coisas focada na automa

ção de hospitais", informa. 

NÚMEROS DA UNIMED-BH 
• 1.2 milhão de asssociados na Grande Belo Horizonte 

• 5.7 mil médicos cooperados 
• 4 mil colaboradores diretos 

• 350 prestadores credenciados 

• 1.397.757 consultas realizadas em pronto-socorro em 2016 
• 5.633.419 consultas eletivas em 201 6 

• 145 mil internações em 2016 

• R$ 4 bilhões de faturamento em 2016 (valor 10.7% superior a 2015) 
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