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CENTRAL NACIONAL UNIMED
PRINCIPAIS NÚMEROS E RESULTADOS



A cooperativa nacional no Sistema Unimed

UNIMED 
SAÚDE E 
ODONTO 

S/A

UNIMED 
CORRETORA

LTDA

UNIMED 
ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS LTDA

INVESTCOOP

FACULDADE
UNIMED

FUNDAÇÃO
UNIMED 

Propósito de cuidar da saúde do cliente 
como operadora nacional, representando, 
fortalecendo, apoiando e integrando o 
Sistema Unimed.



MAIOR OPERADORA
do Sistema Unimed

1.646
colaboradores

1.733.112
beneficiários

Outubro/2019

+ de R$ 2,8 bilhões foram repassados às 

Unimeds pelo atendimento de clientes.

R$ 566,8 milhões foram destinados para 

pagamento de consultas médicas às sócias. 

75% dos atendimentos ao beneficiários são

realizados pela rede de atendimento das Unimeds.

323
Sócias

9 milhões
de consultas

26 milhões
de exames

202 mil
Internações

Por ano:



Unidades de Negócios

2009

SALVADOR

2010

BRASÍLIA

2014

SÃO LUÍS

2015

SÃO PAULO

2018

MANAUS

BAHIA
(Santo Antônio

de Jesus)

2019

SÃO PAULO

BAHIA
(Feira de Santana, 

Ilhéus e Itabuna)

SOLUÇÃO PARA INSOLVÊNCIA SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA UNIMED



Gestão pautada na 
sustentabilidade, 
transparência e solidez:

Selo ouro da RN 277, que comprova a 
excelência das operadoras.

Apenas 4% das operadoras do país 
têm essa certificação da ANS

ISO 9001:2015, que integra o sistema de 
gestão da qualidade à estratégia do 

negócio

ISO 31.000:2018, selo ouro de referência na 
gestão de riscos

Pioneira entre as operadoras de saúde

Relatório de Gestão e Sustentabilidade Desde 

2010 publicado no modelo internacional GRI



O alto desempenho dos resultados 
permitiu o desenvolvimento de novos 
projetos com foco na sustentabilidade do 
Sistema Unimed.

Resultados em 2019 Jan-Set

5,6 + 35,7%
2018: 4,1

88,4%
+0,2 pp
2018: 88,1%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R$ MM E EM % DO IT)

327,6 | 5,9% +0,2% 
2018: 234,2 | 5,7% 105,6 +16,5%

2018: 90,6

RESULTADO LÍQUIDO (R$ MM)

RESULTADOO OPERACIONAL

RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADOO PATRIMONIAL

IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES

+36,1%171,4105,663,1-9,6
2018: -20,2

2018: 3,6

2018: 52,0

2018: 90,6

2018: 125,9

INGRESSOS LÍQUIDOS TOTAIS (R$ MM) SINISTRALIDADE (% RECEITAS)

12,4

RESULTADO OPERACIONAL (R$ MM)



CUSTOS DA 
SAÚDE NO BRASIL



A judicialização na saúde cresceu 130% entre 2008 e 2017.

A VCMH subiu 17,3% em 2018. Alta da despesa foi impulsionada pela utilização de 
serviços médicos e custo de procedimentos.

Fraudes e procedimentos desnecessários corresponderam a quase 
R$ 28 bilhões dos gastos das operadoras de planos de saúde do país em 2017. 

Estudo da Anahp detectou aumento de 70% na utilização dos serviços entre 2012 e 2017.
Os gastos assistenciais no período subiram R$ 49 bilhões.

Cenário da Saúde Suplementar



Cenário da Saúde Suplementar

162 milhões
atendidas pelo SUS

47 milhões
na Saúde Suplementar

209 milhões
de habitantes no país

A permanência no mercado de empresas sólidas e aptas a garantir as condições 
contratadas é um dos objetivos estratégicos da ANS: 
menos operadoras, contudo empresas com mais solidez financeira.

2011

1.391

2012

1.346

2013

1.276

2016

1.100

2017

1.058

2018

1.034

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE OPERADORAS DE SAÚDE

Fonte: ANS



Regulamentação

Entre as determinações da agência reguladora,
destacam-se algumas que impactam no aumento de custos assistenciais:

RN 313 (11/2012) - Atualização da RN 209 - Provisões Técnicas e 
Margem de Solvência

RN 319 (03/2013) - Negativa de Cobertura por Escrito em no Máximo 7 Dias
RN 321 (03/2013) - Informações sobre Qualificação de Prestadores
RN 323 (04/2013) - Constituição de Ouvidoria
RN 338 (10/2013) - Atualização do Rol de Procedimentos
RN 343 (12/2013) - Regulamentação das NIP´s
RN 349 (05/2014) - Rol de Procedimentos - Neoplásicos
RN 364 (12/2014) - Contrato e Reajuste de Prestadores 

(Regulamentação da Lei 13.003)
RN 365 (12/2014) - Substituição de Prestadores 

(Regulamentação da Lei 13.003)
RN 368 (01/2015) - Acesso às Informações de Estatísticas sobre 

Parto - Partograma
RN 377 (05/2015) - Procedimentos Físicos e Híbridos de Ressarcimento ao SUS

RN 244 (01/2011) - Atualização da RN 17 - Combate à Lavagem de Dinheiro
RN 254 (05/2011) - Adaptação e Migração
RN 259 (06/2011) - Prazos de Atendimento
RN 261 (07/2011) - Atualização do Rol de Procedimentos
RN 264 (08/2011) - Promoprev
RN 256 (08/2011) - Qualificação de Operadoras
RN 275 (11/2011) - Qualiss
RN 277 (11/2011) - Acreditação de Operadoras
RN 279 (11/2011) - Regulamentação dos Artigos 31 e 32 da Lei 9656 -

Aposentados e Demitidos
RN 285 (12/2011) - Portais Corporativos
RN 304 (09/2012) - Nota Técnica de Registro de Produto para Planos Coletivos 

Empresariais
RN 305 (10/2012) - Padrão TISS
RN 309 (10/2012) - Pool de Risco



Regulamentação específica para as cooperativas

O Sistema Unimed tem lutado junto à ANS por uma 
REGULAMENTAÇÃO que respeite as características 
específicas das COOPERATIVAS MÉDICAS.

É necessário reconhecer o COOPERATIVISMO como 
instrumento de INCLUSÃO SOCIAL agregada a 

sustentabilidade socioeconômica.



Como manter nosso grande diferencial 
e obter vantagens de uma concentração com 
a diluição do risco assistencial e da 
composição das reservas?



Número de beneficiários

Em milhões:

Fonte: ANS - Jul/19

Sistema Unimed Concorrentes Mercado



Com quem estamos lidando

Inovação é parte da sua cultura, a Amil foi comprada em 2012 pela americana United Health Group. Capitalizada, 
aposta na verticalização e no atendimento primário, mantendo-se próxima aos beneficiários e reduzindo a 
sinistralidade.

Seu formato de seguradora conta com alta credibilidade de marca e flexibilidade de utilização para o beneficiário.
Investir em comunicação e gestão mais modernas é parte do escopo de atendimento.

Aposta na forte presença digital e inovação para construção de um relacionamento de valor com seu cliente. 
Com apenas 1% dos clientes insatisfeitos, tem a melhor avaliação quanto à eficiência e confiabilidade.

Investidores a veem como uma empresa sustentável a longo prazo. É considerada a operadora 
custo-benefício de algumas regiões, como em São Paulo.

Investe em verticalidade e expansão, tem protocolos rígidos de uso e foco em custo. Atende o necessário, 
com avaliação razoável. 20% de seus clientes estão insatisfeitos.



Para manter a liderança é 
preciso inovar para vencer 
os desafios e fortalecer o 
cooperativismo.



Fortalecimento da marca

Nas praças em que a Central Nacional Unimed atua diretamente, a cooperativa nacional tem promovido iniciativas 
importantes para recuperar a imagem danificada no passado e revigorar a reputação de todo o Sistema Unimed.



Fortalecimento da marca

Não há distinção da marca quando o assunto é cliente. 
O reposicionamento de marca e a entrega de 

mensagens-chaves corretas agem diretamente na 
construção de uma reputação positiva.



Fortalecimento da marca

Pesquisa recente do Instituto Ibero Brasileiro de Relacionamento com o Cliente apontou que a Unimed teve um 
aumento significativo na sua reputação em nível nacional. Isso foi alavancado, sobretudo, pelas regiões Sudeste e 
Centro-Oeste.

Quando questionados sobre o melhor plano de saúde, os entrevistados responderam:

Sudeste:
2018: 25% Unimed
2019: 51% Unimed

No Sudeste, o destaque foi para as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo; no Centro-Oeste, Brasília.

Tanto em São Paulo quanto em Brasília  houve aumento expressivo de citações ao trabalho da Central Nacional 
Unimed.

Centro-Oeste:
2018: 31% Unimed
2019: 62% Unimed+26% +31%

Nacional:
2018: 50% Unimed
2019: 62% Unimed +12%



Desafios a serem superados

Os riscos assumidos pelas cooperativas, por meio da captação de novos beneficiários, suficientes 
para suportar as despesas assistenciais do presente e formar reservas para futuros gastos, possui 
uma saída:

COOPERATIVAS
UNIMED 
OPERADORAS 
de Planos de Saúde 

COOPERATIVAS
UNIMED 
NÃO OPERADORAS 
de Planos de Saúde 

POUCAS
e GRANDES, 
diluindo custos.

FORTES E MUITAS
COOPERATIVAS, 
mantendo a 
capilaridade.



Novas estruturas

Em 2018, para atender uma necessidade da Federação Unimed do Estado da Bahia e 
da Unimed do Brasil nasceu Projeto Bahia, uma reestruturação inédita do Sistema 
Unimed.

As exigências financeiras e regulatórias da saúde suplementar foram decisivas para 
a implementação.

Foram feitas parcerias com as Unimeds Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, 
Itabuna e Ilhéus.

A Central Nacional  Unimed atua nos locais como operadora dos planos de 
saúde, responsável por toda a operação com clientes, rede credenciada e 
atribuições regulatórias. Já as cooperativas Unimed assumiram o papel de 
prestadoras de serviços médicos.

Ampliada, a iniciativa conserva a marca, fortalecer o 
cooperativismo e proporciona sustentabilidade para todo o 

Sistema Unimed.



Cooperação e desenvolvimento

A parceria do Projeto Bahia não se limita à migração das vidas das Unimeds participantes da iniciativa à 
carteira da Central Nacional Unimed.

Seguindo seu propósito de fortalecer, apoiar e integrar o Sistema Unimed, a cooperativa nacional 
compartilha sua expertise e atua junto às cooperativas na elaboração de um Diagnóstico Situacional e 
Plano de Desenvolvimento do Negócio.

As cooperativas não operadoras de planos de saúde agregam novas ferramentas para se fortalecerem e 
oferecerem atendimento de excelência e valor para os médicos cooperados.

Com base no cenário em que se encontram, o Diagnóstico Situacional direciona na definição de novas 
estratégias de governança, gestão e relacionamento com cooperados, fornecedores e clientes.

É necessário que o Sistema Unimed atue com mais união e 
cooperação. A capilaridade é uma vantagem competitiva 

apenas se as cooperativas tiverem sinergia. 



O Plano de Desenvolvimento do Negócio é fundamentado pelo Diagnóstico 
Situacional e contempla a implantação de processos para monitoramento das 
estratégias propostas. Etapas:

• Posicionamento Estratégico do Plano de Desenvolvimento
• Elaboração Plano Estratégico (objetivos, indicadores/metas e planos de ação)
• Implantação Monitoramento da Estratégia
• Desdobramento da estratégia nos macro processos do negócio

I - Diagnóstico 
Situacional

II - Posicionamento 
Estratégico

III e IV - Plano
Estratégico

V - Desdobramento da 
Estratégia nos 

Processos
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Cooperação e desenvolvimento



Atenção Primária à Saúde 
Na era da globalização e das redes sociais, dos algoritmos 
e da inteligência artificial, o maior diferencial está no 
atendimento médico humanizado e personalizado.

Cerca de 80% dos casos de saúde podem ser resolvidos 
nesta instância. Haverá, portanto, expressiva redução de 
consultas, exames e até de procedimentos 
desnecessários, que encarecem os planos de saúde.

Repensar o modelo atual é imprescindível para evitar um 
colapso e depende de uma articulação de todas as esferas 
da sociedade, trazendo desde o poder público até a 
população para o mesmo debate.

Mudança do modelo assistencial



Mudança do modelo assistencial

Atendimento com equipe multidisciplinar: 
• Médico
• Enfermeiro
• Nutricionista
• Psicólogo
• Fisioterapeuta

Diferenciais:
Equipe altamente preparada para acolher e atender os clientes de forma 
integral e resolutiva no que concerne à Atenção Primária à Saúde.



Mudança do modelo assistencial



Verticalização

Nos três últimos anos, o setor apresentou o maior 
crescimento de fusões e aquisições realizadas nos 
últimos 20 anos. Em 2018, ocorreram 52 operações de 
fusões e aquisições no segmento de laboratórios e 
hospitais, o maior já registrado.

Estimativas de mercado apontam que o crescimento 
médio de organizações desse tipo gira em torno de 15% 
a 20%, mesmo em meio à crise econômica, quando as 
organizações brasileiras perderam em torno de 3 
milhões de beneficiários.



Envelhecimento populacional

Pessoas com mais de 65 anos alcançará 15% da 
população já em 2034, ultrapassando a barreira 
de 20% em 2046. Em 2010, estava em 7,3%.

Em 2039, o número de idosos com mais de 65 
anos superará o de crianças de até 14 anos. 
Atualmente, a população com até 14 anos 
representa 21,3% dos brasileiros e cairá para 
14,7% até 2060.

Segundo dados do IBGE, a população brasileira com 
65 anos de idade ou mais cresceu 26% entre 2012 e 
2018.



Mudanças na formação médica

Escola de medicina no mundo



Tecnologia

• Em um futuro bem próximo, as operadoras serão empresas incentivadoras e 
desenvolvedoras de tecnologia da saúde

• No Brasil (2018), existem 263 startups Health Techs referentes a questões 
médicas e de saúde
Liga Insights Health Techs, maior estudo já feito no Brasil sobre startups do segmento

• 72% das organizações de saúde já utilizam inteligência artificial em seus 
assistentes virtuais

• 84% dos executivos da área de saúde acreditam que Inteligência Artificial poderá 
revolucionar a maneira de obter informações e como irão interagir com os 
pacientes

• Operadoras terão de contar com engenheiros genéticos, desenvolvedores de 
software, scanners 3D, nanorrobôs, Inteligência Artificial, apps sofisticados de 
controle de indicadores médicos

• A Medicina terá uma total sinergia entre engenharia, genética, biotecnologia, 
robótica, medicina, enfermagem e outros ramos da saúde.



Telemedicina - Iniciativas do Mercado



NÓS SOMOS O 
COOPERATIVISMO MÉDICO 
BRASILEIRO.

O QUE ESTAMOS FAZENDO 
PARA ISSO?

É PRECISO ASSUMIRMOS O 
PAPEL DE LÍDER QUE SOMOS.



Obrigado!

Alexandre Ruschi

Presidente
(11) 3268 – 7770

aruschi@centralnacionalunimed.com.br


