
Estratégias do Intercâmbio 
Nacional – Sala Dirigentes

Encaminhamentos



Cenários do Mercado da Saúde Suplementar

• Unimed do Brasil desenvolver um produto com nome que permita uma diferenciação com a
marca Unimed para concorrer com as empresas que estão vendendo planos de menor valor.

• Plano Nacional vendido e administrado por cooperativa de âmbito nacional. Criar grupo de
discussão para definir as regras de negociação. (revisão da norma derivada 13)



Insuficiência de rede no Intercâmbio Nacional

✓ Manter as regras atuais constantes no MIN e demais regimentos do Sistema Unimed que tratam sobre as
obrigações das Unimeds na disponibilização da rede para o intercâmbio.

✓ Nos casos excepcionais permitir atuação fora das regras de intercâmbio, após análise de grupos técnicos
com apoio das Federações e deliberação do Conselho Confederativo.

✓ Permitir que outra operadora do Sistema Unimed opere nas regiões com insuficiência de rede e faça o
credenciamento de prestadores para atender aos beneficiários de intercâmbio. A Federação na primeira
instância é a responsável por assumir o credenciamento da rede. Uma vez que a Federação não tenha
condição de assumir, a Unimed do Brasil indicará qual a Unimed que irá operar na região.

✓ Unimed do Brasil definir grupo para discussão com as Federações do processo para atendimento por
meio da tele assistência à distância.



Tabelas referência para o Intercâmbio Nacional

➢ Estabelecer tabela teto para diárias e taxas para a rede própria considerando qualificação hospitalar
atribuída pela Unimed do Brasil.

➢ Para a rede credenciada manter a regra atual na qual os valores pagos deverão ser os mesmos cobrados
no intercâmbio. Não pode haver duas tabelas, uma para cliente local e outra para cliente de
intercâmbio.

➢ Cláusula de confidencialidade contratuais não poderão impedir o acesso das Unimeds às condições de
negociação, uma vez que o intercâmbio é parte integrante do contrato.

➢ Unimed do Brasil em conjunto com a CNU, realizar treinamentos e preparação de equipes de
negociadores com a rede hospitalar.



Inadimplência no Intercâmbio Nacional

➢ Todas as singulares devem fazer parte da Câmara de compensação Nacional a partir de
janeiro/2020.

➢ As regras de inadimplência serão aquelas constantes no Regulamento da CNCL.
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