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Relatório de Gestão 2017

Introdução

Sobre este 
Relatório

O Relatório Anual 2017 apresenta os resultados e as principais 
realizações ocorridas durante o período, permitindo aos nossos 
acionistas e demais interessados conhecerem algumas de 
nossas iniciativas, bem como acompanhar os nossos indicadores 
econômicos e de nossas controladas.

Todas as informações e dados econômico-financeiros aqui 
publicados encontram-se em conformidade com a Lei nº 
6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), seguindo as normas 
vigentes e as práticas brasileiras aplicadas a empresas de 
mesmo perfil societário. 

Além disso, em consonância com a nossa política de 
responsabilidade ambiental, disponibilizamos este relatório 
apenas na versão eletrônica, que pode ser acessada em nossa 
página www.unimedparticipacoes.com.br, no menu Relações 
com Investidores.

Para efeito das publicações das DFs, em função da incorporação da Unimed Participações 
Ltda. pela Unimed Investimentos S/A e posterior alteração de sua razão social para 
Unimed Participações S/A (AGE de 30 de maio de 2017), tendo sido configurada como 
uma nova empresa, as DFs publicadas referem-se ao período de 15 de março a 31 de 
dezembro de 2017.

No entanto, esclarecemos que para efeito de análise gerencial, as informações aqui 
apresentadas, referem-se ao comparativo dos resultados relativos aos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2016 e 2017. 

Ao final deste relatório, é apresentado o Parecer dos Auditores Independentes.

Informações Relevantes:
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Mensagem da
Administração

A MISSÃO DO CONSELHO

A Unimed Participações avança na reestruturação de seu propósito de 
fortalecer seu papel dentro das diretrizes do Sistema Unimed, como parte 
integrante dele, criando oportunidades de negócios e o rentabilizando de 
forma eficiente. A transformação de LTDA. em S/A trouxe essa oportunidade 
de novos negócios, claramente definidos e pactuados no ambicionado 
alinhamento estratégico das instituições nacionais. 

A composição do Conselho de Administração, definida pelo acordo de 
acionistas, garante a participação dos acionistas minoritários, majoritários 
e do conselheiro externo independente, com base no modelo de gestão, e 
estrutura a empresa para seus objetivos.

No seu artigo 2º, afirma literalmente que “o Conselho tem como missão 
proteger e valorizar o patrimônio da Companhia, da Unimed Seguradora e 
demais controladas, maximizando o retorno do investimento. O Conselho 
tem pleno conhecimento dos valores do Sistema Unimed, notadamente 
os princípios do cooperativismo, bem como dos propósitos e crenças dos 
acionistas, zelando pelo seu aprimoramento”.
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Emerson Assis | Presidente do 
Conselho de Administração

Alexandre Bley | Vice Presidente 
do Conselho de Administração

Ao assumirmos a presidência deste 
Conselho, tendo como vice-presidente o 
presidente da Unimed Curitiba, Alexandre 
Gustavo Bley, esse é, precisamente, 
o nosso compromisso: estimular 
os conselheiros a agir, honrando a 
representação de que estão investidos 
pelas Acionistas, contribuindo com 
decisões amadurecidas, para a obtenção 
dos melhores resultados.

Acreditamos nas imensas 
potencialidades da Unimed 
Participações,  dedicaremos nossos 
esforços e conhecimento para que ela 
atinja rapidamente seus propósitos. 
O Comitê Financeiro, indicado em 
conjunto com a Diretoria Executiva e a 
Seguros Unimed, foi o primeiro passo 
concreto nesse sentido, com a criação 
e entrega da Asset Management.

O olhar e o controle das controladas traz 
responsabilidade para o Conselho em 
manter a sustentabilidade da empresa e, 
em especial, para sua maior controlada 
e com relevância a Seguros Unimed.

Os desafios, possibilidades e 
oportunidades são enormes, mas 
esse conselho reúne membros do 
mais alto nível de conhecimento e 
valores cooperativistas.

Agradecemos a diretoria executiva 
pela condução das ações na figura do 
Dr May e Dr José Windsor juntamente 
com seu corpo técnico.
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Mensagem da
Presidência

A empresa para o Sistema Unimed 

Em 2017, foi dada a arrancada do Sistema Unimed rumo a um novo futuro 
de crescimento e conquistas, na certeza de que estamos inaugurando uma 
nova base de alinhamento estratégico, reunindo as instituições nacionais 
em ideias, palavras e, esperamos e acreditamos, em ações.

Nos últimos anos, o Sistema realizou profundas discussões e diagnósticos. 
Agora é a hora de agir. É hora de mostrar que a união cooperativista 
continuará fazendo a força indestrutível do Sistema Unimed, com foco na 
gestão, na inovação e na criação de novos modelos. 

A preservação da liderança no mercado exige que o cooperativismo 
médico seja competitivo. Mantendo imaculada sua doutrina - simbolizada 
pela pirâmide, deve fortalecer a empresa cooperativa - representada pela 
figura de um moderno edifício no estilo corporate. De um lado, o controle 
democrático e, de outro, a gestão do negócio.

A Unimed Participações deu início em 2010 ao processo de mudança de seu 
perfil, após 21 anos de atuação meramente institucional. Foi constituída em 
1989, com o objetivo de ser a “controladora” da então Unimed Previdência 
Privada, hoje Unimed Seguradora S/A, atendendo a legislação da época, que 
somente admitia a existência de companhias de seguros que tivessem um 
sócio controlador, com pelo menos 51% das ações com direito a voto. Em 
1996, ela foi acionada para coordenar aporte de capital à Seguradora. Mas, 
somente em 2010, tornou-se empresa efetiva.
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Sempre em absoluta sintonia com o Conselho Gestor, foi realizado um 
planejamento estratégico, por meio do qual decidiu-se reposicioná-la 
como fomentadora de novos negócios para o Sistema Unimed.

Esta etapa se consolidou este ano, com a alteração societária e o surgimento 
da Unimed Participações Sociedade Anônima, visando à sua consolidação 
como “braço mercadológico” do Sistema. É o “cooperativismo empresarial” 
em marcha.

Atualmente, com 227 acionistas, a Unimed Participações S/A detém 
82,86% do controle acionário da Unimed Seguradora S/A, 70% da Unimed 
Administração e Serviços Ltda. e 99% da Unimed Corretora Ltda. Possui 
ativo total de R$ 841 milhões, tendo registrado crescimento de 13,33% no 
patrimônio líquido no ano.
 
Os benefícios se expressam também no aumento de 174,23% do valor 
patrimonial das quotas/ações acumuladas nos últimos 10 anos. O exercício 
de 2017 fechou com elevação de 15,98% no capital social, que agora supera 
os R$ 392 milhões. 

A Unimed Participações S/A vem se consolidando como empresa de 
investimentos e avança na criação de oportunidades, mediante parcerias 
no mercado e novos projetos, como os que já desenvolve há quatro anos 
nas áreas de Medicamentos Genéricos e de Apoio Laboratorial, em 
programas que estão sendo disponibilizados às Federações e Singulares 
para aplicação em todo o país, agregando valor aos beneficiários na redução 
de custos.

Prepara também novos 
investimentos em recursos 
próprios, em tecnologia e em 
logística. Estruturou, assim, o 
NAU (Núcleo de Atendimento 
Unimed), na Zona Leste da 
capital paulista. Trata-se do 
primeiro projeto resultante 
do alinhamento estratégico 
das principais instituições do 
Sistema, que se somaram a este 
empreendimento coordenado 
pela Unimed Participações e 
hoje operacionalizado pela 
Central Nacional Unimed (CNU).

Em 2018, esta plataforma 
de negócios em construção 
deverá ser significativamente 
impulsionada, ensejando uma 
nova dinâmica de relacionamento 
com o mercado setorial da saúde. Dr. Nilson Luiz May | Presidente
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Perfil UP S/A 
A Unimed Participações no contexto 

do Sistema Cooperativo Unimed

SingularesSingularesSingulares

Sistemas de Sociedades
Auxiliares Unimed

Sistemas de Sociedades
Cooperativas Unimed

Federações FederaçõesFederações 
Interfederativas

Fundação
Unimed

Portal
Unimed

Faculdade
Unimed

Unimed
Participações

Confederações 
Regionais

Central Nacional
Unimed

Unimed
Corretora

Unimed
Seguradora

Unimed 
Administração 

e Serviços

Confederação Unimed 
do Brasil

Sistema Cooperativo Unimed



9

Relatório de Gestão 2017

Nossa História

A Unimed Participações foi criada em 1989, com o objetivo de ser a 
controladora da Unimed Seguradora. Ao longo de sua existência, assumiu 
o controle de outras duas empresas de menor porte: a Unimed Corretora 
e a Unimed Administração e Serviços. 

Com o crescimento dos negócios de suas controladas e a necessidade de 
ampliar o seu papel de investidora e apoiadora do Sistema Unimed, em 
maio de 2017, passou por uma profunda reestruturação de seu propósito 
e, principalmente, de seu modelo de governança ao tornar-se Unimed 
Participações SA, agora revestida de Sociedade Anônima. Nesse novo 
papel, a companhia dá mais um passo no processo de contribuição à 
sustentabilidade do Sistema, configurando-se como uma empresa cada 
vez mais transparente e atrativa para investidores. 

Entre as vantagens da alteração do modelo de Limitada para Sociedade 
Anônima estão permitir aos seus acionistas – Cooperativas Unimed – 
participarem de uma empresa que conta com uma Legislação atualizada;  
constituir Conselhos de Administração de Controladora e Controladas 
estruturados – aplicação de governança adequada; ofertar maior proteção 
aos acionistas minoritários; promover a simplificação dos processos 
deliberativos; gerar dividendos mínimos obrigatório; disponibilizar regras 
claras nas negociações das ações prevista no Estatuto Social; consolidar a 
imagem da companhia frente ao Mercado, propiciando e potencializando 
parcerias estratégias; e captar recursos financeiros interno e externo.
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Organograma
Societário

Unimed Administração 
e Serviços Ltda.

70,03%

Unimed 
Seguradora S/A

82,86%

Unimed 
Seguros Saúde S/A

99,99%

Unimed Saúde 
e Odonto S/A

99,00%

Unimed 
Corretora Ltda

99,93%

Acionistas

227 Sócias 

Unimed Participações S/A

Unimed Seguros
Patrimoniais S/A

99,99%
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Composição
Societária

Unimed Participações S/A

227 Acionistas

20 maiores acionistas representam 
82,48% do capital social

100 menores acionistas representam
1,02% do capital social

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL POR REGIÃO
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Governança
Corporativa

Ética na gestão e agilidade na decisão

Ao ter alterada a sua natureza societária para Sociedade Anônima, a Unimed 
Participações aprofundou sua atuação como empresa efetiva, consolidando assim 
um processo de debate iniciado em 2010, após longos anos exercendo uma função 
institucional. Dessa forma, teve sua missão ampliada, se qualificando para ser a 
empresa de negócios do Sistema Unimed. 

Essa alteração em seu propósito ocasiona uma significativa mudança de cultura, 
pois, tendo sido gerada no ambiente cooperativista, necessita agora desenvolver 
instrumentos para interagir e competir no mercado. Essa transformação é que a 
possibilitará ter controles internos e gerenciar riscos, buscando a sustentabilidade. 
Carrega, por isso mesmo, um duplo desafio: manter preservados os valores que 
nortearam sua origem no cooperativismo, como a ética na gestão, e, ao mesmo 
tempo, incrementar a agilidade nas decisões. 

Isso pressupõe salvaguardar sua imagem e fortalecer a sua reputação, por meio 
de atributos intrínsecos da essência cooperativista; e, paralelamente, desenvolver 
estratégias e ações com agilidade, visando gerar e agregar valor aos acionistas 
nos negócios que realiza, assim como qualquer outra organização empresarial.

A propósito, convém lembrar que o Brasil vive persistente crise na economia, 
motivada pela antítese do exposto acima. A corrupção instalou-se em todos os 
setores públicos e privados, causando prejuízos irreparáveis à imagem do país e à 
fuga de capitais e de investidores internacionais, e interrompendo o ciclo virtuoso 
de alguns anos atrás.
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Pilares Estratégicos da Governança

Em contrapartida, nunca se falou tanto em governança e compliance, ensejando 
nova postura de empresas leais aos seus princípios e desejosas por prosperarem. 

Ao constituir um Conselho de Administração verdadeiramente representativo, 
capaz de garantir a governança e ser responsável pelas decisões estratégicas, 
guiando assim as deliberações operacionais da diretoria, a Unimed Participações 
S/A ingressa nesta nova etapa com segurança e compromisso. Carrega, ainda, uma 
sólida certeza: será peça fundamental na inserção do Sistema Unimed no mercado, 
ofertando serviços e atraindo investimentos dentro e fora do âmbito cooperativo. 

Transparência

Equidade

Prestação
de Contas

Responsabilidade
Corporativa

Mais do que a obrigação de informar é o desejo de disponibilizar para 
as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e 
não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. 
A adequada transparência resulta em um clima de confiança, tanto 
internamente quanto nas relações da empresa com terceiros. Não deve 
restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando 
também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação 
gerencial e que conduzem à criação de valor. 

Os agentes de governança devem prestar 
contas de sua atuação, assumindo 
integralmente as consequências de seus 
atos e omissões.

Caracteriza-se pelo 
tratamento justo de 
todos os sócios e demais 
partes interessadas 
(stakeholders). Atitudes ou 
políticas discriminatórias, 
sob qualquer pretexto, são 
totalmente inaceitáveis. 

Os agentes de governança 
devem zelar pela 
sustentabilidade das 
organizações, visando à sua 
longevidade, incorporando 
considerações de ordem 
social e ambiental 
na definição dos negócios 
e operações.
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Assembleia Geral

Conselho  de 
Administração

Comitê de Governança Corporativa 
e Partes Relacionadas

Comitê de Assuntos Financeiros 

Comitê de Indicação, Avaliação 
de Desempenho e Remuneração

Presidência

Diretoria de Mercado 
e Novos Negócios

Diretoria Administrativa 
e Financeira

Estrutura de 
Governança 

da Companhia
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Nova Gestão
2017 – 2019

Conselho de Administração

Dr. Emerson Assis
Presidente do Conselho 
de Administração
Unimed Santa Bárbara 
D’Oeste/Americana

Dr. Alexandre 
Gustavo Bley

Unimed Curitiba

Dr. Aldo Pricladnitzki
Unimed Vales do 
Taquari e Rio Pardo

Dra. Beatriz Vailati
Unimed Porto Alegre

Dr. Alexandre Augusto 
Ruschi Filho 
Central Nacional Unimed

Dr. Luis Carlos 
Galleano de Melo

Unimed Vale dos Sinos
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Conselho de Administração

Dr. Orestes Barrozo 
Medeiros Pullin
Unimed do Brasil

Dr. Reinaldo Antônio 
Monteiro Barbosa

FESP

Dr. Paulo Pimenta de 
Figueiredo Filho
Unimed Belo Horizonte

Dr. Luís André 
Azevedo Negrelli

Conselheiro Externo

Nova Gestão
2017 – 2019
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Dr. Nilson Luiz May
Diretor Presidente

Dr. José Windsor Ângelo Rosa
Diretor Administrativo-Financeiro 
e de Mercado e Novos Negócios

Diretoria Executiva

Nova Gestão
2017 – 2019
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Comitês 
Técnicos Internos

Atribuições

Com o intuíto de apoiar as decisões do Conselho de Administração e, 
consequentemente, aprimorar o desempenho de suas funções, foram criados três 
Comitês Técnicos Internos, sendo eles: Comitê de Assuntos Financeiros; Comitê 
de Indicação, Avaliação de Desempenho e Remuneração; e Comitê de Governança 
Corporativa e Partes Relacionadas.

Acompanhar e avaliar as atividades de auditoria externa e 
interna, monitorar os riscos de negócios da Companhia e de 
suas Controladas, supervisionar as práticas contábeis e de 
transparência das informações, bem como assessorar o Conselho 
nas deliberações sobre as matérias apresentadas.

Atribuições

COMITÊ DE ASSUNTOS FINANCEIROS:

Assessorar o Conselho nas deliberações relacionadas as 
seguintes matérias: (I) indicação dos nomes dos 02 (dois) 
profissionais que irão a exercer as funções de Conselheiros 
Externos da Companhia, a fim de que, se aprovados por ao menos 
7 (sete) Conselheiros, sejam recomendados aos signatários do 
Acordo de Acionistas da Companhia, para subsequente eleição; 
(II) avaliação do desempenho dos Conselheiros Internos e 
Externos da Companhia e de seus Diretores; e (III) políticas de 
remuneração da Companhia.

COMITÊ DE INDICAÇÃO, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E REMUNERAÇÃO:

Atribuições

Assessorar o Conselho na adoção das melhores práticas de 
governança corporativa e dos mais elevados princípios éticos, 
com a finalidade de otimizar o valor e a rentabilidade da 
Companhia e de suas Controladas, contribuindo para o pleno 
atingimento de seus objetivos e sua perenidade; atuando 
em permanente interação com o Departamento Interno de 
Governança Corporativa, criado para implementar as normas e 
princípios dispostos no Estatuto Social, no Acordo de Acionistas 
arquivados na sede social e nos demais documentos e políticas 
internas da organização.

COMITÊ DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E PARTES RELACIONADAS:

Atribuições de cada Comitê:
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Documentos de Governança:

Canais para contato com os acionistas

• Estatuto Social
• Regulamento Interno dos Órgãos de Administração
• Política de Contratação de Administradores 
• Código de Conduta e Conformidade
• Políticas e Instrumentos para Gestão dos Negócios
• Acordo de Acionistas 

Auditoria Independente 

As demonstrações financeiras da Unimed Participações 
passam regularmente por auditoria externa. 

A equipe de Relações com Investidores pode ser 
contatada por meio do site:
 www.unimedparticipacoes.com.br, 
e-mail ri@unimedparticipacoes.com.br 
e telefones +55 11 3265 9916 | +55 11 3265 9675.

Para ter acesso ao documento, visite o site: 
www.unimedparticipacoes.com.br
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Prioridades
e Perspectivas

Ao assumirmos a diretoria executiva da Unimed Participações S/A, definimos, como 
base da gestão operacional, consolidar as regras de governança e de compliance, 
bem como desenvolver um plano de negócios, alinhado às empresas do Sistema 
Unimed e controladas.

Estamos empenhados na prospecção de novos negócios, na prestação de serviços e na 
captação de recursos, sempre integrando as empresas de modo a fortalecer o Sistema.

A fim de intensificar o relacionamento operacional, especificamente com cada uma 
das Controladas, e tendo em vista que a Unimed Participações é uma empresa 
extremamente enxuta, o seu Planejamento Estratégico prevê um desenvolvimento 
maior da Corretora e da Unimed Serviços, e o compartilhamento operacional com a 
Seguradora, como fundamental para a consecução dos seus objetivos.

Pretendemos dar novo impulso aos programas em andamento, como o de Benefícios 
em Medicamentos Genéricos, em parceria com a EMS, e de Apoio Laboratorial, 
com o Hermes Pardini. Em que pese o sucesso que eles vêm obtendo no Sul, ainda 
carecem de maior divulgação em âmbito nacional. A intenção é buscar maior apoio 
dos dirigentes e criar novas modalidades de aplicação para ambos.



21

Relatório de Gestão 2017

José Windsor Ângelo Rosa  | Diretor Administrativo-
Financeiro, Mercado e Novos Negócios

Na busca de reforçar a capitalização, 
vemos grandes possibilidades na 
empresa de asset management, ainda 
em fase de implantação. Acreditamos, 
ainda, que a Seguros Unimed, pela 
expertise e capital de investimentos, 
reúne todas as condições para promover 
essa gestão dos ativos.

Especificamente em relação à Corretora, 
está em desenvolvimento um projeto 
baseado na criação de “núcleos de 
seguros” nas Unimeds Singulares, a 
serem mantidos por elas, utilizando uma 
plataforma comum e com a Corretora 
sendo o elo com a Seguros.

Nosso objetivo em relação aos serviços 
próprios é inicialmente reconhecer 
as necessidades das empresas do 
Sistema Unimed e as possibilidades de 
composição entre elas, estabelecendo um 
processo que possa ser replicado em nível 
nacional, em diversas áreas geográficas.
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Fatos em
Destaque

Em 2010, houve a decisão de iniciar a promoção de um profundo 
debate sobre o verdadeiro papel da Controladora que, mais do que 
estimular a Unimed Participações a pensar a sua missão, a levou a 
realizar, em 2011, o seu primeiro Planejamento Estratégico, lançando as 
bases para a estruturação de uma rede de negócios e, posteriormente, 
impulsionando a discussão sobre a necessidade da Sociedade 
Anônima.  Após esse longo período de estudos, foi celebrada em 2017 
a alteração do modelo de Limitada para Sociedade Anônima, com a 
aprovação unânime dos presentes na Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada em 30 de maio. Na ocasião, as sócias quotistas – agora 
acionistas – deram pleno aval a todas as propostas ali apresentadas, 
iniciando a construção de uma nova sociedade.

Essa conquista, a direcionou a adotar também uma nova estrutura 
de governança, com a criação do Conselho de Administração, bem 
como dos Comitês a ele relacionados, como relatado no Capítulo de 
Governança Corporativa.

A construção de uma nova sociedade
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Entre as estratégias priorizadas pela Unimed Participações está a 
criação de iniciativas que mantenham o grau de competitividade do 
Sistema Unimed.

Um dos resultados a ser celebrado nesta seara é a inauguração do 
Núcleo de Atendimento (NAU), primeiro projeto nacional, resultante do 
alinhamento estratégico das instituições líderes do Sistema na nova 
gestão iniciada em março.

Além de representar um novo modelo de negócio que passa a 
ser disponibilizado às Unimeds visando à padronização da rede 
de recursos próprios, a implantação do NAU consiste em ofertar 
atendimento de urgências e emergências, bem como realizar um 
controle de gerenciamento de crônicos, com foco na atenção integral 
à saúde, como forma de evitar doenças, reduzindo custos relacionados 
a exames desnecessários e hospitalizações.

Inaugurado primeiro Núcleo 
de Atendimento Unimed (NAU)
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O Núcleo de Atendimento (NAU), situado num antigo imóvel da Unimed 
Paulistana na Zona Leste de São Paulo, foi inaugurado em solenidade 
realizada no dia 12 de abril, com a presença dos presidentes da Unimed 
do Brasil, Central Nacional Unimed e Seguros Unimed, e de lideranças de 
federações e singulares de todo o país.

Outro ponto a destacar é que a sua efetiva operacionalidade cabe à CNU, 
conforme acordo celebrado entre as diretorias da Unimed Participações 
e da Central Nacional Unimed, durante o 34º Simpósio das Unimeds do 
Estado de São Paulo (SUESP), promovido em julho.
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Consolidando uma das diretrizes do planejamento estratégico, 
dois programas mantiveram destaque no exercício de 2017: 
o de Medicamentos Genéricos, em conjunto com a indústria 
farmacêutica EMS, e o de Apoio à Medicina Diagnóstica, que tem 
como parceiro operacional a empresa Hermes Pardini.

Programas em Parcerias

Criado em 2014, o Programa Unimed Benefícios em 
Medicamentos Genéricos, que visa proporcionar uma economia 
real aos beneficiários das Unimeds participantes na compra 
de remédios em farmácias conveniadas, alcançou no período a 
marca de 3,5 milhões de clientes.

Há três anos também vigora a parceria com o Laboratório 
Pardini, com consultoria especializada para as Unimeds que 
almejam criar serviços próprios de diagnóstico, disponibiliza 
soluções em apoio para clínicas e hospitais, incluindo 
assistência técnica. 
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Comunicação
e Tranparência

Manter uma política de comunicação que caracterize a transparência desta gestão 
está entre os compromissos prioritários da Unimed Participações. 

Entre as premissas que nortearam o trabalho nesta seara estão o compartilhamento 
de informações sobre o que a empresa faz, como faz e por que faz junto aos seus 
diversos públicos de interesse – dirigentes de suas controladas e do Sistema Unimed, 
colaboradores, formadores de opinião etc, o estreitamento do relacionamento com 
as partes interessadas e a construção, preservação e fortalecimento da reputação 
e imagem da organização. 

Acompanhe a seguir as principais ações promovidas nesse contexto:

Compartilhamento de informações

Bússola Econômica
Entre os veículos periódicos disponibilizados pela 
Unimed Participações está o Bússola Econômica. 
Considerado a principal publicação impressa 
da organização, esse informativo empresarial 
chegou, em 2017, a sua 16ª edição, destacando 
desde ações políticas e institucionais até 
estratégias adotadas e priorizadas pela 
organização, como a alteração do modelo de 
Limitada para Sociedade Anônima.

NOVA S/A AMPLIA 

FOCO EM NEGÓCIOS

Com a alteração do modelo de Limitada para Sociedade Anônima, a Unimed 

Participações intensifi ca sua atuação no segmento econômico-fi nanceiro.

INFORMATIVO EMPRESARIAL | Nº 16 - OUTUBRO 2017

Dirigentes nacionais no evento “Bússola Econômica”: José Windsor, Alexandre Ruschi, Helton Freitas, 

Orestes Pullin, o palestrante Modesto Carvalhosa e Nilson Luiz May

Conselho de Administração, sob a presidência de Emerson Assis (à direita de May, falando.)

BÚSSOLA

ECONÔMICA
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Newsletter
Para promover uma troca de informações 
mais ágil e eficaz junto aos Acionistas, a 
Unimed Participações disponibiliza, sem 
periodicidade fixa, a versão eletrônica do 
Bússola Econômica.  Ao todo, 12 edições 
dessa newsletter circularam ao longo de 
2017, disseminando os principais fatos e 
ações de forma dinâmica e objetiva. 
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Relatórios 
Um dos principais elementos relacionados às 
informações da Unimed Participações é a publicação 
de relatórios de gestão. Por meio deles, é possível ter 
acesso aos números, conhecer a situação na qual a 
empresa se encontra em determinado período e as 
ações e estratégias priorizadas.  As edições anuais desse 
material é fruto do trabalho conjunto da Assessoria de 
Comunicação com a a equipe técnica da organização.

1

Relatório Anual

GESTÃO CORPORATIVA A 

SERVIÇO DO COOPERATIVISMO

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

Transformação 

e coragem para 

inovar e crescer

Site
Outro importante canal estratégico de comunicação da marca é 
a sua homepage – www.unimedparticipacoes.com.br. Além de 
promover a imagem institucional da Unimed Participações no 
meio virtual, é nesse ambiente, atualizado permanentemente, 
que a organização disponibiliza e mostra ao seu público, de 
maneira prática, eficiente e ágil as principais informações 
inerentes à organização, bem como presta serviço, a exemplo 
da atualização cadastral. 
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Parcerias
Parte das atividades ligadas à assessoria de Comunicação 
refere-se à manutenção e estruturação de contatos 
permanentes com empresas parceiras, visando a padronização 
de dados e informações.

Um exemplo é o relacionamento próximo que mantém com a EMS, 
líder do mercado farmacêutico brasileiro, para afinar os reportes 
à imprensa. Também promove frequentemente encontros com as 
Redes de Farmácias aderentes, visando assegurar uma linguagem 
única na comunicação com os clientes. Procedimento similar 
é preconizado em relação às peças divulgadas no Programa 
Laboratório de Apoio, com o Instituto Hermes Pardini. 

A Unimed Participações atribui grande valor a este alinhamento 
entre parceiras, mediante modelo operacional que se constitui 
em prática inédita no mercado. 

Fonte de informações 
A vocação da Unimed Participações em viabilizar empresas 
e administrar recursos econômico-financeiros de interesse 
do Sistema Unimed, dentro e fora do âmbito cooperativista, 
resulta num relacionamento bastante próximo junto as suas 
coligadas e controladas. Nesse contexto, a sua presença é 
requerida nos eventos promovidos pela Unimed do Brasil 
e pela Central Nacional Unimed, bem como é fonte de 
informações para os principais veículos do Sistema, os quais, 
tradicionalmente, reportam depoimentos e entrevistas do 
presidente da organização. 

Todas essas participações são catalogadas e compõem o 
acervo histórico da UP.
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Agenda de Eventos  
O compromisso de manter a solidez e reputação da Unimed Participações 
passa pelo alinhamento de ações e estratégias, pelo aprofundamento 
das relações e pela disseminação do conhecimento.

Para tanto, ela se fez representar em encontros ligados ao Sistema 
Unimed, bem como realizou reuniões técnicas e institucionais.

Nesse sentido, merece destaque a 5ª edição do seu principal evento, a 
Bússola Econômica, realizada em 27 de julho, no auditório da Unimed 
do Brasil, em São Paulo. Sob a temática “Ideias para a reconstrução 
ética e econômica do Brasil: uma contribuição da Unimed”, o 
palestrante Modesto Carvalhosa, professor e principal formulador 
da alteração do modelo societário da Unimed Participações em 
Sociedade Anônima, discorreu sobre o cenário político e propôs “a 
organização da sociedade para realizar mudanças profundas nos 
fundamentos da estrutura política”. O encontro reuniu cerca de 50 
participantes, entre os quais as diretorias e lideranças das entidades 
nacionais: Unimed do Brasil, Central Nacional Unimed, Seguros 
Unimed e Fundação Unimed.

O calendário de eventos contou, ainda, com iniciativas ligadas 
à representatividade institucional e ao fortalecimento de sua 
plataforma de negócios, por meio das quais a Unimed Participações 
se fez presente em atividades promovidas pelo Sistema, bem 
como nas reuniões regulares dos Conselhos de Administração das 
instituições de cúpula. 

Também participou da Feira de Negócio da Convenção Nacional 
Unimed, com a instalação de um estande, e dos principais encontros 
regionais e estaduais do Sistema Unimed, como o Suergs (SC), Suespar 
(PR), Suesp (SP), Simpósio ES, RJ e MG, nos quais a presidência foi 
convidada a expor em painéis da programação principal. 
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Agenda de Eventos
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Desempenho
nos Negócios

INDICADORES FINANCEIROS 2017  (período de 12 meses)

Destaques Financeiros:1
     Valores em R$ Mil

2016 2017 Variação %

Lucro Líquido 82.990 83.796 +0,97%
Receita de Equivalência Patrimonial
- Consolidado 90.161 96.158 +6,65%

Investimentos - Consolidados 720.739 816.721 +13,32%
Despesas Administrativas 7.880 11.064 +40,41%
Capital Social 338.222 392.307 +15,99%
Patrimônio Líquido (Pl) 726.261 823.097 +13,33%
Valor Patrimonial da Cota (Lote Mil Cotas) 666,18 735,45 +10,40%
Ativo Total 733.731 841.126 +14,64%
Lucro Líquido / Pl (%) 11,43% 10,18% -1,25 p.p.
Lucro Líquido / Capital Social (%) 24,54% 21,36% -3,18 p.p.
Total De Cotas (**em nº) 1.090.182.493 1.119.178.129 +2,66%

INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Para efeito das publicações das DFs, em função da incorporação da Unimed 
Participações Ltda. pela Unimed Investimentos S/A e posterior alteração de sua razão 
social para Unimed Participações S/A, ocorrido em 30 de maio de 2017, tendo sido 
configurada como uma nova empresa, as DFs publicadas referem-se ao período de 15 
de março a 31 de dezembro de 2017.

No entanto, esclarecemos que para efeito de análise gerencial, as informações aqui 
apresentadas, referem-se ao comparativo dos resultados relativos aos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2017. 

Ao final deste relatório, é apresentado o Parecer dos Auditores Independentes.
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(*) Do capital votante (ações ordinárias) a Unimed Participações detém 85,17%.

INVESTIMENTOS 

Análise Financeira: 2016 x 20172
Valor  

% sobre o 
Investimento 

Total da 
Participações

Valor  

% sobre o 
Investimento 

Total da 
Participações

Empresa (em R$ mil) 
dez/16

(em R$ mil) 
dez/17 Variação % 

Unimed 
Seguradora 715.616 99,289% 814.272 99,700% +13,786%

Unimed 
Adm. e Serv. 2.187 0,303% 0 0 -100,00%

Unimed 
Corretora 2.931 0,407% 2.444 0,003% -16,615%

Outros 5 0,001% 5 0,001% 0,00%
Total 720.739 100,00% 816.721 100,00% +13,317

% sobre o capital total em dez/17
Empresa

Unimed Seguradora 82,86% (*)
Unimed Corretora 99,93%

Unimed Adm. e Serviços 70,03%
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No exercício findo em 31.12.2017, a Companhia atingiu Lucro Líquido no montante de 
R$ 83.796 mil, variação 0,97% maior, comparado ao mesmo período do ano anterior 
(R$ 82.990 mil).  Essa conquista tem, fundamentalmente, como base os resultados 
de Equivalência Patrimonial de suas controladas, em especial, do resultado de seu 
principal investimento, a Unimed Seguradora (informações detalhadas no item – 
Resultado Econômico - Financeiro das Empresas Controladas).

OBS.: As variações ocorridas na Unimed Administração e Serviços e na Unimed Corretora serão 
detalhadas no item de cada uma das controladas.

RESULTADO 

LUCRO LÍQUIDO DA EMPRESA - EM R$ MIL

Demonstração do Resultado da Equivalência Patrimonial na Unimed Participações:

2017

2016

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000

83.796

82.990

+0,97%

Empresa Valor (R$ mil) 
dez/16

Valor (R$ mil) 
dez/17 Variação %

Unimed 
Seguradora 89.108 100.565 +12,86%

Unimed
Adm. e Serv. -690 -5.663 -720,73%

Unimed 
Corretora 1.743 1.256 -27,94%

Total 90.161 96.158 +6,65%
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OBS.: Nas depesas administrativas destaca-se o impacto da implementação do novo modelo 
societário como Sociedade Anônima.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

Gráfico das Despesas Administrativas – 2016 e 2017 - (Em %)

2017

2016

0 5.000 10.000 15.000 20.000

17.615

10.601

2017

2016

0 500 1.000 1.500

1.099

786

+66,16% +39,82%

Aplicações Financeiras - R$ Mil Resultado Financeiro - R$ Mil

11,96%

37,11%
50,93%

Tributárias

Direção / Pessoal / Encargos

Gerais Administrativas 

2016 – R$ 7.880 mil
Variação +40,41%

16,46% 24,78%

58,76%

Tributárias

Direção / Pessoal / Encargos

Gerais Administrativas 

2017 – R$ 11.064 mil
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INFORMAÇÕES E VALORES PATRIMONIAIS 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R$ MIL (*)

Evolução Mensal do Valor Patrimonial da Cota/Ação
 Dez/16 a Dez/17 (por lote de mil)

2017

2016

0 200.000 400.000 600.000 800.000

823.098

726.261

+13,33%

P.L. do Mês (R$) Valor da Cota/Ação (R$)

Dez/16 726.260.870,61 666,18
Jan/17 754.616.803,15 629,19
Fev/17 766.352.962,73 702,96
Mar/17 775.628.693,05 711,47
Abr/17 781.654.605,44 716,99
Mai/17 787.425.290,47 722,26
Jun/17 788.737.294,61 723,46
Jul/17 794.853.377,65 729,07

Ago/17 796.854.283,25 730,90
Set/17 798.193.462,48 732,13
Out/17 805.475.927,15 738,81
Nov/17 813.000.986,12 745,71
Dez/17 823.097.453,63% (*) 735,45

(*) A variação verificada no Patrimônio Líquido de Dez (17) deve-se a provisão para 
pagamento de dividendos mínimo obrigatório.
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REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS: 

Evolução Histórica do Valor Patrimonial da Cota/Ação– 2005 a 2017
 (em R$/por lote de mil)

2008

268,19

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

304,51

390,83

448,32

534,76 551,81
585,02 584,59

665,18

735,45%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

+13,54% +28,35% +14,71% +19,28% +3,19% +6,02% -0,07% +13,96% +10,40%

174,23%     RENTABILIDADE NOS ÚLTIMOS 10 ANOS  

Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio (JCP) 

Em 2017, a Unimed Participações optou pelo não pagamento de juros sobre o 
capital próprio aos acionistas, a retenção do valor recebido, a título de JCP, de sua 
principal controlada Unimed Seguradora SA, no valor bruto de R$ 18.725 mil, para 
fazer frente aos futuros investimentos da empresa.

Dividendos

O pagamento de dividendos mínimo obrigatório será deliberado na Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada em 28 de março de 2017.
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PRESTAÇÃO DE AVAIS 

CAPITAL SOCIAL: 

ASSEMBLEIAS REALIZADAS EM 2017

EVOLUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - R$ MIL

Informações Adicionais 3
A Unimed Participações não possui compromissos de avais firmados em 31/12/2017.

Em 25/10/2017, a Companhia promoveu aumento de capital por Incorporação de 
Reservas no montante de R$ 32 milhões, sem a emissão de novas ações; e em 
20/12/2017 o aumento de capital social se deu por meio de Recursos Financeiros, 
no valor de R$ 22 milhões (R$ 0,76 por ação). 
Com os aumentos de capital, expostos acima, o Capital Social da Unimed 
Participações em 30 de dezembro de 2017 passou a ser de R$ 392.306.814,90, 
representado por 1.119.178.129 ações.

Assembleia Nº Data da Realização Objetivo
99ª LTDA 22.03.2018 Aprovação de contas – Exercício 2016
AGE S/A 15.03.2017 Constituição SA: Unimed Investimentos SA

100ª LTDA 30.05.2017 Aprovação da incorporação em AGE 
da Unimed Participações Ltda.

AGE S/A 30.05.2017

Incorporação da Unimed Participações Ltda. 
pela SA, resultando também na alteração 
da razão social, passando a ser Unimed 

Participações S/A.
AGE S/A 20.12.2017 Eleição de Conselheiro Externo e outros 

2017

2016

0 200.000 400.000 600.000

392.307

338.222

+15,99%
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PRINCIPAIS ACIONISTAS
POSIÇÃO ACIONISTA – Base: dezembro/2017 % PART. % PART. ACUMULADO

1 Unimed do Brasil Confederação Nacional 
das Cooperativas Médicas 19,36679% 19,36679%

2 Unimed BH Cooperativa 
de Trabalho Médico Ltda 13,70108% 33,06787%

3
Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos 

de Curitiba e Região Metropolitana
 - Unimed Curitiba

7,17254% 40,24041%

4 Unimed Vitória Cooperativa 
de Trabalho Médico 5,64258% 45,88300%

5 Central Nacional Unimed 
- Cooperativa Central 3,86685% 49,74984%

6 Unimed de Santos Cooperativa 
de Trabalho Médico 3,72471% 53,47456%

7 Unimed Campinas Cooperativa 
de Trabalho Médico 3,62395% 57,09850%

8 Unimed Porto Alegre Sociedade 
Cooperativa de Trabalhos Médicos 3,44608% 60,54458%

9 Unimed do Estado de São Paulo - Federação 
Estadual das Cooperativas Médicas 3,11017% 63,65475%

10 Unimed Goiânia Cooperativa 
de Trabalho Médico 2,74423% 66,39898%

11
Unimed do Estado de 

Santa Catarina - Federação 
Estadual das Cooperativas Médicas

2,39635% 68,79533%

12 Unimed do Estado do Paraná - Federação 
Estadual das Cooperativas Médicas 1,92356% 70,71889%

13 Unimed Cooperativa de Serviços de Saúde 
dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda. 1,87239% 72,59128%

14 Unimed Cuiabá Cooperativa 
de Trabalho Médico 1,63951% 74,23079%

15 Unimed/Rs - Federação das Cooperativas 
Médicas do Rio Grande do Sul Ltda. 1,55085% 75,78165%

16
Federação Interfederativa das 

Cooperativas de Trabalho Médico 
do Estado De Minas Gerais

1,52722% 77,30887%

17 Unimed Nordeste (Rs) - Sociedade 
Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. 1,52115% 78,83002%

18 Unimed Santa Bárbara D'oeste e Americana 
Cooperativa de Trabalho Médico 1,31649% 80,14651%

19
Unimed Mercosul - 

Confederação de Fed. de Cooperativas 
Unimed da Região Sul do Brasil         

1,28356% 81,43007%

20 Unimed Uberlândia Cooperativa 
Regional de Trabalho Médico Ltda. 1,05351% 82,48358%

Demais Acionistas (207 Acionistas) 17,51642% 100,00000%
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UNIMED SEGURADORA S.A.

RESULTADO FINAL – CONSOLIDADO AJUSTADO E POR COMPANHIA (R$ MIL)

Desempenho Econômico-
-Financeiro das Empresas 
Controladas

4

Disponibilizamos a seguir, as informações consolidadas ajustadas (com base nas regras 
contábeis adotadas pelo IFRS) das operações ocorridas entre a Unimed Seguradora, a 
Unimed Seguros Saúde e outros.

O Capital Social de R$ 519.714 mil, somado ao montante de R$ 49.955 mil (em 
aprovação na SUSEP), representa 5.003.523.422 ações nominativas sem valor nominal, 
sendo 3.851.654.797 ações ordinárias e 1.151.868.625 ações preferenciais.

O valor Patrimonial da Ação (lote de mil ações) fechou 2017 com uma valorização de 
11,71% em relação a dezembro de 2016.

2017

2016

0 50.000

+21,67% +6,59% +18,58%

100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

SEGURADORA
44.975

SEGURADORA
36.965

SEGUROS SAÚDE
76.811

SEGUROS SAÚDE
72.059

CONSOLIDADO AJUSTADO
124.144

CONSOLIDADO AJUSTADO
104.692
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REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: UNIMED SEGURADORA S.A.

UNIMED SEGURADORA – VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO (Lote de mil)

Referente ao exercício de 2017, a Unimed Seguradora S.A. deliberou sobre o pagamento 
de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no valor total de R$ 22.000 mil (R$ 
9.725 mil em 2016). Sobre este valor incide a alíquota de 15% de Imposto de Renda 
Retido na Fonte (IRRF), conforme legislação vigente, o qual poderá ser deduzido dos 
dividendos de que trata o Artigo 202, da Lei das S.A.

A Unimed Participações tem a Unimed Seguradora S.A. como principal empresa 
controlada, representando 99,70% de seus investimentos. Desta forma, os resultados 
da empresa são fortemente impactados pelo desempenho da companhia.

Suas atividades são conduzidas por Diretoria própria e seus resultados encontram-
se publicados e disponíveis na própria organização.

+11,71% S/ DEZ/16

2017 197,58

176,862016

70,00 120,00 170,00 220,00
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 RESULTADO FINAL ACUMULADO (R$ MIL)

UNIMED CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

No exercício findo em 31.12.2017, a Unimed Corretora apresentou resultado no 
montante de R$ 1.257 mil (R$ 1.744 mil em 2016), variação negativa de 27,92%, reflexo 
proveniente das variações dos resultados dos contratos de parcerias, que possuem 
como base o número de vidas. 

-27,92%

2017 1.257

1.7442016

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
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A Unimed Serviços, em linha com a Plataforma de Negócios da Unimed Participações, 
foi reativada para atender demandas no segmento de Recursos Próprios e, em 2017, 
inaugurou o Núcleo de Atendimento Unimed (NAU), no bairro do Tatuapé/SP.

Diante do surgimento da hipótese de se estabelecer o primeiro recurso próprio na 
cidade de São Paulo, incumbiu-se a Unimed Participações de liderar as empresas 
integrantes do Sistema Nacional, Unimed do Brasil, C.N.U., UNIMED Seguros e a FESP, 
criando assim um grupo de trabalho para acompanhar o projeto e sua implantação. 
Após algum tempo, a FESP se retirou do projeto e as demais empresas participantes 
definiram pela continuidade do mesmo, resultando na implantação do NAU, nos 
termos e perfil de atendimento definido e aprovado durante a sua concepção. Para 
a sua implantação, o grupo decidiu utilizar-se, naquele momento, da empresa UAS, 
sendo usados os valores do caixa desta empresa. Após várias discussões, a CNU 
solicitou que o projeto fosse cedido a esta, que assumiria a gestão, desenvolvimento 
e implantação da unidade, por sua conta, e providenciaria um acordo operacional com 
a UNIMED Seguros e a Unimed do Brasil. O contrato de cessão foi aprovado pelo 
Conselho Gestor da UNIMED PARTICIPAÇÕES e assinado com a CNU em 06/07/17, 
transferindo-se integralmente a gestão a partir desta data.

2017 -7.210

-631,98%

-9852016

-8.000-10.000 -6.000 -4.000 -2.000 0

 RESULTADO FINAL ACUMULADO (R$ MIL)

UNIMED ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

HISTÓRICO:

No exercício findo em 31.12.2017, a UAS apresentou resultado negativo no montante 
de R$ 7.210 mil (- R$ 985 mil em 2016), variação negativa de 631,98%, reflexo das 
operações na implementação do projeto, conforme mencionado acima.
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Considerações
Finais

Um novo ciclo na história 
da Unimed Participações

São Paulo, 13 março de 2018.

Diretoria Executiva da Unimed Participações S/A

O ano de 2017 se caracterizou como um período de grandes mudanças e inovações 
para a Unimed Participações com a alteração de Limitada para Sociedade Anônima. 
Foi uma conquista árdua, que contou com a força e a colaboração de todos os 
envolvidos. Um êxito que vemos consagrado aqui, no registro da consolidação do 
cooperativismo empresarial.

Esse Relatório contempla ainda um breve panorama das principais estratégias e 
resultados preconizados ao longo do exercício, que refletem as diretrizes macros 
que conduzem ao objetivo maior da organização que é de gerar e gerir recursos 
que contribuam com a sustentabilidade do Sistema Unimed.

Marca, portanto, o início de um novo ciclo na história da Unimed Participações, que 
esperamos seja de grandes conquistas e sólido desenvolvimento.  
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Opinião

Base para opinião

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Unimed 
Participações S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 15 de março 
(data de constituição) a 31 de dezembro de 2017, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Unimed Participações S.A. em 31 
de dezembro de 2017, o desempenho individual e consolidado de suas operações e 
os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o período de 15 
de maço (data de constituição) a 31 de dezembro de 2017, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em 
relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas e o relatório dos auditores 

Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas 
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras.
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Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. 

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. 

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração.

Além disso:
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. 

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas 
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não 
mais se manterem em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada.

Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às 
informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho 
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

São Paulo, 13 março de 2018.

Érika Carvalho Ramos
Contadora CRC 1SP224130/O-0

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6
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EXPEDIENTE
Conselho de Administração

Dr. Emerson Assis - Unimed Santa Bárbara D’Oeste/Americana

Presidente do Conselho de Administração

Dr. Aldo Pricladnitzki - Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo

Dr. Alexandre Augusto Ruschi Filho - Central Nacional Unimed

Dr. Alexandre Gustavo Bley - Unimed Curitiba

Dra. Beatriz Vailati - Unimed Porto Alegre

Dr. Luis Carlos Galleano de Melo - Unimed Vale dos Sinos

Dr. Orestes Barrozo Medeiros Pullin - Unimed do Brasil

Dr. Paulo Pimenta de Figueiredo Filho - Unimed Belo Horizonte

Dr. Reinaldo Antônio Monteiro Barbosa - Federação das 

Unimeds do Estado de São Paulo

Dr. Luís André Azevedo Negrelli - Conselheiro Externo
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