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INTRODUÇÃO
Sobre este Relatório
102-1, 102-45, 102-50, 102-54
O Relatório Anual de 2018 é parte do processo de comunicação dos resultados e 
das principais realizações da Unimed Participações S/A ocorridas entre o período 
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, objetivando manter os acionistas e 
demais partes interessadas da empresa a par dos projetos em andamento e ou 
em discussão, bem como os indicadores econômicos e financeiros de nossas 
Controladas.

Reflexo de um processo de melhoria contínua e de aprofundamento das práticas 
de sustentabilidade, essa edição segue, pela primeira vez, as diretrizes da Global 
Reporting Initiative (GRI) em sua versão Standards: opção essencial. 

Isso porque, anualmente, nos empenhamos em informar nossos resultados de forma 
cada vez mais clara e integrada, materializando, assim, nosso compromisso com a 
transparência.

Outro ponto a destacar é que esse documento segue as normas vigentes e as 
práticas brasileiras aplicadas às empresas de mesmo perfil societário ao apresentar 
todas as informações e dados econômico-financeiros em conformidade com a Lei 
nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). 

Aqui também se encontram ilustrados os resultados financeiros de nossas Controladas 
ou de organizações nas quais temos participação acima de 10%, como a Unimed 
Seguradora S/A, a Unimed Corretora de Seguros Ltda e a Unimed Administração e 
Serviços Ltda. 

As Dfs são publicadas e disponibilizadas no site da Unimed Participações S/A (www.
unimedparticipacoes.com.br). Nesta mesma página disponibilizamos a versão 
eletrônica deste Relatório, no menu Relações com Investidores, em consonância com 
a nossa política de responsabilidade ambiental.

102-32 
O relatório de sustentabilidade é aprovado pela Diretoria Executiva, Conselho de 
Administração e Assembleia Geral de Acionistas.

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 (AGE de 30 de maio de 
2017), tendo sido configurada como uma nova empresa, as DFs de 2017 
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 2018 e 2017 (comparativo de 
12 meses). 

Ao final deste relatório, é apresentado o Parecer dos Auditores Independentes.
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102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46

Pela primeira vez, a Unimed Participações passa a seguir as normas da Global Reporting Initiative (GRI) 
em seu Relatório Anual. De acordo com os requisitos dessa organização internacional, está previsto, 
como parte da metodologia de relato, a definição dos temas materiais da empresa.

Esse processo foi conduzido com apoio de uma consultoria externa e ocorreu no período de dezembro 
de 2018 a janeiro de 2019. Nesta etapa, também foram analisados documentos internos e estudos 
setoriais que apoiaram no mapeamento de tendências do setor e na identificação do contexto de 
sustentabilidade. 

Foram envolvidas categorias de stakeholders prioritárias para a empresa: Colaboradores, Diretoria 
Executiva, Acionistas, Fornecedores e Conselheiros. A identificação e seleção desse público baseou-se 
na proximidade e importância das partes interessadas para a Unimed Participações.

O engajamento para a definição da materialidade incluiu entrevistas presenciais com o público interno 
e externo, além de uma pesquisa online que foi direcionada para todos os acionistas. O questionário 
foi enviado a um total de 500 participantes, representando 225 organizações, e houve um retorno de 
37 respostas completas.

Além do engajamento com as partes interessadas para definição da materialidade, a Unimed 
Participações possui outras iniciativas para envolver seus principais públicos, como Reuniões de 
Acionistas e Assembleia de Acionistas, que estão detalhadas no item Comunicação e Transparência 
deste Relatório.

Como resultado do processo de consulta com stakeholders, foram definidos oito temas materiais que 
irão direcionar este documento, assim como a gestão de sustentabilidade da Unimed. 

Processo de Materialidade 
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102-14
Temos a satisfação de entregar o presente Relatório no formato GRI, atendendo, 
desta forma, um requisito da moderna administração.

As ações do ano de 2018 foram de consolidação e de estruturação estratégica.

Houve a constituição, em conjunto com a Unimed Seguradora, de uma nova empresa 
de investimentos, que foi consolidada no fim do exercício, sob o nome de Investcoop 
Asset Management.

Ocorreu também a estruturação de um novo modelo operacional da antiga Corretora, 
que vem sendo desenvolvido para a efetiva atuação, por meio de um cronograma 
estabelecido para funcionar a partir de 2019.

O projeto lançado no ano anterior denominado NAU - Núcleo de Atendimento 
Unimed foi reconstituído sob nova modalidade: o início do processo foi capitaneado 
pela Unimed Participações na Zona Leste de São Paulo e a operação efetiva passou 
para a CNU – Central Nacional Unimed, responsável pela gestão. 

Mensagem da 
Administração

Estratégia e Governança

Reunião do Conselho de Administração
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Dentro da linha estratégica, houve a consolidação do modelo de Governança da Unimed Participações, 
definindo o real papel do Conselho de Administração, como empresa Controladora, frente ao papel 
do Conselho de Administração de sua principal empresa Controlada. 

Outro ponto importante foi a concretização dos Comitês de Assuntos Financeiros; de Indicação, 
Avaliação de Desempenho e Remuneração; e de Governança Corporativa e de Partes Relacionadas. 
Todos já desenvolvendo suas sistemáticas de trabalho e acompanhamento, como suporte para as 
decisões do Conselho e da Diretoria Executiva.

Foi realizado, ainda, um trabalho junto a uma assessoria contratada, por meio do qual foi estabelecido 
um direcionamento estratégico. Para 2019, há o grande desafio de criar metas e resultados, visando 
ampliar o portfólio de empresas Controladas.

O foco principal é o desenvolvimento do conceito da sustentabilidade, abordando a garantia de 
direitos sociais, direitos humanos e questões ambientais. Especificamente na dimensão ambiental, a 
relevância dos processos de conscientização, mudança de hábitos e preservação do meio ambiente 
implica na transformação da cultura da empresa. Justamente por isso é que adotamos a publicação 
do presente Relatório no modelo GRI, motivados pelas propostas das unidades específicas por uma 
melhor transparência no processo de gestão.

Conselho de Administração
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Mensagem da 
Presidência

Gerando Valor às Unimeds



Re
la

tó
rio

 d
e

 G
es

tã
o

 2
0

19

9

102-14

Em 2018, a Unimed Participações continuou exercendo seu papel de buscar novos negócios para o 
Sistema Unimed. Além da prospecção, são feitas análises e verificações das condições, bem como 
formação de equipes. Concluindo-se que as condições são favoráveis, é realizada a entrega para a 
administração da Unimed local. A finalidade é trazer novos recursos financeiros, gerando e agregando 
valor, em resumo, resultado à suas sócias.

O processo de transformar a Unimed Participações de Companhia Limitada (Ltda) em Sociedade 
Anônima (S/A), em 2017, depois de três anos de discussões, foi motivado pelo desafio da inovação, 
tendo em vista a possibilidade de se trabalhar numa área maior que é a sociedade anônima, 
redefinindo também o próprio escopo da sociedade cooperativa frente à sua dimensão empresarial. 

Após ouvir, com atenção e respeito, os Conselhos e as comissões específicas, houve a contratação 
do escritório especializado em Direito Societário do respeitado professor Modesto Carvalhosa, como 
responsável legal pela restruturação empreendida e a concretização da mudança.

No presente Relatório, alguns números ilustram o desempenho recente da Unimed Participações, 
que contempla, atualmente, 225 acionistas. Possui ativo total de R$ 991 milhões, tendo registrado 
crescimento de 16,41% no patrimônio líquido no ano. Os benefícios se expressam também no aumento 
de 206% do valor patrimonial das quotas/ações acumuladas nos últimos 10 anos. O exercício de 
2018 fechou com elevação de 21,74% no capital social, que agora supera os R$ 477 milhões. 

Para o período que se inicia, a Unimed Participações S/A acelera a implantação de sua nova Corretora 
e reforça o posicionamento como um “centro de inteligência de novos negócios”, tendo como objetivo 
gerar valor para o Sistema Unimed.

A Unimed Participações entende a sustentabilidade em seu conceito amplo, contemplando aspectos 
sociais, econômicos e ambientais, constituindo-se como uma base estruturada para a organização. 
Atualmente há critérios específicos para investimento dispostos em procedimentos internos da 
companhia, mas há campo para se avançar nesse aspecto.

Sempre mantendo o foco na gestão, na inovação e na criação de novos modelos, promovendo um 
ambiente interno de permanente diálogo entre a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração, 
com apoio das equipes técnicas e consultorias, a Unimed Participações S/A irá comemorar, no mês de 
outubro de 2019, seus 30 anos de fundação.

Dr. Nilson Luiz May 
Presidente
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PERFIL UP S/A 
A Unimed Participações no Contexto 
do Sistema Cooperativo Unimed
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102-2 ,102-5

Há 30 anos surgia, na cidade de São Paulo, a Unimed Participações para 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 ou 
grupo de controle, com pelo menos 51% das ações com direito a voto. 

Com o passar dos anos, a empresa assumiu o controle de duas outras organizações de menor porte: 
a Unimed Corretora e a Unimed Administração e Serviços.

Sua missão inicial era representar os interesses das cooperativas e do Sistema Unimed junto às 
Controladas na condução dos negócios. Atuando, assim, de forma a sustentar as necessidades de 
capital das empresas Controladas, captando recursos e acompanhando suas performances, sempre 
em busca de otimizar a rentabilidade dos investimentos das sócias.

Em 2010, deu-se início a um profundo debate sobre o verdadeiro papel da Controladora que, além 
de fazer a Unimed Participações repensar sua Missão, Visão e Valores, a levou a realizar, em 2011, 
o seu primeiro Planejamento Estratégico, por meio do qual efetivou-se o compromisso de estruturar 
uma rede de negócios e, posteriormente, impulsionou a discussão sobre a necessidade da Sociedade
Anônima. Iniciativa esta que resultou, em maio de 2017, na alteração do modelo de Limitada para 
Sociedade Anônima. E mais do que isso: vem possibilitando as suas acionistas – Cooperativas 
Unimed – participarem de uma empresa que conta com uma Legislação atualizada.

Além de proporcionar vantagens como a constituição de Conselhos de Administração de Controladora 
e Controladas estruturados – aplicação de governança adequada; oferta de maior proteção às 
acionistas minoritárias; simplificação dos processos deliberativos; geração de dividendos mínimos 
obrigatórios; disponibilização de regras claras nas negociações das ações prevista no Estatuto Social;  
consolidação da imagem da Companhia frente ao Mercado, propiciando e potencializando parcerias 
estratégias; e captação de recursos financeiros interno e externo.

102-6, 102-7
O escopo da Unimed Participações é composto por suas atividades em todo o território nacional 
com foco na área de Saúde, objetivando agregar valor (direta ou indiretamente) ao Sistema Unimed 
(Singulares, Federações, etc.), por meio de suas empresas Controladas, parcerias estratégicas, 
produtos e/ou serviços potenciais.

A Unimed Participações possui participação societária nas seguintes empresas: Unimed Seguradora 
(82,86% - Seguros); Unimed Corretora de Seguros (99,93%); Unimed Administração e Serviços 
(14,25%) e Investcoop Asset Management (1% - Gestora de Carteiras de Investimentos).

NOSSA HISTÓRIA
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NOSSA ESTRUTURA
102-8, 102-41

A Unimed Participações possui oito colaboradores, contratados em período integral, dedicados para 
as atividades da organização. Conta, ainda, com o apoio de algumas áreas de suporte que estão 
na estrutura de sua principal Controlada, a exemplo de Recursos Humanos, Compliance, entre outras.

¹Não há empregados que trabalham meio período. Não há empregados próprios com Contrato por Prazo 
Determinado ou Temporário. 
²Todos os empregados próprios com Contrato por Prazo Permanente ficam localizados na região Sudeste.
³Não houve variações significativas no número de funcionários. Os dados foram extraídos dos controles da 
empresa.
⁴ 100% dos colaboradores são cobertos por acordos de negociação coletiva.

Para fazer frente às suas responsabilidades, a Unimed Participações S/A está em processo de 
implementação de nova estrutura operacional e financeira, de forma a possibilitar receitas próprias 
para investir na qualificação de suas atividades, programas e equipes.

Além dos funcionários próprios, a organização possui terceirizados que atuam em áreas de suporte, 
utilizando o modelo de compartilhamento com a Unimed Seguradora (Controlada da Unimed 
Participações), nas áreas de Limpeza, Suporte em TI, Jurídico, Manutenção, Arquivo Morto, entre 
outras. Há ainda cinco terceirizados que atendem as áreas: Jurídica, Comunicação, Controladoria, 
Negócios e Planejamento Estratégico.

102-9 
A Unimed Participações possui diversos tipos de fornecedores, voltados para área de Infraestrutura 
e Consumo para abastecimento de atividades administrativas (material de escritório, equipamentos, 
etc.). Hoje, na base há disponível em torno de 1000 fornecedores acionados conforme demanda, 
sendo que os principais estão localizados na região Sudeste, mais especificamente no estado de 
São Paulo.

Total de empregados por 
tipo de emprego e gênero¹ ² ³ ⁴

N° de Empregados Próprios - 
Tempo Integral

5 3 8

Masculino Feminino Total

2018Item de divulgação 102-8
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NOSSOS VALORES
102-16 

Em 2018, a Unimed Participações S/A conduziu a revisão do seu planejamento estratégico para o ciclo 
2018-2021, incluindo a definição de Missão, Visão e Valores. 

Para a sua formulação, foram realizadas entrevistas (individuais) e reuniões com o Conselho, Diretoria 
e Colaboradores da Unimed Participações, totalizando em torno de 20 pessoas. Também ocorreram 
reuniões com as signatárias do Acordo de Acionistas, anteriores às Assembleias Gerais, e Reunião de 
Sócios, além de outros temas identificados como de deliberação estratégica (20 maiores acionistas - 
representam 82,96% do quadro acionário). 

Ao fim deste processo, que incluiu amplo engajamento dos Colaboradores e da Administração, a 
organização reestruturou sua Missão, Visão e Valores.

MISSÃO
“Apoiar a sustentabilidade do Sistema Unimed mediante a gestão das práticas de Governança das 
Controladas, atuando como gestora de negócios consistentes, tanto na valorização dos ativos das 
acionistas, como na distribuição de dividendos.”

VISÃO 2021 
“Ser reconhecida pelo Sistema Unimed como a melhor opção de investimento para suas acionistas; 
por meio de seu portfólio de participação em negócios diversificados e complementares às demais 
empresas.”

VALORES
• Princípios Cooperativistas; 

• Ética e Transparência;

• Compromisso com as Acionistas;

• Excelência Técnica.

A Unimed Participações possui Código de Conduta e Conformidade, aprovado pelo Conselho de 
Administração.
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ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO 
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COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL POR REGIÃO
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103-1, 103-2, 103-3 
A Unimed Participações S/A adotou a prática de políticas de gestão, buscando 
aperfeiçoar a boa governança e compliance, mediante disponibilização e atualização 
permanente de informações sobre as atividades da empresa, fortalecendo seu 
posicionamento junto às Sócias e ao Sistema Unimed.

No processo de transição para S.A. foi contratada uma consultoria externa que 
apoiou na revisão da estrutura de Governança da Unimed Participações. Com essa 
análise, estão previstos ajustes para o próximo ciclo.

Um dos objetos de estudo da empresa é a unificação dos Conselhos da Controladora 
e de sua Controlada Seguros Unimed, com o intuíto de evitar a duplicidade de 
decisões, harmonizar as relações e a dinâmica de reuniões e transmitir ao Sistema 
a imagem de pleno alinhamento, tornando mais ágeis os processos decisórios e 
operacionais.

A estrutura de governança é baseada em quatro pilares: transparência, equidade, 
prestação de contas e responsabilidade corporativa. 

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

Estrutura de Governança e 
Processos de Tomada de Decisão
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102-18, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 102-26

Transparência: 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.

Equidade: Caracteriza-se pelo tratamento justo de todas as sócias e demais partes interessadas 
(stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias sob qualquer pretexto são, na definição dos 
negócios, totalmente inaceitáveis.

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

Responsabilidade corporativa: 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.

A estrutura de governança é composta por três Comitês: Assuntos Financeiros; Indicação, Avaliação 
de Desempenho e Remuneração; e Governança Corporativa e Partes Relacionadas. Há, ainda, uma 
cadeira de um Conselheiro Externo de Governança. Isso evidencia a preocupação da empresa em 
garantir uma estrutura adequada.

Os tópicos associados a temas econômicos são de responsabilidade do Comitê de Assuntos 
Financeiros. Na ocorrência de questões relacionadas a assuntos ambientais e sociais, como a 
validação do relatório de sustentabilidade, o tratamento ocorre no âmbito da Diretoria Executiva e 
do Conselho de Administração. 
 
Em função da reestruturação da Companhia, o Conselho de Administração e os Comitês têm se 
reunido com uma frequência maior ao definido em regimento.

A Unimed Participações possui auditoria independente externa que avalia os principais pontos de 
controle e governança.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DA COMPANHIA



Rela
tório

 d
e

 G
estão

 20
19 18

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Beatriz Vailati
Unimed Porto Alegre

Alexandre Augusto 
Ruschi Filho
Central Nacional Unimed

Orestes Barrozo 
Medeiros Pullin
Unimed do Brasil

Aldo Pricladnitzki
Unimed Vales do Taquari 
e Rio Pardo

Luis Carlos Galleano de Melo 
(representante dos acionistas 
minoritários)
Unimed Vale dos Sinos

Alexandre Gustavo Bley
Unimed Curitiba

GESTÃO 2017 – 2019 

Reinaldo Antônio 
Monteiro Barbosa
FESP

DIRETORIA EXECUTIVA

Nilson Luiz May
Diretor Presidente

Luís André Azevedo 
Negrelli
Conselheiro Externo

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

Samuel Flam
Unimed Belo Horizonte
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O Conselho é composto pelo número de membros previsto no Estatuto Social, todos com prazo de 
gestão de 2 (dois) anos, sendo admitida a reeleição. A próxima eleição será em Abril de 2019.

O Presidente do Conselho de Administração não exerce funções executivas na Unimed Participações 
e também preside a Unimed Santa Bárbara d’Oeste. 

O Conselho de Administração é eleito por meio de votação durante a Assembleia Geral de Acionistas. 
Entre os membros do Conselho é realizada uma segunda eleição na qual são definidos o Presidente, 
Vice e membros dos Comitês. A indicação para conselheiros é feita de acordo com a capacidade 
técnica e percentual das acionistas.

A contratação do Conselheiro Externo é realizada em conformidade com a Política de Contratação de 
Administradores, que prevê a admissão de conselheiros externos. Ainda há uma cadeira externa de 
Novos Negócios prevista para ser ocupada a partir de 2019.

Segundo o Acordo de Acionistas, estabelecido na Unimed Participações, as acionistas signatárias 
são envolvidas nas tomadas de decisões na ocorrência de temas relacionados às deliberações 
assembleares ou matérias que entendam que não é de deliberação, mas de seus interesses. Dessa 
forma, são convocadas conforme demandas do Conselho de Administração da Unimed Participações.

Em 2018, a Unimed conduziu, com apoio de uma consultoria externa, a revisão do planejamento 
estratégico que incluiu a definição da  Missão, Visão, e Valores. Este processo contou com amplo 
envolvimento da organização, sendo realizadas entrevistas individuais com os membros do Conselho 
de Administração e recebidas manifestações nas suas reuniões até a aprovação da proposta final.

Conflitos de interesse
Nas convocações das reuniões de Conselho ou nas reuniões prévias das signatárias do Acordo de 
Acionista, quando da identificação de temas que suscitem conflitos de interesses, há a aplicação das 
disposições legais e estatutárias. Para estas hipóteses se utiliza o conhecimento técnico específico do 
conselheiro externo de Governança. 
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• COMITÊ DE INDICAÇÃO, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E REMUNERAÇÃO: 
MEMBROS: Emerson Assis, Alexandre Augusto Ruschi Filho e Orestes Barrozo Medeiros Pullin.

• COMITÊ DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E PARTES RELACIONADAS
MEMBROS: Luís André Azevedo Negrelli, Beatriz Vailati, Aldo Pricladnitzki e Samuel Flam

• Assessorar o Conselho nas deliberações relacionadas com 
as seguintes matérias: (i) indicação dos nomes dos 02 (dois) 
profissionais que virão 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.

• Assessorar o Conselho na adoção das melhores práticas 
de governança coorporativa e dos mais elevados princípios 
éticos, com a finalidade de otimizar o valor e 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 Companhia.

COMITÊS TÉCNICOS INTERNOS
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.

ATRIBUIÇÕES DE CADA COMITÊ:

• COMITÊ DE ASSUNTOS FINANCEIROS
MEMBROS:  Alexandre Gustavo Bley, Reinaldo Antônio Monteiro Barbosa, Luis Carlos Galleano de Melo  
e Luís André Azevedo Negrelli.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES

102-22

• 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. 
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CAPACITAÇÃO E DESEMPENHO
O regulamento interno dos órgãos de administração, em vigor desde 2018, prevê a responsabilidade 
dos Comitês pela avaliação de seus membros. Cabe ao Coordenador de cada Comitê a elaboração 
do relatório anual.

A Unimed Participações possui um Comitê de Indicação, Avaliação de Desempenho e Remuneração. A 
Política de Remuneração dos Órgãos de Gestão está prevista para ser aprovada em 2019.  

Para aprimorar o conhecimento do Conselho de Administração, o Conselheiro externo, responsável 
pela cadeira de governança, realizou um treinamento, em 2018, com enfoque na estrutura de 
governança e papeis entre a Controlada e a Controladora. Essa capacitação contou com a presença 
dos membros do Conselho de Administração, além da Diretoria Executiva da Unimed Participações.

Na temática de Educação Executiva em Governança Corporativa, também foi realizado no período 
um workshop estruturado pela área de Gestão de Riscos da Seguros Unimed. Neste treinamento 
estiveram presentes os membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e colaboradores 
da Unimed Participações.

DOCUMENTOS DE GOVERNANÇA:
•  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 

102-27, 102-28
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PERSPECTIVAS 
FUTURAS

A Unimed Participações S/A busca se consolidar como uma “Central de Inteligência 
de Novos Negócios”.

A prospecção de novos negócios constitui inspiração e atuação continuada da 
Unimed Participações, visando à montagem da plataforma de negócios da S/A. A 
transformação de Companhia limitada para sociedade anônima representa o 
marco institucional-mercadológico da empresa, verificando-se alguns resultados 
concretos, encabeçados pela implantação, por meio da Controlada Seguros Unimed, 
da INVESTCOOP - primeira Asset Management do Sistema.

Com a revisão do PE, foram definidos critérios para novos projetos, mantendo-
se uma ligação intrínseca com a área de saúde e o interesse das Unimeds. Para 
consecução destes objetivos foi previsto a estruturação de uma área de Mercado e 
Novos Negócios com foco na diversificação do portfólio. 

A organização prevê para 2019, a captação de recursos para fazer frente aos 
investimentos esperados em novos negócios.

UP-4 

IMPLEMENTAÇÃO DO PORTFÓLIO 
DE PROJETOS
Em 2018, atingimos 60% de implementação do portfólio de projetos da Companhia, 
conforme expectativa para o ciclo. Foram concluídas as etapas de definição do pool 
de projetos e de priorização do portfólio, sendo que a conclusão deste processo 
está prevista para até dezembro de 2019.

UP-5 

ÍNDICE DE SUCESSO DOS PLANOS 
DE NEGÓCIO
A Companhia implementou quatro projetos dentro de seu portfólio. Dentre estes,  três 
atingiram os resultados esperados (Apoio Laboratorial, Programa de Medicamentos 
Genéricos e Governança Corportiva) e um precisou reajustar os valores inicialmente 
estabelecidos (Unimed Corretora).

103-1, 103-2, 103-3 

Diversificação do Portfólio e 
Inovação em Produtos e Serviços
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FATOS EM 
DESTAQUE

Criados os Comitês 
Na primeira reunião do Conselho, em fevereiro de 2018, foi definida a composição 
e os participantes dos Comitês de Assuntos Financeiros; Indicação, Avaliação de 
Desempenho e Remuneração; e Governança Corporativa e Partes Relacionadas, que 
passaram a realizar reuniões periódicas, visando acelerar a análise e implantação 
de projetos.

Novo conselheiro indicado
Ainda no primeiro semestre houve uma substituição no Conselho de Administração, 
assumindo o conselheiro Samuel Flam, presidente da Unimed BH, no lugar de Paulo 
Pimenta, que havia deixado a diretoria da referida Singular para atuar junto à 
Cooperativa de Crédito Credicom.

Núcleo de Atendimento Unimed (NAU)
Inaugurado em 2017, o Núcleo de Atendimento (NAU), primeiro projeto resultante 
do alinhamento estratégico das instituições nacionais, teve o seu primeiro ano 
de operações reavaliado, a fim de cumprir com viabilidade a sua função, sob 
administração da Central Nacional Unimed (CNU).

Aumento de capital
Em reuniões no final do ano, o Conselho de Administração analisou e aprovou a 
homologação do aumento de capital, no valor de R$ 41,5 milhões (100% valor 
chamado), com o objetivo de atender à capitalização de sua Controlada Seguros 
Unimed. Com o incremento, o capital social da Unimed Participações foi elevado para 
R$ 477 milhões.

Parcerias de negócios 
O ano de 2018 marcou a consolidação da estratégia de parcerias no desenvolvimento 
de produtos e serviços. Este é o norte para ampliar a atuação da Unimed Participações 
na busca de soluções que contemplem as necessidades do Sistema. O Programa 
Unimed/EMS - Medicamentos Genéricos continuou sua tendência de crescimento, 
atendendo mais de 40 Unimeds do País. Com a finalidade de alavancar ainda mais 
a operação, está em desenvolvimento um plano de ação que busca ampliar os 
benefícios, por meio de acordos individualizados com algumas das maiores redes de 
farmácias do País, proporcionando mais vantagens para os 3,5 milhões de clientes 
Unimed que estão aptos a usufruir deste produto.

Nesta mesma linha de atuação, a parceria com o Laboratório Pardini busca 
oportunizar ao Sistema soluções na área, com tecnologias exclusivas para exames 
mais complexos, com logística diferenciada que possibilita retorno imediato, além de 
consultoria e expertise para desenvolver projetos para criação de serviços próprios 
ou em parceria, dentro da estratégia de verticalização do Sistema e redução dos 
custos assistenciais.
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Corretora é lançada 
O novo posicionamento e modelo de atuação da Unimed Corretora – Controlada da Unimed 
Participações – foi apresentado ao Sistema durante a 48ª Convenção Nacional Unimed, realizada 
no mês de setembro, em Porto de Galinhas/PE. A Unimed Participações está iniciando o processo de 
implantação e desenvolvimento, incluindo fase de testes e pilotos, tendo o lançamento efetivo dos 
novos serviços da Corretora previsto para o primeiro semestre de 2019.
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COMUNICAÇÃO E 
TRANSPARÊNCIA

103-1; 103-2; 103-3 

Engajamento de Partes 
Interessadas e Transparência

A transparência nas informações é cultivada em todos os espaços de comunicação, 
por meio do Site e do Informativo Eletrônico Bússola Econômica, bem como em 
reuniões presenciais, em conformidade com os padrões internacionais.

Em 2018, foram realizadas 14 comunicações com as partes interessadas por meio 
das News, além do Relatório Anual de 2017 que foi disponibilizado para os acionistas.

Compartilhamento de informações
O desenvolvimento de sua política de comunicação, caracterizando a transparência 
da gestão, é compromisso prioritário da Unimed Participações. Neste sentido, as 
premissas norteadoras de sua estratégia nessa área são cumpridas regularmente 
por meio do 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 e formadores de opinião, 
entre outros. Tal atitude fortalece o relacionamento com as partes interessadas e a 
construção, preservação e fortalecimento da reputação e imagem da organização. 

As principais ações promovidas nessa linha são:

Bússola Econômica (Newsletter eletrônica)
Para promover a troca de informações de forma ágil e eficaz junto às Sócias, a 
Unimed Participações edita regularmente o informativo eletrônico Bússola Econômica.  
As edições da newsletter, em 2018, divulgaram os principais fatos e ações de forma 
dinâmica e objetiva, não tendo sido necessário publicar o referido informativo em 
sua edição impressa.
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Agenda de eventos 
Merece destaque a 6ª edição do seu principal evento, a Bússola Econômica 2018, realizada no mês 
de maio, no auditório da Unimed do Brasil, em São Paulo, quando reuniu dirigentes do Sistema e 
os Conselheiros da Unimed Participações. O palestrante convidado foi o economista Marcos Lisboa, 
presidente do Insper, que discorreu sobre o tema “O Brasil está saindo da crise?”. 

Site
Também no ambiente virtual, a “homepage” da 
Unimed Participações www.unimedparticipacoes.
com.br tem suas informações atualizadas de 
forma permanente, disponibilizando ao seu 
público conteúdos relevantes da organização, 
inclusive dados cadastrais. 

Fonte de informações 
A vocação da Unimed Participações em viabilizar 
empresas e direcionar recursos econômico-
financeiros das acionistas, dentro e fora do 
âmbito cooperativista, consolida o relevante 
papel de investidor dentro do Sistema Unimed. 
Nesse contexto, está sempre presente nos eventos 
promovidos pelo Sistema Unimed, contribuindo 
com informações, depoimentos e entrevistas. Todas 
essas participações são catalogadas e compõem 
o acervo histórico da Unimed Participações.

27
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Convenção Nacional Unimed

Convenção Nacional Unimed

CONAI 2018

CONAI 2018

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 – CNU, Conselho de Administração de Seguradora e 
CATO.  Participou da Feira de Negócios da Convenção Nacional Unimed, com a instalação de um 
estande, e dos principais encontros regionais e estaduais do Sistema Unimed, nos quais a Diretoria 
Executiva foi convidada a expor em painéis da programação oficial, como:

•40 Anos Unimed Goiânia - 21.02.18 
•20º CONAI - 08 a 11.05.18 
•16º SUESC - 19 a 22.04.19 
•A Sustentabilidade na Saúde Suplementar
 - 12.04.18 
•35º Simpósio das Unimeds do Estado de 
São Paulo - 04 a 08.07.18 
•Cerimônia de posse Federação Minas
 – abril 2018
•Congresso Nacional de Gestão em Saúde
 - 19 a 21.06.18 

•26º SUESPAR - 07 a 10.06.18 
•4º Congresso OPMED - 21 a 24.11.18 
•Simpósio Unimed 2018 ES/MG - 15 a 18.08.18
•XXVIII - SUERJ 30.08 a 02.09.18 
•27º Seminário Jurídico, Contábil, Atuarial, 
Financeiro e Regulatório do Sistema Unimed - 
08.08.18 
•IX Simpósio Federação GO/TO/DF - 25.10.18 
•48ª Convenção Nacional Unimed - 25 a 
28.09.18.
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UP-1

Índice de aderência às demandas do Sistema Unimed 
A Unimed Participações busca constantemente fortalecer os canais de comunicação para recebimento 
de demandas do Sistema Unimed, apesar de não ter um canal formal para tal. Em 2018, foram 
recebidas 54 demandas, que foram analisadas e serão validadas pela gestão em 2019.

SUESP 2018

SUESP 2018

SUESPAR 2018

SUESPAR 2018

SUESC 2018
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DESEMPENHO 
NOS NEGÓCIOS

Disponibilizamos a seguir os fatos mais relevantes de 2018 e, ao final, o Parecer dos 
Auditores Independentes.

103-1, 103-2, 103-3 - Desempenho Econômico

1.DESTAQUES FINANCEIROS
O desempenho econômico da Unimed Participações deriva da necessidade de 
garantir a rentabilidade às acionistas e de obter lucro líquido das operações e 
retorno dos investimentos. Para tal, tem voltado sua gestão para o estabelecimento 
de metas, atingimento dos resultados e garantia da excelência na administração.

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.

Está em fase de implantação o projeto de expansão da Unimed Corretora de Seguros 
Ltda., iniciado em 2018, com a implantação dos protótipos em 2019.
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1.1 INDICADORES FINANCEIROS 2018

RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E 
OPERACIONAIS- CONSOLIDADO

INVESTIMENTOS - CONSOLIDADOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CAPITAL SOCIAL

ATIVO TOTAL

LUCRO LÍQUIDO / PL (%)

LUCRO LÍQUIDO / CAPITAL SOCIAL (%)

TOTAL DE AÇÕES (**EM Nº)

Variação %2018
(12 MESES)

2017
(12 MESES)

LUCRO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)

VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO (Lote mil cotas)

83.796

(VALORES EM R$ MIL)

823.098

735,45

96.158

816.721

11.065

392.307

838.298

10,18%

21,36%

1.119.178.129

104.607

958.169

819,52

117.909

960.422

12.591

477.597

991.246

10,92%

21,90%

1.169.178.056

+24,84%

+16,41%

+11,43%

+22,62%

+17,59%

+13,79%

+21,74%

+18,25%

+0,74 p.p.

+0,54p.p.

+4,47%

2.ANÁLISE FINANCEIRA
No exercício findo em 31.12.2018, a Companhia atingiu Lucro Líquido no montante de R$ 104.607 mil, 
variação 24,84% maior comparado ao mesmo período do ano anterior (R$ 83.796 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).

LUCRO LÍQUIDO DA EMPRESA - EM R$ MIL

2018

2017

104.607

83.796

0 10.000 50.00030.000 70.000 90.00020.000 60.00040.000 80.000 100.000 110.000

+24,84%
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LL = 83.796

¹ Lucro Líquido = Receitas (-) Despesas
² EBTIDA = Resultado antes do IRPJ e CSLL (+) Depreciações e Amortizações 

LL = 104.607

IR/CS = 2.832 IR/CS = 2.382

Depreciação/Amortização = 14 Depreciação/Amortização = 22

EBTIDA = 86.642 EBTIDA = 107.011

2017 2018

Valor econômico gerado

Vendas líquidas

Receitas de investimentos

Outros

Valor econômico distribuído

Custos operacionais

Salários e benefícios de funcionários

Folha de pagamento

Benefícios

Pagamentos ao governo (impostos e multas)

Valor econômico retido

Valor econômico direto gerado e distribuído (R$) 2017

90.352.974

394.128

88.918.141

1.040.705

13.037.759

2.725.698

5.630.252

4.992.108

638.144

4.681.809

77.315.215

2018

119.579.732

413.047

117.908.554

1.258.131

14.972.927

2.681.432

7.583.213

6.513.687

1.069.526

4.708.282

104.606.805

201-1

UP-2, UP-3 - Lucro Antes de Juros, impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA) e Lucro Líquido (LL) e EBITDA

2.1 INVESTIMENTOS 

Unimed Seguradora

Unimed Adm. e Serv.

Unimed Corretora

Outros

Total

Empresa
Valor  
(em R$ mil) 
dez/17

Valor  
(em R$ mil) 
dez/18

Variação % 

% sobre o 
Investimento 
Total da 
Participações

% sobre o 
Investimento 
Total da 
Participações

99,663%

0%

0,334%

0,003%

100,000%

814.272

0

2.444

5

816.721

99,700%

0%

0,299%

0,001%

100,000%

957.186

0

3.211

25

960.422

+17,551%

0%

+31,383%

400,000%

+17,595%
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2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Variação +13,79%

Demonstração do Resultado da Equivalência Patrimonial na Unimed Participações:

Unimed Seguradora

Unimed Adm. e Serv.

Unimed Corretora

Total

Empresa
Valor  
(R$ mil) 
dez/17

Valor  
(R$ mil) 
dez/18

Variação % 

100.565

-5.663

1.256

96.158

121.227

-4.085

767

117.909

+20,55%

+27,87%

-38,93%

+22,62%

2018 – R$ 12.591 mil

2017 – R$ 11.065 mil

Unimed Seguradora

Unimed Corretora

Unimed Adm. e Serviços

Empresa % sobre o capital 
total em dez/18

82,86% (*)

99,93%

14,25%

A Unimed Participações participava no capital social das seguintes empresas 
(participação societária superior a 1%):

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

OBS.: Nas depesas administrativas destaca-se o impacto da implementação do novo modelo 
societário como Sociedade Anônima.

Gerais e Administrativas
16,37%

16,46%

21,29%

24,78%

62,34%

58,76%

Gerais e Administrativas

Direção/Pessoal/Encargos

Direção/Pessoal/Encargos

Tributárias

Tributárias

(*) Do capital votante (ações ordinárias) a Unimed Participações detém 85,04%.

GRÁFICO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2017 E 2018 - ( EM %)
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2.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

2.4 INFORMAÇÕES E VALORES PATRIMONIAIS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
- R$ MIL

2018

2017

22.895

19.230

0 10.000 30.00020.000

+19,06%

RESULTADO FINANCEIRO 
- R$ MIL

2018

2017

1.220

1.099

0 500 1.5001.000

+11,01%

Evolução Mensal do Valor Patrimonial da Ação
 Dez/17 a Dez/18 (por lote de mil)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R$ MIL (*)

2018

2017

958.169

823.098

0 200.000 1.000.000600.000400.000 800.000

+ 16,41%

Abr/18

Ago/18

Jan/18

Mai/18

Set/18

Fev/18

Jun/18

Out/18

Mar/18

Jul/18

Nov/18

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

876.566.052,50

908.887.300,59

836.517.576,61

883.613.732,84

910.937.900,73

853.236.455,12

893.177.978,97

920.338.107,21

870.778.150,97

903.148.159,42

927.202.404,68

783,22

812,10

747,44

789,52

813,94

762,38

789,07

822,33

778,05

806,97

828,47

Dez/17 823.097.453,63 735,45

Dez/18 958.169.263,44 819,52
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO VALOR PATRIMONIAL DA COTA/AÇÃO– 2008 A 2018
(em R$/por lote de mil)

2.6 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

ASSEMBLEIAS REALIZADAS EM 2018

2008
0,00

100,00

+205,57% - Rentabilidade Acumulada (2008/2018)

500,00

300,00

700,00

200,00

600,00

268,19

534,76

390,83

585,02

735,45

304,51

551,81

666,18

448,32

584,59

819,52

400,00

800,00

900,00

2010 20142012 20162009 2011 20152013 2017 2018

2.5 REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS: 

PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (JCP) 

Em 2018, a Unimed Participações optou pelo não pagamento de juros sobre o capital próprio aos 
acionistas, tendo sido deliberada pelo Conselho de Administração a retenção do valor recebido, a 
título de JCP, de sua principal Controlada Unimed Seguradora SA, no valor bruto de R$ 20.716 mil, para 
fazer frente aos futuros investimentos da empresa.

PRESTAÇÃO DE AVAIS 

A Unimed Participações não possui compromissos de avais firmados em 31/12/2018.

CAPITAL SOCIAL: 

Em 19.06.2018, a Companhia promoveu aumento de capital por Incorporação de Reservas no 
montante de R$ 43,7 milhões, sem a emissão de novas ações; e, em 18.12.2018, o aumento de capital 
social se deu por meio de Recursos Financeiros, no valor de R$ 41,5 milhões (R$ 0,83 por ação). 

Com os aumentos de capital, expostos acima, o Capital Social da Unimed Participações em 30 
de dezembro de 2018 passou a ser de R$ 477.596.629,97, representado por 1.169.178.056 ações 
ordinárias.

AGOE 28.03.2018

19.06.2018

21.11.2018

AGE 

AGE

Aprovação de Contas – Exercício 2017

Alteração Estatutária 

Eleição de um Membro do Conselho de 
Administração, em função de substituição

ASSEMBLEIA OBJETIVODATA DA REALIZAÇÃO

+13,54% +28,35% +14,71% +19,28% +3,19% +6,02% -0,07% +13,96% +10,40% +11,43%
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EVOLUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - R$ MIL

2018

2017 392.307

477.597

0 400.000 600.000200.000

+21,74%

UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS 
COOPERATIVAS MÉDICAS

UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO

UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

UNIMED SANTA BÁRBARA D’OESTE E AMERICANA 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

UNIMED PORTO ALEGRE SOCIEDADE COOPERATIVA DE 
TRABALHOS MÉDICOS

UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ - FEDERAÇÃO 
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS 

UNIMED MERCOSUL - CONFEDERAÇÃO DE FED. DE 
COOPERATIVAS UNIMED DA REGIÃO SUL DO BRASIL         

UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO 
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS 
MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA

UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO

FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS DE 
TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

UNIMED COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS 
VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA

UNIMED UBERLÂNDIA COOPERATIVA REGIONAL DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA

DEMAIS ACIONISTAS (205 ACIONISTAS)

UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO

UNIMED NORDESTE (RS) - SOCIEDADE COOPERATIVA 
DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 
DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA - UNIMED 
CURITIBA

UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 
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POSIÇÃO ACIONISTA – Base: dezembro/2018 % PART. % PART. 
ACUMULADO

18,99223%

3,78687%

2,44949%

1,34479%

3,50763%

1,92916%

1,31203%

3,17075%

1,55536%

3,49782%

1,56005%

1,87783%

1,05657%

17,04053%

2,77282%

1,52115%

7,22948%

14,00492%

5,76205%

1,67587%

3,95260%

18,99223%

53,72815%

69,12665%

80,59087%

57,23578%

71,05582%

81,90290%

63,90434%

77,72493%

60,73359%

76,16957%

72,93365%

82,95947%

100,00000%

66,67716%

79,24608%

40,22663%

32,99715%

45,98868%

74,60952%

49,94128%
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RESULTADO FINAL – CONSOLIDADO AJUSTADO E POR COMPANHIA (R$ MIL)

2018

2017

0 100.000 200.000 300.000150.000 250.000 350.00050.000

-21,01% +33,67%

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

2018

2017 197,58

221,96

170,00 220,00 270,00120,0070,00

+ 12,34% S/ DEZ/18

+285,79% +17,84%

CONSOLIDADOSEGURADORA SEGUROS SAÚDE OUTRAS

3. Desempenho Econômico-financeiro das Empresas Controladas

1) UNIMED SEGURADORA S.A. 

É a principal empresa Controlada da Unimed Participações, com percentual acionário de 82,86%, 
sendo assim, tem seus resultados fortemente impactados pelo desempenho desta Companhia.

Com o intuito de manter o acompanhamento das acionistas em relação às Controladas da Companhia, 
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 outras.

O Capital Social de R$ 519.714 mil, somado ao montante de R$ 50 milhões (em aprovação na SUSEP), 
representa 5.230.794.392 ações nominativas sem valor nominal, sendo 4.078.925.767 ações ordinárias 
e 1.151.868.625 ações preferenciais.

O Valor Patrimonial da Ação (lote de mil ações) fechou 2018 com uma valorização de 12,34% em 
relação a dezembro de 2017.

A Unimed Participações possui os seguintes investimentos:

146.29635.524 102.675

2.358

9.097

124.14444.975 76.811
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REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS 

Referente ao exercício de 2018, a Unimed Seguradora S.A. deliberou sobre o pagamento de juros 
sobre o capital próprio aos seus acionistas no valor total de R$ 25.000 mil (R$ 22.000 mil em 2017) 
- sobre este valor incide a alíquota de 15% de IRRF, conforme legislação vigente -, os quais poderão 
ser deduzidos dos dividendos de que trata o Artigo 202, da Lei das S.A.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: UNIMED SEGURADORA S.A. 

A Unimed Participações tem a Unimed Seguradora S.A. como principal empresa Controlada, 
representando 99,67% 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 Companhia.

2) UNIMED CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 

A Unimed Corretora atua na intermediação e venda de seguros da Unimed Seguradora e suas 
Controladas. No exercício findo em 31/12/2018, a Unimed Participações detinha 99,93% da Unimed 
Corretora.

No mesmo período, a Unimed Corretora apresentou resultado no montante de R$ 767 mil (R$ 1.257 
mil em 2017), variação 38,98% menor comparado ao ano anterior, reflexo proveniente das variações 
dos resultados dos contratos de parcerias, que possuem como base o número de vidas e dos 
investimentos realizados para a implementação da nova plataforma de negócios da empresa. 

RESULTADO FINAL ACUMULADO (R$ MIL)

2018

2017 1.257

767

1.000 1.5005000

-38,98%
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3)UNIMED ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

A Unimed Administração e Serviços, em linha com a Plataforma de Negócios da Unimed Participações, 
foi reativada para atender demandas no segmento de Recursos Próprios. Em 12 de abril de 2017, 
ocorreu a inauguração do Núcleo de Atendimento Unimed (NAU), no bairro do Tatuapé/SP. 

Histórico:

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, Central Nacional Unimed, Seguros Unimed 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 Seguros Unimed e a Unimed do Brasil. O 
contrato de cessão da gestão foi aprovado pelo Conselho Gestor da Unimed Participações e assinado 
com a CNU em 06/07/17, transferindo-a integralmente a partir desta data. Em dezembro de 2018, a 
Unimed Participações optou por não participar do aumento de capital ocorrido na sua Controlada e, 
com isto, foi diluída e passou a participar na empresa com o percentual de 14,25%.

RESULTADO FINAL ACUMULADO (R$ MIL)

2018

2017-7.210

-7.772

0-2.000-4.000-6.000-8.000-10.000

-7,79%

No exercício findo em 31.12.2018, a UAS apresentou resultado negativo no montante de R$ 7.772 
mil (- R$ 7.210 mil em 2017), variação negativa de 7,79%, ainda com os reflexos das operações na 
implementação do projeto, conforme mencionado acima.
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103-1, 103-2, 103-3 

Gestão de Riscos
A Unimed Participações está comprometida com o mapeamento contínuo de riscos, com o objetivo 
de antecipar cenários futuros, além de mapear e gerir riscos no cenário brasileiro do setor de saúde, 
considerando, por exemplo, incertezas no âmbito regulatório.

A principal operação e investimento, a Unimed Seguros, tem estrutura consolidada de gestão de riscos, 
incluindo uma área específica para tal, além de Políticas e do Comitê de Riscos. Nas atividades nas 
quais as áreas são compartilhadas, a gestão de risco está sob o guarda-chuva do gerenciamento 
feito pela Controlada Unimed Seguros.

102-30
Do ponto de vista econômico, a Unimed Participações promove acompanhamento para tomada de 
decisão de investimentos realizados pelas Controladas, com temas pautados no Conselho e Comitê 
de Administração. O Comitê de Assuntos Financeiros tem como uma de suas atribuições monitorar os 
riscos do negócio e de suas Controladas. 

103-1, 103-2, 103-3 – Anticorrupção
Comportamento ético

A alteração do propósito da Unimed Participações pressupõe salvaguardar sua imagem e fortalecer 
a sua reputação, por meio de atributos intrínsecos da essência cooperativista. Paralelamente, a 
empresa desenvolve estratégias e ações com agilidade, visando gerar e agregar valor às acionistas 
nos negócios que realiza, assim como qualquer outra organização empresarial. 

A Companhia preza pelo compromisso ético e pela transparência entre a Diretoria Executiva e o 
Conselho de Administração, sendo que ambos assinam a declaração de desimpedimento. 

Além disso, o Conselho de Administração tem como atribuição fiscalizar a gestão dos Diretores da 
Companhia, acompanhando contratos celebrados ou em vias de celebração, e escolher os Auditores 
Independentes com base em recomendação do Comitê de Assuntos Financeiros. 

205-2 
A Unimed Seguradora, principal Controlada da Unimed Participações, dispõe de treinamentos online 
que abrangem a conduta ética e anticorrupção. Os treinamentos não são obrigatórios, mas são 
indicados para todos os colaboradores. Em 2018, 12,5% dos colaboradores da Unimed Participações 
participaram dessa capacitação.
 
Para os parceiros comerciais da organização, são incluídas cláusulas anticorrupção nos contratos 
firmados. Em 2018, dos 100% dos contratos firmados, 90% incluíam cláusulas anticorrupção. 
Não foram realizadas outras comunicações e treinamentos sobre o tema no período. 

102-17 
Canais de relacionamento

A equipe de Relações com Investidores pode ser contatada por meio do site: 

www.unimedparticipacoes.com.br,
e-mail ri@unimedparticipacoes.com.br
Telefones +55 11 3265 9916 | +55 11 3265 9675. 

Os canais disponíveis podem ser utilizados também para aconselhamento e outras manifestações.  

Além disso, em sua página na internet há espaço para sugestões, reclamações, etc. A Diretoria da 
Unimed Participações também está aberta para o recebimento de denúncias, que são repassadas 
para o Conselho de Administração e o Comitê Financeiro, cuja responsabilidade é estabelecer 
procedimentos para o recebimento, guarda e tratamento de denúncias relacionadas aos princípios 
de ética, transparência e sustentabilidade, recebidos pelos canais da organização.



Sempre mantendo o foco na gestão, na inovação e na criação de novos modelos, 
promovendo um ambiente interno de permanente diálogo entre a Diretoria Executiva 
e o Conselho de Administração, com apoio das equipes técnicas e consultorias, a 
Unimed Participações irá comemorar, no mês de outubro de 2019, os seus 30 anos 
de fundação.

É uma trajetória tecida em etapas distintas, desde que ela foi criada, em 1989, 
com papel marcadamente institucional, passando pela revisão do planejamento 
estratégico no início de 2011, até chegar ao momento atual, em que ela ingressa na 
fase empresarial, como Sociedade Anônima, modernizando as relações do sistema 
cooperativo Unimed com as forças do mercado, promovendo um alinhamento entre 
o trabalho e o capital.

Essa nova etapa atende ao imperativo da sustentabilidade, sob o entendimento de 
que o Sistema Unimed como um todo precisa reforçar seus valores como organização 
cooperativa e, paralelamente, fortalecer a gestão empresarial.

É assim que se construirá o futuro.

A todos os que nos acompanham nesta intenção e neste trabalho, muito obrigado.

Diretoria Executiva da Unimed Participações

São Paulo, 28 março de 2.019.

Nilson Luiz May
Diretor Presidente Diretor Administrativo - 

Financeiro e de Mercado e 
Novos Negócios

José Windsor Ângelo Rosa

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
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RELATÓRIO 
DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES 
SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 
INDIVIDUAIS E 
CONSOLIDADAS

Aos Conselheiros e Acionistas da
Unimed Participações S.A.
São Paulo - SP
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Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Unimed Participações S.A. 
(Companhia), identificadas como Controladora e Consolidada, respectivamente, que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, 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 2018, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e 
consolidados para o exercício findo nessa data, 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.

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 documento.

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, se aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção importante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 

Opinião

Base para opinião

Outras Informações que Acompanham as Demonstrações 
Financeiras Individuais e Consolidadas e o Relatório dos 
Auditores 
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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 e suas controladas continuarem 
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.

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. 
Além disso:

•  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.

• 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 

Responsabilidades da Administração e da Governança pelas 
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas

Responsabilidades dos Auditores pela Auditoria das 
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
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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.
 
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. 

São Paulo, 28 de março de 2019

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Érika Carvalho Ramos
Contadora CRC 1SP224130/O-0
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GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2017

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

Nome da organização

Atividades, marcas, 
produtos e serviços

Localização da sede

Localização das operações

Propriedade e razão social

Informação sobre 
funcionários e 
trabalhadores

Cadeia de fornecimento

Alterações significativas 
na organização ou na sua 
cadeia de fornecedores 

Princípio da precaução

Iniciativas externas

Participação em 
associações

Mercados atendidos

Porte da organização

Sede: Alameda Ministro 
Rocha Azevedo, nº 366, 
11º Andar, Cerqueira 
Cesar - São Paulo/SP, 
CEP 01410-901 

As informações sobre 
capitalização total 
são consideradas 
confidenciais e, por isso, 
não são divulgadas. 

Não houve mudança 
significativa na 
organização referente 
ao tamanho, estrutura, 
propriedade ou cadeia 
de fornecimento.

A organização não 
aplica formalmente, 
mas observa o princípio 
da precaução em suas 
decisões.

A organização não 
subscreve ou endossa 
cartas, princípios ou outras 
iniciativas externas. 

A organização não 
participa de associações. 

Apenas em Território 
Nacional 

102-1 4

102-2 11

102-3 -

102-4 -

102-5 11

102-8 12

102-9 12

102-10 -

102-11 -

102-12 -

102-13 -

102-6 11

102-7 11

Item de divulgação Página e/ou link Comentários ou 
Razão de Omissão

Perfil Organizacional
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Índice de Conteúdo GRI
GRI Standards

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

Mensagem do Presidente

Valores, princípios, 
padrões e normas de 
comportamento

Mecanismos para 
aconselhamento e 
preocupações éticas

Estrutura de Governança

Composição do mais alto 
órgão de governança e 
seus comitês

Presidente do mais alto 
órgão de governança

Nomeação e seleção 
do mais alto órgão de 
governança

Conflitos de interesse

Papel do mais alto 
órgão de governança na 
definição de propósito, 
valores e estratégia

Conhecimento coletivo 
do mais alto órgão de 
governança

Avaliação de desempenho 
do mais alto órgão de 
governança

Eficácia dos processos de 
gestão de riscos

Papel do mais alto órgão 
de governança no relato 
de sustentabilidade

102-14 6

102-16 13

102-17 40

102-18 17-19

102-22 20

102-23 17-19

102-24 17-19

102-25 17-19

102-26 17-19

102-27 21

102-28 21

102-30 40

102-32 4

Item de divulgação Página e/ou link Comentários ou 
Razão de Omissão

Estratégia

Ética e Integridade

Governança
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Índice de Conteúdo GRI
GRI Standards

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

Lista dos grupos de 
stakeholders

Entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras

Acordos de negociação 
coletiva

Definição do conteúdo do 
relatório e limites

Identificação e seleção de 
stakeholders

Lista dos tópicos materiais

Abordagem do 
engajamento de 
stakeholders

Reformulação de 
informações

Principais tópicos e 
preocupações levantados

Período de relato

Data do relatório mais 
recente

Ciclo de relato

Ponto de contato para 
questões sobre o relatório

Mudanças no relato

Não houve reformulação 
de informações fornecidas 
em relatórios anteriores.

Não houve 

As informações fornecidas 
compreendem o período de 
01/01/2018 a 31/12/2018.

Relatório Anual 2017. 
O acesso é restrito aos 
Acionistas, por meio de 
senha individual, pois é 
disponibilizado o extrato 
de investimento pelo 
mesmo canal. http://www.
unimed.coop.br/pctr/index.
jsp?cd_canal=57239&cd_
secao=59480

Anual

ri@unimedparticipacoes.
com.br; bete.freitas@
unimedparticipacoes.com.
br; luizcarlos.santos@
unimedparticipacoes.com.br

102-40 5

102-45 4

102-41 11

102-46 5

102-42 5

102-47 5

102-43 5

102-48 -

102-44 5

102-50 4

102-51 -

102-52 -

102-53 -

102-49 -

Item de divulgação Página e/ou link Comentários ou 
Razão de Omissão

Engajamento de Stakeholders

Práticas de Relato
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Índice de Conteúdo GRI
GRI Standards

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 103 Abordagem de 
Gestão 2016

GRI 103 Abordagem de 
Gestão 2016

GRI 103 Abordagem de 
Gestão 2016

GRI 103 Abordagem de 
Gestão 2016

GRI 103 Abordagem de 
Gestão 2016

GRI 103 Abordagem de 
Gestão 2016

GRI 103 Abordagem de 
Gestão 2016

GRI 103 Abordagem de 
Gestão 2016

GRI 103 Abordagem de 
Gestão 2016

GRI 102: Conteúdo 
Geral 2016

GRI 102: Conteúdo 
Geral 2016

Item de divulgação 
Unimed Participações

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

GRI 102: Conteúdo Geral 2016

Declaração de relato de 
acordo com as Normas GRI

Explicação do tópico 
material e limites

Explicação do tópico 
material e limites

Explicação do tópico 
material e limites

A abordagem de gestão e 
seus componentes

A abordagem de gestão e 
seus componentes

A abordagem de gestão e 
seus componentes

Avaliação da abordagem 
de gestão

Avaliação da abordagem 
de gestão

Avaliação da abordagem 
de gestão

Índice de aderência às 
demandas do Sistema 
Unimed

Índice de conteúdo GRI

Verificação externa A organização realiza 
anualmente a auditoria 
de suas demonstrações 
financeiras, porém este 
relatório não passou por 
um processo de verificação 
externa.

O item de divulgação 
deste tópico corresponde 
a um tópico do conteúdo 
geral GRI 102-18.

A gestão neste tema está 
em fase inicial e será 
aprimorada em 2019

O item de divulgação 
deste tópico corresponde 
a um tópico do conteúdo 
geral GRI 102-30.

102-54 4

103-1 16-17

103-1 40

103-1 26-28

103-2 16-17

103-2 40

103-2 26-28

103-3 16-17

103-3 40

103-3 26-28

UP-1 29

102-55 47

102-56 -

Item de divulgação Página e/ou link Comentários ou 
Razão de Omissão

Práticas de Relato

Tema Material: Estrutura de Governança e Processos de Tomada de Decisão

Tema Material: Gestão de riscos

Tema Material: Engajamento de Partes Interessadas e Transparência
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Índice de Conteúdo GRI
GRI Standards

GRI 103 Abordagem 
de Gestão 2016

GRI 103 Abordagem 
de Gestão 2016

GRI 103 Abordagem 
de Gestão 2016

GRI 103 Abordagem 
de Gestão 2016

GRI 103 Abordagem 
de Gestão 2016

GRI 103 Abordagem 
de Gestão 2016

GRI 103 Abordagem 
de Gestão 2016

GRI 103 Abordagem 
de Gestão 2016

GRI 103 Abordagem 
de Gestão 2016

GRI 201: Desempenho 
Econômico 2016

GRI 205: Anticorrupção 
2016

Item de divulgação 
Unimed Participações

GRI 201: Desempenho 
Econômico 2016

GRI 205: Anticorrupção 
2016

Item de divulgação 
Unimed Participações

Item de divulgação 
Unimed Participações

Item de divulgação 
Unimed Participações

Explicação do tópico 
material e limites

Explicação do tópico 
material e limites

Explicação do tópico 
material e limites

A abordagem de gestão 
e seus componentes

A abordagem de gestão 
e seus componentes

A abordagem de gestão 
e seus componentes

Avaliação da 
abordagem de gestão

Avaliação da 
abordagem de gestão

Avaliação da 
abordagem de gestão

Valor econômico direto 
gerado e distribuído

Comunicação e 
treinamento em políticas 
e procedimentos de 
anticorrupção

Implementação do 
portfólio de projetos

Assistência financeira 
recebida do governo

Incidentes de corrupção 
e ações tomadas

Índice de sucesso dos 
planos de negócio 

Lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e 
amortização (EBITDA)

Lucro líquido (LL)

A organização não 
recebe assistência 
financeira do governo.

Não houve.

103-1 30

103-1 40

103-1 22

103-2 30

103-2 40

103-2 22

103-3 30

103-3 40

103-3 22

201-1 32

205-2 40

UP-4 22

201-4 -

205-3 -

UP-5 22

UP-2 32

UP-3 32

Item de divulgação Página e/ou link Comentários ou 
Razão de Omissão

Tema Material: Desempenho Econômico e Excelência na Gestão

Tema Material: Comportamento Ético

Tema Material: Diversificação do Portfólio e Inovação em Produtos e Serviços

Tópico - Desempenho Econômico

Tópico – Anticorrupção
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EXPEDIENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Emerson Assis – Presidente do Conselho
Aldo Pricladnitzki
Alexandre Augusto Ruschi Filho
Alexandre Gustavo Bley
Beatriz Vailati
Luis Carlos Galleano de Melo
Orestes Barrozo Medeiros Pullin
Samuel Flam
Reinaldo Antônio Monteiro Barbosa
Luís André Azevedo Negrelli

Diretoria Executiva

Nilson Luiz May
Presidente

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

Equipe:

Jornalista Responsável: Silvio Peter
Coordenação: Elisabete L. Freitas

Consultoria técnica GRI:
BSD Consulting

Apoio:
Luiz Carlos dos Santos
Altemar R. dos Santos
Jean Eudes Brogliato
Laurindo Toshio Sato
Carlos Suñol

Editoração e Design: Core Group
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