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Saiba mais sobre a Seguros Unimed 
 
Com 28 anos no mercado, a Seguros Unimed atua nacionalmente, nos segmentos de Saúde, Odontologia, 

Vida, Previdência Privada e, mais recentemente, nos Ramos Elementares. Possui 6 milhões de clientes, 1,1 

mil colaboradores e 22 escritórios regionais. Em 2016, registrou faturamento consolidado de R$ 2,64 

bilhões e, atualmente, administra uma carteira total de investimentos de R$ 3,13 bilhões, sendo R$ 1,83 

bilhão em fundos de previdência privada. 

 

A Seguros Unimed iniciou suas operações em 1989 com o objetivo de atender as demandas do Sistema 

Unimed, formado por 347 cooperativas e 113 mil médicos cooperados. Atualmente, a seguradora atende 

os mais variados setores e já conta com mais de 6 milhões de clientes em todo o Brasil, e emprega 1,1 mil 

colaboradores divididos entre a matriz e a Central de Relacionamento, em São Paulo, e 22 Escritórios 

Regionais espalhados pelo país. 

  

Com produtos nos segmentos de Vida, Previdência, Saúde, Odonto e ramos Elementares, a seguradora está 

entre as maiores do setor, sendo 3ª em Saúde, 10ª em Vida, 7ª em Previdência Privada, 11ª em 

Odontologia e 29ª em Ramos Elementares. 

  

A missão de cuidar das pessoas com soluções inovadoras de forma simples, ágil e transparente é 

implantada em todos os processos da companhia. Em 2006, a seguradora criou o canal de Ouvidoria em 

seguros e em saúde, iniciativa que foi reconhecida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) no 

mesmo ano da implantação. O canal é referência de excelência no mercado segurador por sua 

comunicação diferenciada, autônoma, independente e imparcial. A busca constante pelas melhores 

práticas de atendimento ao cliente se estende aos outros canais, como as centrais de relacionamento, o 

atendimento online e o presencial, este último na sede da seguradora. 

  

A Seguros Unimed possui uma gestão fundamentado nos princípios de Clientividade, ou seja, a satisfação 

do cliente é de responsabilidade de todo o time de colaboradores. Além disso, há outros princípios, valores 

e competências fortemente difundidos dentro da seguradora. Eles são: ‘inspirar para transformar’ o 

negócio, compartilhando experiências; desenvolver ‘visão de negócios para crescer’ por meio da 
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otimização e da evolução de processos; simplificar ‘processos e sistemas para eficiência’; ‘inovar para 

diferenciar’ e trazer bons resultados; ‘competir para vencer’, buscando novas práticas de melhoria hoje 

com olhar estratégico no futuro. 

 

Solidez 
Os rankings que avaliam o setor confirmam a solidez, a sustentabilidade e a confiança na marca Seguros 

Unimed no último ano: 

 

Valor 1000 
No segmento Saúde, a Seguros Unimed está entre as três maiores seguradoras, em prêmios ganhos. Em 

todos os indicadores analisados, a Companhia se destaca entre as mais sólidas e eficientes: 

- Índice combinado (2º lugar); 

- Rentabilidade sobre patrimônio (3º lugar); 

- Aplicações financeiras, lucro líquido e patrimônio líquido (4º lugar). 

  

A Seguradora aparece na 17ª posição no segmento de Vida e Previdência – uma colocação à frente do ano 

anterior – considerando o montante das aplicações, que ultrapassou R$ 1 bilhão ao final de 2016. 

  

Época Negócios 360° 
- É a 5ª melhor seguradora do país; 

- Ocupa a 75ª colocação entre as 300 melhores companhias do País; 

- No Ranking das 50 maiores seguradoras, ocupa a 29ª colocação; 

- Das seis dimensões avaliadas pela publicação, a empresa ocupa a primeira colocação em Práticas de 

Recursos Humanos; 

- Destaque também para Desempenho Financeiro e Governança Corporativa. 

  

Maiores e Melhores (Revista Exame) 

- Unimed Seguros Saúde: 22ª colocação em prêmios emitidos líquidos; 

- Unimed Seguradora: 43ª posição em prêmios emitidos líquidos. 
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