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Natureza jurídica e 
estrutura societária

A Unimed Seguradora S.A., 

sociedade anônima de capital 

fechado, com estrutura societária 

composta por pessoas físicas 

e jurídicas integrantes do 

Sistema Cooperativo Empresarial 

Unimed, tem como sua 

controladora majoritária a Unimed 

Participações  Ltda.
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SiStema de 
SociedadeS 

auxiliareS unimed

unimed  
Seguradora

unimed  
corretora 

(99,9%)

3.106 médicoS cooperadoS 

e demaiS acioniStaS

(4,10%)

unimed SeguroS 
Saúde (50,5%)

unimed odonto

156 cooperativaS 
médicaS
(10,58%)

unimed do braSil  
(1%)

81 colaboradoreS
(0,21%)

unimed SeguroS 
patrimoniaiS

unimed 
participaçõeS

(85,11%)

federação minaS 
(48,5%)
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aS boaS práticaS de governança corporativa convertem princípios em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo 

para sua longevidade. As práticas de Governança Corporativa adotadas pela 

Seguros unimed se baseiam nos seguintes princípios básicos:

Práticas de 
Governança 
Corporativa

(i) Transparência: mais do que 

obrigação de informar, é o desejo de 

disponibilizar para as partes interes-

sadas informações que sejam de seu 

interesse e não apenas aquelas im-

postas por disposições de leis ou re-

gulamentos; 

 

 

(ii) EquidadE: caracteriza-se pelo 

tratamento justo de todos os sócios 

e demais partes interessadas (stake-

holders);

 

 

(iii) prEsTação dE conTas: os 

agentes de governança devem pres-

tar contas de sua atuação, assumindo 

integralmente as consequências de 

seus atos e omissões. 

 

 

(iV) rEsponsabilidadE corporaTi-

Va: é o dever de zelar pela sustenta-

bilidade das empresas, visando a sua 

longevidade, incorporando considera-

ções de ordem social e ambiental na 

definição dos negócios e operações.
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Órgãos 
Estatutários

ASSEmbLEiA GErAL

o objetivo da aSSembleia é 

reunir os acionistas para discutir os 

interesses da companhia. Existem dois 

tipos de assembleia: (i) ordinária e (ii) 

extraordinária. A primeira é obrigatória, 

realizada anualmente nos três primeiros 

meses seguintes ao término do 

exercício social, e visa discutir matérias 

preestabelecidas em lei. A segunda pode 

ser convocada a qualquer momento, 

quando houver necessidade, para 

debater assuntos residuais ou urgentes. A 

assembleia é composta pelos acionistas 

detentores de ações ordinárias, com 

direito a voto, e detentores de ações 

preferenciais, sem direito a voto. As suas 

competências estão previstas em lei e no 

Estatuto Social da companhia.
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CoNSELho dE AdmiNiStrAção

é o órgão colegiado 
reSponSável pelo processo de 

decisão e direcionamento estratégico 

da companhia, tendo o dever de ser 

guardião do objeto social da empresa. 

o Conselho de Administração da 

Unimed Seguradora S.A. é composto 

por 17 membros, todos acionistas. todos 

possuem mandato de três anos, sendo 

facultada a reeleição. o Conselho de 

Administração se reúne sempre que os 

interesses sociais o exigirem, todavia, 

as reuniões ordinárias acontecem, pelo 

menos, a cada dois meses, podendo o 

Conselho de Administração fixar uma 

agenda de reuniões. Composição do 

Conselho de Administração da Unimed 

Seguradora S.A.
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nome cargo data inicial data final

Dr. Luís Fernando Soares Moraes Membro 19/08/2015 03/2017

 

Dr. Orestes Miraglia Júnior Presidente 31/03/2011 03/2017

 

Dr. Sergio Baiocchi Carneiro Vice-Presidente 27/03/2014 03/2017

 

Dr. Agenor Ferreira da Silva Filho Membro 27/03/2014 03/2017

 

Dr. Aldo Pricladnitzki Membro 27/03/2014 03/2017

 

Dr. Altair Carlos Pereira Membro 27/03/2014 03/2017

 

Dr. Eudes de Freitas Aquino Membro 28/09/2011 03/2017

 

Dr. João Bosco de Almeida Duarte Membro 27/03/2014 03/2017

 

Dr. José Martiniano Grillo Neto Membro 27/03/2014 03/2017

 

Dr. Marcelo Mergh Monteiro Membro 27/04/2010 03/2017

 

Sr. Marcelo Zalcberg Membro Independente 29/03/2012 03/2017

 

Dr. Márcio de Oliveira Almeida Membro 16/03/2005 03/2017

 

Dr. Mohamad Akl Membro 27/03/2002 03/2017

 

Dr. Nilson Luiz May Membro 27/06/2001 03/2017

 

Dr. Paulo Roberto Fernandes Faria Membro 27/03/2014 03/2017

 

Dr. Raimundo Viana de Macedo Membro 27/03/2008 03/2017

 

Dr. Ricardo Barbosa Ramos Membro 13/03/2011 03/2017

compoSição do conSelho de adminiStração
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dirEtoriA ExECUtivA 

a diretoria executiva é o órgão de gestão 

responsável pelos processos operacionais e 

financeiros estabelecidos pelo Conselho de 

Administração e pela Assembleia Geral. Na 

Seguros unimed e na Unimed odonto, a diretoria 

Executiva pode ser composta por, no máximo, 

cinco membros, eleitos pelo Conselho de 

Administração para um mandato de três anos, 

sendo permitida a reeleição. Salvo exceções, 

os membros da diretoria Executiva se reúnem 

semanalmente, de acordo com as práticas de 

Governança Corporativa adotas pela companhia. 

o processo para comunicar as decisões críticas 

ao mais alto órgão de Governança Corporativa 

passa pela diretoria Executiva, que reporta aos 

membros do Conselho de Administração o 

desempenho da empresa e as ações tomadas 

pelos órgãos executivos.
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Helton Freitas Diretor Presidente

 

Adelson Severino Chagas Diretor de Finanças e Administração 

 

Alexandre Augusto Ruschi Filho Diretoria Técnica e Operações

 

Mauri Aparecido Raphaelli Diretor Comercial e de Relaciomento

nome cargo

membroS da diretoria executiva da SeguroS unimed e unimed odonto
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Compliance 
A Seguros unimed possui 

processo estruturado para capturar 

diariamente as atualizações sobre 

qualquer tipo de legislação publicada 

que impacte a operação da 

companhia, bem como projetos de 

lei e consultas públicas que podem, 

futuramente, interferir no setor. Uma 

vez recebida a nova legislação, a 

área de Gestão de riscos analisa os 

impactos e delega o tratamento às 

áreas responsáveis. Uma reunião é 

marcada em seguida para definir as 

ações que deverão ser implementadas 

para garantir a aderência às novas 

leis. Por fim, a área de Gestão de 

riscos acompanha a implementação 

dessas ações e reporta o status para a 

diretoria Executiva.

área de gestão de riscos 
Ligada diretamente à Presidência, a área de Gestão de 

riscos contribui para a otimização do uso do capital e seleção 

das oportunidades de negócio. também serve para avaliar de 

forma preventiva e contínua se os controles internos estão 

efetivos e consistentes com a natureza e a complexidade das 

operações realizadas e se os riscos assumidos pela companhia 

estão dentro dos parâmetros estabelecidos. Por meio de reuniões 

com a Administração, foi definida a política de apetite a riscos 

(em que medida a empresa está disposta a correr riscos para 

obter melhores resultados) e esta política é atualizada, no mínimo, 

anualmente. os riscos mais relevantes são catalogados no mapa 

de riscos da empresa e tratados por meios de planos de ação, 

cujo status de implementação é monitorado pela área de Gestão 

de riscos e reportado aos gestores e no Comitê de Governança, 

riscos e Auditoria. Esse Comitê tem por objetivo garantir a 

transparência e a ética na companhia, zelando pela efetiva adoção 

das melhores práticas de governança, assim como avaliar os riscos 

inerentes aos seus negócios, de forma a assegurar a boa gestão 

dos recursos, a proteção e a valorização do seu patrimônio. 
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governança corporativa
A Superintendência de 

Estratégia, Governança e riscos 

tem sua atuação fundamentada 

na conversão dos princípios da 

transparência, equidade, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa, 

preservando e otimizando o 

valor da companhia, visando sua 

longevidade. A área de Governança 

Corporativa da Seguros unimed 

tem como objetivo assegurar 

a confiabilidade da empresa e 

seu fortalecimento perante seus 

stakeholders. Está baseada na (i) 

honestidade, confiança e integridade; 

(ii) transparência, orientação para o 

desempenho e responsabilidade; (iii) 

respeito mútuo e compromisso com 

a organização.

código de conduta ética
Em 2015, a Seguros unimed implantou seu próprio Código de Conduta 

Ética, com o objetivo de  prevenir desvios de conduta, e proveu um programa 

de treinamento para todos os colaboradores, gestores e parceiros comerciais. 

Ele está disponível no portal do colaborador e no site da Seguros unimed, e as 

demais políticas podem ser consultadas no Portal do Colaborador. Além disso, a 

seguradora disponibilizou recentemente um canal de orientações e denúncias para 

o acolhimento de sugestões e denúncias de comportamentos antiéticos. vale notar 

que nenhum caso de corrupção foi computado em 2015.

acesse o código atual (http://www.segurosunimed.com.br/

documents/institucional/codigo_conduta_Etica_seguros_

unimed.pdf)
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unidade de governança
A Unidade de Governança da companhia é responsável por articular, 

integrar e envolver os agentes de governança, de acordo com os princípios e 

boas práticas adotadas pela empresa, utilizando ferramentas e processos para 

integrar as instâncias deliberativa e executiva, contribuindo para a melhoria 

contínua e a longevidade da organização. dentre suas atribuições está a 

organização de todos os recursos e procedimentos necessários para a realização 

de reuniões, comissões e comitês de assessoramento (exceto as reuniões de 

Assembleias do Conselho de Administração que estão sob responsabilidade da 

área societária); realização de RAEs e Grupos Táticos (Unidade de Estratégia), 

bem como  o desenvolvimento e a manutenção dos instrumentos Normativos 

relacionados às reuniões executivas sob sua responsabilidade; apoiar as áreas 

solicitantes na revisão dos documentos que envolvam aspectos relacionados à 

Governança Corporativa; assim como elaborar e aplicar as pesquisas de avaliação 

com o objetivo de identificar pontos de melhoria e medir o nível de satisfação 

dos envolvidos, o que permitirá o aprimoramento contínuo das boas práticas de 

Governança Corporativa.

Sustentabilidade 
Criada em 2005, trata-se 

da área que coordena a gestão 

da sustentabilidade, promovendo 

atividades que integram os aspectos 

socioambientais nas atividades 

da empresa. dentre as iniciativas, 

destacam-se a gestão consciente 

de recursos naturais e avaliação 

de impacto (GhG Protocol, o 

Greenhouse Gas Protocol). Para 

complementar a ação da área de 

Sustentabilidade, foi lançado um 

Comitê para fomentar projetos 

ligados à sustentabilidade. Para 

saber mais, leia o capítulo Gestão 

da Sustentabilidade.
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relações com acionistas
A Seguros unimed conta com a área de relações 

com Acionistas, que é a equipe responsável por disseminar as 

informações da companhia e por se relacionar com os acionistas, 

potenciais acionistas ou qualquer stakeholder, atendendo as 

solicitações e expectativas com qualidade e eficiência. A área 

ainda é responsável pelo suporte à empresa na obtenção dos 

recursos necessários para alavancar seus projetos.

(i) site (http://ri.segurosunimed.com.

br/), onde são disponibilizadas infor-

mações financeiras, como os balanços 

patrimoniais, desempenho das ações, 

histórico de dividendos, desempenho 

econômico e um canal personalizada 

ao acionista, com sua posição finan-

ceira e documentos da companhia;

 

 

(ii) e-mail (ra@segurosunimed.com.

br);

 

 

(iii) telefones: (11) 3265-9366 / (11) 

3265-9777; 

 

 

(iv) correspondências; e

 

 

(v) jornal de relações com acionistas, 

no qual são publicados destaques bi-

mestrais da companhia em formato 

online.

AUditoriA iNdEPENdENtE 

a função da auditoria independente no sistema de 

governança é monitorar a eficiência do ambiente de controles 

internos da companhia e analisar as demonstrações financeiras 

produzidas por todos os setores que compõem os negócios da 

Seguros unimed. A escolha dos auditores independentes é feita 

pelo Conselho de Administração, responsável por controlar as 

ações de auditoria.

os canais de atendimentos aos acio-

nistas são:
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ComitêS

como exemplo de boa prática de governança, 

a diretoria Executiva da companhia, no desempenho de 

suas atribuições, conta com o suporte de comitês de 

assessoramento, compostos por membros da diretoria 

Executiva, corpo técnico e eventuais convidados de áreas 

específicas, possibilitando uma análise aprofundada das 

matérias de competência de cada comitê., Ssão eles: 

 comitê de governança, riscos e auditoria: tem 

por objetivo garantir a transparência e a ética 

na companhia, zelando pela efetiva adoção das 

melhores práticas de governança, assim como avaliar 

os riscos inerentes aos seus negócios, incluindo 

avaliação qualitativa e quantitativa, de forma a 

assegurar a boa gestão dos recursos, a proteção e a 

valorização do seu patrimônio.

PrESidêNCiA 

a ouvidoria e a auditoria interna reportam suas 

atividades ao diretor Presidente da Seguros unimed, 

responsável por supervisionar estas atividades. 

ouvidoria
 Órgão cujo objetivo é atender os clientes que não 

obtiveram sucesso ou insatisfeitos com pedido feito junto 

a outros canais. É uma via de acesso diferenciada por sua 

autonomia, independência e imparcialidade. 

auditoria interna 
A Auditoria interna é o órgão responsável por 

monitorar e avaliar a adequação do ambiente de controles 

internos e das normas e procedimentos estabelecidos pela 

gestão. revisa os principais riscos empresariais inerentes às 

atividades executadas pela Seguros unimed. 
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 comitê de investimentos: tem por objetivo analisar 

e aprovar as propostas de aplicações dos recursos 

financeiros a serem realizada pela companhia, 

observadas: segurança, rentabilidade, solvência 

e liquidez dos investimentos, de acordo com a 

legislação vigente, Política de Aplicações Financeiras 

da Seguros unimed e outras diretivas que venham a 

ser adotadas pela administração da organização.

 comitê de gestão: tem por objetivo realizar o 

acompanhamento do negócio da companhia, por 

meio de reuniões periódicas, auxiliando e apoiando as 

decisões da diretoria Executiva e contribuindo para o 

fortalecimento e o alinhamento organizacional. 

 comitê de produtos e clientes: tem por objetivo 

definir a criação e o lançamento de produtos, 

bem como gerir seu desempenho e introdução 

no mercado, estabelecer políticas e práticas de 

atendimento e de prestação de serviço diferenciada, 

além de identificar oportunidades de melhoria e 

definir planos de ações, frente aos índices e motivos 

de reclamações. 

A companhia também conta com comissões 

constituídas por grupos multidisciplinares para estudo 

e apresentação de dados, de cunho operacional, que 

possibilitam ampla discussão sobre o tema abordado. 

São elas:

 controle e recuperação de crédito: analisa os casos 

de clientes inadimplentes que possam gerar perdas 

financeiras relevantes para a companhia ou quando 

não houve sucesso nas tentativas de negociação, 

conforme disposições na Política de Controle de 

recuperação de Crédito, bem como no Plano de 

Alçadas da empresa. 

 comissão estrutura organizacional: analisa as 

demandas de alteração na estrutura organizacional da 

companhia e apoia a Diretoria Executiva na definição 
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SUPEriNtENdêNCiAS  

aS SuperintendênciaS exiStem para assessorar a 

diretoria Executiva na tomada de decisão em relação 

aos negócios da companhia e zelar pelos interesses da 

Seguros unimed no âmbito de suas atribuições. Em 2015, a 

organização contava com as seguintes superintendências: 

Superintendência de Relações Institucionais; 

Superintendência de Gestão de Pessoas; Superintendência 

de Novos Projetos e Inteligência Mercado; 

Superintendência de Marketing e CRM; Superintendência 

de Tecnologia; Superintendência Provimentos Saúde; 

Superintendência de Estratégia, Governança e Riscos; 

Superintendência Técnica e Atuarial; Superintendência 

de Finanças e Administração; Superintendência Vida e 

Previdência Privada; Superintendência Saúde e Odonto; 

Superintendência Seguros Patrimoniais; e Superintendência 

Nacional de relacionamento, subordinadas à Presidência 

e às diversas diretorias (diretoria técnica, diretoria de 

Finanças e Administração e diretoria de Negócios). 

de novas estruturas. 

A composição, as competências e as 

responsabilidades dos membros, bem como as regras 

de funcionamento dos comitês de assessoramento 

e das comissões citados acima, estão previstas em 

seus respectivos regimentos internos, disponíveis para 

consulta no Portal de Estratégia e Governança e no 

Portal do Colaborador.

 portal de estratégia e governança: A companhia conta 

com um Portal de Estratégia e Governança. trata-se 

de uma ferramenta interativa que possibilita o acesso 

restrito, por meio de login e senha, de qualquer 

local, pelos agentes de governança cadastrados 

(Conselheiros, diretores, Superintendentes e demais 

públicos autorizados) com segurança, auxiliando 

para o desempenho de suas responsabilidades 

legais e estatutárias, visando atender às boas práticas 

de Governança Corporativa, como a equidade e a 

transparência. 
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a área de geStão de riScoS opera para construir 

um mapa das situações de conf lito de interesse no seio 

da seguradora. Além do trabalho de avaliação de riscos 

e do ambiente de controles, em 2015, foi estruturado 

um processo anual de self assessment, no qual os 

administradores e todos os colaboradores declaram se 

possuem vínculo com corretores de seguros, pessoas 

politicamente expostas, fornecedores ou prestadores de 

serviços da companhia e vínculos afetivos e familiares. Esta 

medida tem por objetivo proporcionar o mapeamento de 

possíveis situações de conf lito de interesses e possibilitar 

o tratamento preventivo em relação à materialização de 

riscos. hoje, a empresa conta com um Código de Conduta 

Ética, que contém princípios norteadores do cotidiano de 

todos os stakeholders, ou seja, colaboradores, cooperados, 

dirigentes, fornecedores e qualquer pessoa ou empresa 

que tenha algum envolvimento com a organização.

Ações tomadas  
para evitar conf litos 
de interesses

GRI G4 – 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 57, 58
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atendimento nacional: 0800 016 6633

Atendimento ao Deficiente Auditivo: 0800 770 3611
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