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• A Seguros Unimed encerrou o mês de junho com lucro líquido acumulado no ano de R$46,0 
milhões, que representa um ROAE de 2,90%, equivalente a 228,23 % da Selic Média.

• Na assistência à saúde, as solicitações de autorização da rede direta cresceram, de janeiro a 
junho, 8,9% frente ao mesmo período de 2019. Nos seguros de Vida e Serit, as indenizações 
confirmadas em razão da doença ultrapassam R$172,8 milhões, beneficiando 8.396 
segurados e suas famílias – 56% deles são médicos.

• O resultado operacional de R$29,7 milhões reflete o impacto da Covid-19 nos sinistros dos 
segmentos Vida e Saúde. 

• O excelente resultado dos investimentos a partir de março, contribuiu para o resultado 
financeiro de R$51,3 milhões, que supera a meta do período.



Faturamento consolidado (R$ mm) Mix de produtos

Faturamento Consolidado cresce 4,7% em relação a 2020. 
Carteira base impactada por antecipações de R$ 5,7MM em dez/20.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: AUMENTAR A RECEITA

*Acumulado até Junho/2021.



Sinistros retidos consolidados (R$ mm e % do PG)

A sinistralidade está 7,6 p.p. acima do orçado para o período.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTROLAR SINISTRALIDADE

*Acumulado até Junho/2021.



SAÚDE VIDA

ODONTO RAMOS ELEMENTARES

Sinistros de VIDA relacionados a Covid-19 montam R$112,4 milhões até jun/21.

SINISTROS RETIDOS POR SEGMENTO (R$ MM E % DO PG)



Margem bruta consolidada (R$ mm)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSEGURAR A RENTABILIDADE DO NEGÓCIO

Margem bruta impactada pela alta sinistralidade dos segmentos de Vida e Saúde.

*Acumulado até Junho/2021.



Em R$ mm e % do PG

Despesas administrativas consolidadas

Composição do realizado

Despesas administrativas estão 1,5 p.p. abaixo do orçado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: OTIMIZAR DESPESAS

*Acumulado até Junho/2021.



Composição do resultado operacional (R$ mm)

Resultado operacional abaixo do orçado, impactado pela maior sinistralidade 
em Saúde e Vida.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSEGURAR A RENTABILIDADE DO NEGÓCIO

*Acumulado até Junho/2021.



SAÚDE VIDA

ODONTO RAMOS ELEMENTARESPREVIDÊNCIA

Segmentos de Odonto e RE apresentam crescimento e superam o 
orçado do período.

RESULTADO OPERACIONAL POR SEGMENTO (R$ MM)



Resultado financeiro mês a mês (R$ mm e % do PG)

Resultado financeiro supera o orçado do período.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSEGURAR A RENTABILIDADE DO NEGÓCIO

*Acumulado até Junho/2021



Lucro líquido consolidado (R$ mm) e ROAE (% do PG)

Lucro líquido de R$ 46,0 milhões equivale a ROAE de 2,90%.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSEGURAR A RENTABILIDADE DO NEGÓCIO

*Acumulado até Junho/2021



SAÚDE VIDA

ODONTO RAMOS ELEMENTARESPREVIDÊNCIA

Segmentos de Odonto e RE apresentam crescimento e superam o orçado do 
período.

LUCRO LÍQUIDO POR SEGMENTO (R$ MM)



Planejamento 
orçamentário 2021



Necessidade de revisão em função dos impactos da pandemia
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2021 

▪ Aumento das internações por Covid-19 e maior permanência em UTI
▪ Retomada dos procedimentos eletivos em patamares recorrentes 
▪ Impacto da oscilação cambial e do aumento da carga tributária nos 

custos assistenciais

• Aumento na utilização do seguro SERIT
• Crescimento acentuado das indenizações por mortes em função da Covid

• Demanda reprimida com procedimentos mais complexos 
• Reajuste dos prestadores vinculado ao IGPM

A sinistralidade do 1º semestre de 2021 superou de forma muito acentuada as 
estimativas consideradas no orçamento dos segmentos de Saúde, Vida e Odonto:

SAÚDE

VIDA

ODONTO



Premissas consideradas 
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2021 

• Revisão dos cenários de pandemia e consequente correção (aumento) das 
estimativas de sinistralidade

• Racionalização/redução de custos administrativos e operacionais, sem 
comprometer investimentos em projetos e melhorias em tecnologia

• Revisão do cenário de taxas de juros e recálculo do resultado financeiro

• Recálculo de impostos, em função da majoração da alíquota de CSLL em 5 pontos 
percentuais nas companhias seguradoras (para 20% entre julho e dezembro/2021)

• Atualização do cenário macroeconômico e respectivos impactos no reajuste de 
contratos 



Indicadores Econômicos      Indicadores Financeiros

Premissas macroeconômicas
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2021



  
CENÁRIO 
REALISTA

                                    SAÚDE

                                    ODONTO

                                    SEGURADORA

REALIZADO
JAN - JUN/21

79,6%

ORÇAMENTO
REVISADO

81,59%

47,07%

74,41%

 ORÇADO
 ORIGINAL

77,8%

43,1%

59,2%

CRITÉRIOS

Versão Julho/2021

+3,79pp

41,7%

79,4%

▪ Cauda de Covid diluída
▪ Menor impacto novo rol
▪ Coparticipação estável 2,4%
▪ ICMS OPME

                                    PATRIMONIAIS

+3,97pp ▪ Menor expectativa de 
demanda reprimida

+15,21pp

▪ Recuperação resseguro
▪ Calendário vacinação
▪ Modelagem redução mortalidade
▪ Desenvolvimento do sinistro

22,1% 33,4% -5,98pp 27,42%
▪ Atualização de premissas com 

base na sinistralidade da 
carteira Unimed

Sinistralidade
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2021



•Resultados



Prêmio Emitido Líquido e Contribuições
Em R$ mm

Consolidado: principais indicadores
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2021



Relação ROAE x Selic média
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2021



Em R$ mm e % do PG Composição por tipo de despesa

Consolidado: despesas administrativas
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2021



•Segmentos de negócios



Saúde
PRINCIPAIS INDICADORES



Odonto
PRINCIPAIS INDICADORES



Ramos Elementares
PRINCIPAIS INDICADORES



Vida
PRINCIPAIS INDICADORES



Previdência
PRINCIPAIS INDICADORES



Demonstração consolidada
ORÇAMENTO 2021


