


Unimed Nacional e o 
Sistema Unimed no 
Mercado de Saúde



O SISTEMA UNIMED
MAIOR SISTEMA DE COOPERATIVAS MÉDICAS DO MUNDO

138 mil

118 mil

19 milhões

EMPREGOS DIRETOS

COOPERADOS

BENEFICIÁRIOS

Maior capilaridade do país

22% dos médicos 
ativos no Brasil são 
cooperados Unimed.

38%
MARKET SHARE

5.017
MUNICÍPIOS

342
COOPERATIVAS

Presente em

90%
do território

Nacional



UNIMED NACIONAL
OPERAÇÃO NACIONAL DO SISTEMA UNIMED

2.072.471
CLIENTES

337
SÓCIAS

1.814
COLABORADORES

Vigência: Out/22

6ª maior operadora do país

Market Share de 3,9%

▪ Maior operadora do Sistema Unimed

▪ Planos de saúde para grandes corporações 
nacionais e multinacionais

▪ Atua localmente com foco regional em algumas 
cidades do país



NOSSOS CLIENTES
MAIS DE 550 EMPRESAS CONFIAM NO NOSSO PLANO



REDE DE ATENDIMENTO DIRETA
UNIMED NACIONAL 

▪ Onde a Unimed Nacional atua localmente, seus 
beneficiários contam com uma rede credenciada direta.

▪ A capilaridade e a intercooperação são grandes 
diferenciais da marca e garantem que nossos clientes 
sejam atendidos por toda a rede do Sistema Unimed.

A única presente em 90% do território nacional.

28 especialidades de serviços próprios
2.852 serviços próprios em todo o país
149 hospitais

4.548 Prestadores, entre eles:

12.778 médicos

2.313 clínicas

297 hospitais

3.342 multiprofissionais

323 laboratórios

489 centros de diagnósticos



O impacto da pandemia 
nos planos de saúde



Apesar de impulsionar a busca por planos de saúde, a pandemia deixou sérios impactos no setor

Foram 2,4 milhões de novas contratações em relação a fevereiro de 2020 — 5% de crescimento

DESAFIOS NOS SISTEMAS DE SAÚDE PÚBLICO E PRIVADO

Desafios Científicos

Aprender a lidar com um novo 
vírus

Desafios de Infraestrutura

Falta de leitos, materiais e outros 
— dependência externa do 
sistema de saúde nacional

Desafios Financeiros

- Alta de medicamentos (97,49%, itens com 
até 600% de reajuste), e de materiais 
hospitalares (161,14%)

- Despesas com internações em UTI 
dobraram

- A princípio despesas assistenciais eletivas 
caíram, mas dispararam a sinistralidade de 
2022 — demanda reprimida





Iniciativas adotadas pelas 
Operadoras para atender a 

demanda nos picos da Covid



Adequação de Infraestrutura e Administrativas

• Priorização dos atendimentos de urgência e emergência dos hospitais

• Equipes dedicadas ao acompanhamento/remanejamento da capacidade de leitos da rede de atendimento

• Remoção terrestre/aérea de pacientes em caso de ocupação total

• Negociações para pagamento da rede prestadora

INICIATIVAS IMEDIATAS

Compromisso com a proteção dos funcionários

• Implantação recorde de home office para as áreas administrativas

• Treinamento para funcionários visando cuidados preventivos

• Distribuição de EPI’s

Atendimento ao cliente

• Comunicação para combate à fake News

• Flexibilizações e negociações com empresas clientes para reduzir a inadimplência e manter o fluxo de caixa

• Telemonitoramento para casos suspeitos de Covid

Telemedicina

• Consolidação dos canais de telessaúde



Ações do Cooperativismo Médico 
de Combate à Pandemia



INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

• R$ 1,5 bilhão investidos para abertura e ampliação de hospitais, incluindo a inauguração de 20 hospitais próprios

• + 550 iniciativas para adequação e/ou expansão das estruturas de atendimento 

• Aumento de 58% na oferta de leitos de UTI em hospitais próprios em 12 meses

• Construção de 12 hospitais de campanha em 7 estados

• Criação da Central de Leitos para busca por vagas nos hospitais próprios, e do grupo de negociadores de insumos, 
EPIs e equipamentos

• Compra de equipamentos, medicamentos e investimentos em pesquisas clínicas

• Contratação de 13 mil novos profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de área 
administrativa



AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

• Capacitação de médicos para prática da telessaúde

• Parcerias locais com o SUS

• Digitalização dos processos e aceleração de inovações digitais

• Garantia da cobertura por Covid-19 nos seguros de vida e renda temporária (Serit)

• Dashboard para todas as cooperativas com informações estratégicas para a tomada de decisões

• Criação de Comitês de Crises com ações específicas para atender as necessidades de cada área

• Campanhas de conscientização e conteúdos confiáveis sobre prevenção e acesso aos serviços de saúde



OLHAR PARA O SOCIAL

R$156 milhões investidos em projetos de responsabilidade social
Incluindo ações voltadas para esportes, cultura e lazer, saúde, ações 
sociais e de filantropia, educação e capacitação

Ações de responsabilidade social voltadas para combate à fome, 
distribuição de kits de proteção individual, apoio psicológico, tanto para 
a comunidade quanto para profissionais da linha de frente

Movimento Saúde e Ação, dos Institutos Unimed, captação de R$ 4,1 
milhões, beneficiando 45 instituições e mais de 22 mil famílias



Aprendizados



• Trabalho híbrido (remoto + presencial) 
Efeitos positivos na produtividade e qualidade de vida dos profissionais + redução de custos administrativos

• Oportunidades de negócios junto às pequenas e micro empresas (PMEs)
Estrutura enxuta + mais flexibilidade para se ajustar rapidamente às novas demandas do mercado

• Complementaridade das medicinas públicas e privadas para novas parcerias
Atuação integrada e harmônica

• Importância do combate às fake news

• Incentivação à vacinação contra a covid-19 e também outras doenças

• Prevenção por meio de hábitos básicos de higiene
Lavar das mãos, uso de máscara, distanciamento social, entre outros

• Valorização dos profissionais de saúde e relevância do tema para a sociedade

• Expansão da telessaúde para outras atividades (psicologia, nutrição...)

APRENDIZADOS



“Não existe crise mais fácil ou mais difícil, existe a crise do nosso tempo.

Todas nos ensinam e fazem sair da zona de conforto.

Tão importante quanto aprender com o passado, é executar com simplicidade, 
agilidade e eficiência”.



OBRIGADO!
Luiz Paulo Tostes Coimbra
Presidente Unimed Nacional
(24) 98182-4554

luiz.coimbra@centralnacionalunimed.com.br 
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