
Aos 45 anos, a Unimed-BH é uma cooperativa 
médica que responde por um amplo sistema  
de saúde. São dois focos de negócio: a operação  
de planos de saúde e a Rede Própria de serviços 
assistenciais. Desde 2014, a estrutura organizacional 
tem sido aprimorada, reforçando processos 
transversais para atender e integrar os negócios 
com mais eficiência e sinergia. Complementam 
essa estrutura o Centro de Inovação Unimed-BH, 
vinculado à área de Planejamento e Novos 
Negócios, com frentes de ensino, pesquisa e 
desenvolvimento, e o Instituto Unimed-BH, braço 
de responsabilidade social da Cooperativa, que 
reforça o Relacionamento Institucional.

Estratégia e governança [G4-34]
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A Unimed-BH tem, na Assembleia Geral  
dos Cooperados, a sua instância soberana  
de deliberação. Por se tratar de uma sociedade 
de pessoas, a cada cooperado cabe um voto, 
independentemente do seu capital. Juntos, 
os médicos têm o direito e o compromisso 
de escolher os melhores caminhos para a 
Cooperativa, o que faz da sua participação um 
sólido pilar de governança. É nas assembleias 
que os cooperados elegem os pares para 
representá-los nos Conselhos e na Diretoria 
Executiva. Realizam-se duas reuniões por ano  
e, em caráter extraordinário, sempre  
que necessário. Acompanhe, no quadro, as 
instâncias de participação dos cooperados.

Participação dos  
cooperados e governança
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Órgão de  
governança Composição Atribuições

Conselho de 
Administração

19 cooperados eleitos,  
com mandato de quatro anos

Delibera sobre a condução dos negócios, assegurando o retorno  
do investimento no longo prazo e o equilíbrio entre os anseios  
dos cooperados, com foco na sustentabilidade.

Conselho  
Técnico-societário

Seis cooperados eleitos,  
com mandato de quatro anos

Instaura e conduz processos administrativos para apurar possíveis 
infrações às normas internas cometidas por cooperados.

Conselho Fiscal Seis cooperados eleitos,  
com mandato de um ano

Fiscaliza a gestão, as operações financeiras e a prestação de contas, 
recomendando ou não sua aprovação pela Assembleia Geral. 
É assessorado por auditoria externa independente.

Diretoria Executiva
Cinco cooperados integrantes  
do Conselho de Administração,  
com mandato de quatro anos

Responde, de forma colegiada, pela gestão e pelo alcance dos 
resultados, seguindo as diretrizes do Conselho de Administração e as 
deliberações da Assembleia Geral. Reúne o diretor-presidente e os 
diretores de Provimento de Saúde, de Serviços Próprios, Administrativo-
financeiro, Comercial e de Relacionamento Institucional.

Assembleia Geral  
de Delegados

108 cooperados eleitos de forma 
proporcional entre as especialidades,  
com mandato de quatro anos

Julga os recursos apresentados por cooperados punidos em decorrência 
de processos administrativos por infração às normas internas.

Conselho Social
Conselheiros, delegados e membros 
do Núcleo de Integração com 
Cooperados

Com função consultiva, discute macropolíticas e estratégias da 
Cooperativa, formulando propostas para o Conselho de Administração. 

Núcleo de Integração 
com Cooperados 
(Nicoop)

Seis cooperados indicados  
pelo Conselho de Administração,  
com mandato de quatro anos

Promove a filosofia cooperativista e o conhecimento 
técnico-científico entre os cooperados.

Comitês de 
Especialidades

Cinco cooperados, sendo um o 
presidente da Sociedade Médica ou 
seu representante e quatro indicados 
pelo Conselho de Administração por 
reconhecida competência técnica

Assessoram o Conselho de Administração em estudos, avaliações  
de tecnologias, elaboração de protocolos e indicadores, e definição  
de critérios técnicos para atividades inerentes à especialidade.
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A Unimed-BH está inserida na economia  
da cooperação. Os recursos captados  
dos clientes são de propriedade comum,  
e o seu manejo, compartilhado por todos  
os cooperados. É como a caixa-d’água  
que abastece um condomínio: o consumo  
é individualizado, mas a conta é paga  
de forma coletiva. 

Desafio: equilibrar os interesses individuais, 
de maximizar o acesso aos recursos, com  
o interesse coletivo, de racionalizar o uso 
para beneficiar o conjunto e preservar  
a sustentabilidade do sistema. 
Leia mais no capítulo “Diante da crise, segurança

em cada ação”. 

Dados relativos a 2015. Visão gerencial. Os custos 
assistenciais incluem o pagamento complementar feito  
aos cooperados na produção de dezembro, no valor  
de R$ 58,3 milhões. 

Gestão coletiva dos  
recursos da Unimed-BH [G4-9]
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R$ 3,63 bi
em receita  

operacional bruta.

R$ 3,06 bi
em recursos destinados  

aos médicos e aos serviços  
de saúde.

21



A saúde suplementar é um mercado regulado, 
que funciona sob a lógica securitária:  
as operadoras de planos de saúde assumem 
a gestão do risco de sua carteira. Preconiza-se 
que os custos assistenciais representem 
até 75% da receita. Na Unimed-BH, essa 
parcela corresponde a cerca de 85% dos 
recursos — o que se torna possível graças à sua 
estrutura enxuta e eficiente, com menor gasto 
operacional, permitindo distribuir maior parcela 
da receita aos cooperados e à rede assistencial. 
O gráfico ao lado mostra para onde são 
canalizados os recursos da assistência à saúde. 
Os médicos recebem 37% em honorários por 
consultas, exames e procedimentos realizados.

Dados relativos a 2015. Visão gerencial. A parcela de exames 
e terapias não inclui os honorários médicos pagos diretamente 
aos cooperados. Despesas hospitalares se referem a diárias, 
taxas e gabaritos. Intercâmbio é o atendimento a clientes 
Unimed-BH por outras cooperativas do Sistema Unimed.

Destinação dos  
recursos assistenciais
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Dados relativos a 2014
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Construir um sistema de saúde 
sustentável e inovador para 
melhorar a vida das pessoas.  
Essa é a visão de futuro e a maneira 
pela qual a Unimed-BH contribui 
para o desenvolvimento social.  
Para alcançarmos esse propósito, 
o Planejamento Estratégico  
2016-2020 se baseia em oito 
diretrizes. De forma integrada, 
elas convergem no objetivo de  
gerar valor para as pessoas — 
nossos cooperados, clientes, 
colaboradores e parceiros.

A sustentabilidade na
gestão da Unimed-BH
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Qualidade
Organizar o modelo de 

atenção em redes regionais 
com foco na atenção primária, 

assegurando eficiência e 
qualidade assistencial com 

ações de regulação.

Reputação
Fortalecer a reputação 
da Cooperativa frente à 

crescente complexidade 
do mercado, assegurando 
a percepção favorável dos 

principais públicos de 
relacionamento.

Rentabilidade
Manter a liderança de 

mercado na área de atuação, 
assegurando a rentabilidade 

da carteira e contribuindo 
para a sustentabilidade  

da Cooperativa.

Eficiência
Aumentar a eficiência 

administrativa, garantindo 
a transversalidade dos 

processos, a transparência 
e o compromisso com 

resultados.

Engajamento
Ampliar a compreensão 

dos cooperados sobre os 
desafios e as estratégias da 

Cooperativa, bem como a sua 
contribuição para melhorar 
a eficiência assistencial e os 

resultados de saúde  
dos clientes.

Serviços Próprios
Consolidar os Serviços 

Próprios como diferencial  
da Cooperativa, contribuindo 
para o modelo de atenção e 

o equilíbrio da oferta  
de serviços de saúde.

Inovação
Gerenciar um processo 

autossustentável para mediar, 
facilitar e estimular a inovação, 

com foco em soluções para 
a operação e a geração de 

resultados.

Liderança
Alinhar e desenvolver 

as lideranças buscando 
ainda mais envolvimento, 

responsabilização e 
compromisso com 

resultados.

8
Diretrizes 

estratégicas da
Unimed-BH
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