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Nosso futuro

Duas palavras traduzem a atuação da Unimed-BH nos últimos 45 anos  
em uma história de sucesso que nos desperta o orgulho de pertencer: 
participação e inovação. 

Foi assim que nos tornamos pioneiros em uma nova forma de 
organização do trabalho médico e da assistência à saúde no Brasil, 
ao escolhermos a cooperação como modelo de negócio. E foi assim 
também que, ao longo dos anos, evoluímos como operadora de planos 
de saúde em um mercado regulado e como gestora de um sistema 
de saúde que é referência para nossos clientes e nossos cooperados.

Com participação e inovação, desenvolvemos o Guia — Gestão 
Unimed-BH de Indicadores Assistenciais, um novo instrumento de 
gestão da qualidade na atenção à saúde, que já nos coloca em posição 
de referência nacional e nos impulsiona rumo ao futuro da saúde 
suplementar. O sistema amplia a transparência sobre o desempenho  

da nossa cooperativa e permite a cada cooperado avaliar a sua 
contribuição individual frente aos indicadores gerais e da sua 
especialidade, abrindo espaço para a consolidação das melhores práticas.

O foco na qualidade do cuidado proporcionará, como efeito, a alocação 
cada vez mais efetiva dos recursos assistenciais. Em paralelo,  
o engajamento das nossas equipes na aplicação de novas tecnologias e 
em melhorias contínuas dos processos internos trará ainda mais eficiência 
operacional e segurança para garantir o uso adequado dos serviços. É com 
a integração dessas estratégias que vamos avançar em nosso propósito 
original — a missão de valorizar o trabalho médico — com melhores 
resultados para a saúde dos clientes e com sustentabilidade.

Cuidar bem da nossa cooperativa para cuidar cada vez melhor  
das pessoas. Essas são as metas pelas quais trabalharemos  
juntos em 2016.

Samuel Flam
Diretor-presidente

José Augusto Ferreira
Diretor de Provimento de Saúde

Luiz Fernando Neves Ribeiro 
Diretor Comercial

Múcio Pereira Diniz
Diretor Administrativo-financeiro

Paulo Pimenta de Figueiredo Filho
Diretor de Serviços Próprios
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