
Reconhecimento

N O S S A  U N I M E D

As premiações conquistadas em 2015 refletem o nosso compromisso 
com o desenvolvimento sustentável na forma como conduzimos 
os nossos negócios. O olhar amplo e transversal, o estímulo 
à inovação e as iniciativas para aprimorar processos internos 
posicionam a Unimed-BH entre as melhores operadoras de saúde 
do país. Movidos pelo propósito de transformar o setor, fomos 
reconhecidos em diferentes rankings, eventos e prêmios nacionais 
e internacionais.

2º Prêmio Sescoop Excelência de Gestão 

Oferecido a cada dois anos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo, o prêmio classificou a Unimed-BH na faixa 
Ouro, entre as oito melhores cooperativas do país em governança 
e excelência na gestão.

O presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
Márcio Lopes de Freitas, entrega o Prêmio Sescoop ao diretor  
da Unimed-BH Luiz Fernando Neves Ribeiro. 
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Exame Melhores e Maiores 2015
A Cooperativa obteve sua melhor classificação 
no estudo desde 2003, subindo 19 posições  
em relação à edição anterior: é a 197ª dentre  
as 500 maiores empresas do país. É ainda a 
quarta maior operadora de saúde em receita 
líquida e está entre as melhores empresas 
mineiras em liquidez e rentabilidade.

Valor 1000
O anuário do jornal Valor Econômico destaca a 
Unimed-BH como a quarta maior operadora de 
planos de saúde do país em receita, sobressaindo 
também em critérios como geração de resultados, 
ativos e patrimônio líquido. 

Época Negócios 360°
A solidez da Cooperativa a posiciona entre as 
quatro primeiras operadoras do país e a mais 
bem colocada representante do setor de saúde 
em Minas Gerais. No ranking geral, é a 124ª 
entre as 250 melhores empresas brasileiras. 

Maiores Cooperativas 2015
A Unimed-BH é a maior cooperativa mineira em 
receitas totais e patrimônio líquido e a segunda 
maior em geração de sobras e capital social, 
segundo o Anuário de Informações Econômicas  
e Sociais do Cooperativismo Mineiro.

17º Prêmio Minas Desempenho  
Empresarial 2014/2015
A revista Mercado Comum lista a Unimed-BH 
como a 20a maior empresa mineira em receita 
líquida, destacando-se nas categorias Excelência 
Empresarial e Liderança Setorial em serviços  
de saúde.

9º Prêmio Minas Gerais  
de Desenvolvimento Econômico
A Associação dos Economistas de Minas Gerais 
(Assemg) e a revista Mercado Comum homenagearam 
o diretor-presidente da Unimed-BH, Samuel Flam, 
com a Medalha Governador Israel Pinheiro, pelo 
empreendedorismo na condução da Cooperativa.

Gestão e desempenho sustentável

N O S S A  U N I M E D

O presidente da Unimed-BH, Samuel Flam, 
esteve entre os agraciados no Prêmio Minas 
Gerais de Desenvolvimento Econômico.
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Encontro de Boas Práticas na Saúde 
Suplementar
A Unimed-BH foi uma das seis operadoras 
selecionadas em pesquisa da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), em parceria com 
a Organização Pan-americana de Saúde (Opas), 
por suas experiências positivas em prevenção  
e detecção precoce do câncer.

HIMSS Latin America Conference  
and Exhibition 2015 
O uso do georreferenciamento para organizar  
as equipes de atenção domiciliar conquistou  
o segundo lugar no Prêmio Inovação em Saúde, 
promovido pela Healthcare Information and 
Management Systems Society, organização 
global sem fins lucrativos focada em melhorar  
a saúde por meio da tecnologia da informação.

100 + Inovadoras no Uso de TI
A Unimed-BH conquistou a 52ª colocação  
no estudo do Grupo IT Mídia e da PwC. 

A experiência avaliada foi o uso de dispositivos 
móveis na atenção domiciliar para registrar  
a evolução dos pacientes e a prescrição, o que 
agilizou a resposta a intercorrências e aumentou  
a produtividade da equipe em 11%.

Referências da Saúde 2015
As inovações tecnológicas na gestão da atenção  
domiciliar também foram reconhecidas na premiação 
concedida pelo Grupo Live Healthcare Media,  
na categoriaTecnologia da Informação.

Encontro Nacional Unimed de Recursos  
e Serviços Próprios 2015
Foram premiados o uso do georreferenciamento 
na atenção domiciliar e o processo de compra 
centralizado para a Rede Própria. A Unimed-BH 
também foi homenageada pela implantação  
do modelo inovador de atenção primária, com  
as Clínicas Unimed Pleno, e pela acreditação  
da Maternidade Unimed – Unidade Grajaú  
no nível de excelência.

Inovação na atenção à saúde

N O S S A  U N I M E D

O colaborador Felipe Araújo de Britto, 
da Gestão de Tecnologia da Informação 
em Saúde, apresenta as inovações no 
gerenciamento da atenção domiciliar.

2 6



14º Congresso Mineiro de Medicina Intensiva
A Maternidade Unimed – Unidade Grajaú 
conquistou o segundo lugar entre os trabalhos 
reconhecidos pela Sociedade Mineira de Terapia 
Intensiva, com as ações para prevenção da 
pneumonia associada à ventilação mecânica.

Prêmio Latam 2015
O atendimento preferencial a clientes idosos 
que usam a central telefônica Unidisk recebeu o 
prêmio bronze na categoria Melhor Operação de 
Empresa Terceirizada. A premiação foi criada pela 
Alianza Latinoamericana de Organizaciones para 
la Interacción con Clientes (Aloic), com o objetivo 
de valorizar as melhores práticas do setor.

16º Prêmio Consumidor Moderno  
de Excelência em Serviços ao Cliente
Pelo segundo ano consecutivo, a revista 

8º Congresso Mineiro de Enfermagem 
em Endoscopia
Entre os estudos apresentados, o Hospital 
Unimed – Unidade Betim foi reconhecido 
pelas práticas de qualidade em higienização 
e rastreabilidade de endoscópios e acessórios.

Consumidor Moderno avaliou todos os canais  
de atendimento ao cliente e elegeu a Unimed-BH 
como a melhor entre as empresas de saúde do país.

8º Prêmio Fornecedores de Confiança
Pelo oitavo ano, a Unimed-BH se destacou em 
confiabilidade dos serviços, conforme pesquisa 
junto a seus clientes empresariais feita pela 
revista Melhor, publicação oficial da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH).

Relacionamento com os clientes

N O S S A  U N I M E D

Marcel Moreira, da Gestão de Relacionamento 
com Clientes Individuais, recebeu o Prêmio 
Consumidor Moderno. A estratégia de 
atendimento da Cooperativa foi reconhecida 
como referência entre as empresas de saúde. 

2 7



Seminário Doação por Pessoas Físicas  
para Cultura
Considerado o maior programa do país  
de patrocínio cultural mantido por pessoas 
físicas, o Programa Cultural Unimed-BH foi  
uma das experiências de sucesso apresentadas 
no evento do Ministério da Cultura.

Referências da Saúde 2015
O Programa Jovens Profissionais – de incentivo 
ao empreendedorismo entre menores aprendizes 
e mensageiros da Cooperativa – foi premiado 
pelo Grupo Live Healthcare Media na categoria 
Responsabilidade Socioambiental.

15º Prêmio Cidade Jardim
O Instituto Unimed-BH foi reconhecido pela 
manutenção da Praça Floriano Peixoto no prêmio 
oferecido pela Prefeitura de Belo Horizonte. 
Considerada desde 2010 um dos mais belos  
espaços verdes da cidade, a praça se destacou  
como hors concurs.

13º Prêmio IMEC Destaques da Engenharia
O Instituto Mineiro de Engenharia Civil,  
com apoio do Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Minas Gerais, premiou a Unimed-BH 
na categoria Serviços Preferenciais – Plano de 
Saúde. O evento reconhece o cuidado das empresas 
com as questões socioambientais em seus 
empreendimentos.

Gestão socialmente responsável

N O S S A  U N I M E D

O premiado Programa Jovens Profissionais 
estimula a cultura do empreendedorismo com  
a participação de colaboradores voluntários.
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N O S S A  U N I M E D

Marcas Mais Prestigiadas de Minas
A Unimed-BH é a 10ª colocada entre as marcas 
mineiras de maior prestígio e a campeã entre 
os planos de saúde, conforme pesquisa feita 
pelo jornal Estado de Minas, em parceria 
com o Grupo Troiano de Branding e a Ideia 
Comunicação Empresarial.

20º Prêmio Top of Mind  
Marcas de Sucesso 2015
Desde a primeira edição do prêmio entregue 
pela revista Mercado Comum, a Unimed é 
a marca de planos de saúde mais lembrada 
pelos mineiros, destacando-se na categoria 
Excelência, com mais de 50% de citações 
espontâneas. Em 2015, a marca também foi 
eleita “Top do Top” pelo seu desempenho.

11º Prêmio Unimed de Comunicação  
Dr. Alberto Urquiza Wanderley
A Unimed-BH foi agraciada, entre as Singulares 
de grande porte, com as melhores experiências 
nas categorias Memória, Jornal Mural 
e Relatório de Gestão/Sustentabilidade. 
Foi ainda certificada pela excelência na 
aplicação da marca segundo as diretrizes 
nacionais do Sistema Unimed. 

Marca Ações de comunicação  
e marketing

Em 2015, a Unimed-BH esteve mais uma vez 
entre as marcas de sucesso do Top of Mind. 
Marcelo Coury, superintendente Comercial,  
e Silésia Vilarino, da Gestão de Relacionamento 
com Clientes Corporativos, receberam o prêmio.
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