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Mercado
A Unimed ocupa posição de destaque no comple-

xo setor de saúde suplementar do Brasil, regula-

do pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS). A marca é citada como líder absoluta do 

segmento, com 34% de participação no mercado, 

atendendo a 15,4 milhões de clientes.

Atualmente conta com 377 cooperativas médi-

cas no país, congregando mais de 107 mil médicos, 

o que a torna a maior experiência cooperativista na 

área da saúde em todo o mundo.

A abrangência e a estrutura da Unimed forta-

lecem seus números de liderança. Presentes em 

74,9% do território nacional – 4.125 municípios -, o 

faturamento consolidado de 2008 das cooperativas 

médicas somou R$ 21 bilhões. Os recursos pró-

prios desse Sistema também impressionam: 91 

hospitais, 89 pronto-atendimentos, 53 laboratórios, 

458 ambulâncias, 3.286 leitos, além de mais de 20 

mil recursos credenciados. Para o funcionamento 

desse amplo universo, a Unimed gera 50 mil em-

pregos diretos e 290 mil empregos indiretos.

coNQUISTaS 

A marca Unimed recebeu, ao longo de seus 42 anos 

de história, inúmeros prêmios e distinções, bem 

como o reconhecimento da sociedade brasileira em 

diferentes áreas. Várias cooperativas médicas estão, 

por exemplo, na lista das “100 Melhores Empresas 

para se Trabalhar”, cuja pesquisa é realizada pela 

revista Época e pelo instituto Grate Place to Work, e 

nas “Maiores & Melhores”, da revista Exame. 

Há 16 anos conquistou a hegemonia no “Prêmio 

Top of Mind” como a marca de Plano de Saúde mais 

lembrada pelo consumidor, segundo levantamento 

do Instituto Datafolha. Além disso, a Cooperativa co-

leciona, desde 2001, o Prêmio Trusted Brand, sendo 

considerada a marca de assistência médica mais 

confiável do Brasil, de acordo com pesquisa anual 

promovida pela Revista Seleções/Instituto Marplan.

Já sua reputação foi apontada como “forte e 

robusta” nos primeiros meses de 2009, em estudo 

feito pelo Reputation Institute.

Por fim, o  conjunto dos trabalhos desenvol-

vidos em favor do esporte rendeu à Unimed o 

prêmio “Marketing Best 2008” com o case “Há 

muitos exemplos de superação no Brasil. 188 

deles foram para Pequim”, que abrangeu toda a 

estratégia de ativação realizada antes, durante e 

após as Paraolimpíadas.

HISTÓrIa
A marca surgiu como símbolo de um movimento 

iniciado por um grupo de médicos da cidade de 

Santos (SP) que, buscando um sistema de saúde 

mais ético e justo, idealizou e fundou, em 1967, a 

primeira cooperativa médica no Brasil.

O nome foi uma escolha natural, que expres-

sava claramente o conceito União dos Médicos. 

O sistema adotado pela Unimed contempla o 

modelo federativo e tem como princípio o respeito 

às diferenças loco-regionais. As cooperativas locais 

atuam nos municípios e são denominadas Unimeds  

Singulares. A união dessas Unimeds em um mes-

mo Estado forma as Federações, que se congre-

gam em uma Confederação Nacional, a Unimed do 

Brasil, cujo papel é a defesa da marca e a represen-

tação política e institucional de suas filiadas.

Nos anos 80, o Sistema Unimed desenvolveu 

uma estrutura operacional complexa em todo o 

território nacional para, na década de 1990, atingir 

a liderança absoluta do setor. Desde o ano 2000, 

tornou-se o mais sólido e abrangente organismo 

econômico não mercantil ligado à assistência priva-

da no segmento, constituindo-se, possivelmente, no 

principal braço suplementar ao Estado nessa área.




