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Mercado
Segundo estudo da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, órgão regulador vinculado ao Minis-

tério da Saúde, o setor de planos privados de as-

sistência à saúde apresentou, em junho de 2010, 

quase 44 milhões de beneficiários de planos de 

assistência médica, todos em operadoras médico-

hospitalares, valor correspondente a 23% da popu-

lação brasileira.

Dentro deste cenário, a Unimed continua na 

liderança absoluta do segmento. De acordo com 

dados publicados em novembro deste ano, a Uni-

med possui 37% de participação no mercado em 

2010, sendo 17 milhões de clientes e índice de 

satisfação de 80% - o maior da categoria. Está 

presente em 83% do território nacional. São 374 

cooperativas, 109 mil médicos cooperados (31% 

do total dos médicos que atuam no País), 101 

hospitais próprios, 3.244 hospitais credenciados 

(sendo 6.596 hospitais no Brasil), 89 pronto-aten-

dimentos próprios, 54 laboratórios próprios e 456 

ambulâncias próprias. Oferece 3.286 leitos pró-

prios e 327 mil leitos credenciados. Para garantir 

toda essa estrutura, são 57 mil colaboradores di-

retos e 290 mil empregos indiretos.

conquistas
Por 16 anos consecutivos a Unimed é a marca Top 

of Mind em Plano de Saúde, de acordo com pesqui-

sa nacional do Instituto Datafolha. É detentora, pela 

22ª vez consecutiva, do Prêmio Mérito Lojista, como 

plano de saúde preferido dos sócios da Confede-

ração Nacional dos Dirigentes Lojistas. A Unimed 

foi a escolhida, na categoria convênio e assistência 

médica, para receber o “Oscar” da área de recur-

sos humanos: o Prêmio Top of Mind – Fornecedo-

res de RH do ano 2010. Esta foi a décima primeira 

vez que a marca foi premiada. Segundo estudo das 

100 marcas mais valiosas do Brasil, publicada pela 

Brand Finance em parceria com a revista The Bran-

der/IAM, a Unimed ocupa a 31ª colocação.

A Unimed foi eleita, pela nona vez consecutiva, 

a marca de planos de saúde em que os brasileiros 

mais confiam na Pesquisa Marcas de Confiança, 

conduzida pela Revista Seleções/Ibope. Eleita 

uma das empresas de maior prestígio no Bra-

sil no setor de saúde, segundo levantamento do 

Grupo Troiano para a revista Época Negócios, nas 

edições 2008 e 2009.  Para encerrar, a Unimed 

é, pela segunda vez consecutiva, a marca mais 

lembrada e conquistou o Top of Mind Internet, 

Uol/Datafolha. Embora o prêmio esteja na quarta 

edição, em 2009 foi a primeira vez que a categoria 

Plano de Saúde foi inclusa.

História
Criada em 1967, na cidade de Santos/SP, por um 

grupo de médicos que buscava uma alternativa 

para a agressiva mercantilização da medicina. 

Assim, nasceu a Unimed – União de Médicos – 

uma cooperativa de trabalho médico alicerçada 

pelos valores do cooperativismo. O sistema coo-

perativo adotado pela Unimed contempla o mo-

delo federativo e tem como princípio o respeito 

às diferenças locais e regionais. As cooperativas 

locais, atuam nos municípios e são denominadas 

Unimeds Singulares. A união dessas Unimeds, 

em um mesmo Estado, forma a Federação, e o 

conjunto das Federações compõe a Confedera-

ção Nacional, a Unimed do Brasil, cujo papel é a 

defesa da marca e a representação política e ins-

titucional de suas filiadas.

Nos anos 80, a Unimed desenvolveu uma 

estrutura operacional complexa em todo o terri-




