
Prezados Senhores, 
 
Submetemos à apreciação o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Unimed Campinas referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 
incluindo os pareceres dos auditores e atuários independentes. 
 
O ano de 2018 foi mais um do período de crise que nosso país atravessa. Esse declínio foi 
somado às eleições, que trouxeram inúmeras polêmicas e ainda mais incertezas. Tudo isso faz 
parte da conjuntura brasileira e nós, da Unimed Campinas, certamente não estamos alheios ao 
que acontece no país e no mundo. O contexto no qual estamos inseridos traz uma série de 
repercussões econômicas e de mercado que não podem ser ignoradas. 
 
Terminamos o ano de 2018 com resultados positivos. A Unimed Campinas continua estável e 
está cada vez mais sólida, cumprindo com todas as suas obrigações tributárias, sociais e 
econômicas. Mesmo com os altos índices da inflação médica, seguimos oferecendo um serviço 
de qualidade e que sempre é muito bem avaliado por nossos clientes. 
 
Apesar de tantas dificuldades impostas pelo mercado e a economia andando de lado, 
conseguimos dar passos muito importantes. Nossa carteira de clientes manteve-se estável e 
abrimos nosso Hospital Unimed Campinas (HUC) e o Centro de Infusão de Sumaré (CIS), 
melhorando o acesso dos clientes à assistência, dos cooperados ao trabalho médico e gerando 
centenas de novos empregos para a sociedade, tudo isso mantendo a nossa solidez. Muitos 
novos desafios já se apresentam para 2019, mas a cooperação está atuando de acordo com a sua 
essência. E quando isso acontece, não há obstáculos que não possamos vencer. 
 
 
DESEMPENHO ECONOMICO 
 
Depois de a economia ter saído da recessão com uma expansão de 1% em 2017, o ano de 2018 foi 
marcado por uma recuperação lenta da economia brasileira, com previsão de crescimento de 
1,3%. O crescimento da carteira de clientes da Cooperativa não foi diferente disso: a receita 
bruta (com intercâmbio) foi de R$ 2,7 bilhões, o que corresponde a um crescimento de 9,8% em 
relação a 2017 (R$ 2,4 bilhões).  
 
Por outro lado, o custo evoluiu 10,8%, 1,0 ponto percentual acima da receita, o que levou a 
sinistralidade de 87,7% (2017) para 88,5% (2018). 
 
 
DESEMPENHO DA SAÚDE SUPLEMENTAR 
 
O ano de 2018 termina para o mercado de planos de saúde sem a boa e esperada notícia da 
recuperação. Nos últimos três anos, o setor reduziu gradativamente o número de beneficiários, 
chegando a perder três milhões de vínculos.  
 
Acompanhando os passos lentos da retomada econômica, os números do último ano, 
terminados em setembro de 2018, demonstram que a fase de perda parece ter estagnado. Hoje, 
com 47.228.069 beneficiários, segundo dados de novembro divulgados pela ANS, o setor 
cresceu 0,09%, o equivalente a 44.752 pessoas, tendo em vista os 47.183.317 beneficiários 
registrados em dezembro de 2017. 
 
Na área de atuação da cooperativa, compreendida por 13 cidades, o resultado é semelhante 
considerando o mesmo período. Com saldo positivo de 6.162 pessoas, o crescimento foi de 0,5%. 
O número de beneficiários passou de 1.065.505 para 1.071.667 na região. 
 
 
 
DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Em função de seu modelo empresarial, a Unimed Campinas tem como missão reverter seus 
resultados ao corpo de médicos cooperados. Do resultado final de 2018, após as reservas 



estatutárias, a Unimed Campinas colocou à disposição da Assembleia Geral Ordinária (AGO) R$ 
40 milhões ao cooperado. 
 
 
 
ACIONISTAS E MERCADO 

Os médicos cooperados da Unimed Campinas receberam entre procedimentos, exames e 
consulta, em 2018, R$ 884 milhões, um aumento de 8,3% em relação a 2017. A melhor 
remuneração ao médico continua sendo uma diretriz da Cooperativa. 
 
 
 SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE 
 
Um grande número de ações sociais próprias ou em parceria, foram realizadas em benefício das 
comunidades onde atua. Foram iniciativas nas áreas de seu interesse direto, como as de saúde e 
qualidade de vida, mas também nos campos da cultura e ação social, com milhares de pessoas 
impactadas diretamente.  
 
 
 
PERSPECTIVAS PARA 2019 
 
A Unimed Campinas seguirá cuidando da sinistralidade e investindo em sua rede assistencial 
própria, como forma de ampliar seus resultados, oferecer mais qualidade nos serviços prestados 
e se manter no mercado de forma sustentável.  
 
 
 
 

 


