
São 345 cooperativas médicas e 18 milhões de beneficiários em todo País.

Sua rede conta com mais de 115 mil médicos, 119 hospitais próprios e 2.506 
hospitais credenciados, além de pronto-atendimentos, laboratórios, entre outros.

Toda essa estrutura e o trabalho desenvolvido com base no Jeito de Cuidar 
Unimed são reconhecidos pelos resultados obtidos pela marca e especificamente 
pelas Unimeds nos índices e pesquisas mais importantes do País. Confira abaixo 
algumas dessas conquistas.

Fonte: Índice de Desempenho da Saúde Suplementar 2017 - Agência 
Nacional de Saúde Suplementar

Fonte: Pesquisa Nacional Unimed 2018 - IBRC

Por isso, é reconhecida tanto pela população...

...quanto pelos médicos!

Você sabia que a Unimed é o maior
sistema cooperativo de saúde do mundo?

98%

Saiba mais sobre o reconhecimento do mercado à marca da Unimed

MARCAforte e rec�hecida

Percepção do melhor plano de saúde do Brasil pela população brasileira (2018)

Unimed

Não possuidores de
planos de saúde

Possuidores de
planos de saúde

Concorrente X Concorrente Y Concorrente Z Concorrente W

31% 36% 23% 20% 20% 15% 3% 2%10% 9%

Fonte: Pesquisa Nacional Unimed 2018 - IBRC

Plano de saúde que o médico brasileiro recomendaria para os beneficiários (2018)

Pergunta: Se um cliente lhe pedisse uma indicação, qual plano ou seguro de saúde o(a) Dr(a) recomendaria hoje?

Premiações

Marca de alto renome

Como cooperativa formada por médicos, a Unimed preza pela saúde e bem-estar da população, 
investindo na prática de uma medicina humana, ampla e preventiva e em iniciativas em prol de 

hábitos mais saudáveis, como o Movimento Mude1Hábito  . Todas as premiações
e reconhecimentos são resultado deste compromisso.

A força da marca pode ser medida pelos prêmios conquistados. Em 2018, a Unimed liderou pelo
26º ano consecutivo o Folha Top of Mind na categoria plano de saúde, foi apontada pela 16ª vez 

consecutiva como o plano de saúde em que os brasileiros mais confiam, pelo Prêmio Marcas de Confiança,
e conquistou o World Branding Awards, reconhecimento mundial às marcas mais fortes em seus mercados. 

Além disso, as Unimeds são presença constante nas premiações mais importantes de
negócios e gestão de pessoas. 

A Unimed apoia o movimento SomosCoop, iniciativa 
da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
em prol do cooperativismo no País. 
Graças ao modelo cooperativista, o Sistema Unimed 
proporciona oportunidades para a classe médica, além 
de um atendimento digno a regiões em que
o sistema público é precário. 
Em uma cooperativa, o que tem mais valor são as
pessoas e quem dita as regras é o grupo.

Cooperativismo

www.unimed.coop.br

das Unimeds estão nas duas faixas mais 
elevadas do IDSS, da ANS, principal avaliação 
qualitativa dos serviços prestados pelas 
operadoras de planos de saúde no País.
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O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) ratificou a 
Unimed como marca de alto renome por seu alto nível de 
conhecimento pelo público, autoridade incontestável e fama que 
ultrapassa os limites do segmento de saúde!


