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7.1. Programa de voluntariado UnitedHealth Group Brasil
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Mensagem da Presidência

GRI 102-14, GRI 102-15

É com grande satisfação que abro a publicação do
oitavo Relatório de Sustentabilidade do UnitedHealth
Group Brasil destacando que, mesmo atravessando
um ano de recessão econômica e de incertezas
políticas, seguimos tornando a companhia cada vez
mais preparada para enfrentar desafios e avançar na
jornada de crescimento sustentável e consistente.
Nesse contexto, no mês de novembro, lançamos
o novo posicionamento da Amil – que completou

O novo propósito da marca Amil
apresentou ao mercado brasileiro um
modelo assistencial cuja premissa é a
Coordenação do Cuidado.

uma questão central que define quem somos e como
operamos.
O novo propósito da marca Amil apresentou ao
mercado brasileiro um modelo assistencial cuja
premissa é a Coordenação do Cuidado. Esse modelo
– que pressupõe a centralização dos cuidados em
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40 anos em 2018 –, com foco no Cuidado Certo.
Esse movimento levou também a uma renovação
da identidade visual da marca. As marcas Next
e One Health – agora Amil Fácil e Amil One,
respectivamente – foram absorvidas pelo guardachuva Amil, mostrando como o UnitedHealth Group
Brasil está atento às transformações para entregar
produtos e serviços que ajudem as pessoas a viver
de forma mais saudável e contribuam para que o
sistema de saúde funcione melhor para todos. Essa é

uma equipe fixa e multidisciplinar, liderada pelo
médico de família, nas clínicas do Amil Espaço Saúde
– utiliza conceitos amplamente adotados ao redor
do mundo e com altos índices de sucesso, como a
Atenção Primária à Saúde e a Medicina Baseada em
Evidências, que fortalecem o valor em saúde e a
sustentabilidade do sistema.

capacitações, avançando de forma significativa
na implantação de uma cultura corporativa para a
companhia e ampliando a comunicação da liderança.
O resultado foi o aumento do engajamento na
pesquisa Vital Signs , que mensura as percepções
do nosso público interno sobre a corporação, em
diversos aspectos.

O ano passado também foi de investimento em
eficiência e automação. Redesenhamos os nossos
websites, aperfeiçoamos os serviços digitais
e intensificamos o uso do token para garantir
maior agilidade e segurança aos nossos clientes.
Reestruturamos a produção de conteúdo nos nossos
perfis nas redes sociais e, com isso, aumentamos não
apenas o alcance, mas também o engajamento dos
nossos seguidores.

No UnitedHealth Group Brasil, o extraordinário
acontece quando valorizamos e incluímos pessoas
e pontos de vista diversos. Assim, aprendemos e
construímos laços mais fortes uns com os outros.
Foi por isso que, em 2018, lançamos a estratégia
Incluir, um conjunto de iniciativas, políticas e
diretrizes que promovem uma cultura de integridade,
inclusão e valorização da diversidade, pautada no
relacionamento ético entre os colaboradores e os
stakeholders da companhia. Nesse caminho, foram
criados grupos de diálogo internos, formados por
voluntários, que têm como objetivo gerar novas
conexões em um ambiente seguro e inclusivo, além

Para os nossos colaboradores, 2018 foi um ano
estruturante. Trabalhamos de forma consistente
para oferecer-lhes benefícios, treinamentos e

de direcionar ao bem coletivo a energia que provém
do livre trânsito de ideias diferentes.
É impulsionado por essa energia, gerada por
todas essas transformações, que o UnitedHealth
Group Brasil continua trabalhando os valores da
sustentabilidade e apoiando os princípios do Pacto
Global da ONU.

Tenham, todos, uma boa leitura!
Claudio Lottenberg
Presidente do UnitedHealth Group Brasil
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GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47

GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-54, GRI 102-56

Este relatório segue as diretrizes da GRI Standards, em sua opção
“Essencial”, e tem como fio condutor os resultados da Matriz de
Materialidade

Desde 2011, a Amil publica seu relatório de
sustentabilidade adotando as diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI). A partir de 2016, o relato
abrange os negócios do UnitedHealth Group Brasil,
incluindo o Américas Serviços Médicos e a Optum
International. Os dados quantitativos apresentados
nesse documento, referem-se as operações da Amil
e Américas, não constando a Optum. Com ciclo de
emissão anual, o último relato publicado pela companhia
abrangia o ano de 2017.
Assim como no último ano, a companhia optou por
não realizar verificação externa deste documento, que
abrange as informações referentes ao período de 1º de
janeiro a 31 de dezembro de 2018.

Este relatório segue as diretrizes da GRI Standards, em
sua opção “Essencial”, e tem como fio condutor os
resultados da Matriz de Materialidade, (mais informações
descritas no próximo capítulo), apresentando, sempre
que possível, informações comparativas com o
objetivo de mostrar a evolução dos indicadores entre
os anos. Quando isso não for possível, será justificado,
utilizando como referência as bases de cálculos
indicadas pela GRI. Para os indicadores quantitativos
que não abrangerem as operações dos três negócios
UnitedHealth Group Brasil, haverá uma observação
quanto ao escopo.
Como signatário do Pacto Global das Nações Unidas,
o UnitedHealth Group Brasil também apresenta em
seu relatório conteúdo alinhado às exigências da
Comunicação de Progresso do Pacto Global.

A construção da atual Matriz de Materialidade se deu através de
um questionário alinhado aos direcionamentos estratégicos da
empresa, baseado nas diretrizes da GRI e nos princípios do Pacto
Global das Nações Unidas.

A cada ano, o UnitedHealth Group Brasil publica seu Relatório de Sustentabilidade a fim de trazer a público o
andamento da empresa como um todo, apresentando os processos que garantem a peculiar qualidade e o positivo
desenvolvimento das atividades do grupo. Para tal, a companhia conta com a participação de seus stakeholders,
os quais opinam a respeito dos aspectos que consideram mais relevantes ao negócio, informações estas que,
organizadas e estruturadas, culminam na Matriz de Materialidade que norteia o conteúdo dos relatórios.
No ano de 2017 realizou-se nova consulta a fim de identificar e atualizar os aspectos materiais nos âmbitos econômico,
ambiental e social. Os resultados oriundos desta avaliação orientam o presente documento de forma que reflita com
clareza e objetividade os principais assuntos de interesse dos públicos de relacionamento do UnitedHealth Group
Brasil.

Ferramenta de engajamento
A construção da atual Matriz de Materialidade
se deu através de um questionário alinhado aos
direcionamentos estratégicos da empresa, baseado nas
diretrizes da GRI e nos princípios do Pacto Global das
Nações Unidas. Dentre os públicos de relacionamento
do grupo, seis são considerados estratégicos para o
desenvolvimento do negócio - fornecedores, sociedade,
colaboradores, médicos, ONG’s e clientes -, os quais
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puderam participar desse engajamento e tornaram
possível a elaboração do gráfico que revela os assuntos
de maior relevância a tais públicos e à alta gestão da
companhia. O conjunto de indicadores aqui reportado,
portanto, deriva dos aspectos GRI relacionados na Matriz
de Materialidade bem como daqueles considerados pela
companhia como essenciais ao negócio.
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GRI 102-47, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

Temas materiais

Qualidade de vida e clima organizacional: conhecer as
iniciativas, projetos e políticas, bem como os resultados
das pesquisas relacionadas à qualidade de vida e ao clima
organizacional.

Consumo de materiais: conhecer e entender as
características e atributos dos principais materiais
consumidos na operação do UnitedHealth Group Brasil

Conscientização ambiental: conhecer ações que
promovem a conscientização do colaborador, clientes e
parceiros do UnitedHealth Group Brasil sobre boas práticas
ambientais.
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Limites: onde ocorre o impacto

Colaboradores, Clientes e Sociedade

Fornecedores, Clientes, Sociedade e Meio ambiente

Sociedade e Meio ambiente

Correlação GRI Standards

Formas de Gestão

GRI 201-3, GRI 401-2, GRI 404-1, GRI 404-2, GRI 404-3

O UnitedHealth Group Brasil conta com diversas políticas
no que se refere à qualidade de vida de seus colaboradores
e ao clima organizacional. Em 2018, a empresa estruturouse na tríade Experiência do colaborador, Mercado e
desenvolvimento, e Liderança.
Mais informações na página 32, 33 e 35.

GRI 301-1

A companhia conta com sólidos processos de cadastro
de fornecedores, com apoio da área de Compliance e da
equipe de Segurança da Informação, sempre com atenção
ao cumprimento de padrões éticos em toda a cadeia de
suprimentos do negócio.
Mais informações na página 45.

Não há indicador GRI correlacionado ao tema material.

Foi criada, em 2018, a Política de Gerenciamento de
Resíduos do UnitedHealth Group Brasil , com o objetivo
de minimizar a geração de resíduos e promover o
encaminhamento seguro e eficiente dos mesmos. Mais
informações na página 46.

CRÉDITOS

MENSAGEM DA

SOBRE O

PRESIDÊNCIA

RELATÓRIO

RAIO X

NOSSO
NEGÓCIO

TRANSPARÊNCIA E
ÉTICA NOS
RELACIONAMENTOS

BEM-ESTAR DO

EDUCAÇÃO E

COLABORADOR

SOCIEDADE

3. Raio X
6 | Relatório de Sustentabilidade 2018

INOVAÇÃO

SAÚDE DO

DEMONSTRAÇÕES

PLANETA

FINANCEIRAS

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA
GRI STANDARDS

CRÉDITOS

MENSAGEM DA

SOBRE O

PRESIDÊNCIA

RELATÓRIO

3.1.

TRANSPARÊNCIA E

NOSSO

RAIO X

ÉTICA NOS

NEGÓCIO

RELACIONAMENTOS

BEM-ESTAR DO

EDUCAÇÃO E

COLABORADOR

SOCIEDADE

INOVAÇÃO

SAÚDE DO

DEMONSTRAÇÕES

PLANETA

FINANCEIRAS

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA

CRÉDITOS

GRI STANDARDS

Linha do Tempo

2014
A Amil lança o movimento

1978

1993

2007

2012

2016

2018

Criação da Amil,
no Rio de Janeiro,
com o diferencial de
oferecer consultas e
exames sem limites

Lançamento do Amil
Resgate Saúde

Abertura de
capital da Amil

A Amil passou a
fazer parte do

Lançamento do Sistema de
Saúde Amil

Lançamento da plataforma
“Cuidado Certo”

Implantação do Programa
Vida de Saúde

Criação da estratégia
“Inclusão e Diversidade”

Inauguração do

A primeira cidade médica
da América Latina

1982

1999

2010

2013

2015

2017

Criação do
primeiro serviço de
teleatendimento no
mundo, com médicos
de plantão 24 horas

Criação do
Total Care

Lançamento da linha de
planos premium One Health

A Optum inicia a sua
operação no Brasil

Lançamento no Brasil do
Desafio Anual da Inovação Innovation Day

Criação do

Início do Programa de
Voluntariado da Amil

grupo médico-hospitalar do
UnitedHealth Group Brasil

Lançamento da linha de
planos NEXT Saúde

Inauguração do Centro de
Treinamento Edson Bueno,
que abriga a primeira
unidade do IRCAD no Rio de
Janeiro

Lançamento do Clube Vida
de Saúde
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GRI 102-16

Missão
Nossa missão é ajudar as pessoas a viver de forma mais saudável e contribuir para que o sistema de
saúde funcione melhor para todos.

Valores
• Integridade - Honrar compromissos. Nunca
comprometer a ética. Honraremos nossos
compromissos. Nunca comprometeremos a nossa
ética. Seremos conhecidos por atuar dentro dos
mais elevados padrões de comportamento ético.
Estabeleceremos compromissos honestos e os
cumpriremos sempre.

O UnitedHealth Group é uma empresa americana
com sede em Minnetonka, estado de Minnesota. O
UnitedHealth Group oferece uma ampla gama de
produtos e serviços por meio de duas plataformas de
negócios: a UnitedHealthcare, que oferece cobertura e
serviços de benefícios de saúde; e a Optum, que oferece
serviços de saúde com base em dados e tecnologia.
Por meio dessas duas empresas, o UnitedHealth Group
oferece benefícios de saúde a pessoas em todos os 50
estados norte-americanos e em mais de 135 países e
cerca de 140 milhões de pessoas.
No Brasil, o grupo atua por meio de três negócios
distintos: a Amil, operadora de benefícios de saúde; o
Américas Serviços Médicos, especializado em serviços
médico-hospitalares; e a Optum, focada em serviços de
saúde integrados à tecnologia da informação.

Amil
A Amil fornece uma ampla variedade de benefícios
médicos e odontológicos por meio de uma vasta rede
de serviços hospitalares e clínicos: desde planos com
melhor custo-benefício, até planos de alto nível, com
abrangência nacional e uma ampla rede credenciada.
Está constantemente desenvolvendo novas ideias e
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soluções tecnológicas de ponta para ajudar a melhorar a
vida de milhões de pessoas.

Américas Serviços Médicos
Contando com a experiência de hospitais reconhecidos
e com modernos centros de especialidades, o Américas
Serviços Médicos oferece assistência médico-hospitalar
por meio de unidades hospitalares e instituições de
saúde em cinco estados brasileiros – Rio de Janeiro, São
Paulo, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte – e
no Distrito Federal, totalizando 21 hospitais, 31 clínicas
especializadas e mais de 2.800 leitos.

Optum
A Optum oferece benefícios em mais de 130 países,
para cerca de 140 milhões de pessoas, por meio de
análises, experiência clínica, soluções de data analytics,
consultoria, programas de saúde e bem-estar e serviços
de farmácia, além de serviços em gestão de saúde
populacional. A Optum possui habilidades únicas em
coletar, gerenciar e analisar dados com a capacidade
de traduzi-los em informações acionáveis, atendendo às
necessidades da população e oferecendo engajamento
e resultados consistentemente melhores.

• Compaixão - Colocar-se no lugar das pessoas às
quais servimos e com quem trabalhamos. Devemos
nos colocar no lugar das pessoas às quais servimos e
com quem trabalhamos. Temos o prazer de servir às
pessoas e à sociedade em uma área tão vital como
a de saúde. Devemos ter verdadeira compaixão,
entender, sentir e nos identificar genuinamente com as
necessidades dessas pessoas.
• Relacionamentos - Construir confiança através da
colaboração. Conquistaremos a confiança através da

colaboração para encontrar soluções. Entendemos
que os relacionamentos são essenciais para ajudar
as pessoas a trabalhar juntas, mesmo quando seus
interesses não são os mesmos ou não são satisfeitos.
A confiança é conquistada e preservada através da
verdade, da integridade, do envolvimento ativo e da
colaboração com nossos colegas e clientes.
• Inovação - Construir o futuro e aprender com o
passado. Devemos aprender com as experiências
passadas e usá-las para criar um futuro melhor que
contribua para que o sistema de saúde funcione
melhor e sirva a todos de forma mais justa, produtiva e
consistente.
• Performance - Demonstrar excelência em tudo o que
fazemos. Devemos ter o compromisso de atuar com
excelência e demonstrá-la em tudo o que fazemos.
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Empresas do grupo
Missão

A Amil é uma operadora de saúde que oferece planos
de assistência médica e odontológica no Brasil desde
1978. A empresa oferece a seus clientes serviços de
saúde de alta qualidade por meio de uma extensa rede
credenciada, além de unidades clínicas e hospitalares
próprias em todo o país, com produtos que atendem
diversos perfis.

Ajudar as pessoas a viver de forma mais saudável e
contribuir para que o sistema de saúde funcione melhor
para todos.

Amil: oferece produtos com abrangência nacional
ou regional, com a opção de coparticipação e de
reembolso
Amil One: líder do segmento premium, combinando
conveniência e exclusividade.
Amil Fácil: foi criada com os conceitos de simplicidade,
eficiência e cuidado, oferecendo planos regionais com
excelente custo-benefício.
Amil Dental: com uma ampla rede de dentistas, possui
planos que oferecem a maior facilidade tanto na
contratação quanto na utilização.

SAÚDE DO

DEMONSTRAÇÕES

PLANETA

FINANCEIRAS

Cuidado certo

Amil

As principais marcas da organização são:

INOVAÇÃO

Cerca de 6,2 milhões de
beneficiários
+ 371 mil empresas-clientes
+ 28 mil consultórios
e clínicas médicas
credenciados
+ 6 mil laboratórios e centros
de diagnóstico credenciados
+ 1,7 mil hospitais
credenciados
+ 39 mil opções de
atendimento na rede
credenciada odontológica

A Amil acredita que as pessoas devem ser protagonistas
da própria saúde. Com informação, apoio e atitude,
devem procurar viver de maneira equilibrada, focando
na prevenção, e sempre contando com o Cuidado Certo,
no lugar certo e na hora certa. Esse é um novo conceito
de assistência à saúde privada no Brasil. Centrado
na atenção primária, com uma equipe de medicina
de família, e baseada na coordenação dos cuidados
médicos, que ajuda os clientes a terem sempre a melhor
assistência para se manterem saudáveis.
As equipes de medicina de família, formadas por
enfermeiro, agente de saúde e médico de família, estão
presentes nas clínicas do Amil Espaço Saúde e também
nos consultórios integrados, da rede credenciada.
Esse conceito é usado em diversos países do mundo
e tem altos índices de sucesso, com cerca de 80%
dos problemas de saúde resolvidos em atendimento
ambulatorial.

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA
GRI STANDARDS

Com essa visão, a Amil busca aperfeiçoar ainda mais
seu atendimento, proporcionando um cuidado cada vez
mais adequado aos pacientes, além de garantir maior
eficiência nos custos de saúde. Afinal, os desperdícios
gerados por exames ou pela procura de especialistas
desnecessários, por exemplo, geram gastos que oneram
as empresas e indivíduos, e também os pacientes, que
se expõem a riscos desnecessários e desconforto em
filas e demora no atendimento. Por outro lado, a cultura
de procurar assistência à saúde somente em casos de
doença também demonstra que a população carece
de orientação com relação à prevenção e melhoria da
qualidade de vida.
Por isso, a Amil aposta no “Cuidado Certo”, procurando
fazer o diagnóstico e o atendimento de forma assertiva,
ágil e eficaz. Através dessa metodologia o paciente
é direcionado aos devidos cuidados, de forma que
não haja desperdício no processo, nem desgaste
desnecessário do paciente.

Integração dos conceitos

Atenção primária

Coordenação
de cuidado

+ 20 mil colaboradores
Referência dos dados: 31 de dezembro de 2018.

Medicina baseada
em evidência
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Gestão
de saúde
populacional
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melhores resultados clínicos: o prêmio MCG Doyle. Em
maio de 2018 a Amil foi a primeira instituição não norte
americana a receber este prêmio.
Outro importante reconhecimento foi a aprovação
pelo British Journal of Healthcare Management para
publicação de um artigo do time de Gestão Clínica, o
qual descreve a trajetória dos Representantes Médicos
Amil e demonstra objetivamente a interação baseada em
evidência e a consequente diminuição do tempo médio
de permanência e das taxas de readmissão.
Em 2018 as principais iniciativas realizadas para reforçar
o conceito de medicina baseada em evidência foram:

Gestão de Saúde Populacional
A Gestão de Saúde Populacional contribui para a
organização do Sistema de Saúde Amil, buscando
melhorar a assistência e aumentar a satisfação dos
clientes e favorecer um modelo mais sustentável.
Por meio de uma ferramenta Big Data, realiza o
mapeamento e a classificação da base de beneficiários
por custo, frequência e risco, identificando desafios e
oportunidades de melhoria. A partir daí são elaboradas
e implantadas ações estratégicas específicas com
monitoramento operacional e financeiro através de
relatórios padronizados.

dos profissionais de saúde envolvidos nos cuidados
e as circunstâncias em que o processo ocorre, à
luz da melhor evidência científica disponível. São
desenvolvidas Rotas Assistenciais claramente focadas
no Quadruple Aim, estratégia para melhorar o sistema
de saúde, e que é centrada em quatro dimensões:
aprimorar a experiência do paciente, melhorar a
saúde da população, apoiar e engajar o colaborador e
promover a sustentabilidade financeira. Seu conteúdo e
indicadores são sempre respaldados pelos Consensos
Médicos, com a livre participação de representantes do
processo em questão na rede assistencial.

Medicina baseada em evidência

Amplamente acessível aos mais diversos setores do
UnitedHealth Group Brasil, a área provê sustentação a
decisões baseadas nas melhores evidências disponíveis
focadas no melhor resultado clínico com utilização
racional de recursos. Após uma trajetória planejada
por diversos setores corporativos e construção de
Instruções Normativas, esta iniciativa tem permitido
a avaliação e eventual incorporação de tecnologias à
prática assistencial da companhia. A Amil preza pela
construção de relações positivas e com criação de valor
para pacientes, médicos, hospitais e operadoras.

A Área de Medicina Baseada em Evidências (MBE) tem
por missão prover base racional para o desenvolvimento
de Políticas de Saúde eficientes, que considerem as
preferências individuais dos pacientes, a expertise

A qualidade de seu trabalho de medicina baseada
em evidência trouxe à Amil um reconhecimento
internacional pela utilização de conceitos que buscam

Além da Coordenação de Cuidado Presencial realizada
pela Atenção Primária nos Amil Espaços Saúde, o
Monitoramento Remoto dá suporte à captação e age
como alternativa à Coordenação de Cuidado presencial,
utilizando Inteligência Artificial e Interatividade a serviço
do beneficiário. O Agente de Saúde Virtual, Amil Ligue
Saúde e o Programa Mamãe e Criança são ferramentas
de cuidado que conjugam tecnologia, cuidado e
comodidade para o beneficiário.
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• criação do grupo de Representantes Remotos, médicos
que acompanham os casos a distância, possibilitando
que 100% das internações Amil sejam avaliadas sob a
ótica de medicina baseada em evidência.
• criação do grupo de Representantes médicos de Saúde
Mental, médicos psiquiatras que atuam em hospitais
especializados. Esse acompanhamento visa atender a
população psiquiátrica internada garantindo cuidado
integrado também após a alta.
• criação das Unidades de Cuidados Contínuos e
Unidades de Medicação Especial, iniciativas pioneiras
da Gestão Clínica que, juntas, contribuíram para maior
eficiência clínica e segurança dos pacientes.
Em 2018 foram avaliadas 326.409 internações de
pacientes Amil, desde a alta até admissão em 111
hospitais de sua Rede Própria ou Credenciada.

Medicina de família
Outro pilar importante, que funciona em parceria com a
medicina baseada em evidência é a medicina de família.
Tais profissionais são especialistas nos problemas de
saúde mais prevalentes da população.

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA
GRI STANDARDS

O Médico de Família atende de maneira continuada, mais
próxima e humanizada, resgatando o vínculo e a confiança
entre médico e paciente. Ele acompanha o histórico de
cada beneficiário e cuida da sua saúde de maneira integral,
sem olhar apenas o sintoma. O paciente conta também
com o apoio de uma equipe interdisciplinar, sempre
disponível para auxiliar nos cuidados necessários.
Assim, os médicos de família são capazes de oferecer
melhores resultados em saúde com menores custos.
As primeiras equipes de Atenção Primaria compostas
por médicos de família, enfermeiros, técnicos de
enfermagem e equipe multidisciplinar em São Paulo e
Rio de Janeiro foram criadas em 2015. Desde então o
projeto vem se expandido e atualmente já conta com
51 equipes em 9 Estados, 226 médicos de família e
cobertura de 330 mil beneficiários, com perspectiva de
finalizar o ano de 2019 com 450 mil.
E para manter a equipe atualizada, a Amil organiza
ações de educação permanente, oferecendo curso de
especialização para a equipe médica, que aborda desde
os conceitos fundamentais da medicina de família e
comunidade até temas clínicos mais complexos. Em
paralelo, existem estratégias de atualização clínica para
as equipes de enfermagem e médica com cursos que
vão desde suporte avançado à vida, no modelo ACLS
(Advanced Cardiovascular Life Support), comunicação
clínica, pequenos procedimentos em cirurgia
ambulatorial, entre outros. A constante formação das
equipes está fundamentada no compromisso com a
qualidade assistencial e alcance de metas arrojadas
de desfecho clínico e diminuição de internações
hospitalares, tendo em vista o bem-estar do paciente.

Programa de Residência Médica
A Amil também está investindo na residência em
medicina de família e comunidade. O programa
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iniciado em março de 2019 tem como objetivo formar
profissionais para atuação nas unidades de Atenção
Primária à Saúde, aumentar a atratividade para captação
de Médicos de Família com formação diferenciada, e
qualificar serviços através do fortalecimento de uma
cultura de práticas baseadas em evidências.

Amil Espaço Saúde
A proposta de investir em um sistema de atenção
orientado pela atenção primária aproxima a oferta de
serviços em saúde, de forma adaptada, às necessidades
dos indivíduos no ambiente em que vivem. Para tanto,
a Amil conta com as clínicas conhecidas como Amil
Espaço Saúde (AES), baseadas na medicina da família e
atenção primária.
Essas unidades são desenhadas para garantir um
cuidado total e integrado e estão presentes em algumas
regiões. São utilizadas soluções inovadoras, aliadas
a modernas e seguras práticas assistenciais para
promover a melhor experiência do paciente e contribuir
para que ele viva o melhor da sua saúde.
Para tanto, os espaços ofertam, em um mesmo local,
procedimentos tão diversos como inserção de DIU,
infusão de antibióticos venosos em regime ambulatorial,
cuidado em saúde mental, além das consultas
médicas regulares. Outra inovação é o fato de que o
paciente, após consulta presencial, pode ter acesso a
consultas rápidas no conforto da sua residência, por
meio do telefone e do Whatsapp feito pela equipe de
enfermagem, evitando deslocamentos até os AES e
descomplicando o atendimento.

NOSSO
NEGÓCIO

TRANSPARÊNCIA E
ÉTICA NOS
RELACIONAMENTOS

BEM-ESTAR DO

EDUCAÇÃO E

COLABORADOR

SOCIEDADE

INOVAÇÃO

SAÚDE DO

DEMONSTRAÇÕES

PLANETA

FINANCEIRAS

GRI STANDARDS

Por meio da pesquisa Net Promoter Score (NPS), que
avalia a satisfação dos clientes de atenção primária,
percebe-se uma expressiva evolução durante o ano,
como decorrência do trabalho voltado para o cuidado
certo.

Novo conceito da marca Amil
Em 2018, a Amil reforçou seu direcionamento no sentido
de promover uma nova cultura de assistência em saúde
no Brasil, utilizando como referência as experiências
do UnitedHealth Group e de casos de sucesso
internacionais. No DNA da empresa está o cuidado, em
sua identidade estão a empatia, o comprometimento,
o protagonismo e o otimismo. Afinal, a Amil acredita
na sua missão social, consciente de seu papel de
desenvolver parcerias saudáveis com seus clientes a
fim de simplificar cada vez mais suas vidas. Para isso
a empresa busca proporcionar facilidade, agilidade,
transparência e acessibilidade em seus serviços.
E para garantir o alinhamento da marca a tais
características e a esses novos paradigmas, foi
desenvolvida uma nova arquitetura de marca para
atualizar o design da Amil, levando a seus clientes uma
imagem mais acolhedora, simples, acessível e moderna.
Para auxiliar nessa decisão, a empresa trabalhou
de forma colaborativa e utilizou como fonte de
informação entrevistas internas e externas, pesquisas
com colaboradores e estudo de materiais internos.
Foi realizado também workshop para compartilhar o
diagnóstico encontrado e explorar a arquitetura de
marca e possíveis cenários.

Leandro Conti – Diretor de Marketing, Comunicação e Sustentabilidade

“Somos uma empresa em transformação. Em 2018 o grande ponto de
transformação foi o propósito da marca, não mudamos apenas o layout, mas
mudamos a proposição de valor da marca através da coordenação do cuidado,
medicina baseada em evidência e atenção primária. Priorizamos o cuidado
certo, no lugar certo, na hora certa. ”

Missão
Nosso compromisso é oferecer a melhor assistência à saúde, com
foco no alto desempenho e na inovação de processos, buscando
a melhor experiência para nossos clientes e contribuindo para o
desenvolvimento do setor médico-hospitalar brasileiro.

Américas Serviços Médicos
Contando com a experiência de hospitais reconhecidos e com modernos centros de especialidades, o Américas
Serviços Médicos dá início a sua jornada para se tornar o mais importante e prestigiado grupo médico hospitalar,
objetivando ampliar as capacidades para ir muito além do tratamento de doenças. Por meio de investimentos em
estrutura e tecnologia, somados a uma gestão moderna e integrada, será possível gerar mais saúde, produzir avanços
científicos, proporcionar mais oportunidades, criar valor e servir de modelo para o mundo.

Valores
• Integridade
• Compaixão
• Relacionamentos
• Performance
• Inovação

Diferenciais
O Américas Serviços Médicos é referência em grupo de
assistência hospitalar no Brasil e busca trazer valor para
o paciente, para os médicos e para o sistema de saúde
brasileiro. Composto por hospitais-referência e instituições
de renome no mercado de assistência médico-hospitalar, o
Américas Serviços Médicos está presente em cinco estados
brasileiros – Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará e
Rio Grande do Norte – e no Distrito Federal.
Suas unidades atuam sob diretrizes institucionais de
Qualidade e Segurança do Paciente que visam garantir
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a excelência dos processos assistenciais e operacionais,
dos resultados clínico-assistenciais, da segurança e da
experiência do paciente.
Mais do que prestar assistência à saúde, o ASM batalha
pelo avanço científico e pela melhoria da qualidade
de vida da população. A qualidade de seus serviços
é atestada pelos principais órgãos certificadores,
demonstrando padrões de excelência e segurança para
seus clientes e profissionais.
Hospital Samaritano Botafogo
• Joint Commission International
Hospital Pró-Cardíaco
• Joint Commission International
• Stroke Distinction, emitida pela Accreditation Canada,
pelo programa de atendimento ao paciente com AVC.
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Hospital Carlos Chagas
• Organização Nacional de Acreditação (ONA II)
Hospital Samaritano Paulista
• Joint Commission International
• Eleito pelo American College of Cardiology (ACC)
como modelo para outras instituições de saúde no
tratamento de doenças cardiovasculares.
• Certificação Joint Commission International do
Programa de Cuidado Clínico em Insuficiência Cardíaca
• Certificação Joint Commission International do
Programa de Cuidado Clínico em Infarto Agudo do
Miocárdio
Hospital Ipiranga Mogi
• Organização Nacional de Acreditação (ONA II)
Hospital de Clínicas Caieiras
• Organização Nacional de Acreditação (ONA II)
Hospital e Maternidade Madre Theodora
• Organização Nacional de Acreditação (ONA II)
Hospital Casa de Saúde Santa Lúcia
• Organização Nacional de Acreditação (ONA II)
Hospital Alvorada Brasília
• Organização Nacional de Acreditação (ONA II)
Hospital Metropolitano
• Organização Nacional de Acreditação (ONA III)
Hospital Alvorada Moema
• Joint Commission International
Américas Centro de Oncologia Integrado
• Joint Commission International
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Hospital Paulistano
• Joint Commission International
• Certificação Joint Commission International do Programa
de Cuidado Clínico em Cuidados Paliativos (JCI).
• Certificação Joint Commission International do Programa
de Cuidado Clínico em Acidente Vascular Cerebral (JCI).
Santa Joana Recife
• Joint Commission International

Alguns dos principais hospitais
Samaritano Paulista
Samaritano Paulista nasce em 2019, com mais de um
século de tradição, aliando a experiência consagrada da
marca Samaritano à excelência dos serviços prestados
pelo Hospital TotalCor, referência internacional em
assistência cardiológica.
Referência em cardiologia de média e alta complexidades,
foi reconhecido pelo American College of Cardiology
como centro internacional de excelência, graças à
atualização constante dos seus profissionais e adequação
de protocolos às melhores práticas mundiais e pela Joint
Commission International, o maior órgão certificador
do mundo em Qualidade e Segurança do Paciente. O
Samaritano Paulista conta com equipes experientes,
centros de excelência, tecnologia avançada e protocolos
de atuação que asseguram as melhores práticas mundiais.
Samaritano Higienópolis
Com mais de um século de tradição, a instituição é
referência de qualidade e incorporação de tecnologia,
sem perder de vista o cuidado e a dedicação integral ao
paciente. Transplante, nefrologia, neurologia, cardiologia
e ortopedia estão entre suas principais especialidades.

Rodrigo Macedo - Diretor de Operações do Américas Serviços Médicos

“2018 trouxe uma série de avanços para o Américas Serviços Médicos.
Tivemos o maior volume de atendimentos dos últimos anos e aprimoramos
a experiência de nosso cliente. Através dos centros de excelência,
disponibilizamos em cada hospital uma especialidade específica para que os
pacientes tenham um atendimento dedicado e altura das necessidades.”
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Paulistano
Hospital reconhecido pela excelência tecnológica e pelo
tratamento humanizado que oferece a seus clientes,
disponibilizando serviços de hotelaria que garantem
total conforto durante o período de internação.
Américas Medical City
Com um conceito pioneiro e inovador, o Américas Medical
City é uma cidade médica cuidadosamente planejada e
projetada para atender a todas as necessidades de pacientes
e médicos em um só lugar – modelo de solução integrada
para a saúde com atendimento de todas as demandas em
prevenção, diagnóstico, tratamento clínico ou cirúrgico e
reabilitação. O complexo hospitalar fica situado na Barra
da Tijuca (RJ) e incorpora os hospitais Samaritano e Vitoria,
além de avançados centros de oncologia, diagnóstico,
treinamento médico e cirurgia robótica.
Samaritano Botafogo
Prestes a completar 70 anos, o hospital é um dos
mais modernos e respeitados centros de prevenção,
diagnóstico e tratamento do país, graças ao
investimento em tecnologias modernas e profissionais
qualificados em várias especialidades.
Pró Cardíaco Botafogo
A excelência e a segurança do atendimento, com
destaque para neurologia e cardiologia, marcam a

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA
GRI STANDARDS

trajetória da instituição, reconhecida internacionalmente
pela Stroke e pela Joint Commission International (JCI),
dois dos principais órgãos certificadores do mundo.
Santa Joana Recife
Com quase 40 anos de existência, é um dos complexos
hospitalares mais importantes do país. Destaca-se
em diversas especialidades, entre elas, cardiologia,
neurologia, cirurgia geral, geriatria e urologia. É,
também, um dos pioneiros em cirurgia robótica na
região Nordeste.
Monte Klinikum
Referência no Ceará, oferece uma estrutura completa,
com 95 leitos, consultórios, emergência adulta e
pediátrica, centro cirúrgico moderno, UTI e centro
avançado de diagnóstico. É o primeiro hospital das
regiões Norte e Nordeste a incorporar a cirurgia
robótica.
Centros de Excelência
Núcleos dedicados a uma especialidade, os Centros
de Excelência são guiados pelas melhores práticas de
prevenção, diagnóstico e tratamento. Eles dispõem
de uma estrutura completa e moderna, além de uma
equipe multiprofissional, que inclui de nutricionistas a
cirurgiões. Sempre com foco em uma assistência de
máxima qualidade com base em um olhar integral do
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paciente, com tecnologia e padronização que garante a
qualidade dos serviços.
Tecnologia e Medicina robótica
A estrutura Américas abarca:
• Salas híbridas conectadas – uma com angiógrafo
robótico e uma com ressonância magnética e sala
cirúrgica. Esta é a melhor configuração possível para
tratamento imediato de AVC.
• Pioneirismo em cirurgia robótica no Rio de Janeiro
e realização do maior programa de treinamento de
cirurgiões do país.
• Seis robôs Da Vinci (nos hospitais Paulistano, Hospital
Samaritano Higienópolis, Samaritano Botafogo,
Américas Medical City, Santa Joana e Monte Klinikum)
+ IRCAD (Instituto de Treinamento em Técnicas
Minimamente Invasivas e Cirurgia Robótica) no Centro
de Treinamento Edson Bueno (instituição de ensino,
pesquisa e inovação em saúde).
• Tecnologias para suporte circulatório mecânico.
• Maior experiência do país em planejamento de
radioterapia.
• Acelerador Linear.
• Angiógrafo monoplano e biplano para hemodinâmica.
• Programa Integrado de Atendimento ao AVC.
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Américas Centro de Oncologia Integrado
O Américas Centro de Oncologia Integrado iniciou suas
atividades em novembro de 1990 e atualmente conta
com seis unidades de atendimento clínico e ambulatorial
no estado do Rio de Janeiro. Certificado pela Joint
Commission International (JCI), o centro oferece tudo
de que o paciente oncológico necessita, do diagnóstico
ao tratamento, unindo investimento em tecnologia e
pesquisa, atendimento integrado e aperfeiçoamento
técnico constante dos seus profissionais.
Núcleos de Especialidade
Os Núcleos de Especialidade atendem a três grandes
demandas: eficiência assistencial; responsabilidade
econômica; e capacitação, ensino e pesquisa. Estes
pilares garantem que as especialidades escolhidas para
serem produtos diferenciais em cada hospital trabalhem
para mapear e otimizar fluxos e acessos, gerenciar
protocolos e indicadores assistenciais, além de elaborar
linhas de cuidado baseadas nas melhores referências da
literatura médica. Todos os Núcleos são compostos por
equipes médicas integradas e altamente especializadas,
com acesso a equipamentos e tecnologia avançada,
capazes de oferecer um atendimento de alto padrão.

Ciclo da Receita
Conforme acordos comerciais firmados entre Hospitais e Operadoras de Planos de Saúde, o Ciclo da Receita
visa assegurar a assertividade na cobrança das contas hospitalares, processo realizado manualmente pelo time
de Faturamento, capaz de identificar as divergências e encaminhar sua correção.
No ano de 2018 foi implantado um sistema informatizado para auditoria de faturamento de contas hospitalares
com associação de protocolos assistenciais de utilização a aplicações de inteligência artificial. Este processo
envolveu 70 profissionais e 23 hospitais, e foi realizado no período de seis meses.
Os principais desafios enfrentados pelo sistema foram:
• Desenvolvimento de versões do sistema compatíveis a cada Sistema de Informação Hospitalar (HIS, na sigla
em inglês) e especificidades do processo de Faturamento das unidades;
• Mudança Cultural para otimização do processo de cobrança e negociação junto às Operadoras.
Já os benefícios apresentados com a nova ferramenta incluem:
• Sistematização de Protocolos: não são necessárias anotações manuais, treinamentos e outras formas de
memorização para assegurar a cobrança correta da conta hospitalar, já que são utilizados protocolos técnicosassistenciais informatizados.
• Simplificação da Rotina de Trabalho: aumento da produtividade da equipe.
• Auditoria de Qualidade: evita falhas no faturamento por ausência de cobrança ou lançamentos indevidos.
• Mudança no Perfil da Equipe: Enfermeiras Auditoras compõem o time de Faturamento Corporativo para
revisão do custo-efetividade dos protocolos técnicos-assistenciais.
• Redução de glosas por cobrança indevida.
• Revisão e expansão de protocolos para rentabilidade de pacotes (Diárias/OPME).
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Experiência do paciente
Além de oferecer os mesmos padrões de qualidade,
eficiência e segurança aos pacientes, em todas as
regiões onde atua, o Américas Serviços Médicos
trabalha para que todas as etapas do processo da
experiência do paciente sejam monitoradas desde seu
primeiro contato, passando pela sua interação com os
serviços médico-hospitalares até seu relacionamento
com a empresa após uso dos serviços.
Embora grande parte dos hospitais do Américas
Serviços Médicos já sejam certificados pela Joint
Commission International (JCI) e pela Organização
Nacional de Acreditação (ONA), a padronização
continuará sendo um dos principais focos do grupo.
Tecnologia
A solução Metodologias de Agrupamento (OPG) foi
desenvolvida pela Optum para analisar e classificar
dados da rede assistencial de maneira inteligente,
permitindo comparar o desempenho de hospitais e
médicos dentro de uma instituição e com o mercado.
Com esta tecnologia, o grupo torna-se referência no
Brasil para o modelo de pagamento baseado em valor,
que traz mais transparência para as contas hospitalares
e maior previsibilidade para os custos.
Ensino e pesquisa
A vocação para o ensino e a pesquisa é um pilar
fundamental de muitas das unidades que integram o
grupo. Por isso, o Américas Serviços Médicos investe em
programas de disseminação do conhecimento médicocientífico, incluindo eventos, sessões clínicas e centros
de estudo destinados à atualização e ao aprimoramento
profissional e à produção científica. Assim, a empresa
contribui para a democratização dos avanços da
medicina a toda a comunidade médica e à sociedade.
Abrangência
As operadoras de saúde contam com três segmentos
para credenciamento: o premium, o intermediário e
o econômico, cada um com seu grupo de hospitais.
A gestão das unidades conecta tecnologia, inovação
e qualidade assistencial para oferecer serviços
hospitalares de excelência a todos os segmentos.

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA
GRI STANDARDS

21 hospitais
41 clínicas especializadas
e centros médicos + 2,7 mil
leitos
704 leitos de UTI
+ 220 mil internações/ano
+ 126 mil cirurgias/ano
+ 2 milhões de atendimentos
em pronto-socorro/ano
+ 3,6 milhões de exames/ano
+ 17,3 mil colaboradores
Referência dos dados: 31 de dezembro de 2018
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Optum

Missão

A Optum é uma empresa global de serviços de saúde e inovação dedicada a ajudar o sistema de saúde a funcionar
melhor para todos. No Brasil, a empresa está ajudando a resolver os grandes desafios da Saúde com soluções
inovadoras e tecnologias em Análise de Dados e Gestão de Saúde Populacional, melhorando as experiências e os
resultados de saúde das pessoas e dos nossos parceiros em todo o setor – Empregadores, Operadoras de Saúde,
Prestadores, Instituições Governamentais e Life Sciences.

Ajudar as pessoas a viverem vidas mais saudáveis e ajudar o sistema de saúde a trabalhar melhor para todos.

Coleta e
padronização das
informações de
fontes múltiplas
para entender o
custo total dos
pacientes em todo
o sistema

Aplicação de
tecnologias
avançadas como
IA e machine
learning para
identificar
oportunidades
de melhoria
dos cuidados e
reduçao de custos

Avaliação de
riscos e projeção
de tendências

Engajamento do Sistema de Saúde
A Optum enfrenta os desafios do sistema de saúde transformando dados em insights aplicáveis e utilizando
tecnologias avançadas de telessaúde, inteligência artificial e machine learning.

Ações ativas de
engajamento
e facilidade de
agendamento
simultâneo

Engajamento e
Agendamento

Agrupamento
de dados

Tecnologias
avançadas

Orientação
e Apoio

Análises e
Tendências

Ativação dos
pacientes para
melhor gestão de
sua saúde

Ativação dos
Pacientes

Agrupamento
de dados

Estratificação
dos Prestadores

Estratificação dos
prestadores com
alta qualidade e
baixo custo
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Orientação
aos melhores
cuidados, no
momento certo
e com custos
adequados

Guidelines
Clínicos

Diretrizes clínicas
para melhores
cuidados e
redução de tempo
de permanência
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para agrupar as internações e, então, gerar insights
relevantes. Conheça as principais possibilidades que o
OPG oferece:
• Orienta novos modelos de remuneração, como o
pagamento baseado em valor;
• Compara desempenho de hospitais;
• Compara desempenho de médicos em relação ao
custo da internação e algumas métricas de cuidado
assistencial;
•C
 ompara custos considerando a complexidade de casos;
• Identifica tendências de desempenho e sazonalidades.

Gestão de saúde populacional
A Optum atende às necessidades específicas de cada
população por meio de soluções de prevenção de
bem-estar e gestão de cuidados. Fornece insights que
levam à ação, serviços de qualidade e engajamento
personalizado para gerenciar o custo total do
atendimento, reduzir riscos e melhorar a qualidade e os
resultados para indivíduos e organizações.

Serviços Clínicos
Nossas capacidades
A Optum tem capacidades únicas e abrangentes que
permitem servir a todo o sistema de saúde, entregando
melhores experiências, resultados de qualidade e
redução de custos.

Análise de Dados
Inteligência de dados em saúde é a base das soluções
da Optum, que combinam dados acurados, análises
e conhecimento aplicado. Sua abordagem exclusiva
permite integrar fontes de dados diferentes em todo
o sistema de saúde para que seus clientes vejam
oportunidades em conjuntos enormes de informações
aparentemente desconectadas, de acordo com as
soluções a seguir.
Consultoria e Pesquisa - Modelos analíticos para
gerenciar riscos e melhorar indicadores.
Os modelos analíticos da Optum focam na redução de
custos, aumento da qualidade dos serviços prestados e
promoção de melhores resultados, utilizando múltiplas
fontes de dados - clínicos, sócio-demográficos e de
cuidados de saúde. Esses insights podem ser traduzidos
em ações e impactar os resultados de saúde e
financeiros de todas as instituições do sistema de saúde.

16 | Relatório de Sustentabilidade 2018

Pesquisas clínicas - Pesquisas clínicas com dados de
vida real para melhorar as diretrizes médicas utilizando
recursos estatísticos e inteligência artificial.
A Optum apoia empresas farmacêuticas, de
biotecnologia, dispositivos médicos, instituições de
pesquisa, governo e outras entidades a compreender
melhor o mercado, além dos fatores clínicos e
demográficos que influenciam as decisões de
um tratamento. Com isso, é possível melhorar a
compreensão da jornada do paciente e contribuir para o
aperfeiçoamento da prática clínica.
• Metodologias de agrupamento (OPG)
A plataforma analítica com foco em performance
auxilia operadoras de saúde e prestadores a buscarem
uma gestão eficiente e um modelo de remuneração
sustentável para controlar as contas médicas,
tendência que está ligada ao sensível aumento dos
custos em saúde constatado nos últimos anos. Essa
solução analisa e classifica dados de internação,
de maneira inteligente, permitindo comparar o
desempenho de hospitais e médicos em sua própria
instituição e com o mercado. A metodologia foi criada
especificamente para o sistema de saúde brasileiro
e precisa apenas dos dados de contas médicas

Por meio do gerenciamento e aconselhamento de
pacientes, os serviços clínicos da Optum proporcionam
o suporte ideal para melhorar a qualidade de vida e
os resultados de saúde. Ao garantir o tratamento, a
consistência e o nível de cuidado apropriados, sua
experiente equipe multiprofissional auxilia indivíduos,
famílias, cuidadores e provedores a melhor gerenciarem
os diagnósticos por meio da educação em saúde e
orientações baseadas em protocolos de saúde. As
soluções que integram os Serviços Clínicos são:
• Gestão de Condições - Gerenciamento de pacientes
com condições crônicas
• Gestão de Casos - Gerenciamento de pacientes, casos
complexos e pós-alta
• Nurse Line - Aconselhamento em saúde
• Programa de Maternidade - Acompanhamento clínico
e emocional para gestantes

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA
GRI STANDARDS

• Monitoramento Remoto – Oncológico e Pediátrico
• Serviços de Referenciamento - Gestão eficiente da
rede credenciada

Serviços de bem-estar
Com aconselhamento, coaching e treinamentos em
saúde comportamental, a Optum ajuda a gerenciar e
atuar preventivamente na saúde e no bem-estar dos
indivíduos, identificando as necessidades de cada
um e fazendo recomendações dirigidas. Partindo de
uma abordagem holística, apoia a população a se
apropriar de sua saúde e a implantar mudanças de
comportamento duradouras. Esses serviços impactam
na redução do absenteísmo, facilitam mudanças de
estilo de vida e estimulam os cuidados preventivos.
• EAP - Programa de assistência ao empregado Aconselhamento de saúde comportamental
• EAP – Inclusão e diversidade - Aconselhamento de
saúde comportamental direcionados a públicos
específicos
• Incidente Crítico - Acompanhamento psico-social em
caso de incidentes
• Afastados - Acompanhamento e gestão de
funcionários afastados
• Aposentadoria - Programa multidisciplinar de
preparação para a aposentaria
• Serviço de Treinamento e Workshop - Palestras incompany ou on-line sobre tópicos de saúde e bem-estar
• Serviços On-Site - Serviços in-company para apoiar a
cultura da saúde e bem-estar
• Coaching de Saúde - Orientações e acompanhamento
direcionados para mais qualidade de vida
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Gestão e Tecnologia

+ 720 empregadores, 30 hospitais, +15
operadoras de saúde e autogestões,
2 farmacêuticas, 1 organização
governamental utilizam as soluções da
Optum
+ 80 milhões de contas médicas
analisadas
4 mil de vidas e 3 anos de dados
históricos em nossa base
+ 1.5 mil de admissões analisadas
+ 1,6 milhão de vidas apoiadas pelo EAP Programa de Assistência ao Empregado
+ 470 mil ligações telefônicas realizadas
para monitorar pacientes em condições
crônicas
+ 1,1 milhão de aconselhamentos
telefônicos realizados desde o início do
programa
+ 197 mil visitas domiciliares
Referência dos dados: 31 de dezembro de 2018.
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A fim de maximizar a eficiência dos serviços oferecidos, o
UnitedHealth Group Brasil iniciou em 2018 dois programas
corporativos estruturantes que tornam possível a padronização
e o avanço em processos de gestão.

O Programa UNIFicar traz o SAP como solução para atender às áreas de Capital Humano, Finanças e Suprimentos. As
transações do SAP incorporam 35 Hospitais do grupo e 63 Centros Médicos, somando 2.500 usuários impactados da
organização (após o go-live em 2019).
O Programa interAGIR, com base na plataforma da Salesforce, foi concebido também em 2018 para ser a solução
corporativa de Relacionamento com Clientes do UnitedHealth Group Brasil (Beneficiários/Pacientes, Prestadores/
Médicos, Corretores, Operadoras), com o principal objetivo de aumentar o nível de engajamento e satisfação de
clientes UnitedHealth Group, por meio de uma plataforma Omni Canal.

Plataforma MCG
Com foco na medicina baseada em evidências,
o UnitedHealth Group Brasil vem investindo em
processos que melhorem a interlocução clínica com
seus prestadores hospitalares e ambulatoriais. Essa
interlocução médica é realizada através da utilização da
plataforma web MCG, que permite ao médico enxergar
de maneira clara, direta e rápida quais são as evidências
clínicas que comprovam determinado diagnóstico e os
melhores planos terapêuticos para cada caso.

A plataforma oferece auxílio de um time de especialistas
responsáveis por conversar de forma estruturada com o
médico assistente na busca pela melhor decisão. Além
disso, o MCG é alimentado com publicações científicas
de evidências médicas internacionais, que também
servem de referência nas tomadas de decisão.
Para garantir que essa literatura internacional se
adequasse ao contexto brasileiro de medicina, criouse um Consenso Nacional, no qual se reúnem diversos
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Outra importante ação realizada em 2018 foi o
investimento de R$ 450 mil destinados ao Programa
de Eficiência no Centro Cirúrgico, que possibilitou
padronizar processos por meio da implantação de
formulários clínicos para enfermagem e setor de
anestesia. A partir desta iniciativa serão desenvolvidos
novos indicadores com aplicação de plano de ação de
melhoria de processos em consonância com a Advisory
Board/J&J (Johnson & Johnson).
A organização dos protocolos médicos também
foi revista pelo projeto Nurse Line, específico aos
pacientes oncológicos do Grupo Américas. As equipes
dessa área passam a contar com uma ferramenta
de acompanhamento individual, ou seja, uma vez
estabelecido o tratamento para determinado paciente,
define-se um roteiro de acompanhamento ao qual serão
anexadas as informações mais importantes percebidas
ao longo do processo. Nesse sentido, casos como
reações desagradáveis a determinadas medicações
podem ser previstos e, quando possível, solucionados
antes dos próximos passos do tratamento.

diretores de diferentes hospitais para realizar a
validação do plano terapêutico sugerido pelo MCG e
implantá-lo de maneira distribuída em todo o sistema
de saúde. Assim, compartilha-se a responsabilidade do
cumprimento das melhores práticas de saúde entre a
operadora e os prestadores.
Além disso, a plataforma coleta dados clínicos dos
prestadores que servem para a realização de uma
avaliação estratificada da população, identificando se os
procedimentos colocados em prática eram realmente
necessários, de acordo com esse estudo baseado em
evidências. Essa identificação também permite sair de
uma avaliação baseada unicamente em indicadores
operacionais, para uma avaliação mais completa, com
a presença de indicadores de pertinência clínica, como
por exemplo, critérios de admissão hospitalar, critérios
de indicação para internação, critérios de indicação para
UTI, tempo de permanência e taxa de readmissão.
O uso sistemático do MCG como base para aplicação
de medicina baseada em evidência, permitiu ao
UnitedHealth Group Brasil criar oito regras de negócio
baseadas em inteligência artificial que proporcionam
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uma atuação preventiva, identificação de quadro clínico
prévio e melhora nos procedimentos de gestão de saúde
populacional.

Outras iniciativas de destaque
Os Centros de Excelência são um dos destaques
do atendimento do UnitedHealth Group Brasil, pois
acompanham o atendimento do paciente em todas
as unidades, com a capacidade de indicar melhores
procedimentos, avaliar evolução e, caso necessário,
direcionar os pacientes para outras unidades
hospitalares de acordo com o grau de complexidades da
situação.
A complexidade dos casos determina em qual categoria
hospitalar o paciente será acompanhado, sempre através
de modernos e atualizados protocolos assistenciais
que apresentam árvores de decisão para apoiar o
diagnóstico médico. Nos casos de alta complexidade,
o acompanhamento é diário e baseia-se na prática
Patient Safety Huddle, na qual especialistas discutem
as condutas que estão sendo tomadas e acompanham
de perto a resolutividade dos casos com a intenção de
contribuir para um desfecho clínico favorável.

Também foi revisto o modelo de remuneração da
companhia, uma vez que a estrutura em voga até
então baseava-se no fee-for-service, que consiste no

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA
GRI STANDARDS

reembolso dos hospitais conforme a quantidade de
procedimentos realizados. Este tipo de concepção
trabalha com uma abordagem quantitativa, que não
favorece a qualidade do serviço prestado.
Um exemplo nesse assunto é o Adjusted Budget
Payment (ABP), prática adotada pelo UnitedHealth
Group Brasil a fim de compartilhar com os prestadores
uma visão de eficiência clínica. Este novo modelo
analisa o histórico de custos do hospital e, com o apoio
de uma ferramenta de agrupamento e inteligência
de dados, divide as interações por esse histórico,
criando uma Unidade de Referência de Valor (URV) que
possibilita discernir pesos para cada interação. A partir
desse orçamento categorizado, são criadas bandas
de variância, de x-y percentuais, que representam a
variação que o hospital pode ter de custos para receber
um determinado valor já fechado.
Todas estas iniciativas corroboram não só com a
eficiência dos serviços prestados pelo UnitedHealth
Group Brasil, como também com a crescente qualidade
de seus processos, frequentemente inovados através
das abrangentes possibilidades que a aplicação
da Tecnologia da Informação e Análise de Dados
proporcionam.
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Principais mudanças referentes a porte
e estrutura do UnitedHealth Group Brasil

4.3.

GRI 102-10

• Em 14 de março de 2018, a Amico Saúde Ltda., detentora
de uma quota da Cemed Care – Empresa de Atendimento
Clínico Geral Ltda., transferiu sua participação para a
Esho – Empresa de Serviços Hospitalares S.A., que se
tornou quotista da Cemed Care.
• Em 20 de março de 2018, o Hospital Alvorada
Taguatinga Ltda., detentor de uma quota do Hospital
Samaritano de São Paulo Ltda., transferiu sua
participação para a Amico Saúde Ltda., que se tornou
quotista do Hospital Samaritano de São Paulo.
• Em 06 de abril de 2018, os sucessores de Edson
de Godoy Bueno, tornaram-se acionistas da
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
(aproximadamente 4,17%) e quotistas da Aeromil Táxi
Aéreo Ltda. (80%).
• Em 03 de setembro de 2018, foram adquiridas três
sociedades pelo grupo: Sobam – Centro Médico
Hospitalar S.A., APS – Assistência Personalizada à Saúde
Ltda; e Centro Médico Hospitalar Pitangueiras Ltda.
• Em 01 de outubro de 2018, o quotista Francisco
Eustácio Fernandes Vieira transferiu a totalidade da sua
participação na sociedade Hospitais Associados de
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Pernambuco Ltda. para a sociedade Hospital Alvorada
Taguatinga Ltda.
•E
 m 01 de outubro de 2018, o quotista Francisco
Eustácio Fernandes Vieira transferiu a totalidade da
sua participação na sociedade Dilab Medicina Nuclear
Ltda. para a sociedade Esho – Empresa de Serviços
Hospitalares S.A.
•E
 m 01 de outubro de 2018, o quotista Francisco
Eustácio Fernandes Vieira transferiu a totalidade da sua
participação na sociedade Topimagem Diagnóstico
Por Imagem Ltda. para a sociedade Esho – Empresa de
Serviços Hospitalares S.A.
• Em 01 de outubro de 2018, o quotista Francisco
Eustácio Fernandes Vieira transferiu a totalidade da
sua participação na sociedade Multiangio Ltda. para a
sociedade Esho – Empresa de Serviços Hospitalares S.A.
•E
 m 12 de dezembro de 2018, a Amil Assistência Médica
Internacional S.A., detentora de aproximadamente 98%
do capital social da Amico Saúde Ltda., transferiu sua
participação para a sociedade Santa Helena Assistência
Médica S.A., que se tornou quotista da Amico.
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Reconhecimentos e certificados

• Estadão Melhores Serviços 2018
• Valor Grandes Grupos 2018
• II Fórum Nacional de Ouvidorias Brasil 2018
• 6º Prêmio Atendimento Ouro
• Marcas de Confiança 2018
• Ranking Clínicas y Hospitales de América Latina
• Marcas dos Cariocas 2018 (O Globo)
• Empresas mais Inovadoras do Brasil 2018
• Top of Mind A Tribuna
• Ranking Marcas Preferidas (PE)
• Exame Melhores & Maiores 2018
• Anuário Valor 1000
• Certificação JCI
• Ranking Valor Inovação Brasil 2018
• Escolha Estadão PME
• Certificação da Surgical Review Corporation
• RHs Mais Admirados do Brasil
• Prêmio JC Recall de Marcas

• The ACTION Registry® Performance Achievement
Award
• Reacreditação JCI
• Estadão Marcas + 2018
• Ranking As Marcas Mais Valiosas do Brasil
• Pesquisa IBHE
• Prêmio Colunistas 2017
• Top Performer – O Hospital Pró-Cardíaco (RJ)
• Veja Rio – Os Mais Amados do Rio
• Medalha de Mérito Pedro Ernesto
• Richard L. Doyle Award 2017
• Selo ONA 1
• Prêmio Melhores Fornecedores para RH 2018
• Medalha de Mérito Oswaldo Cruz
• Prêmio Conciliar é Legal
• III Prêmio HealthARQ 2018
• Pesquisa Instituto Datafolha
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Estratégia em sustentabilidade

GRI 102-29

O UnitedHealth Group Brasil considera em sua
estratégia de sustentabilidade corporativa os
temas de Meio Ambiente, Economia e Sociedade,
atuando e colaborando de forma responsável, ética e
transparente com todos seus stakeholders e sociedade
em geral. As áreas de EHS, Diversidade, Compliance
e Sustentabilidade, atuam de forma transversal,
amparadas por políticas e diretrizes corporativas.
A Diretoria de Ética & Compliance, implantada em
2013, atua em parceria com as áreas de negócio
corporativas, colaborando para a implantação de
processos e controles, visando mitigar a ocorrência
de fraudes, suborno e corrupção. A área atua com
dedicação exclusiva, independência e autonomia, com
o objetivo de garantir a conformidade com leis, normas
e regulamentos através de um programa de integridade
amplo e bem estruturado.
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Governança corporativa

GRI 102-18, GRI 102-22, GRI 102-23, GRI 102-25, GRI 102-28, GRI 102-29, GRI 102-31, 102-33

Parcerias estratégicas
GRI 102-12, GRI 102-13

O UnitedHealth Group Brasil atua em relevantes
discussões acerca dos principais temas referentes
a meio ambiente, sociedade e economia, frente às
seguintes iniciativas:
• CBVE - Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial
• Unicef
• Pacto Global
• Saúde sem Dano - Health Care Without Harm
• Projeto Hospitais Saudáveis (PHS)
• AMCHAM RIO (Câmara de comércio Americana do Rio
de Janeiro) - Comitê de Sustentabilidade
• Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial – AfroBras
• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
• Sustentável 2018 - CEBDS
• 8ª edição do Fórum Mulheres em Destaque
• Conferencia ETHOS 2018
• XI Seminário Hospitais Saudáveis

Os colaboradores do UnitedHealth Group Brasil são
capacitados através do Programa de Integridade, o qual
estabelece as Normas, Políticas e Procedimentos Internos
no que se refere à conformidade para com as leis e
regulamentos vigentes.

O grupo UnitedHealth Group no Brasil é representado
pela Amil Assistência Médica Internacional S.A., uma
companhia de capital fechado administrada por uma
Diretoria Estatutária eleita pelos acionistas e composta
por um Presidente, um Vice-Presidente Financeiro, um
Diretor Presidente do negócio Operadora,
um Diretor Presidente do negócio Hospitais, um VicePresidente Jurídico e um Vice-Presidente de Capital
Humano.
A Diretoria Estatutária é apoiada em suas decisões
pelo Extended Leadership Team e conta, ainda, com o
Comitê de Riscos (responsável pelo acompanhamento de
resultados, vinculado aos fatores econômicos), o Comitê
Digital, o Comitê do Colaborador (aquisição de talento
e desenvolvimento profissional, benefícios e política de
remuneração, em observância aos fatores sociais), o
Comitê Médico (que acompanha as ações de qualidade e
segurança do paciente), o Comitê de Ética e Compliance
(acompanhando as iniciativas de Compliance em curso
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na Companhia e o Código de Conduta Ética), o Comitê de
Relações Institucionais e o Comitê de Sustentabilidade
(relacionado aos temas ambientais).
A cada ano convoca-se a Assembleia Geral Ordinária
(AGO), que reúne também os acionistas, para examinar
e votar as demonstrações financeiras e deliberar sobre
o resultado auferido no exercício social, dentre outros
temas. No ano de 2018 o Diretor Presidente Claudio Luiz
Lottenberg foi reeleito e o Diretor Presidente do negócio
Operadora foi substituído pelo executivo Daniel Coudry.
A Assembleia de Acionistas, garante a transparência
no relacionamento entre a empresa e seus acionistas.
Além da Assembleia Geral anual, caso haja necessidade,
podem ser convocadas as Assembleias Gerais
Extraordinárias (AGE).
Os colaboradores do UnitedHealth Group Brasil são
capacitados através do Programa de Integridade, o
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qual estabelece as Normas, Políticas e Procedimentos
Internos no que se refere à conformidade para com
as leis e regulamentos vigentes. São disponibilizados
treinamentos e-learning de caráter mandatório e, aliados
a estes, são realizadas ações presenciais de treinamento
e comunicação interna, que contribuem para que os
profissionais compreendam e estejam alinhados com a
Cultura de Integridade da empresa.
Os monitoramentos dos controles previstos nos
Normativos do Programa de Integridade ficam a cargo
do time de Ética & Compliance, o qual atua como
mecanismo de mitigação dos riscos operacionais,
verificando se os mesmos estão sendo cumpridos.
Caso seja identificada uma não conformidade de risco
potencial, aciona-se o Comitê de Ética & Compliance,
que auxilia nas tomadas de decisões e medidas
aplicáveis. Questões de alta complexidade contam
com o suporte do Extended Leadership Team, equipe
aliada à Diretoria Estatutária que realiza também o
acompanhamento das prioridades estratégicas e
financeiras de acordo com os objetivos da companhia,
vinculada ao tripé Econômico, Ambiental e Social.
O gerenciamento de potenciais Conflitos de Interesse
se aplica a todos os colaboradores, independente de
nível hierárquico, através de uma Política dedicada ao
tema, a qual é composta por treinamentos de caráter
mandatório via e-learning, normativos e uma avaliação
anual compulsória para colaboradores nos cargos de
gerente e acima, e outros colaboradores eventualmente
designados. Portanto, uma vez que os interesses ou
relações pessoais de um colaborador conflitam ou
aparentem conflitar com os interesses da empresa, a
situação deve ser necessariamente declarada à Diretoria
de Ética & Compliance para que uma análise seja feita
caso a caso. Para além disso, os potenciais conflitos
devem ser declarados logo no processo de seleção (no
formulário com perguntas específicas sobre o tema), na
campanha anual destinada às lideranças ou em qualquer
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outro momento através de declarações espontâneas.
O UnitedHealth Group Brasil mantém um processo anual
de avaliação de desempenho para toda a alta liderança
da Companhia. Este processo se inicia com a Fase
de Planejamento. A partir da análise do Planejamento
Estratégico da Companhia, é feito o estabelecimento
de objetivos, definição de metas de negócio e de
desenvolvimento por parte do executivo. Esse processo
ocorre junto ao seu líder imediato, para que sejam
alinhadas todas as metas objetivas e comportamentais
e sejam realizadas também as conversas sobre
expectativas futuras.
O processo formal é liderado pela área de Capital
Humano, que apoia a liderança por meio do
estabelecimento da metodologia, processo, cronograma
e sistema. Após a fase inicial do ciclo, acontece a
Fase de Revisão do Meio do Ano, quando é feito um
balanço sobre a realização das metas de negócio e
de desenvolvimento. É o momento de repactuar os
objetivos ou alinhar possíveis alterações das metas, caso
tenham ocorrido mudanças de contexto e de negócio ao
longo do período, que tenham impacto nos objetivos do
executivo.
A última fase do processo é a Etapa de Fechamento,
quando acontece a autoavaliação, a avaliação do líder
imediato e a calibração. A avaliação é feita tanto para as
metas de negócio quanto para as competências, cada
um com o peso de 50% no resultado do executivo. As
competências são baseadas nos Valores Organizacionais
e ajudam na análise qualitativa, para que a avaliação não
seja só quantitativa. As metas de desenvolvimento não
são avaliadas, servindo apenas para o direcionamento e
acompanhamento do desenvolvimento do profissional.
Por fim, esses executivos são discutidos conjuntamente
em um Comitê de Calibração, no qual é possível ter
uma visão transversal sobre eles e, a partir de um olhar
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comparativo, alcançar um alinhamento de réguas de
avaliação que torne o processo ainda mais justo e eficaz.

Políticas de remuneração
GRI 102-35

Conforme as práticas de transparência e honestidade
cultivadas pelo UnitedHealth Group Brasil, sua política
de remuneração da alta gestão relaciona-se ao
desenvolvimento de competência de seus profissionais,
valorizando seus percursos de carreira e apoiando-os
nas suas metas, que estão intrinsicamente ligadas com
os resultados da companhia como um todo.
Uma administração eficiente e transparente nos
processos de remuneração, através do estabelecimento
de critérios, visa à manutenção da equidade interna dos
salários e recompensa desempenhos diferenciados. A
análise específica de aspectos ambientais ainda não
integra esses processos, embora esteja presente na
medida em que é abrangida no desenvolvimento e
desempenho de metas.

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA
GRI STANDARDS

Para remunerar sua Diretoria, a Amil e o Américas
Serviços Médicos baseiam-se nas práticas de mercado,
alinhando resultados obtidos e o desempenho
individual. Assim, busca atrair, reter e integrar na sua
administração profissionais altamente qualificados.
Por lidar com a obtenção de resultados que refletem
o planejamento estratégico da empresa e garantem
sua perenidade, a Diretoria tem sua remuneração
estruturada no total cash, uma estrutura composta
pela remuneração fixa (salário-base, fixado segundo
valores de mercado, posição e representatividade
do profissional) e remuneração variável a prazo curto
(através dos Planos de Participação nos Resultados –
PLR) e longo (seguindo um plano de Ações gerenciadas
pela matriz nos EUA).
Os colaboradores da companhia têm acesso à
assistência médica e odontológica, seguro de vida,
alimentação, refeição, previdência privada, entre outros.
Quando algum colaborador é transferido entre filiais
nacionais, há um eventual auxílio-moradia, quando
aplicável.
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Transparência e ética
nos relacionamentos
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Compliance e Integridade

Melhorar
a saúde da
população

QUADRUPLE
AIM
Apoiar e engajar o
colaborador

Promover
sustentabilidade
financeira

Os colaboradores do UnitedHealth Group Brasil e suas subsidiárias
em todo o mundo compartilham cinco valores que descrevem como
são conduzidas as ações e os negócios: integridade, compaixão,
relacionamentos, inovação e performance.

Integridade lidera a lista de valores e abrange significados
comportamentais e estruturais, sendo a base de cada
um dos outros quatro valores e de todo o trabalho
desenvolvido pela companhia. Todos os colaboradores,
diretores e contratados do UnitedHealth Group Brasil
devem agir com integridade em tudo o que fizerem, desde
a compreensão e cumprimento das leis, regulamentos,
políticas da empresa e obrigações contratuais que se
aplicam às funções, ao trabalho e à missão da empresa, até
os aspectos relacionais do trabalho realizado no dia a dia.
No valor da integridade estão ancorados a competição
honesta, as interações com os clientes, membros,

23 | Relatório de Sustentabilidade 2018

SAÚDE DO

DEMONSTRAÇÕES

PLANETA

FINANCEIRAS

Cada colaborador tem o dever de ler, entender e cumprir as
políticas e padrões de conduta da companhia, bem como
evitar envolver-se em situações que podem influenciar, de
forma inadequada, a condução dos negócios.

GRI 205-1, GRI 417-3

Aprimorar a
experiência do
paciente

INOVAÇÃO

colaboradores, parceiros e outras partes interessadas
(incluindo entidades do governo e o público em geral),
a segurança das informações pessoais, os bens da
empresa e sua propriedade intelectual.
Adotado pelo Conselho de Administração e importante
elemento do Programa de Compliance, o Código de
Conduta do UnitedHealth Group Brasil aplica-se a todos
os colaboradores, diretores e contratados, abordando os
princípios de Ética e Integridade e fornecendo diretrizes
para manter os mais altos padrões de integridade
pessoal e institucional, fortalecendo o comportamento
ético no trabalho.

Todos os colaboradores de contrato CLT da empresa têm
acesso a uma plataforma de aprendizagem virtual onde
constam os cursos de caráter mandatório, “Código de
Conduta & Conflito de Interesses” e “Anticorrupção Global”.
No ano de 2018, 93% dos colaboradores foram treinados
em procedimentos anticorrupção. A Diretoria de Ética &
Compliance é responsável pela definição do cronograma
anual de treinamentos, elaboração do conteúdo e realização
dos treinamentos e-learning e outros (presenciais ou à
distância), conforme disponibilidade de agenda, local ou
demanda específica de alguma área ou unidade.
Em 2018, tal diretoria iniciou o programa de
treinamentos presenciais para áreas consideradas
sensíveis ou críticas (como capital humano, financeiro,
patrimônio, comercial e suprimentos) a fim de reforçar
o conteúdo relacionado aos temas de Compliance
e Anticorrupção. O programa continuará em
desenvolvimento no ano de 2019.
Corroborando, ainda, para com uma cultura de
integridade, foi implantado em dezembro de 2018 o
Programa Integrity Partners, o qual seleciona e capacita
colaboradores para atuarem como parceiros da Diretoria
de Ética e Compliance nas suas próprias áreas ou
unidades de negócios.
Em casos de aquisição de uma nova unidade de
negócio, são realizados, in loco e de forma mandatória,
dois treinamentos presenciais de Compliance. O
primeiro tem como objetivo introduzir os conceitos da
legislação anticorrupção e do Programa de Compliance
do UnitedHealth Group Brasil e o segundo aborda o
detalhamento de todos os processos relacionados
aos Procedimentos Operacionais Padrão da área. Os
colaboradores treinados têm o papel de multiplicadores
da informação em suas unidades de negócio.

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA
GRI STANDARDS

Qualquer conduta inapropriada deve ser relatada
(ainda que de forma anônima) através de uma Central
de Ajuda não rastreada, que funciona via 0800, e-mail
exclusivo para, ou formulário online em site seguro e
criptografado. O processo de investigação passa pelas
etapas de registro, direcionamento, trabalho em campo,
plano de ação e monitoramento.

Jurídico
A Diretoria de Ética & Compliance vem atuando de
forma assertiva e proativa para reduzir os impactos
relacionados à judicialização no setor de saúde, e dessa
forma, entre 2016 e 2018, houve uma redução de 30%
do estoque de processos ativos e 58% no caso de
autos de infração. Em 2018, 43% dos processos foram
convertidos em acordos, com menor impacto financeiro
para a empresa, representando o menor índice de
perda do setor. O Índice de Abertura de Processos
Administrativos (IAP) da Amil também teve redução de
66% em 2018, chegando ao melhor índice da história
da companhia. Também houve redução de processos
judiciais em relação ao ano de 2017 e todas essas
iniciativas proporcionaram uma maior satisfação final do
cliente e redução substancial dos autos de infração.
Através dos acordos firmados no ano de 2018, foi
possível verificar uma economia de 45% do gasto
provisionado com esses processos. Os escritórios
terceirizados, por meio de contato direto com
os advogados da parte contrária ou por meio de
campanhas de conciliação organizadas pelos Tribunais
de Justiça locais, também possibilitou a homologação
de acordos nos 24 estados e no Distrito Federal.
Em relação a casos de não-conformidade com
regulamentos relativos a comunicação e ações de
marketing, o UnitedHealth Group Brasil não teve
nenhuma multa ou sanção no ano de 2018.
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Resiliência corporativa

GRI 102-11

Medidas e Treinamentos Anticorrupção
GRI 205-1, GRI 205-2, GRI 205-3

O UnitedHealth Group, como uma empresa líder no
seguimento de saúde e bem-estar, se dedica aos mais
altos padrões de integridade e a sua boa reputação é seu
bem mais valioso, atestado pelos clientes, colaboradores,
reguladores, profissionais da área médica, investidores, e
todo o público com o qual se relaciona.
Alinhado globalmente, o Programa de Ética &
Compliance do UnitedHealth Group Brasil incorpora as
diretrizes recomendadas nas leis anticorrupção brasileira
e americana e promove conformidade com os requisitos
legais, fomentando a conduta ética que direciona o bom
comportamento dos profissionais ligados à companhia.
Embora foque na prevenção, detecção e correção de
violações legais e de políticas internas, não se pode
garantir a total coibição da conduta dos colaboradores
e seus fornecedores, portanto, casos desse tipo são
investigados e encaminhados da melhor maneira, a fim
de, inclusive, prevenir violações futuras.
Tal programa, aliado ao Código de Conduta – “Nossos
Princípios de Ética e Integridade”, rege a todas
as unidades de negócio em território brasileiro,
adaptado de acordo com os assuntos específicos de
cada segmento. Um de seus pilares, o Programa de
Compliance Antissuborno e Anticorrupção, requer
que todos os colaboradores cumpram todas as leis
antissuborno aplicáveis, incluindo, entre outras, a Lei
sobre Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (FCPA),
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a Lei sobre Suborno do Reino Unido, a Lei Brasileira da
Empresa Limpa e todas as leis locais pertinentes onde o
UnitedHealth Group opera.
Através da Política Anticorrupção, o UnitedHealth
Group Brasil descreve suas obrigações ao interagir
com terceiros ou lhes fornecer qualquer item de
valor – isso inclui Representantes de Governos e seus
empregados ou agentes. Esta Política também requer
que os colaboradores registrem com precisão todas as
transações nos livros e registros do UnitedHealth Group
Brasil e cumpram os processos descritos na política ao
contratar parceiros de negócios.
Em 2018 não foi confirmado nenhum caso de corrupção.
Na observância de potenciais riscos, é realizada uma
avaliação em todas as operações em que:
• haja interação com agente público ou atividade
de relação direta ou indireta com órgãos públicos;
contratação de terceiros, recebimento ou oferecimento
de contribuições, presentes e hospitalidades,
pagamentos destinados a fornecedores classificados
como de alto risco; pagamentos atrelados a grupos
contábeis de risco, decorrentes de investigação
interna; decorrente mapeamento de riscos nas
operações das unidades; de novas aquisições.
Todos os novos negócios e aquisições, assim como
fornecedores e seus subcontratados diretos, são
verificados com relação à conformidade com leis
anticorrupção por meio da realização de Due Diligence.

Implantada em 2014, a área de Gestão de Continuidade de
Negócios - Resiliência Corporativa do UnitedHealth Group
Brasil tem o objetivo de preparar a empresa para superar e
lidar com eventuais situações de contingência que poderão
interromper a execução dos seus processos críticos ou de
atendimento ao beneficiário, mitigando eventuais impactos
para os hospitais da companhia, Espaços Amil de Saúde
e prédios administrativos. Através do Programa Anual de
Gestão de Continuidade de Negócios, essa área viabiliza
o suporte necessário para, em situações de contingências
relacionadas aos cenários de perda de instalações,
fornecedores, pessoas e tecnologia, as áreas tenham
estratégias de recuperação prontas e aptas para execução
por suas equipes de recuperação.
Em 2018, a empresa continuou trabalhando junto das
lideranças, para que o programa de Gestão de Continuidade
de Negócios- Resiliência Corporativa do UnitedHealth
Group Brasil seja parte da agenda de toda a organização,
garantindo também a cooperação entre as diversas áreas de
negócio e suas equipes.
Os projetos e iniciativas a serem aplicados a partir de 2019
terão como foco principal a conscientização e Quality
Assurance das documentações, visando a propagação
sobre a importância de continuidade de negócios para
o UnitedHealth Group Brasil e preparação para eventuais
situações de contingência. Para isso, acontecerão neste
ano:
• Semana de Resiliência Corporativa, realizada em fevereiro,
com o objetivo de divulgar os papéis e responsabilidades
de todos os funcionários UnitedHealth Group Brasil
com a continuidade dos negócios em uma situação de
contingência.

•T
 reinamento e capacitação destinados aos novos
funcionários e elaboração do e-learning obrigatório para
todos os colaboradores, com previsão de implantação
para o 2º semestre.
• Mapeamento e estruturação do site de contingência para
as áreas com responsáveis pela elaboração dos processos
considerados de alto impacto e criticidade;
• Programa Vendor Management, que contará com a
implantação de cláusulas de continuidade de negócios
nos contratos dos fornecedores críticos do UnitedHealth
Group Brasil, incluindo hospitais.
O Programa Anual de Gestão de Continuidade de Negócios,
segue as melhores práticas adotadas no mercado e
contempla as seguintes etapas:
• Kick off: apresentação do Programa aos gestores e
diretores das áreas por ele responsáveis.
• BIA: análise de impacto nos negócios através de reunião
presencial para coleta das informações dos processos e
recursos necessários para estratégia de contingência da
área.
• Walkthrough: apresentação do Plano de Continuidade para
os integrantes da equipe de recuperação.
• Call tree test: teste de acionamento da árvore de chamadas
em emergências.
•E
 xercício Anual: teste com a simulação de um cenário de
contingência, realizado pela equipe de ER&R UHC Global.
• Key Risk Indicators (KRI): apresentação anual à diretoria
acerca dos riscos residuais dos Planos de Continuidade
das áreas sob a gestão de cada diretor.
•C
 ertificação Anual do Plano de Continuidade: atestada por
cada diretor, certifica digitalmente toda a documentação
do Programa de Resiliência Corporativa das áreas sob sua
gestão.

Edvaldo Vieira – Diretor de Operações da Amil

“No ano de 2018 aprofundamos a nossa missão de fazer as pessoas mais
saudáveis e o sistema de saúde funcionar melhor para todos. Seguimos
preservando a saúde em qualquer segmento, melhorando sempre experiência
do cliente. Acreditamos que os avanços em tecnologia e gestão de custos
beneficiam os pacientes e nos permitem proporcioná-los mais acesso.”
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da organização. Esta ferramenta, além de possibilitar
a comparação dos números com os dos concorrentes,
faz com que os resultados sejam acompanhados em
tempo real e deem suporte para que o feedback e outras
questões sejam tratadas logo após a conclusão da
pesquisa.
Em 2018, todas as linhas de negócio demonstraram
grande evolução na pesquisa. O NPS fechou com 11
pontos a mais que o ano anterior e 1 ponto acima da
meta estipulada. O Premium NPS, com 52 pontos,
refletiu um aumento de 11 pontos, superando a meta
em 4 pontos, tal qual o Mid Market, que pontuou 33
e subiu 13 pontos. O Community bateu sua meta de
19 pontos, crescendo 10 pontos comparado a 2017.
Estes três produtos apresentam pontos de destaque
como qualidade, agilidade, cuidado humanizado e
atendimento ao cliente. Também crescente segue o NPS
Dental, que fechando em 23, subiu dois pontos.

No ano de 2018, um dos focos adotados pela companhia diz
respeito à qualidade no relacionamento com os clientes, o que
reflete a consolidação de um processo de estruturação
organizacional em consonância com as próprias expectativas
dos públicos do UnitedHealth Group Brasil.

O Comitê do Cliente transformou-se no Customer
Experience Leadership Meeting, ou seja, deixou de ser
um relatório de indicadores para tratar da experiência
dos clientes de forma mais ampla e qualitativa,
incorporando rápidas soluções e planos de ação
referentes às maiores insatisfações dos clientes.
Como consequência deste processo, foram esperados
os resultados obtidos a partir dos indicadores relativos
aos clientes neste ano, mantendo os índices de queixas
da Amil abaixo da média de mercado (somente no IAP).
Nos indicadores da Agência Nacional de Saúde (ANS),
a Amil bateu sua meta no Índice Geral de Reclamação
(IGR) - o qual compara as operadoras em geral -, e no
Índice de Abertura de Processo (IAP), demonstrando o
comprometimento da empresa em resolver o problema
dos clientes quando se detecta uma falha operacional.
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No Reclame Aqui a reputação foi avaliada como
Boa (nota 7 a 7,9), e a empresa segue na busca pela
excelência para alcançar o Ótimo.
A dinâmica de acompanhamento possibilitou que a
empresa alcançasse a meta do Net Promoter Score
(NPS), principal indicador de lealdade e satisfação de
clientes utilizado pelas principais organizações do
mundo. Este índice é calculado através de uma pesquisa
simples que solicita a atribuição de uma nota de 0 a 10
quanto à probabilidade de o cliente indicar a empresa,
seus serviços ou produtos para um amigo ou familiar,
classificando-o como Promotor (9 e 10), Passivo (7 e 8)
ou Detrator (0 a 6) da marca. A pesquisa conta, ainda,
com um campo aberto para manifestações a respeito
da nota atribuída, o que revela valiosas informações
que servem como direcionamento aos planos táticos

O lançamento dos Novos Portais e a atualização do
Aplicativo Amil Clientes, corroboram para esse cenário
de sucesso, aportando além da nova tecnologia, melhor
navegabilidade, facilidade de acesso e aprimoramento
de funcionalidades como, por exemplo, o reembolso
online, ampliando e diversificando os canais de
relacionamento com o cliente.
A experiência positiva dos clientes tem sido cultivada
tanto através de melhoras tecnológicas que facilitam
o relacionamento quanto por meio da própria atuação
focada em tal objetivo, a exemplo da iniciativa intitulada
como “O Problema é Meu”, programa criado a partir
da necessidade de minimizar as barreiras internas
na resolução de problemas de clientes (beneficiário,
prestador, gestor de empresa, corretor e áreas parceiras
de operações).
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A partir de uma campanha que envolveu cerca de 2.500
colaboradores, estimulou-se que os mesmos pudessem
tratar de eventuais problemas apontados pelos clientes,
a partir de atitudes diferenciadas e de novas formas
de abordagem. A iniciativa, ao recriminar a prática de
passar as reclamações sempre adiante com a ideia de
que ”o problema não é meu”, surpreende aos clientes
e empodera os colaboradores, que ao longo de sete
meses (de abril a novembro) enviaram 41 histórias para
#OProblemaÉMeu.
Com regras claras e um comitê específico, o resultado
dessa campanha validou 24 casos para concorrer
à premiação de fim de ano e selecionou outras três
histórias para serem relatadas em vídeos produzidos
pela área de Operações com a participação dos próprios
clientes envolvidos. Das nove áreas de Operações, a de
Qualidade se destacou com 18,4% de casos validados,
seguida pelos 6,3% da Dental. A comemoração desse
sucesso aconteceu no Service Heroes, jantar onde
estiveram presentes todos os colaboradores premiados
nas diversas ações de Operações, sendo seis deles do
programa #OProblemaÉMeu.
A partir do ano de 2019, tal programa deixa de ser
apenas a ação de uma única área para se tornar uma
atividade corporativa, intitulada Obsessão pelo Cliente,
que envolve mais de 22 mil colaboradores, com foco
na questão: “Como proporcionar uma experiência ao
cliente mais alinhada com as suas expectativas?”.
Tal conceito visa criar uma plataforma de Customer
Experience focada no cliente Amil, para que ele vivencie
os valores da empresa e receba um atendimento ágil,
resolutivo e com qualidade. Este novo modelo de
atendimento, além de promover o empoderamento
das equipes, oferece atendimento humanizado para
casos de alta complexidade, robotização, inteligência
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artificial e autoatendimento para situações de baixa
complexidade.
Alinhado às práticas de Integridade do UnitedHealth
Group Brasil, a plataforma Customer Experience
assegura ao consumidor que seu contato se
realizará conforme o combinado, de acordo com as
possibilidades viáveis dos acordos. A interação se dá
de maneira personalizada, pois é baseada no histórico
da relação entre cliente e empresa, o que minimiza o
esforço do consumidor graças à fluidez dos processos.
Ao mesmo tempo, a experiência do cliente é melhorada
e também se elevam os índices da ANS e NPS.
A Diretoria de Atendimento conta com 2.340
colaboradores e através de suas ações estabelece o
First Contact Resolution (resolução no primeiro contato),
incentiva o autoatendimento e favorece a construção
da jornada do cliente. Mensalmente, são mais de 1,3
milhão de ligações (sendo que aproximadamente
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34 mil contatos ocorrem via Fale Conosco), 5.700
atendimentos via chat, 1.350 interações em mídias
sociais e 18.350 Protocolos Abertos nas agências de
atendimento.

Ouvidoria
Instituída em abril de 2013, a Ouvidoria Amil é uma área
proativa e estratégica, representando um canal exclusivo
de relacionamento com clientes e não clientes dentro do
ambiente corporativo. Imbuída do papel de criar pontes
de melhorias contínuas nos processos operacionais,
esta área trabalha no alinhamento de expectativas,
cumprimento de contratos, melhoria de NPS e
redução de litígios, além de atuar como promotora da
participação social buscando simplificar conflitos e
trazer as melhores experiências ao cliente. O trabalho da
Ouvidoria acontece sempre com sigilo, transparência,
cortesia, integridade, diálogo, inovação e compaixão. No
ano de 2018, o Tempo Médio de Resposta da Ouvidoria
(TMRO) foi de 3.60 dias úteis e o nosso percentual de
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finalização dentro do prazo consolidado do ano foi de 88,17%. Esse resultado abrange cerca de 6 mil
contatos mensais recebidos através de site, telefone ou carta. De maneira imparcial, a Ouvidoria estimula
um ambiente participativo e inclusivo na medida em que conduz tratativas de forma personalizada.
Através do diálogo transparente, atua também na intermediação junto aos gestores, acompanhando os
planos de ação. O projeto Conciliar, por exemplo, busca realizar acordos pró satisfação do cliente dentro
dos processos de gestão da empresa a fim de evitar encaminhamentos judiciais.
Em decorrência desse trabalho, o Prêmio Ouvidorias Brasil 2018 foi destinado a um caso resolvido
por esta área da companhia: uma cliente Amil solicitou à Central de Atendimento que incluísse seu
nome social na sua carteirinha de identificação. Negado o pedido, a cliente encaminhou o caso à
Ouvidoria, que compreendendo que tal registro reflete respeito à identidade (inclusive de gênero,
no caso das pessoas transgênero), permitiu que a questão evoluísse através de encontros internos
(jurídico, operações, marketing, gestão de rede credenciada e própria) e não só atendeu tal demanda
específica como também desenvolveu um plano de integração e acolhimento envolvendo todas as áreas
de negócios da empresa, resultando em uma mudança de processo que, a partir de então, assume a
diversidade sem entraves.

REA OUVIDORIA AMIL
Ano base 2017

Ano Base 2018

5.46 dias úteis

3.60 dias úteis

Percentual de Resposta Dentro do Prazo (PRDP) - 7 dias
úteis

56%

88,17%

Percentual de Resposta Dentro do Prazo Pactuado
(PRDPP) - de 8 a 30 dias

38%

10,20%

Percentual de Resposta Fora do Prazo (PRFP) Acima de
30 dias

6%

1,63%

Tempo Médio de Resposta da Ouvidoria (TMRO)
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Feminino
Total

Permanente

Temporário

8.654

241

Região

Permanente Temporário

AL

1

Total

Para o UnitedHealth Group Brasil, cada colaborador desempenha
um papel fundamental no andamento do negócio. Por isso, a
companhia investe na qualidade de vida e no desenvolvimento de
sua equipe, promovendo um ambiente de trabalho estimulante e
saudável, em consonância com as melhores práticas do mercado.

1

24.382

778

BA

35

0

35

1.019

CE

645

32

677

DF

768

23

791

47

1

48

34.055

Total de colaboradores por tipo de emprego e gênero

Feminino

0

Total por
região

33.036

MG

Masculino

CRÉDITOS
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Total de colaboradores por contrato de trabalho e região

Total de colaboradores por contrato de trabalho e
gênero
Masculino

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA

Tempo integral

Meio período

7.453

1.442

22.992

2.168

30.445

3.610
34.055

PE

1.927

70

1.997

PR

613

7

620

RJ

11.777

357

12.134

RN

805

45

850

SP

16.418

484

16.902

33.036

1.019

34.055

Total por contrato
de trabalho

Novas contratações de funcionários e rotatividade por faixa etária, gênero e região
Número total de
novos funcionários
contratados

Taxa de novas
contratações (%)

Número total
de funcionários
desligados

Taxa de rotatividade
(%)

Gênero
Masculino

2.372

26,42

1.765

26,57

Composição da equipe UnitedHealth
Group Brasil

Feminino

6.606

73,58

4.879

73,43

16 a 25

2.063

22,98

1.223

18,41

26 a 35

3.875

43,16

2.721

40,95

36 a 40

1.547

17,23

1.186

17,85

GRI 102-8, GRI 401-1

41 a 45

890

9,91

775

11,66

No final de 2018, o quadro funcional do UnitedHealth Group Brasil contava com uma equipe de 34.055 colaboradores
próprios1, o que representa um aumento de 17,6% em relação ao ano anterior. Atualmente, 97% dos contratos são
permanentes e apenas 3% temporários. A empresa apresenta uma concentração maior de colaboradores na região
Sudeste, em São Paulo.

Acima de 45

603

6,72

739

11,12

Faixa etária

6.1.

Total de colaboradores
2017

2018

28.096

28.939

34.055

Operacional
Tático
Estratégico

Total de colaboradores por gênero

Masculino

SUL+SE

2.910

32,41

2.245

33,79

SP

5.111

56,93

3.571

53,75

NE+DF

957

10,66

828

12,46

Total de colaboradores categoria funcional [1]

2016

Feminino

Região

2016

2017

2018

20.846

21.552

25.160

7.250

7.387

8.895

Foram computados apenas empregados de vínculo CLT (desconsiderados os estagiários).
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2016

2017

2018

19.339

19.294

22.388

8.379

9.232

11.126

378

413

541

Andréa Norfini – Diretora Global de Desenvolvimento e Aquisição de Talentos

“O ano de 2018 foi um período estruturante focado em três pilares: experiência
do colaborador, mercado e liderança. o UnitedHealth Group Brasil se
posicionou como marca que contrata e valoriza o diverso, expandindo o olhar
para a diversidade, abrindo possibilidades para o desenvolvimento de talentos,
o que proporciona melhores resultados e, em consequência, uma melhor
experiência para clientes e funcionários.”
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Pilares da Estratégia Inclusão e Diversidade
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GRI 405-1, GRI 405-2, GRI 406-1
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LGBT+

ce
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Equidade
Étnica

Multicultura

a
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Com
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o
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Experiências

Relaciona
m
e
nt
o

Perspectivas
Pensamentos

Inovação

O UnitedHealth Group Brasil acredita na
potência que a inclusão da diversidade
proporciona aos locais de trabalho e suas
relações.
Essa premissa direciona a construção de sólidas
conexões que permitem à empresa inovar em um mundo
em constantes mudanças e, entregando produtos e
serviços que melhor se adequem às distintas realidades,
a companhia conquista resultados mais positivos e
duradouros.
No ano de 2018 foi realizado em 20 unidades do
UnitedHealth Group Brasil um diagnóstico cultural que
contou com 120 líderes e 50 pessoas com deficiência,
culminando na criação da área de Inclusão e Diversidade.
Assim, a estratégia de Inclusão e Diversidade está
ancorada nos valores do grupo, instigando a promessa
da companhia de ajudar as pessoas a viverem vidas
mais saudáveis e fazendo com que o sistema de saúde
seja melhor para todos. Através do desenvolvimento
de uma cultura inclusiva, possibilita-se a construção de
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relações de confiança, proporcionando a valorização
das diversas perspectivas e experiências, a coragem em
reconhecer erros e a possibilidade de desafiar o status
quo, visualizando e redefinindo conceitos. Todos esses
aspectos representam fatores essenciais para o alcance
de soluções mais criativas e melhora na performance
dos negócios.
Este cenário abre caminho a fim de que não só a
empresa, mas a sociedade em geral, conscientize-se da
importância do respeito e valorização da diversidade.
Todos prosperam em um ambiente que reconhece
os valores inerentes de cada indivíduo, o que os faz
sentirem-se seguros para expressar seu verdadeiro ‘eu’,
sabendo que fazem parte de algo maior. É com essa
finalidade que a estratégia de Inclusão e Diversidade
vem sendo desenvolvida, baseada nos pilares descritos
na imagem a seguir.

Inclusão é fazer com
que cada pessoa seja
valorizada e conectada.

Diversidade é
uma mistura rica
de diferenças

Todos prosperam em um

Diversidade abarca todas as

ambiente em que seu valor

dimensões que fazem cada

inerente é reconhecido, em

pessoa única, incluindo etnia,

que se sentem seguros para

idade, gênero, personalidade,

expressar seu verdadeiro ‘eu’

crenças, experiências,

e em que sabem que fazem

orientação sexual, identidade

parte de algo maior.

de gênero e mais.

Inclusão e Diversidade abrangem uma série de ações
intencionais baseadas nos princípios de valor do
UnitedHealth Group, apoiadas pelas políticas institucionais,
como não retaliação, equidade de oportunidades e
manutenção de um ambiente de trabalho livre de assédio.
Com o apoio de políticas corporativas de compliance,
como o Código de Conduta e outras, a empresa
proíbe quaisquer tipos de discriminação nas relações

que se estabelecem na companhia. Os casos deste
tipo que eventualmente venham a ocorrer devem ser
imediatamente encaminhados ao canal de denúncia.
Como o canal não classifica as alegações por tipos, não
é possível precisar se dentre os atendimentos realizados
em 2018 constam casos específicos de discriminação.
Todas as denúncias recebidas através de qualquer
meio disponibilizado (rede sociais UnitedHealth Group,
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Ouvidoria, SAC, e-mail de Compliance e Canal de Ajuda)
são cadastradas no Canal de Ajuda do UnitedHealth Group
e direcionadas para análise e investigação da equipe de
Labor Compliance. Esta investiga as alegações referentes
ao comportamento pessoal e as encaminha ao Comitê de
Medidas Disciplinares (composto pela equipe de Labor
Compliance e Jurídico Trabalhista), que propõe medidas
corretivas e define os planos de ação, que passam a ser
acompanhados até o término de sua implantação.
Possíveis situações inadequadas observadas no
ambiente de trabalho também devem ser comunicadas
(com garantida privacidade do denunciante) através
do canal RH Direto. Qualquer integrante da companhia
que infrinja os valores de inclusão e diversidade estará
sujeito a ações disciplinares, incluindo a rescisão de
contrato.
Os canais de comunicação com os diferentes públicos
do Américas Serviços Médicos, da Amil e da Optum são
o RH Direto e o Compliance (ethics), e a resolução das
questões apresentadas deve acontecer em um prazo
máximo de 30 dias.
Além disso, ciente de que o processo de apropriação
a respeito dos temas ligados a Inclusão e Diversidade
passa pela tomada de consciência e construção de
um novo modelo mental, o UnitedHeath Group Brasil
promove grupos de diálogo formados por colaboradores
voluntários de várias áreas com o objetivo de criar
novas conexões em um ambiente seguro e inclusivo
que respeite e valorize a diversidade humana, desde as
práticas de atração até o desenvolvimento de carreira e
engajamento dos colaboradores.

Diagnóstico
Criação de
Awarenes
Construcção
de Estratégia
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•+
 Eficiente - (pessoas com deficiência): garantir que
todas as pessoas possam desenvolver seus talentos
com excelência e equidade em um ambiente de
trabalho saudável, seguro e acessível.
•C
 omoSomos - (equidade de gênero): estimular a
criação de políticas que assegurem às mulheres
equidade de oportunidades e participação irrestrita e
efetiva em todos os níveis de tomada de decisão da
companhia.
•P
 ride - (LGBT+): derrubar obstáculos e contribuir para a
inclusão LGBT+ no mercado de trabalho, formando uma
rede de aliados que apoie a abertura de portas para
diálogos possíveis e educativos.
•C
 aleidoscópio - (multicultura): respeitar crenças e
diferenças culturais, se abrindo para conhecer o outro
e praticando os valores do UnitedHealth Group na
promoção de um ambiente multicultural e acolhedor.
O grupo apoia temas relacionados a refugiados,
religiões, indígenas, regionalismo, nacionalidades,
desenvolvendo inteligência cultural.
•M
 elanina - (equidade racial): modificar a sociedade
por meio da disseminação da informação e inspirar
gerações atuais e futuras, a fim de fortalecer o respeito,
o relacionamento saudável e a confiança mútua,
criando um ambiente diverso e inovador.
•a
 - (gerações): conscientizar o UnitedHealth
Group Brasil e seus clientes das oportunidades de
interação e trocas de experiências, conhecimento
e desenvolvimento entre as diferentes gerações,
valorizando as diferenças entre elas.

Implementação
da Estratégia
de I&D
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Atualmente, estão ativos os seguintes grupos:

Consolidando
a Cultura

Outros pontos relevantes que aconteceram em 2018:
• Aquisição de Tecnologia Assistiva como Jaws e NVDA
(NonVisual Desktop Access); e implantação do Serviço
de Libras para colaboradores;
• Source dedicado para atração de pessoas com
deficiência e Participação em Feira de Atração com
foco em diversidade;
• I Semana da I&D – mais de 1.500 participantes;
• Grupos de Diálogos – Pessoa com Deficiência,
Equidade de Gênero, Equidade Étnico Racial, LGBT+,
Gerações e Multicultura;
• Comitê técnico para promoção da acessibilidade
e gestão de questões relativas à deficiência no
UnitedHealth Group;
• Prêmio Ouvidoria – Case Nome Social de Clientes trans
• Relacionamento com Ministério Público e Ministério
do Trabalho – com o objetivo de diminuir o risco de
fiscalização e multas.

Pessoas com Deficiência
2018

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA

2020

Em 2018, o UnitedHealth Group Brasil realizou, na
unidade Morumbi, em São Paulo, o primeiro workshop
para Pessoas com Deficiência. Conectando 30

profissionais com deficiência que atuam no mercado, o
evento contou com a participação de especialistas que
facilitaram uma conversa sobre o desenvolvimento de
currículos mais atrativos e verificaram as possibilidades
de empregabilidade dentre os participantes, os quais
receberam, após o evento, um e-mail convidando-os a
se cadastrarem no site de carreiras da companhia.
No mesmo ano realizou-se também um curso de Libras
(língua brasileira de sinais) na unidade do Hospital da Luz,
em São Paulo, do qual participaram 32 colaboradores.
Esta iniciativa da Gerência de Atendimento do Hospital da
Luz foi realizada em parceria com o programa de Inclusão
e Diversidade do UnitedHealth Group Brasil e ministrada
pela empresa Inilibras (Instituto de Educação e Cultura).
O curso capacita os profissionais para que possam se
comunicar com mais efetividade com colegas, pacientes
ou acompanhantes surdos.
Um grande diferencial que a companhia conquistou
através do alinhamento com a política de equidade de
oportunidades foi a garantia de que todas as vagas de
trabalho em aberto sejam válidas para profissionais
com deficiência, os quais são entrevistados conforme
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seu perfil profissional e direcionados a vagas que sejam
alinhadas a tal perfil. Isso representa uma importante
evolução diante da convenção frequentemente
adotada pelo mercado em encaminhar profissionais
com deficiência a vagas pré-estabelecidas que não
necessariamente estejam relacionadas à formação e
experiencia dos mesmos.

LGBT+
Foram realizados encontros na área de Atendimento da
empresa com o objetivo de sensibilizar líderes sobre a
importância do nome social para mulheres e homens
trans. Estiveram presentes mais de 100 colaboradores
das unidades Morumbi, Possolo, Tamboré e Agencias,
os quais puderam tirar suas dúvidas sobre assuntos
relacionados à nome social, à diversidade sexual e de
gênero, e assim capacitaram-se para prestar um suporte
mais rico às suas equipes.
Outra parceria de sucesso foi realizada entre a diretoria
de atendimento do Américas Serviços Médicos e a
área de Inclusão e Diversidade do UnitedHealth Group
Brasil, a fim de promover a primeira das cinco edições
do Conselho Consultivo para clientes transgênero. Os
encontros objetivam facilitar a compreensão a respeito
das dificuldades e situações que as pessoas trans
enfrentam diariamente na área da saúde, em relação
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ao convênio médico ou nas condutas dos profissionais
da saúde. Para tanto, as questões foram abordadas
a partir da visão destes indivíduos, com atenção às
demandas específicas relacionadas ao atendimento,
ambiente e estrutura das diferentes áreas que impactam
diretamente a experiência de pacientes trans.
Abordando assuntos como o tratamento e a cordialidade
como diferenciais de humanização no atendimento, nome
social, a importância da comunicação e o acolhimento
na área de saúde, a primeira edição contou com a
participação de quatro membros do conselho, pacientes
transgênero dos hospitais do Américas Serviços Médicos
e do plano de saúde Amil e pessoas da sociedade que
enfrentem diariamente desafios nos serviços de saúde.
Outros temas serão desenvolvidos ao longo dos demais
encontros e deverão corroborar para que o UnitedHealth
Group Brasil possa atender a todos os seus públicos
respeitando a especificidade inerente a cada um deles.

Equidade Racial
No ano de 2018 o UnitedHealth Group Brasil promoveu
uma roda de conversa sobre Empoderamento e Saúde
da Mulher Negra, onde as participantes puderam não só
se apropriar dos temas, mas também compartilhar suas
perspectivas a respeito de como a Amil pode inovar nos
cuidados de saúde da mulher negra.
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Percentual de colaboradores por categoria funcional, em cada uma das seguintes categorias de diversidade:
gênero, faixa etária, negros e profissional com deficiência
Estratégico

Operacional

Tático

Masculino

49,17%

26,06%

25,12%

Feminino

50,83%

73,94%

74,88%

16 a 25

0,00%

15,21%

3,50%

26 a 35

13,86%

34,36%

44,98%

36 a 40

19,41%

19,63%

23,42%

41 a 45

25,32%

13,44%

12,97%

Acima de 45

41,40%

17,37%

15,13%

2,77%

10,80%

7,23%

0,37%

2,11%

0,47%

Gênero

Faixa etária

Negros
Profissional com deficiência

Percentual de colaboradores que integram o Comitê
Executivo, em cada uma das seguintes categorias de
diversidade: gênero e faixa etária
Gênero
Masculino

75,00

Feminino

25,00

Faixa etária
36 a 40

12,50

41 a 45

25,00

Acima de 45

62,50

Proporção do salário base por gênero (mulheres em
relação aos homens)3
Estratégico

70%

Operacional

96%

Tático

77%

Foram computados apenas empregados de vínculo CLT (desconsiderados os estagiários, acadêmico medicina e médico residente). Não foram
considerados os colaboradores desligados no mês de dezembro nem os salários Zerados.
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Avaliação de desempenho e performance

GRI 404-3

Percentual de empregados que recebem análises de desempenho e desenvolvimento de carreira por gênero

Gênero

Número de empregados
próprios que receberam
análise de desempenho
e de desenvolvimento de
carreira

Número total de
empregados próprios

Percentual do total
de empregados que
receberam análise e
acompanhamento formal
de desempenho, por
gênero

Masculino

5.658

8.895

64%

Feminino

16.309

25.160

65%

Total

21.967

34.055

65%

Percentual de empregados que recebem análises de desempenho e desenvolvimento de carreira por categoria
funcional

Categoria funcional

O programa de avaliação de performance, desde 2018,
é estendido a todos os colaboradores da organização e
realizado com o suporte de uma plataforma online. Os
objetivos do Ciclo de Performance são, além de apoiar
o desenvolvimento dos colaboradores, esclarecer sobre
os objetivos da organização nas suas diferentes áreas e
incentivar a cultura de alta performance.
O Ciclo de Performance é composto por três grandes fases
que ocorrem ao longo do ano: a fase de planejamento,
em que líderes e colaboradores devem definir desafios,
aprofundar o entendimento com relação às competências
que apoiam a entrega das metas e construir algumas
ações de desenvolvimento que farão parte do Plano de
Desenvolvimento Individual do colaborador. Esta fase
precisa ser registrada na plataforma de Performance, para
que as ações e indicadores possam ser acompanhadas
ao longo do ano. A segunda fase, de revisão, ocorre no
meio do ano e compreende um momento de feedback
formal entre líder e liderado, além de uma análise sobre
a necessidade de ajuste de alguma meta de negócio ou
ação de desenvolvimento. Caso haja alguma alteração, ela
deverá ser registrada na plataforma. A fase final de cada
ciclo consiste na avaliação, que ocorre no final do ano ou
início do próximo ano.
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Todas as lideranças são obrigatoriamente avaliadas
no atingimento de suas metas de negócio e nas
competências da organização. Para os demais
colaboradores, são obrigatórios o plano de
desenvolvimento e a avaliação de competências
(também registradas na plataforma de performance),
enquanto o estabelecimento de metas de negócio
individuais é opcional, de acordo com a diretriz de cada
negócio e diretoria. Para níveis de gerência e diretoria,
além da avaliação do líder imediato, há uma etapa de
calibração, onde um colegiado analisa a performance
destes líderes.
Para os níveis de gerência e diretoria, o Ciclo de
Performance serve como base para a Remuneração
Variável. Para estes níveis e demais públicos, além do
suporte ao acompanhamento contínuo da performance
dos colaboradores, o ciclo apoia a criação de ações
de desenvolvimento transversais e individualizadas. O
acompanhamento e a obtenção de informações claras
sobre a performance dos colaboradores trazem maior
clareza também sobre o desenvolvimento de carreira, a
fim de garantir foco e gerar feedbacks edificantes.

Estratégico
Operacional
Tático
Total

Número de empregados
próprios que receberam
análise de desempenho
e de desenvolvimento de
carreira

Número total de
empregados próprios

Percentual do total
de empregados que
receberam análise e
acompanhamento formal
de desempenho, por
gênero

67

541

12%

20.650

22.388

92%

1.250

11.126

11%

21.967

34.055

65%
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Benefícios e iniciativas de qualidade de
vida
6.5.

GRI 401-2, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 201-3, Tema material: qualidade de vida e clima organizacional

Por acreditar na importância da qualidade de vida
de seus colaboradores, tanto a nível pessoal quanto
profissional, o UnitedHealth Group Brasil vem
trabalhando ao longo dos últimos anos para embasar
esse conceito e incentivar que os trabalhadores
realmente adotem posturas mais saudáveis e
equilibradas em seus cotidianos, além de proporcionar
facilidades de âmbito profissional.

Em consonância com a legislação trabalhista vigente, os valores
do UnitedHealth Group Brasil estão também representados nas
relações profissionais estabelecidas pela companhia.

Todos os direitos dos colaboradores previstos em CLT ou
na Constituição Federal ficam resguardados de qualquer
violação. A livre negociação e associação asseguram-se
através dos Acordos ou Negociações Coletivas, os quais
embasam também os temas relacionados a medicina
e segurança do trabalho (através da portaria nº 3214
- 08/06/1978) e das normas regulamentadoras como:
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA),
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
PCMSO), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA), atividades e operações insalubres, atividades e
operações perigosas e segurança e saúde no trabalho
em serviços de saúde, entre outras.
Em 2018, a empresa realizou, em todas as localidades
onde possui alguma unidade, negociações coletivas
diretamente com o sindicato dos empregados via
Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) ou negociações
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coletivas através de sindicato patronal via Convenções
Coletivas de Trabalho (CCT). As negociações abrangem
sindicatos da categoria preponderante e também das
diferenciadas. Quando os acordos são assinados, a
empresa comunica a data base aos colaboradores
envolvidos. Vale lembrar que os procedimentos com
relação ao aviso prévio seguem tanto a legislação
quanto as cláusulas contidas nas CCT e ACT.
Embora a companhia considere como ponto positivo
que os colaboradores residam a curtas distâncias de
seu local de trabalho, este fator não é obrigatório. O
levantamento dos dados que apresentam o percentual
de colaboradores da alta gestão contratados na
comunidade local segue em vias de estruturação e, por
esse motivo, ainda não é possível relatar tais dados com
precisão.

Vale lembrar que, em 2018, ocorreu a consolidação dos
novos benefícios implantados em 2017, foi realizada a I
Semana de Capital Humano para todos os colaboradores,
presencial e virtualmente em todas as Unidades,
entre outros eventos. Também foi criado o Portal do
Colaborador, que promoveu diversas facilidades ao
colaborador, desde a consulta de seus holerites, como
a interação com os benefícios disponibilizados pela
empresa, de forma rápida e prática.

Destacam-se, ainda, as seguintes ações:
• O Programa de Apoio ao Colaborador (PAC) garante
de maneira anônima e desburocratizada o suporte
telefônico para aspectos psicossociais mais comuns
como psicologia e direito, além de promover consultas
presenciais para colaboradores com tais necessidades.
Oferece suporte em 4 pilares: financeiro, psicológico,
social e jurídico
• Canais de comunicação para liderança.
• Acesso facilitado a academias através de Gympass (em
funcionamento a partir do mês de março).
• Educação continuada através de treinamentos
de capacitação de colaboradores olhando seu
desenvolvimento de ponta a ponta, desde a
contratação até o desligamento.
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Programa Viver Bem
Criado em setembro de 2017 especialmente para
os colaboradores UnitedHealth Group Brasil (exceto
Optum), o programa Viver Bem se baseia em quatro
pilares para promover o bem-estar: Saúde, Carreira,
Conexões e Finanças. No ano de 2018 o pacote foi
ampliado a todos os estagiários e compõe planos
de Assistência Médica (apenas titular), Assistência
Odontológica, PAC, Gympass e Seguro de Vida. No
20° andar da unidade Morumbi foi inaugurado também
o Espaço Viver Bem, que reúne serviços e atividades
para a saúde e bem-estar de todos os colaboradores
da unidade. Além de disponibilizar espaço da mamãe
para retirada de leite materno, vestiários, sala de games
e uma unidade do Amil Espaço Saúde, este local conta
ainda com dois profissionais com deficiência visual que
atuam como massoterapeutas em horário comercial.
O Programa Mamãe e Bebê, por sua vez, realizou cursos
de gestantes (sete deles em SP, seis no RJ, duas no PR,
três no NE, e uma no DF).

NOSSO
NEGÓCIO

TRANSPARÊNCIA E
ÉTICA NOS
RELACIONAMENTOS

BEM-ESTAR DO

EDUCAÇÃO E

COLABORADOR

SOCIEDADE

Brasil (exceto Optum), os quais podem realizar
contribuições de acordo com seu grupo de participação.
O plano é administrado pelo Banco Itaú, entidade
aberta, compartilhada entre as áreas de Capital Humano,
Serviços e Financeiro do UnitedHealth Group Brasil.
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Saúde e segurança do colaborador

GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-3

BENEFÍCIOS OFICIAIS E LIBERALIDADE
CONCEDIDAS (Amil e Américas Serviços Médicos)
AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO
SEGURO D&O (Directors and Officers Liability Insurance)
ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO CRECHE
CESTA NATALINA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
REFEIÇÃO e/ou REFEITÓRIO
TICKET COMBUSTÍVEL
VALE TRANSPORTE
ASSISTÊNCIA MÉDICA
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
CHECK UP

Outra iniciativa de destaque é o Coral Vozes do
UnitedHealth Group Brasil, que em 2018 realizou oito
apresentações: Inauguração do Espaço Viver Bem
(Morumbi), Encontro de Corais na FMU, Noite de Corais
na Igreja Batista, no shopping Eldorado, no fim de ano
das unidades Morumbi, Amil One e Samaritano SP.
A companhia também acredita na importância de
que seus colaboradores possam garantir os cuidados
necessários para sua saúde no futuro. Para tanto, conta
com o Programa VidAtiva, um Plano de Previdência
exclusivo para os colaboradores UnitedHealth Group

CONVÊNIO FARMÁCIA
GYM PASS
PAC - PROGRAMA DE APOIO AO COLABORADOR
PREVIDÊNCIA PRIVADA
SEGURO DE VIDA
Nota:
1-O
 s empregados temporários não recebem ticket alimentação,
plano de saúde e plano odontológico.
2-B
 enefícios passíveis de avaliação por público alvo e abrangência
geográfica.
3-A
 lém dos benefícios citados acima, são oferecidos IPAD, celular,
estacionamento, reembolsos de km e cartão de crédito corporativo,
dependendo do nível de ocupação/cargo do colaborador.

Ligada à diretoria de Capital Humano e Serviços, a área
Corporativa de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do
Trabalho e Qualidade de Vida (EHS) foi estabelecida em
meados do ano de 2017 com o objetivo de “cuidar de
quem cuida”, na missão de ajudar as pessoas a viverem
de forma saudável, segura e sustentável. A área também
gera indicadores de desempenho para direcionamento
de ações e planos de melhorias, dentro desse contexto,
atuam aproximadamente 208 profissionais de todos
os Serviços Especializados em Saúde e Medicina do
Trabalho (SESMT) em todas unidades hospitalares e
administrativas.
Toda essa estrutura visa garantir a uniformidade e
velocidade na difusão de práticas de trabalho seguro e
monitoramento de saúde de 100% dos colaboradores do
UnitedHealth Group Brasil, que trabalham diariamente
para promover um ambiente saudável, seguro e
sustentável. Os trabalhadores envolvidos em atividades
assistenciais e, portanto, expostos a riscos biológicos e
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doenças infecto contagiosas, são controlados quanto à
imunização e monitorados com relação ao Procedimento
de Controle para Acidentes com Perfuro Cortantes. Além
disso, o Comitê de Saúde e o Comitê do Colaborador
são formados por colaboradores representantes de
todos os setores das unidades e representam 100% dos
profissionais da companhia.
A CIPA está presente em todas as unidades do
UnitedHealth Group Brasil que se enquadram na
NR-5, sendo que as não enquadradas contam com
um colaborador designado como representante. A
abordagem preventiva se dá através da realização de
treinamentos específicos como prevenção a incêndios,
utilização correta dos equipamentos e materiais perfuro
cortantes, movimentação de pacientes, trabalho em
altura, trabalhos com eletricidade, trabalhos em espaço
confinado, utilização correta dos EPIs, dentre outros.
Além dos treinamentos, a companhia realiza, ainda,
periódicas inspeções e monitoramentos nas suas
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unidades a fim de verificar possíveis riscos de acidentes
e doenças ocupacionais. E para acompanhar trabalhos
considerados perigosos, são promovidas ações
integradas com as áreas de manutenção. A hierarquia
dos controles de risco é aplicada sempre que possível.
É importante que os colaboradores se conscientizem de
que, por mais que a companhia estabeleça uma série
de iniciativas voltadas à sua segurança, é essencial que
cada um compreenda seu papel nesse processo. Para
contribuir nesse sentido, ocorre anualmente a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT).
Sempre na linha do cuidado, a área de EHS
realiza atendimentos psicossociais pelo telefone,
disponibilizando uma Assistente Social responsável por
realizar a interface entre as áreas de Saúde Ocupacional
e Bem-Estar. Assim, a empresa procura garantir que os
colaboradores com maiores necessidades de apoio ou
em maior fragilidade psicossocial sejam atendidos com
mais rapidez e personalização. Tal estrutura estendese aos gestores quando lhes é necessário encontrar
maneiras de lidar positivamente com determinados
colaboradores.
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Avaliação dos riscos químicos, físicos, biológicos
e ergonômicos nas unidades
Em 2018, foram realizadas avaliações de riscos nos
ambientes de trabalho, envolvendo todas as 142
unidades da companhia. Nesse processo foram
avaliadas 34.533 posições de trabalho, tanto de
unidades integradas quanto em integração, observando
os fatores que possam prejudicar a segurança e
saúde do colaborador para estabelecer rumos para
a implantação de medidas de eliminação ou controle
dos riscos, contribuindo inclusive para a redução do
absenteísmo derivado de doença ou acidentes. Assim
são promovidas mudanças no ambiente e organização
do trabalho, que resultam no aumento da produtividade,
da motivação, satisfação e integridade física e mental do
colaborador.
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Desenvolvimento profissional

GRI 404-1, GRI 404-2

Dentre as campanhas realizadas durante o ano de
2018, destacam-se: Cuidados com o Verão / Dengue,
Chikungunya e Zika (janeiro); Carnaval / Cuidados com
a saúde / Febre Amarela (fevereiro); Saúde da Mulher /
Homenagem ao Dia da Mulher / Dia Mundial da Água /
Campanha em prol das mulheres com câncer (março);
Inauguração do Espaço do Colaborador na unidade
do Morumbi (maio); Concurso Dia Mundial do Meio
Ambiente / Vacinação contra gripe / Apresentação
do CVS In Company na unidade do Morumbi /
Apresentação do Salão Espaço Viver Bem (junho);
Relatório de Sustentabilidade / Ergonomia, Temperatura
no local de Trabalho (julho); Orientação como agir em
caso de incêndio / Outubro Rosa (outubro); Limpeza das
mesas (novembro).
Focada no desenvolvimento profissional da sua
equipe como um todo, o UnitedHealth Group Brasil
oferece treinamentos capazes de proporcionar maior
desenvoltura, consciência de responsabilidade e
alinhamento junto aos valores da companhia.
No ano de 2018 foram realizadas mais de 300 mil
horas de treinamento, sendo que 76% delas estiveram
voltadas à formação inicial de novos colaboradores. As
ações realizadas em São Paulo, as do Rio de Janeiro e
as de Curitiba, juntas, somaram, em média, 25 mil horas
mensais de treinamentos realizados.
O trabalho realizado via Roadmap de QPS (Qualidade
e Segurança do Paciente) para todas unidades
hospitalares, COI e LottenEyes, treinou 425 profissionais
nas questões relativas a Cultura de Segurança (1°
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CONTEÚDO DA

módulo com 230 profissionais), Governança Clínica (2°
módulo com 120 profissionais) e Experiência do Paciente
(3° módulo com 75 profissionais).
Dentre os treinamentos de destaque realizados em 2018,
pode-se citar o Onboarding, objetivando que os novos
colaboradores se sintam atraídos e entusiasmados
desde o primeiro dia de trabalho, e se apropriem dos
valores institucionais com clareza e interesse.
A Trilha de capital humano, focada nos colaboradores
da área de Capital Humano, busca integrar as equipes e
alinhar as diretrizes estratégicas da área através de uma
comunicação fluida para gerar relações de confiança
entre as pessoas, estimulando o protagonismo e a
influência em um processo de gestão da mudança.
Como por exemplo o Treinamento Atitude realizado em
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Treinamentos de terceirizados

Vale lembrar que o foco no desenvolvimento das
lideranças se dá por meio dos treinamentos de Ciclo de
Performance, Feedback, Calibração-peer coaching e
Coaching Metas Smart. Houve também o lançamento
do programa médico de família, treinamento que apoia
a estratégia de coordenação do cuidado desenvolvida
pelo UnitedHealth Group Brasil no ano de 2018.

Número médio de horas de treinamento, por categoria funcional e gênero
Categoria funcional

Nº total de empregados
próprios, por categoria
funcional

COMEX

6

Nº total de horas de
Média de horas de
treinamento oferecidas a treinamento por categoria
cada categoria funcional
funcional
144

24,00

Diretor

245

2.578

10,52

Gerente

765

8.052

10,53

Coordenador

1.812

11.424

6,30

Outros

10.740

51.226

4,77

Total

13.568

73.424

5,41
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GRI STANDARDS

Visando a melhoria de processos e a adequação positiva
de estruturas, o UnitedHealth Group Brasil promove
treinamentos e capacitações a todos os colaboradores,
sejam eles estagiários, contratados ou terceirizados.

mesmos colaboradores recebem, ainda, treinamentos
ministrados pelas equipes UnitedHealth Group Brasil
sobre Política Anticorrupção e Código de Conduta e
Responsabilidade Social, além de assuntos sobre rotinas
e aplicabilidade on the job, ou seja, no próprio posto
de trabalho. Além disso, todos os colaboradores são
treinados de acordo com as exigências de cada hospital.

Uma das características das estratégias de treinamentos
da companhia está no fato de que alguns deles
são ministrados por terceiros, como ocorre com os
"Controladores de Acesso" alocados nas unidades, os
quais recebem do próprio fornecedor o treinamento de
Atendimento ao Cliente e Apresentação Pessoal. Esses

A gestão da área de Segurança Patrimonial é
corporativa. As diretrizes são passadas para os gestores
da área, que viabilizam sua aplicabilidade. Os contratos
terceirizados são geridos pelos gestores de Segurança
Patrimonial, os quais fazem valer os SLAs estabelecidos
para cada categoria.

GRI 410-1

nossas unidades assistenciais, que tem como objetivo
uma maior eficiência de performance comportamental
e o fortalecimento da cultura e valores organizacionais,
impactando positivamente os resultados do NPS &
Vital Signs, D&I e Direitos Humanos do grupo; e, a
Trilha Comercial, composta por treinamentos técnicos
funcionais que visam a capacitação e desenvolvimento
de competências específicas e fundamentais para
nossos Executivos de contas.
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7. Educação e sociedade
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Programa de voluntariado
UnitedHealth Group Brasil
7.1.

Com uma série de iniciativas pró comunidades,
o UnitedHealth Group Brasil se apropria de sua
responsabilidade social com afinco e eficiência,
promovendo melhorias nos locais onde atua. Sustentado
em sua própria missão “Ajudar as pessoas a viver de
forma mais saudável”, o grupo apoia e desenvolve uma
gama de inciativas com foco na saúde, educação e
qualidade de vida.
Além disso, ao acreditar na potência do engajamento
corporativo, o UnitedHealth Group Brasil incentiva
seus colaboradores a participar de ações voluntárias
corporativas e/ou desenvolvidas pelos comitês de
voluntariado presentes em suas unidades.

“Unidos para Ajudar”
Uma plataforma corporativa de responsabilidade social
que consolida as ações sociais e trabalho voluntário.

Avaliação Oftalmológica
Iniciado há 10 anos o projeto carrega, desde seu
nascimento, uma história de sucesso, beneficiando mais

de 28 mil crianças de escolas públicas do Estado do Rio
de Janeiro com avaliações de acuidade visual e doação
de óculos às crianças que necessitem.
Visando sua expansão nacional e ampliação do
atendimento a crianças carentes, em 2018 o projeto
foi totalmente redesenhado com o apoio e validação
técnica de especialistas e da Sociedade Brasileira de
Oftalmologia.
A ação passou a contemplar um treinamento simples
e eficaz de triagem oftalmológica, capacitando
professores e educadores a realizar uma avaliação inicial
com base na linha de corte 20/40 que garante a plena
sociabilização através da visão por contraste.
O projeto ainda passou a contar com a parceria de
clínicas oftalmológicas da rede credenciada Amil,
que através de um contrato de parceria social (valor
de consulta simbólico) se disponibilizam a atender
as crianças identificadas com necessidade de uma
avaliação de acuidade visual.
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Como garantia de qualidade, eficiência e segurança do
projeto, o UnitedHealth Group Brasil se responsabiliza
por todas as etapas, desde o treinamento e
documentações junto às instituições, agendamento de
consultas, transporte das crianças para as consultas,
produção dos óculos em óticas especializadas e revisão
e entrega dos óculos a serem doados.
De forma a avaliar o impacto social do projeto, o
UnitedHealth Group Brasil também solicita a todas as
instituições, após 6 meses da doação dos óculos, um
relatório de rendimento escolar/psicológico, de todas as
crianças beneficiadas.
Em 2018 o projeto resultou em:
• 50 professores capacitados
• 650 crianças triadas
• 48 crianças encaminhadas para consultas
• 34 óculos doados
• Melhoria no rendimento escolar em média de 1,5
pontos nas notas de português e matemática

Horta e educação ambiental
Em parceria com ONGs locais especializadas, o
UnitedHealth Group Brasil realiza, há 3 anos, oficinas
vivenciais de construção de hortas adaptadas ao clima,
solo e estrutura já existente nos locais beneficiados,
com plantação de espécies como leguminosas, frutas
e hortaliças. São oferecidas ainda orientações sobre
manuseio dos alimentos e dicas para uma alimentação
mais saudável, como também, todos os cuidados para
cultivo e manutenção do solo e horta.
A ação destina-se a crianças carentes de escolas
públicas de 5 a 15 anos ou participantes de projetos
sociais ligados a instituições ou ONGs.
Em 2018, mais de 650 crianças participaram das
oficinas.

38 | Relatório de Sustentabilidade 2018

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA
GRI STANDARDS

Projeto Cozinha Experimental
Vigente há três anos, o Projeto Cozinha Experimental
atua em parceria com o SESI/Sistema Firjan a fim
de proporcionar oficinas vivenciais sobre educação
alimentar, para crianças carentes entre 5 e 15 anos,
merendeiras e copeiras.
Em estruturas montadas nas escolas ou instituições, as
oficinas infantis são realizadas de maneira lúdica, onde
a experimentação e as atividades educativas funcionam
como estímulos a hábitos alimentares mais saudáveis.
Para merendeiras e copeiras também são realizadas
oficinas práticas de culinária sobre o aproveitamento
total de alimentos, composição de cardápios saudáveis
e regras de higiene durante o manuseio de alimentos.
Em 2018, passaram pelo projeto 10 merendeiras e 650
crianças.
Voluntariado
Implantado em 2015 com o compromisso de promover
transformação social, o programa de voluntariado
corporativo engaja e incentiva os colaboradores a
participarem de ações e campanhas sociais, sempre
com a ideia de exercer os valores corporativos em prol
de melhorias às comunidades, através dos projetos
apoiados pela empresa com foco em saúde, educação e
qualidade de vida.
Visando o fortalecimento da Cultura de Voluntariado
do Unitedhealth Group Brasil e um maior engajamento
nacional, em 2018 foi iniciada a implantação dos
Comitês de Voluntariado. As unidades da Amil Rio de
Janeiro e Amil Morumbi foram as primeiras unidades a
formar seus comitês. De forma voluntária, colaboradores
e executivos se inscreveram para fazer parte deste grupo
que tem como papel principal participar, estimular
e desenvolver ações locais que tragam um maior
propósito para voluntários e comunidade atendida, sob
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a gestão da área de sustentabilidade do UnitedHealth
Group Brasil.
Uma das primeiras ações realizadas pelo comitê foi
a doação de brinquedos em comemoração ao Dia
das Crianças, onde foram arrecadados mais de 800
brinquedos de acordo com as necessidades e o perfil
das instituições beneficiadas.
Desde a implantação do programa de voluntariado,
somam-se mais de 50 iniciativas realizadas, com 3.300
participações voluntárias que totalizam mais de 8.300
horas de voluntariado somando mais de 12.000 pessoas
beneficiadas.
Ao longo de 2018 o CIEP Municipalizado 227 – Procópio
Ferreira, escola pública localizada em Duque de Caxias
– RJ, foi beneficiada com todas as ações da Plataforma
Unidos para ajudar. Para celebrar o encerramento deste
ciclo de atividades, foi realizado um grande mutirão
que reuniu, em março de 2019, mais de 100 voluntários
do UnitedHealth Group Brasil, mais de 40 alunos e
mais de 20 profissionais da escola entre professores,
administrativo e merendeiras.
Durante 6 horas de trabalho, foram desenvolvidas
diversas atividades de melhoria estrutural como reforma
completa da quadra poliesportiva, criação de mural
de grafite, pintura do pátio interno, montagem de um
parque externo, reforma da brinquedoteca e ampliação
da horta. Também foi realizada oficina de primeiros
socorros e palestras sobre obesidade infantil e higiene
bucal para os alunos presentes e oferecida ainda a
verificação de pressão a todos os profissionais da
escola.

Programa de Desenvolvimento Profissional para
o Mercado de Trabalho
O UnitedHealth Group Brasil alinhado aos seus valores
corporativos, aos objetivos de Desenvolvimento
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Sustentável (ONU) e em seu papel social junto à
comunidade onde atua, firmou a primeira parceria
público-privado com o Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, com o objetivo de desenvolvimento profissional
de Jovens Infratores.
Trata-se de um programa pioneiro e inovador de
capacitação para 20 jovens infratores de 16 a 19
anos cadastrados na Central de Aprendizagem da
Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro, uma ação
socioeducativa de adesão voluntária, não relacionada à
redução de pena junto ao sistema judicial.
O Unitedhealth Group Brasil ofereceu aos jovens, de
forma gratuita, 132 horas de aulas, durante 3 meses,
além de vale transporte (para que pudessem chegar ao
curso), material escolar e lanche durante as aulas.
As aulas realizadas no prédio do Museu da Justiça,
contaram sempre com a presença de um profissional
da empresa, um representante da corregedoria e um
instrutor especializado no trabalho com os jovens.
Por meio de uma metodologia transdisciplinar de
autoconhecimento e autoestima, a iniciativa possibilitou
a estes jovens um ambiente 100% seguro, sem rótulos,
julgamentos e de total confiança.
Resultados significativos foram alcançados ao final do
curso, tanto para os Jovens, como para a sociedade e
para todos que tiveram a oportunidade de acompanhar
o programa:
• 80% de aprovação final - 16 jovens com mais de 75% e
aproveitamento acima do esperado.
•7
 dos formandos já se encontram empregados como
Jovens Aprendizes no mercado, 2 destes contratados
na Amil Rio de Janeiro.
•M
 esmo sem que este fosse o objetivo, todos os
jovens participantes que durante o programa ainda
respondiam à justiça, ao final tiveram seus processos

encerrados ou arquivados por bom comportamento.
• Durante todo o curso apenas um jovem apresentou-se
reincidente à justiça e abandonou o curso.
O UnitedHealth Group Brasil acredita que ações como
esta seguem alinhadas aos seus valores corporativos
e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
estabelecidos pela ONU.

Patrocínios e parcerias

de 3 a 19 anos, moradoras de Duque de Caxias e região
através da arte e educação.
Com foco na dança e no viés cultural, o espaço
oferece atividades gratuitas que funcionam no contra
turno escolar e visam a promoção de atividade física,
comprometimento escolar, cidadania, respeito à
diversidade, educação ambiental e inclusão social.

Parceria com AquaRio

Ao longo do projeto, mais de 2 mil jovens já foram
assistidos e 2 jovens foram convidados a participar de
mostras internacionais de ballet.

Em continuidade às ações corporativas voltadas à causa
de Combate à Obesidade Infantil, o UnitedHealth Group
Brasil, no ano de 2018, realizou uma parceria com o
AquaRio, viabilizando a distribuição de cartilhas lúdicas
sobre o tema. Foram distribuídas para todas as crianças
de escolas participantes do projeto de visita guiada
gratuita do AquaRio, de acordo com a faixa etária.

No último ano a Associação atendeu a 81 crianças, com
aulas de Dança em seis modalidades, proporcionou
20 atividades recreativas e culturais, um espetáculo
de ballet aberto ao público, campanhas sociais,
distribuição de kits escolares, apoio às famílias e ações
de reciclagem.

Ao final do ano, mais de 12 mil crianças de mais de 300
escolas foram beneficias com orientações e dicas de
saúde.

Espaço de inclusão Sócio Cultural Recicle Dance
O UnitedHealth Group Brasil desde 2017 patrocina e
apoia a Associação Recicle e Dance, que há 12 anos
promove a inclusão social de crianças e adolescentes
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Projeto Cine Curta
2018 foi o segundo ano consecutivo em que o Projeto
Cine Curta foi patrocinado pela Amil. Trata-se de um
projeto que tem como objetivo central levar o cinema
às escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, desde
as creches até o ensino médio, com filmes produzidos
especialmente para as sessões, com temas sociais
adequados a cada faixa etária atendida pelo projeto.
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sobre a regeneração do solo, sistemas alimentares e
preservação de florestas, localizada em uma área de 250
hectares de Mata Atlântica em Duque de Caxias.
Em 2018, a empresa buscou uma parceria com a Safran,
para que juntas patrocinassem o projeto “Vila Limpa”,
estudo sobre a disposição e descarte de resíduos
no carente município de Santo Antônio, localizado
em Duque de Caxias, no Rio de janeiro. Através de
um mapeamento detalhado sobre os pontos de
descarte de resíduos, pontos de carência de coleta, o
diagnóstico (quantidade e tipo) do resíduo descartado,
foi identificado o local e tamanho mais adequado para
a instalação de 6 lixeiras ecológicas. Além do estudo,
o Sinal do Vale ainda realizou diversas reuniões e
conversas com a população local para apresentação
do estudo, orientação sobre a manutenção das lixeiras,
além de orientações de conservação ambiental sobre
aproveitamento de alimentos e descarte correto de
resíduos.
Ainda em 2018 o UnitedHealth Group Brasil
proporcionou a 100 jovens, filhos de seus
colaboradores, com idade entre 13 e 18 anos, a
oportunidade de visitar o Sinal do Vale e poder vivenciar
atividades experienciais como trilha guiada à nascente,
plantio de mudas nativas da mata atlântica, oficinas
de horta e de culinária, além da experimentação de
alimentos altamente nutritivos, produzidos a partir da
jaca e banana verdes.

UNICEF
GRI 203-1

Durante as exibições, a Amil oferece gratuitamente às
crianças e jovens lanches saudáveis e guias com dicas
sobre alimentação saudável.
O projeto ainda oferece a todos os professores
orientação e apostilas com atividades e conteúdos
pedagógicos com base nos roteiros das produções
exibidas para que possam trabalhar os conteúdos com
os alunos em sala de aula, após a exibição.
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O Cine Curta atende a um público com faixa etária
entre 1 e 18 anos e em 2018 realizou 130 sessões de
cinema, em 18 escolas do Rio de Janeiro e grande Rio,
beneficiando mais de 12 mil crianças e jovens.

Sinal do Vale
UnitedHealth Group Brasil ao longo dos últimos 3 anos,
apoia iniciativas e ações desenvolvidas pelo Sinal do
Vale. Uma ONG criada há 7 anos, que se identifica como
uma escola viva que se dedica a pesquisas e estudos

Em 2017 a Amil estabeleceu junto ao UNICEF (United
Nations Children's Fund) uma parceria com objetivo
de desenvolver e implantar intervenções estratégicas
focadas em saúde infantil e desnutrição, promoção da
amamentação, alimentação complementar saudável
e prevenção de sobrepeso e obesidade em crianças e

SUMÁRIO DE
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GRI STANDARDS

adolescentes, priorizando a região amazônica, regiões
semiáridas e grandes centros urbanos.
Dentre as ações realizadas por essa parceria,
destacam-se aquelas relacionadas à saúde indígena,
que beneficiam diretamente crianças indígenas
desnutridas menores de cinco anos e adolescentes.
Para a realização do projeto foi desenvolvido estudo
sobre os determinantes sociais da desnutrição em
crianças indígenas, e a partir dos temas abordados
desenvolveram-se ações de "Melhoria dos
conhecimentos e habilidades em saúde e nutrição
infantil" nas aldeias Koronau, Auaris Posto, Kolulu
Guarape, Trairão / Auaris Posto, Katimani, Kolulu, Ariabu
e Maturacá, beneficiando aproximadamente 1.091
crianças menores de cinco anos.
Outras iniciativas também contam com o apoio desta
parceria, como ocorreu no semiárido baiano, onde mais
de 60 profissionais de saúde foram capacitados a partir
de metodologia desenvolvida pelo UNICEF Brasil sobre
alimentação saudável para crianças de até dois anos.
As questões de nutrição infantil também foram
abordadas através do programa Baby Weeks, onde
quatro profissionais realizaram, em cinco capitais,
encontros de conscientização sobre amamentação e
alimentos complementares saudáveis.
O projeto Amazônia Legal, por sua vez, contou com
569 municípios inscritos na estratégia do Selo UNICEF
e ofereceu treinamento sobre os direitos das crianças
e adolescentes através de 22 publicações sobre temas
de nutrição, as quais estão disponibilizadas através dos
principais canais de comunicação da Unicef: Facebook,
Instagram e Twitter, mensagens que atingiram 448.901
pessoas e geraram 28.249 de ações de engajamento.
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A área de Inovação do UnitedHealth Group Brasil
está ligada à Diretoria de Tecnologia e de Inovação,
compreendendo tais fatores como essenciais ao
desenvolvimento estratégico da companhia e ao
engajamento de seus colaboradores. Através de uma
abordagem criativa, o trabalho realizado por esta área
possibilita melhorias nos processos e serviços da
companhia, beneficiando toda a rede de relações por
ela estabelecidas.
Dentre as iniciativas inovadoras do UnitedHealth Group
Brasil, destacam-se:
• Prospecção tecnológica: através da divulgação de
tendências e novidades no mercado de tecnologia,
possibilita-se a geração de maior valor agregado e
consequente retorno para a companhia.
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•D
 esign Thinking: através da compreensão das
demandas e expectativas do consumidor final,
cria-se uma estratégia de abordagem integrada
quando se faz necessário solucionar problemas,
possibilitando melhores resultados a partir do cuidado
no relacionamento empático entre os agentes, sempre
considerando a viabilidade técnica e econômica das
ações.
• Innovation Center: espaço disponível na sede do
UnitedHealth Group Brasil em São Paulo a fim de
favorecer possíveis negociações junto dos diversos
públicos da companhia, focando na comunicação a
respeito da abrangência das tecnologias e soluções
atuais da empresa.
•A
 celerador de ideias: através do programa de
intraempreendedorismo, procura-se fomentar o
engajamento e as boas ideias dos profissionais.

• Innovation Lab: espaço acolhedor onde os
colaboradores podem realizar reuniões, planejamentos,
mapeamento de processos, brainstorming e
treinamentos. Esta iniciativa busca estimular a
criatividade e o surgimento de novas ideias.
• Desafios Estratégicos e Tecnológicos: são lançados
desafios aos colaboradores através da proposição
de temas de acordo com as necessidades de cada
área, processo que incentiva o desenvolvimento de
ideias. Os executivos são responsáveis pela aplicação,
avaliação e classificação desta atividade, premiando as
melhores ideias.
• Canal de Ideias: espaço para que os colaboradores
compartilhem insights e ideias livres, sem
especificidade temática, as quais alimentam uma
espécie de banco de ideias que pode ser consultado
sempre que necessário. Quando determinada ideia for
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funcional à questão em voga, será desenvolvida através
do Acelerador de Ideias e, então, apresentada à área
solicitante.
• Innovation Day: evento exclusivo sobre inovação,
tecnologia e desenvolvimento de produtos para
todos que querem inovar a forma de pensar e agir,
uma vez que convida os participantes a repensar
rotinas, práticas e processos, modelos e convenções
cotidianas.
• Innovation Forum: maior evento anual de Inovação do
UnitedHealth Group Brasil, projetado para reforçar e
construir a base da inovação como um pilar central
para o grupo. Contempla globalmente a empresa e
apresenta oportunidades para que os colaboradores
se conectem com outras pessoas em ideias e projetos,
além de proporcionar aprendizado sobre ferramentas,
abordagens e métodos que permitem a inovação.
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9. Saúde do planeta
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GRI 103-2, GRI 103-3, Tema material: conscientização ambiental

A área de EHS (Enviromental, Health, Safety and Quality
of life), da Diretoria de Capital Humano, é responsável
pela gestão dos temas Meio ambiente, Saúde,
Segurança do trabalho e Qualidade de vida. Em 2018 a
área lançou a Política de Gerenciamento de Resíduos
do UnitedHealth Group Brasil, visando estabelecer as
diretrizes relacionadas a esse tema, apoiando-se na
tríade legislação – meio ambiente – saúde pública.
A fim de atender satisfatoriamente toda a legislação
nas unidades nacionais do UnitedHealth Group Brasil,
a companhia implantou em 2018 o sistema online de
conformidade legal para realizar a governança da
legislação de meio ambiente, segurança do trabalho,
saúde e qualidade de vida. O resultado deste trabalho
vai muito além da observação às leis, uma vez que
contribui significativamente com uma gestão de
qualidade, garantindo a proteção dos colaboradores e a
preservação da saúde pública, bem como a manutenção
dos recursos naturais e do meio ambiente.
No último ano também foi adquirido um software para
gestão dos processos, informações, documentos,
e indicadores de EHS. O time de liderança de EHS
recebeu treinamentos e workshops sobre esta nova
implantação, e tal área foi ampliada e conta, atualmente,
com 227 colaboradores.
Em 2018 houve a contratação de empresas
especializadas para avaliações de meio ambiente e
segurança do trabalho, saúde e qualidade de vida.
Além disso, visando à padronização dos processos de
EHS, foram publicadas, no ano de 2018, as seguintes
políticas:

44 | Relatório de Sustentabilidade 2018

NOSSO
NEGÓCIO

TRANSPARÊNCIA E
ÉTICA NOS
RELACIONAMENTOS

BEM-ESTAR DO

EDUCAÇÃO E

COLABORADOR

SOCIEDADE

•D
 iretrizes para exames médicos para colaboradores
UnitedHealth Group Brasil
•P
 GRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde
•P
 olítica de Promoção e Proteção da Saúde
Colaboradores UnitedHealth Group Brasil e Terceiros
•E
 xame Médico Admissional e Mudança de Função
•P
 rofilaxia Pós Acidente Biológico
•P
 olítica de Afastamentos
•E
 laboração do Programa Médico de Saúde
Ocupacional
•P
 olítica de classificação, reporte e investigação de
acidentes e incidentes
•P
 rocedimento de Permissão de Trabalho e Análise de
Risco
•P
 lano de Proteção contra incêndio
•P
 rograma de Perfurocortantes (PPRAMP)
•D
 iretrizes de Intervenções de Saúde Mental
•P
 rocedimento de atenção para Gestantes
•P
 olítica de indicadores de EHS
Por se tratar de uma ampla frente de trabalho, as
iniciativas relacionadas a tais políticas estão previstas
em um calendário estratégico, o qual direciona para o
ano de 2019 as etapas de comunicação e implantação
em todas as unidades da companhia.
Já as ações de conscientização ambiental e os objetivos
e metas de consumo de água e energia e geração
de resíduos serão definidos em 2021. Neste período
serão desenvolvidos projetos, programas e iniciativas
específicas; mecanismos formais de queixa e/ou
reclamação relativas ao tema; mecanismos utilizados
para avaliar a eficácia da abordagem de gestão e seus
resultados como auditoria ou verificação interna ou
externa, além de sistemas de medição, avaliações
de desempenho externo, avaliação comparativa e
feedbacks.
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Gestão do consumo

GRI, 302-1, GRI 303-1, GRI 306-2

Consciente de que sua gestão de consumo diz respeito
não somente aos valores econômicos da companhia,
mas também à crescente necessidade de preservação
ambiental, o UnitedHealth Group Brasil observa com
atenção seus indicadores a fim de mensurar a qualidade
da gestão e de tornar os processos cada vez mais
sustentáveis. Para o ano de 2020, por exemplo, já está
programado o início da gestão de recursos hídricos.
Com a evolução do controle dos indicadores ambientais
(água, energia e resíduos), a companhia mensurou mais
unidades em 2018. Em 2017 foram declaradas 11 unidades,
em 2018 estão sendo declaradas 23 unidades. Ao analisar a
média ponderada é possível identificar que o consumo de
energia reduziu, sendo que em 2017 a média ponderada do
consumo de energia era de 8.854.624,00 kWh por unidade
e em 2018, a média ponderada do consumo de energia
foi de 6.317.439,85 kWh por unidade. Em relação à água
também houve redução considerando a mesma métrica,
sendo que em 2017 a média ponderada do consumo de
água era de 55.137, 91 m³ por unidade e em 2018, a foi de
45.652,25 m³ por unidade.
Os indicadores de água, energia e resíduos são
referentes às unidades listadas abaixo, sendo que
aquelas marcadas com asterisco (*) representam apenas
o escopo do consumo de energia e resíduos:
• Hospital Samaritano Higienópolis
• Hospital Metropolitano Lapa
• Hospital Alvorada Moema
• Hospital Ana Costa Santos

• Hospital Totalcor
• Hospital Carlos Chagas
• Hospital da Luz SP
• Hospital Santa Lucia RJ
• Amil Espaço Saúde Tatuapé
• Hospital Next Butantã
• Hospital Ipiranga Arujá
• Hospital Ipiranga Mogi
• Hospital Vitória Anália Franco
• Hospital Paulistano
• Hospital Alvorada Brasília
• Hospital Monte Klinikum
• Hospital Santa Joana
• Hospital Pró Cardíaco *
• Hospital Samaritano Botafogo RJ *
• Hospital Mario Lioni RJ *
• Complexo Américas RJ *
• Homecare RJ *
• COI (Barra, CMS, Américas, Nova Iguaçu, Botafogo I,
Botafogo II, Niterói) – RJ*V

CONSUMO DE ÁGUA
Consumo de água
Águas Subterrâneas
Abastecimento municipal
TOTAL

m³
515.439,00
534.562,80
1.050.001,80

CONSUMO DE ENERGIA
Consumo de energia
[kWh]

Total
145.301.116,7
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Gestão de Resíduos
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Gestão de materiais e boas práticas no
relacionamento com fornecedores
9.3.

GRI 306-2

GRI 102-9, GRI 408-1, GRI 409-1, GRI 412-1, GRI 412-3, GRI 414-1, GRI 414-2 GRI 301-1, GRI 301-2, GRI 103-2, GRI 103-3, Tema material:
conscientização ambiental

A gestão de resíduos do UnitedHealth Group Brasil segue rigorosamente
a legislação da Anvisa e outras leis relacionadas a gerenciamento de
resíduos, observando-se não só os parâmetros federais, mas também
estaduais e municipais, uma vez que há especificidades de acordo com
as regiões onde atuam as unidades do grupo

A companhia está especialmente atenta ao
cumprimento da Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto
de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, assim como a Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC ANVISA nº 222, de 28 de março de
2018, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
Assim, a fim de estabelecer de forma clara e padronizada
suas diretrizes para o gerenciamento de resíduos, o
UnitedHealth Group Brasil criou, em 2018, a Política de
Gerenciamento de Resíduos, que será implantada a partir
de 2019 em todas as unidades da companhia.
Atualmente, os resíduos são separados por categorias e, de
acordo com elas, encaminhados com base nas legislações
e com rastreabilidade. Resíduos comuns vão para os
aterros sanitários, enquanto aqueles que são passíveis de
reciclagem são separados através de coleta seletiva e então

45 | Relatório de Sustentabilidade 2018

direcionados à reciclagem. Todos os resíduos derivados do
serviço de saúde em si são separados e destinados para
autoclave ou incineração, conforme exigência legal local.
No que diz respeito à geração de resíduos foi observado
um aumento: em 2017 a média ponderada da geração de
resíduos era de 767.991,94 kg por unidade, e em 2018 a
geração de resíduos foi de 1.432.513,53 kg por unidade. É
importante ressaltar que em 2018 houve um aprimoramento
nos processos de controle da gestão de resíduos.
Resíduos destinados
Resíduos
Recicláveis
Incineração
Aterro
Compostagem
TOTAL

Toneladas
1.118.308,00
22.234.774,40
9.012.832,90
150.855,00
32.516.770,30

A gestão da aquisição dos materiais é de
responsabilidade da área de Suprimentos, que trabalha
a fim de garantir a integridade, coerência, transparência
e efetividade do processo decisório de compras, bem
como a padronização e controle da documentação
específica para tal. O setor de compras é responsável
por direcionar as solicitações das unidades, realizando
as devidas cotações e a escolha do fornecedor, o qual é
encaminhado para o cadastramento (no caso de novos
fornecedores).

a continuidade de qualquer tipo de fornecimento, o
fornecedor é avaliado em critérios financeiros e grau de
dependência, mitigando eventuais situações de risco. A
área de Compliance também atua neste processo, com
avaliações de risco reputacional da contratação para a
companhia.

O processo de cadastro dos fornecedores é centralizado
na área de Suprimentos, que realiza análises de
documentações gerais e específicas, de acordo com a
natureza do produto ou serviço adquirido. Para garantir

Os fornecedores que têm acesso a dados sigilosos e/
ou pessoais passam ainda pela avaliação da equipe
de Segurança da Informação. Ao ser cadastrado
nos sistemas, o fornecedor recebe uma carta de

Para tanto, é utilizado o banco de dados World
Check, que possibilita a verificação de antecedentes,
confirmação de situação legal e referências.
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companhia evidencia a necessidade de cumprimento de seus padrões éticos
e a sua aplicabilidade prática para todos os parceiros comerciais, além de
esclarecer sobre as regras nacionais de antisuborno e sobre a Lei Americana
de Práticas de Corrupção Externa (FCPA). Ao contrato dos fornecedores
adicionaram-se, ainda, cláusulas do programa de Resiliência a fim de
identificar e eliminar qualquer ameaça que possa prejudicar os serviços e
ativos críticos hospedados pelo fornecedor.
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Gestão de emissões

Atualmente, a Comissão de Qualificação de Fornecedores realiza visitas
junto aos fornecedores de medicamentos e materiais técnicos hospitalares,
inserindo os critérios socioambientais utilizados na avaliação da qualidade, os
quais abarcam inclusive questões anticorrupção. Nas visitas são avaliadas as
licenças sanitárias necessárias e o cumprimento das obrigações previstas em
leis e decretos vigentes. Critérios sobre as boas práticas de produção também
são avaliados.
Nas minutas de contrato há cláusula que desautoriza o emprego de
trabalhadores menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição
de aprendizes a partir de quatorze anos, nos termos da Lei n.º 10.097 de
19.12.2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho e demais legislações.
Seguindo a mesma lógica, tampouco podem ser empregados adolescentes
de até 18 anos de idade em locais perigosos, insalubres ou prejudiciais à sua
formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, nem em
horários noturnos ou que não permitam a frequência à escola. O respeito a tais
premissas envolve também a não adoção, sob qualquer forma, de práticas de
trabalho análogo ao escravo.
No ano de 2018, foram aprovados 2.250 contratos, todos relacionados às
áreas corporativas e hospitalares. Ao todo, a companhia conta com 7645
fornecedores ativos cadastrados.

Embora consciente de que o tema emissões é uma problemática
global e de intensos desafios, o UnitedHealth Group Brasil procura
desenvolver ações que minimizem o impacto dessa realidade através
de ações de conscientização e gestão com intuito de reduzir emissões
de Gases do Efeito Estufa (GEE).

Carona Solidária
GRI 305-5

O Projeto Carona Solidária há mais de 2 anos,
disponibiliza exclusivamente aos colaboradores do
UnitedHealth Group Brasil, um aplicativo de carona
solidária através da adesão voluntária.
Alinhado aos valores corporativos e acreditando no
significativo impacto desta ação ao meio ambiente
e à qualidade de vida, a cada ano a empresa busca
atualizações nesta plataforma e novos incentivos
no projeto, tendo como base pesquisas e relatos de
experiências dos usuários.
Em 2018, o UnitedHealth Group Brasil, através da
parceria com a S.O.S. Mata Atlântica proporcionou o
plantio e conservação de árvores vinculado às caronas
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solidárias realizadas através do aplicativo. Desde janeiro
2018, para cada 100 quilômetros contabilizados, a
companhia custeia a plantação e manutenção por 5
anos de 1 muda nativa da mata atlântica.
Para incentivar ainda mais este movimento de carona
solidária, a empresa possui um programa de premiação
para os três motoristas que derem mais carona, e para
os três passageiros que receberem mais carona e
outros dois colaboradores ativos no aplicativo que por
meio de sorteio também são premiados. Ao final de
cada semestre a empresa oferece um prêmio extra ao
participante que mais der caronas no período.
Até dezembro de 2018 o aplicativo somava 1.261 usuários
cadastrados, os quais proporcionaram 4.894 caronas,
que totalizaram uma distância percorrida de 20.392 km,
evitando a emissão de 3.134 kg de CO2.
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Demonstrações
4
Financeiras

4. As informações aqui apresentadas, referem-se às operações do UnitedHealth Group Brasil (com exceção da Optum), e das operações da
companhia em Portugal.
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GRI 102-45

As demonstrações contábeis consolidadas do
UnitedHealth Group Brasil para 2018 foram preparadas
de acordo com as práticas contábeis nacionais, com
base nas disposições contidas na Lei das Sociedades
por Ações5, nos pronunciamentos, nas orientações
e nas interpretações emitidas pelo Comitê de

RELACIONAMENTOS

BEM-ESTAR DO

EDUCAÇÃO E

COLABORADOR

SOCIEDADE

Pronunciamentos Contábeis da organização. Os
dados são apresentados em milhares de reais, exceto
quando mencionados de outra forma e contemplam os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018.
As demonstrações incluem todas as empresas
controladas pela companhia e estão expostas a seguir:

31/12/2018

SAÚDE DO

DEMONSTRAÇÕES

PLANETA

FINANCEIRAS

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA

CRÉDITOS

GRI STANDARDS

Participação Total (%)
Aquisição/
reestruturação

31/12/2018

31/12/2017

Controladas indiretas
Operadora de planos de saúde
APS Assistência Personalizada à Saúde Ltda.

set/18

100,00%

-

Sobam - Centro Médico Hospitalar S.A.

set/18

100,00%

-

Amico Saúde Ltda.

set/14

100,00%

100,00%

Assistência médico-hospitalar

Participação Total (%)
Aquisição/
reestruturação

INOVAÇÃO

31/12/2017

Excellion - Excellion Serviços Biomédicos S.A.

dez/10

100,00%

100,00%

Controladas diretas

Lusíadas S.G.P.S.

mar/13

100,00%

100,00%

Operadora de planos de saúde

Lusíadas - Parcerias Cascais, S.A.

mar/13

100,00%

100,00%

Plano de Saúde Ana Costa Ltda.

jul/17

100,00%

100,00%

Clínica Médio Cirúrgica de Santa Tecla S.A.

mar/13

100,00%

100,00%

Santa Helena Assistência Médica S.A.

out/16

100,00%

100,00%

Clisa - Clínica de Santo Antonio S.A.

mar/13

100,00%

100,00%

COI - Clinicas Oncológicas Integradas S.A.

ago/15

100,00%

100,00%

CMS - Central de Manipulação e Serviços Farmaceuticos S.A.

ago/15

100,00%

100,00%

Hospitais Associados de Pernambuco Ltda.

dez/15

100,00%

90,00%

Assistência médico-hospitalar
Aeromil – Aeromil Táxi Aéreo Ltda. (i)

jun/07

20,00%

20,00%

Cemed Care – Empresa de Atendimento Clínico Geral Ltda.

jun/07

100,00%

100,00%

Dilab Medicina Nuclear Ltda.

dez/15

95,00%

85,00%

HAT - Hospital Alvorada Taguatinga Ltda.

dez/09

100,00%

100,00%

Topimagem Diagnóstico por Imagem Ltda.

dez/15

99,00%

89,00%

Esho – Empresa de Serviços Hospitalares S.A.

fev/10

99,68%

99,65%

Multiangio Ltda.

dez/15

93,00%

68,00%

Amil Internacional S.a.r.l

jan/13

100,00%

100,00%

Hemonefro Hemodiálise e Nefrologia Ltda. (i)

dez/15

28,50%

28,50%

Seisa Serviços Integrados de Saúde Ltda.

dez/15

100,00%

100,00%

Hospital de Clínicas de Jacarepaguá Ltda.

fev/16

100,00%

100,00%

Centro Médico PJ Ltda.

fev/16

100,00%

100,00%

Hospital Samaritano de São Paulo Ltda.

ago/16

100,00%

100,00%

Casa de Saúde Santa Therezinha Ltda.

ago/16

100,00%

100,00%

Outros investimentos
Bosque – Bosque Medical Center S.A.

jun/07

100,00%

100,00%

ETHO – Empresa de Tecnologia Hospitalar Ltda.

ago/10

90,06%

90,06%

Hospital Santa Helena S.A.

out/16

100,00%

100,00%

Elual Participações S.A.

out/16

100,00%

100,00%

Lotten-Eyes Oftalmologia Clínica e Cirúrgica Ltda.

out/16

100,00%

100,00%

Santos Administração e Participações S.A.

jul/17

100,00%

100,00%

CMO – Centro Médico de Oftalmologia Ltda.

out/16

100,00%

100,00%

Clínica Oftalmológica Danilo de Castro Ltda.

out/16

100,00%

100,00%

Hospital Ana Costa S.A.

jul/17

100,00%

100,00%

Centro Médico Hospitalar Pitangueiras Ltda.

set/18

100,00%

-

Amil Clinical Research Participações Ltda.

nov/12

100,00%

100,00%

Lusíadas A.C.E.

mar/13

100,00%

100,00%

COI Participações S.A.

ago/15

100,00%

89,10%

COIPAR Participações S.A.

ago/18

100,00%

-

Outros investimentos

5. Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09
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GRI 201-1

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)
Controladora
31/12/2018

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)

Consolidado

31/12/2017

31/12/2018

Controladora

31/12/2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício

6.713

53.298

7.874

54.148

Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa
gerados (aplicados) pelas atividades operacionais
Depreciação / amortização

152.178

567.009

500.891

31.748

-

42.350

49.240

250.096

233.338

449.405

421.413

Provisão para remissão

(2.608)

2.476

(2.608)

2.476

Provisão para eventos ocorridos e não avisados

106.713

12.453

114.227

13.004

292

32.413

292

32.413

Provisão para perdas sobre recebíveis e outros créditos

Provisão de aluguel diferido
Remuneração baseada em ações

18.929

18.929

18.929

18.929

Provisões para ações judiciais

55.553

190.590

78.213

191.480

320

195.317

18.002

241.542

Juros / custos apropriados
Resultado de equivalência patrimonial

(144.634)

(71.544)

-

-

Perda não realizada com derivativos

-

-

1.480

3.124

Participação de acionistas não controladores

-

-

1.161

850

36.434

89.599

(13.446)

40.785

772

(182)

2.467

(200)

(481)

315

(155)

1.436

541.986

909.180

1.285.200

1.571.531

Impostos diferidos
Variações cambiais líquidas
Outros
Diminuição (aumento) nos ativos:
Aplicações financeiras

(73.087)

(165.217)

(65.268)

(216.602)

Créditos de operações com planos de assistência à saúde

(327.195)

(222.995)

(359.225)

(262.358)

Créditos de operações de assistência à saude não relacionados
com planos de saúde da operadora
Créditos tributários e previdenciários
Depósitos judiciais e fiscais

-

-

(211.621)

(219.378)

(51.494)

(28.358)

(67.919)

(31.713)

(137.025)

(13.971)

(132.479)

(9.672)

(26.186)

(32.970)

(138.539)

18.425

Provisões técnicas de operações de assistência à saúde

41.038

174.612

6.051

147.030

Receita antecipada de contraprestações

33.161

25.865

41.646

21.685

Comercialização sobre operações

12.076

(1.771)

13.139

(2.112)

186.070

42.377

303.799

111.211

65.745

43.553

189.435

112.871

776

36.562

115.169

38.932

(26.308)

(42.052)

(145.607)

(141.382)

Outros
Aumento (diminuição) nos passivos:

Tributos e encargos sociais a recolher
Débitos diversos
Outros
Imposto de renda e contribuição social pagos
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31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

239.557

724.815

833.781

1.138.468

(423.043)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
182.139

Impairment / reversão de impairment

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

Consolidado

Adição de ativo imobilizado
Adição de ativo intangível

(83.881)

(53.678)

(725.961)

(149.598)

(139.694)

(182.749)

(183.060)

-

(220.978)

(357.381)

(342.346)

(364.195)

(747.733)

-

-

12.892

58.181

-

-

3.073

1.127

3.280

1.787

-

-

-

3.890

(581.709)

(1.102.775)

(1.262.811)

(942.772)

Adição de investimentos, líquida do caixa de empresas adquiridas
Aumento de capital em controladas
Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos
Venda de bens do ativo imobilizado
Venda de bens de propriedades para investimento
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos captados
Empréstimos, financiamentos e juros pagos

350.000

-

855.689

300.763

(2.065)

(2.989.775)

(393.990)

(3.900.030)

Aumento de capital social
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa

-

3.370.000

-

3.370.000

347.935

380.225

461.699

(229.267)

5.783

2.265

32.669

(33.570)

Saldos do caixa e equivalentes de caixa
No fim do exercício

12.200

6.417

150.296

117.627

No início do exercício

6.417

4.152

117.627

151.197

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa

5.783

2.265

32.669

(33.570)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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GRI 102-55

GRI Standards

Divulgação

Observações

Página do relatório

Omissão

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016
CONTEÚDOS GERAIS
PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI 102: CONTEÚDO
PADRÃO 2016

GRI 102-1

Nome da organização.

8

GRI 102-2

Atividades, marcas, produtos e serviços.

8
Endereço da sede da UnitedHealth Group Brasil: Rua
Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 6° ao 21º
andar, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Chácara
Santo Antônio, CEP 04711-904 - Cidade e Estado de
São Paulo.

57

GRI 102-3

Localização da sede da organização.

GRI 102-4

Localização das operações da organização.

8

GRI 102-5

Natureza da propriedade e forma jurídica da organização.

8

GRI 102-6

Mercados atendidos.

8

GRI 102-7

Porte da organização.

8

GRI 102-8

Informações sobre funcionários (próprios e terceiros).

28

O UnitedHealth Group Brasil não tem o mapeamento
completo dos dados de colaboradores terceirizados,
por isso, este relatório não detalha a situação desse
público quanto ao regime de jornada, tipo de
contrato de trabalho e gênero.

GRI 102-9

Cadeia de suprimentos.

45

Como uma operadora de saúde e prestadora de
serviços médicos, o UnitedHealth Group Brasil
não possui uma cadeia de fornecedores fixa

GRI 102-10

Principais mudanças referentes a porte, estrutura ou
participação acionária.

19

GRI 102-11

Princípio da precaução.

24

GRI 102-12

Iniciativas externas.

20

GRI 102-13

Afiliações a associações.

20

ESTRATÉGIA
GRI 102-14

Mensagem do Diretor-Presidente.

3

GRI 102-15

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades.

3

ÉTICA E INTEGRIDADE
GRI 102-16

Valores, princípios, padrões e normas de conduta.

8

GRI 102-18

Estrutura de governança.

20

GRI 102-22

Composição do mais alto órgão de governança e seus comitês.

20

GRI 102-23

Presidente do mais alto órgão de governança.

20

GRI 102-25

Conflitos de interesse.

20

GOVERNANÇA
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GRI 102-28

Avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança.

20

GRI 102-29

Identificação e gestão de impactos econômicos, ambientais e
sociais.

20

GRI 102-31

Avaliação de questões econômicas, ambientais e sociais.

20

GRI 102-33

Comunicação de preocupações críticas

20

GRI 102-35

Políticas de remuneração.

21

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

GRI 102: CONTEÚDO
PADRÃO 2016

GRI 102-40

Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização.

4

GRI 102-41

Acordos de negociação coletiva.

33

GRI 102-42

Base para identificação e seleção de stakeholders para os quais
se engajar.

4

GRI 102-43

Abordagem adotada para o engajamento dos stakeholders.

4

GRI 102-44

Principais temas e preocupações levantadas com stakeholders.

4

PRÁTICAS DE RELATO
GRI 102-45

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas.

GRI 102-46

Definição do conteúdo do relatório e limites de cada tema
material.

4

GRI 102-47

Lista de temas materiais.

4

GRI 102-48

Reformulações de informações.

Não houve reformulações de informações

GRI 102-49

Mudanças no reporte.

Não houve mudanças no reporte.

GRI 102-50

Período coberto pelo relatório.

GRI 102-51

Data do relatório anterior.

GRI 102-52

Ciclo de emissão de relatórios.

4

GRI 102-53

Dados para contato em relação ao relatório.

57

GRI 102-54

Opção "de acordo" escolhida pela organização.

4

GRI 102-55

Sumário de conteúdo GRI Standards.

51

GRI 102-56

Verificação externa.

4

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais e seus limites.

5

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus componentes.

5

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão.

5

GRI 201-3

Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício
definido que a organização oferece.

48

4
O relatório anterior foi publicado no ano de 2018.

TEMAS MATERIAIS
QUALIDADE DE VIDA E CLIMA ORGANIZACIONAL
GRI 103: FORMAS DE
GESTÃO 2016
GRI 201: DESEMPENHO
ECONÔMICO 2016
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GRI Standards

Divulgação

GRI 401: EMPREGO 2016

GRI 401-2

Benefícios concedidos aos empregados.

33

GRI 404-1

Número médio de horas de treinamento, por categoria
funcional e gênero.

35

GRI 404-2

Programas de gestão de competências e aprendizagem
contínua.

35

GRI 404-3

Percentual de empregados que recebem regularmente análises
de desempenho e desenvolvimento de carreira.

32

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais e seus limites.

5

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus componentes.

5, 33, 44, 45

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão.

5, 33, 44, 45

GRI 301-1

Materiais usados, discriminados por peso ou volume.

GRI 404: TREINAMENTO E
EDUCAÇÃO 2016

Observações

Página do relatório

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA
GRI STANDARDS

Omissão

Informação indisponível: O UnitedHealth Group
Brasil não faz a gestão do total de horas de
treinamento por gênero atualmente.

CONSUMO DE MATERIAIS
GRI 103: FORMAS DE
GESTÃO 2016

45

Não aplicável - Peso e volume de materiais
usados não é relevante para o negócio da
UnitedHealthGroup Brasil

45

Não aplicável - Os principais itens adquiridos
pela UnitedHealthGroup Brasil são de uso médico
e devido às suas características não podem ser
originados de reciclagem

GRI 301: MATERIAIS 2016
GRI 301-2

Percentual de materiais usados, provenientes de reciclagem.

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
GRI 103: FORMAS DE
GESTÃO 2016

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais e seus limites.

5

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus componentes.

5, 33, 44, 45

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão.

5, 33, 44, 45

GRI 201-1

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas,
custos operacionais, remuneração de empregados, doações
e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e
pagamentos para provedores de capital e governos.

INDICADORES ESPECÍFICOS
SÉRIE ECONÔMICA
GRI 201: DESEMPENHO
ECONÔMICO 2016
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GRI 202-1

O menor salário praticado pela empresa, tanto
do gênero feminino como masculino é R$963,00.
Foram levadas em consideração todas as empresas e
filiais do UnitedHealth Group Brasil já incorporadas,
considerando o cargo de menor complexidade e
carga horária de 220 horas mensais.
Nas filiais onde é praticado o salário mínimo regional
(SP, RJ e PR) este valor foi seguido como menor
salário ou então piso da categoria, conforme sindicato
e região.

Variação da proporção do salário mais baixo, discriminado por
gênero, comparado ao salário mínimo local.

GRI 202: PRESENÇA NO
MERCADO 2016

SAÚDE DO

DEMONSTRAÇÕES

PLANETA

FINANCEIRAS

Página do relatório

Proporção de executivos seniores contratados na comunidade
local.

33

GRI 203-1

Investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos.

40

GRI 205-1

Número total e percentual de operações submetidas a
avaliações de riscos relacionados à corrupção e os riscos
significativos identificados.

GRI 205-2

Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de
combate à corrupção.

24

GRI 205-3

Casos confirmados de corrupção e ações tomadas.

24

GRI 302: ENERGIA 2016

GRI 302-1

Consumo de energia dentro da organização.

44

GRI 303: ÁGUA 2016

GRI 303-1

Total de retirada de água, por fonte.

44

GRI 205: ANTICORRUPÇÃO
2016

GRI STANDARDS

Omissão

A área de Remuneração não realiza a gestão
da remuneração dos terceiros, as garantias e
obrigações sociais são previstas por contrato.

GRI 202-2

GRI 203: IMPACTOS
ECONÔMICOS INDIRETOS
2016

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA

O levantamento dos dados que apresentam
o percentual de colaboradores da alta gestão
contratados na comunidade local segue em vias
de estruturação e, por esse motivo, ainda não é
possível relatar tais dados com precisão.

23, 24

SÉRIE AMBIENTAL

Com o objetivo de realizar uma gestão ambiental
eficiente, está planejado para 2020 iniciar a gestão de
emissões atmosféricas das unidades e em 2021 iniciar
o monitoramento da emissão de GEE.

GRI 305: EMISSÕES 2016

GRI 305-5

Redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

GRI 306: EFLUENTES E
RESÍDUOS 2016

GRI 306-2

Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição.

44

GRI 401-1

Número total e taxas de novas contratações de empregados, e
taxa de rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e
região.

28

SÉRIE SOCIAL
GRI 401: EMPREGO 2016
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A UHG não utiliza energia renovável e não faz a
comercialização de energia.
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GRI Standards

Divulgação

GRI 402: RELAÇÕES
TRABALHISTAS 2016

GRI 402-1

Prazo mínimo para notificação sobre mudanças operacionais.

33

GRI 403-1

Trabalhadores representados por comitês formais de saúde e
segurança.

34

Observações

Página do relatório

GRI 403-2

Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos,
absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, discriminados
por região e por gênero.

34

GRI 403-3

Empregados com alta incidência ou alto risco de doenças
relacionadas à sua ocupação.

34

GRI 403-4

Temas relativos à saúde e segurança cobertos por acordos
formais com sindicatos.

33

GRI 405-1

Composição dos grupos responsáveis pela governança e
discriminação de empregados por categoria funcional, de
acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores
de diversidade.

29

GRI 405-2

Proporção do salário-base e remuneração entre homens e
mulheres.

29

GRI 406: NÃO
DISCRIMINAÇÃO 2016

GRI 406-1

Número total de casos de discriminação e as medidas
corretivas tomadas.

29

GRI 407: LIBERDADE
DE ASSOCIAÇÃO E
NEGOCIAÇÃO COLETIVA
2016

GRI 407-1

Operações e fornecedores identificados em que o direito de
exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva
possa estar sendo violado ou haja risco significativo.

33

GRI 408: TRABALHO
INFANTIL 2016

GRI 408-1

Operações e fornecedores com risco de ocorrência de casos
de trabalho infantil.

45

GRI 409: TRABALHO
FORÇADO OU ANÁLOGO AO GRI 409-1
DE ESCRAVO 2016

Operações e fornecedores com risco de ocorrência de casos
de trabalho forçado ou análogo ao escravo.

45

GRI 410: PRÁTICAS DE
SEGURANÇA EM DIREITOS
HUMANOS 2016

Percentual do pessoal de segurança que recebeu treinamento
nas políticas ou procedimentos da organização relativos a
direitos humanos.

36

GRI 403: SAÚDE E
SEGURANÇA NO TRABALHO
2016

GRI 405: DIVERSIDADE
E IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES 2016

GRI 410-1
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Os indicadores que reportam as informações
solicitadas estão em estruturação. Também não
é possível estabelecer a relação de taxa pois a
organização não prove informações necessárias
para tanto, como o HHT. Esta situação será
sanada após a implantação do sistema SAP.

O relatório de Remuneração por gênero ainda
não pode ser compartilhado em decorrência dos
recentes processos de mudança.
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GRI 412-1

Operações submetidas a análises ou avaliações de impactos
sobre direitos humanos.

GRI 412-2

Não houve a realização de treinamento específico
em direitos humanos. No entanto, o UnitedHealth
Treinamento de empregados em políticas ou procedimentos de
Group Brasil possui o Programa Integração de Novos
direitos humanos.
Colaboradores, que em parte de seu conteúdo aborda
temas ligados a Direitos Humanos

GRI 412-3

Acordos e contratos de investimentos significativos que
incluem cláusulas sobre direitos humanos ou foram submetidos
a avaliação.

45

GRI 414-1

Fornecedores selecionados com base em critérios sociais.

45

GRI 414-2

Impactos sociais negativos na cadeia de fornecedores e
medidas tomadas.

45

GRI 417-3

Número total de casos de não conformidade com regulamentos
e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing,
incluindo publicidade, promoção e patrocínio, discriminados
por tipo de resultado.

23

GRI 414: AVALIAÇÃO SOCIAL
DE FORNECEDORES 2016

GRI 417: MARKETING E
ROTULAGEM 2016

NOSSO

56 | Relatório de Sustentabilidade 2018

45

Omissão

SUMÁRIO DE
CONTEÚDO DA
GRI STANDARDS

CRÉDITOS

MENSAGEM DA

SOBRE O

PRESIDÊNCIA

RELATÓRIO

14.

RAIO X

NOSSO
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Créditos

GRI 102-3, GRI 102-53

Coordenação Geral
Diretoria de Marketing, Comunicação e Sustentabilidade
Leandro Conti, Andrea Giorgi e André Pastina

Elaboração
Diretoria de Marketing, Comunicação e Sustentabilidade
Jacqueline Sousa da Silva

Conteúdo técnico GRI, redação, diagramação e versão em inglês
Visão Sustentável - www.visaosustentavel.com.br
José Pascowitch, Rafael Morales, Gabrielle Almeida, Murilo Venancio da Silva,
Ana Lúcia Berndt e Paulo Teixeira

Contato
Diretoria de Marketing, Comunicação e Sustentabilidade
Andrea Giorgi - Email: agiorgi@uhgbrasil.com.br

Amil Assistência Médica Internacional S/A
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos n° 105, 6° ao 21º andar, Torre B,
Empreendimento EZ Towers, Chácara Santo Antônio, CEP 04711-904 Cidade e Estado de São Paulo.
www.amil.com.br
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