
 

 

Esclarecimento sobre o cenário atual da sua Unimed 

 

Prezado Cliente 

Pautada pelo compromisso com a comunicação direta e transparente e reforçando a nossa 

relação de proximidade e confiança, a Unimed Grande Florianópolis quer dividir com você 

alguns acontecimentos recentes.  

A Unimed é regulamentada e rigorosamente fiscalizada pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), órgão que tem por objetivo garantir atendimento aos beneficiários de 

planos de saúde, proteger seus direitos e zelar pela sustentabilidade do modelo de 

negócio da saúde suplementar.  

Em meio a um cenário econômico nacional desfavorável, estamos vivenciando um ano 

desafiador. Como você deve saber, por determinação da ANS a Unimed Paulistana teve no 

último mês a alienação de sua carteira. Embora cada uma das cooperativas do Sistema 

Unimed no país tenham direção e gestão financeira independente, todas estão unidas 

pela marca e comprometidas com o atendimento dos clientes Unimed.  

A Unimed Grande Florianópolis também está sendo impactada no contexto atual, mas 

tem trabalhado fortemente para manter o seu equilíbrio econômico. Temos nos dedicado 

a cumprir integralmente as exigências da ANS e manter sempre o atendimento de 

qualidade que destinamos a mais de 250 mil pessoas. Cientes de nossa grande 

responsabilidade, buscamos promover o cooperativismo, a união e a valorização dos 

médicos cooperados e a sustentabilidade do negócio. 

 



 

 

 

Em recente reunião a respeito da Unimed Paulistana, a Unimed do Brasil (cooperativa que 

representa o conjunto do Sistema Unimed, formado por 351 singulares sediadas em todo 

o território nacional) colocou à disposição das demais cooperativas Unimed sua equipe 

técnica e estratégica.  A Unimed Grande Florianópolis demonstrou interesse em receber 

uma consultoria externa dessa equipe, como forma de solidificar nosso equilíbrio e 

desenhar perspectivas de crescimento.  

Você, cliente Unimed, merece e tem todo a nosso empenho. Não apenas para cuidar da 

sua saúde, mas para preservar a relação concreta que construímos em mais de 40 anos de 

história. Baseada nesta confiança, a Unimed Grande Florianópolis manterá seus clientes 

informados sobre os principais acontecimentos por meio dos canais oficiais de 

comunicação da Cooperativa. Quando você tiver dúvidas a respeito de alguma 

informação, observe o posicionamento da Unimed sobre o assunto ou entre em contato 

conosco.   

 

 Estamos à sua disposição para qualquer esclarecimento pelo telefone 0800 48 3500 – 

atendimento 24 horas - ou ainda por meio de nossos canais online: 

www.unimedflorianopolis.com.br 

facebook.com/UnimedGrdFlorianopolis 

instagram.com/unimedflorianopolis 

 

Saudamos cordialmente a todos. 

Unimed Grande Florianópolis 

 

 


