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A UNIMED PORTO ALEGRE

6,8 mil
cooperados

342 pontos de atendimento
credenciados e próprios

700 mil
beneficiários

43,7%
de participação do mercado de planos de saúde 

em nossa área de atuação (ANS Junho/2019)

1,9 mil
colaboradores

R$ 2,8 bilhões
Faturamento anual (2018)

46
Municípios atendidos

Maior estrutura de saúde 
da região sul do país



Identificação de consulta 
médica por código de barras 

1998
Primeiro ERP

2005

Lançamento novo produto Unifácil – foco classe C

2008

Portal de honorários médicos

2010

Proposição de valor “medicina com significado” 
– incorporação do “Cuidar” e do Bem-Estar no 
posicionamento de marca

Implantação do sistema 
de captura biométrica 2015

App Unimed POA

NOSSAS INICIATIVAS DE INOVAÇÃO



NOSSAS INICIATIVAS

Inauguração da Fábrica do laboratório Unimed

2017
Início do projeto de aceleração de startups - Bem Startup Unimed

Jornada de co-criação coma rede de parceiros
Realização do primeiro RHXperience (Recursos Humanos)

App Viver Bem

App SOS Unimed

2018

Realização da primeira hackthon Unimed POA



BLOCKCHAIN

INTERNET DAS COISAS

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E 
COMPUTAÇÃO COGNITIVA

Novos Empregos x Empregos extintos

Análises IA x Análises Humanas

TENDÊNCIAS 2020
GARTNER



Objetos do uso do cotidiano CONECTADOS À INTERNET OU DEMAIS DISPOSITIVOS.
Grande exemplo são os wearables (vestíveis), onde se enquadram os smartwatch.

PARA A UNIMED PORTO ALEGRE?
Captura de informações de saúde dos seus beneficiários

INTERNET DAS COISAS
IoT



Visa a descentralização como forma de segurança. São bases de registros descentralizadas e 
compartilhadas para criar um índice de todas as transações que ocorrem, de forma que todos 
tenham o conhecimento e garantia de que tenham ocorrido no exato momento em que 
realmente fora realizadas.

PARA A UNIMED PORTO ALEGRE?
Transações entre as entidades de 
saúde podem ser altamente seguras
e performáticas.

BLOCKCHAIN
Protocolo de Segurança



Algoritmos computacionais capazes de compreender 
e aprender baseados em informações recebidas.

PARA A UNIMED PORTO ALEGRE?
Robotização de processos e auxílio nas 
análises de informações.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Redes Neurais



Utilização da inteligência artificial para simular o pensamento humano.

Utilizado para auxiliar na tomada de decisão humana.

PARA A UNIMED PORTO ALEGRE?
Construção de análises preditivas 
baseadas em análises de dados, 
gerando subsídios para decisões 
estratégicas e operacionais.

COMPUTAÇÃO COGNITIVA



Utilização da inteligência artificial e algoritmos para 
simular uma conversa como humanos.
Utiliza-se de linguagem natural e substitui a interação 
humana nas conversas e atendimentos a clientes.

PARA A UNIMED PORTO ALEGRE?
Entrega de agilidade para o cliente e 
ganho operacional nas solicitações mais 
simples dos clientes.

CHATBOT



PARA A UNIMED PORTO ALEGRE?
Comandos por voz, prescrições, diagnósticos e comunicação 
com o cliente.

VOZ E VÍDEO



OS REFLEXOS 

DA LGPD 



Fonte- Domo (Ferramenta BI)

Dados gerados a 

cada minuto



Nossos desafios internos 

 Mudança de cultura;
 Necessidade de um diagnóstico como base para toda a implementação;
 Priorizar adequação; (100% de adequação se tornam uma utopia, pelo menos 

neste início);
 Trabalho envolvendo diversas áreas com um grupo “multidisciplinar;”
 Compliance como guarda-chuva central da LGPD;
 Comunicação Corporativa para disseminar a mudança de cultura para todos os 

stakeholders.

DESAFIOS DA UNIMED POA COM A LGPD



Mercado regulado

 Atender os requisitos da LGPD e ao mesmo tempo os aspectos trazidos pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), fazendo a adequação de 
tratamento de dados, principalmente sensíveis, aos temas da saúde 
suplementar (sustentabilidade do setor, programas de prevenção a saúde, não 
necessariamente vinculados ao objeto final do negócio mas muito difundido 
pela ANS)

DESAFIOS DA UNIMED POA COM A LGPD



DESAFIOS DA UNIMED POA COM A LGPD

Sistema Unimed (340 Unimed pelo Brasil)

 Forma adequada de tratamento dos dados pensando no modelo 
“Cooperativista”;

 Disseminar as mudanças da implementação entre os Médicos Cooperados;
 Estar alinhado para a atender diretrizes do sistema Unimed sobre o 

tratamento de dados/LGPD;
 Relação da implementação com prestadores de serviços (hospitais, clínicas) -

grande fluxo de dados sensíveis.



MÚLTIPLOS CANAIS DE RELACIONAMENTO
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A LGPD E 
AS ESTRATÉGIAS 
DE MARKETING E 
COMUNICAÇÃO  



- Gerenciamento de dados;

- Geração de leads – priorizar dados essenciais para as necessidades de 

segmentação de público de uma marca;

- Consentimento precisa ser explicito;

- Checkbox (caixa com campos para seleção de informação) – não poderá estar 

preenchido de forma automática;

Marketing de Conteúdo

- Criatividade é a dica – oferta de conteúdos relevantes e mais atrativos para 

convencer o usuário a consentir a coleta dos dados.

Marketing e Comunicação Digital



Política de Privacidade

- Na coleta de dados, será preciso ter uma política de privacidade compreensível ao

usuário;

- O conteúdo deverá ser simples e direto para que o usuário compreenda;

- Também será necessário ter um campo no qual a pessoa poderá manifestar seu

consentimento;

E-mail Marketing

- Necessidade de atualização permanente das listas de e-mails para garantir que 

todos os contatos da sua base automatizada deram o consentimento para estar lá.

Marketing e Comunicação Digital



Sandra trabalha no setor de beleza e estética com serviços e venda direta de
produtos. Sua ferramenta para contatar clientes, gerenciar os horários, anunciar
produtos e negociar é o smartphone. Já sua rede de clientes cresce baseada
numa estratégia orgânica com indicações realizadas por meio de contatos
compartilhados via WhatsApp. As redes sociais também ajudam na divulgação e
ela se organiza com a ajuda de uma planilha que divide com a irmã. Porém, na
última semana ela teve o celular furtado.

O que essa história tem a ver com a Lei de Proteção de Dados (LGPD)?
A lei se aplica a ela?

Case na prática

A LGPD se aplica ao tratamento de dados pessoais em qualquer contexto
mesmo que o seu negócio seja baseado em fichas de clientes guardadas em
ordem alfabética. Muitas vezes, as formas tradicionais, impõem maiores
desafios à adequação. E os pequenos negócios são os mais onerados pela lei.



Modelo de Comunicação

Fonte- SERPRO
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GRUPO DE TRABALHO - LGPD

Membros:

- Superintendente de Controladoria – sponsor
- Financeiro
- Núcleo de Qualidade e Gestão
- Controladoria
- Tecnologia da Informação
- Jurídico
- Núcleo de regulação e Compliance
- Recursos Humanos



GRUPO DE TRABALHO
MACRO ETAPAS

Sensibilizar e 
avaliar riscos

Mapear as 
operações de 

dados

Escopo de 
contratos e 

documentos

Acompanhar 
constante a 

conformidade

Diagnóstico
Follow up das 

conformidades

Enquadrar 
operações de 

tratamento de 
dados

Elaboração de 
pareceres

Elaborar 
contratos







Obrigado!

Gerson Luis da Silva
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