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Qualicorp amplia oferta de planos de saúde privados no Brasil 

Empresa compra carteira da gestão serviços de intermediação atendida pela Unimed Natal. 

Ingrid Rojas 

 

A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros, companhia brasileira especializada na comercialização e 

administração de planos de saúde coletivos, adquiriu uma carteira de 7.900 apólices de vida da Gestão Serviços de 
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Intermediação, Agenciamento e Negócios atendida pela Unimed Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Os termos 

da negociação, que foi concluída em 15 de junho, não foram divulgados. 

O Demarest Advogados assessorou a vendedora nesta transação, que foi assinada em 6 de abril. Desconhecemos 

se a compradora recebeu assessoria jurídica interna ou externa. 

Em um aviso para o mercado, a Qualicorp disse que a transação marca o início da sua associação com a Unimed 

Natal. Acrescentou que a mesma está na linha da estratégia de crescimento da companhia nas suas frentes de 

negócio e seus objetivos de diversificar a carteira de vidas em diferentes operadoras, além de permitir ampliar sua 

oferta de planos de saúde privados em todas as regiões do Brasil. 

A Qualicorp é considerada um grupo pioneiro na estruturação de planos de saúde coletivos por adesão no país. Sob 

esse modelo, estão pessoas de acordo com a sua profissão ou área de especialidade em parceria com associações 

profissionais. 

O fim desta operação estava sujeita ao cumprimento de certas condições precedentes habituais. 

Fundada há mais de quatro décadas, a Unimed Natal oferece assistência médica no estado do Rio Grande do Norte 

através de uma rede que inclui 12 hospitais, 35 laboratórios e 187 clínicas. 

Assessores jurídicos 

Assessores da Gestão Serviços de Intermediação, Agenciamento e Negócios Ltda.: 

•Demarest Advogados: Sócios Luciana Dias Prado e Thiago Rodrigues Maia. Advogados Roberto Casarini e 

Veronica de Paula Betta. 
 

 


