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Os princípios de uma gestão mais sustentável ganham florescente rele-
vância no cotidiano de qualquer organização. Nesse momento tão impor-
tante, temos a sorte de ser cooperativistas, pois nossos valores existem 
não somente para nos propulsionar adiante como negócio, de forma iguali-
tária, democrática e integrada, mas também para contribuir com as comu-
nidades que nos cercam.

Ao adaptarmos o significado da palavra “sustentabilidade” para a realidade 
do nosso setor e as particularidades da administração do empreendimento 
cooperativo, criamos uma proposição de valor:

“Sustentabilidade, para o Sistema Unimed, é o equilíbrio entre as saúdes 
social, econômica e ambiental. Na busca desse equilíbrio, propomo-nos a 
atuar com excelência operacional, ética nas relações e transparência 
perante a sociedade, incentivar o suprimento local e responsável, promo-
ver o desenvolvimento humano, o engajamento comunitário e as ações 
social e cultural, reduzir resíduos e emissões e estimular o consumo cons-
ciente.”

O desafio é grande, mas os resultados positivos de nossos esforços serão 
também significativos se acreditarmos que podemos garantir a perenidade 
do Sistema Unimed. Uma busca, vale lembrar, que precisa estar sempre 
pautada pelos valores do cooperativismo.

Eudes de Freitas Aquino 
Presidente da Unimed do Brasil

Sustentabilidade é saúde

DS.006  REV.02



A Política Nacional de Sustentabilidade Unimed é a principal diretriz que 
conecta as iniciativas de sustentabilidade coordenadas pela Unimed do 
Brasil e oferecidas ao Sistema Unimed.

Desde a sua criação, em 2001, sob o título Política de Responsabilidade 
Social, o documento foi revisado duas vezes; em 2012, com seu conteúdo 
final validado em consulta pública e índice de aprovação de 98%, e em 
2015, coordenada pela Confederação em parceria com uma consultoria 
externa e a participação do Comitê Nacional de Sustentabilidade.

Mais do que uma atualização que reflita os novos desafios da inserção da 
sustentabilidade na gestão das Unimeds, consolidamos, aqui, pilares e 
objetivos que demonstram sua intrínseca relação com o cooperativismo.

Nosso objetivo é oferecer uma plataforma e um direcionamento para que o 
Sistema Unimed atue de forma integrada e sistêmica, respeitando as 
singularidades e realidades locais.

Nessa jornada, é fundamental a união de esforços para aproveitarmos o 
grande potencial de multiplicação advinda de nossa natureza cooperativis-
ta.  Convido, portanto, dirigentes, cooperados e colaboradores a inserirem, 
internalizarem e disseminarem os conteúdos presentes nesta Política.

Edevard J. de Araujo 
Diretor de Marketing e Desenvolvimento da Unimed do Brasil

Integrar para fortalecer
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“Nós, do Sistema Unimed, comprometemo-
-nos a desenvolver nossos negócios de forma 

sustentável, com foco na promoção e prevenção da 
saúde de nossos beneficiários, e a gerar oportunidades 
de crescimento profissional e econômico, e desenvolvi-

mento social, aos cooperados e colaboradores.
Primamos pela qualidade dos serviços prestados aos clien-
tes e buscamos ser exemplo no cumprimento das legisla-

ções aplicáveis ao negócio.
Queremos, também, contribuir para o fortalecimento das 

comunidades onde as Unimeds estão inseridas, por 
meio de programas e ações de inclusão social, 

preservação e conservação do meio ambiente e 
valorização da cultura local.”
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1. Desenvolvimento Humano 

2. Saúde

3. Comunidade

4. Cultura

5. Suprimento local e responsável

Pilares e Objetivos da Política

Saúde Social

6. Compras Sustentáveis 

7. Estímulo ao Cooperativismo

8. Excelência e Inovação

9. Ética

10. Transparência na gestão econômico-financeira

Saúde Econômica

11. Resíduos  

12. Consumo Consciente

13. Emissões de Gases do Efeito Estufa

Saúde Ambiental
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Na implementação desta Política, a Unimed se compromete a buscar os 
seguintes objetivos:

complementares

1. Desenvolvimento Humano 
Investir na capacitação profissional e no desenvolvimento de cooperados 
e colaboradores 

2. Saúde

Saúde Social

essenciais

Incentivar a implantação de programas de promoção à saúde com foco 
nos colaboradores, cooperados e beneficiários

3. Comunidade
Estimular o engajamento comunitário por meio de projetos sociais 
voltados à educação em saúde e ao esporte comunitário, com foco no 
desenvolvimento integral de crianças e adolescentes 

4. Cultura
Investir em projetos culturais que promovam o acesso ao repertório 
cultural regional

Desenvolver e monitorar esses fornecedores 

5. Suprimento local e responsável
Selecionar, preferencialmente, fornecedores locais que atendam integral-
mente os critérios da responsabilidade legal e social e valorizem as 
especificidades regionais

DS.006  REV.02



6. Compras Sustentáveis 
Realizar a compra conjunta de produtos para reduzir significativamente 
os custos individuais

7. Estímulo ao cooperativismo

Saúde Econômica

Dar preferência a empreendimentos cooperativistas ao contratar produ-
tos e serviços 

8. Excelência e inovação
Buscar melhoria contínua para o atendimento de seus clientes, coopera-
dos e gestão das cooperativas

9. Ética
Implementar a gestão da ética por meio da adoção do Código de Conduta 
e efetivar suas ferramentas 

10. Transparência na gestão econômico-financeira
Relatar o desempenho social, ambiental, econômico-financeiro e estrutu-
ras de governança e gestão

complementaresessenciais
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Por onde começar?

É recomendada a implementação prioritária dos objetivos lista-
dos como essenciais, dada sua importância e seu potencial de 
impacto. Enquanto isso, o papel dos objetivos complementares é 
potencializá-los.

11. Resíduos
Reduzir a geração de resíduos das Unimeds e dos recursos próprios, 
tratando-os e destinando-os apropriadamente

Orientar a rede prestadora de serviços de saúde e os fornecedores de 
produtos e materiais a fazerem o mesmo

12. Consumo Consciente

Saúde Ambiental

Estimular o consumo consciente de recursos por parte de colaboradores, 
cooperados e clientes

13. Emissões de Gases do Efeito Estufa
Quantificar e reduzir as emissões de CO2e decorrentes da operação 

complementaresessenciais
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As cooperativas e sociedades auxiliares que compõem o Sistema Unimed 
podem adotar esta Política na íntegra ou utilizá-la como base para cons-
truir suas políticas locais, principalmente ao buscar cumprir os objetivos 
essenciais. 

Mais informações sobre ferramentas e processos de implementação estão 
disponíveis na área restrita do colaborador e do cooperado no Portal 
Unimed (www.unimed.coop.br), pelo caminho Áreas/Sustentabilidade/Po-
lítica de Sustentabilidade.

Orientações para implementação
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