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Comece fazendo o que é
necessário, depois o que é
possível, e de repente você
estará fazendo o impossível.



São Francisco de Assis
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INTRODUÇÃO

O ato de cuidar
Cuidar da vida é um talento
para poucos!

Lidar com sentimentos, emoções,
fragilidades, forças, adversidades e com
todas as mudanças que acontecem em
nossas vidas é uma atividade complexa.
Você sabe encarar tudo isso numa boa?
Fique tranquilo(a), é para isso que estamos
aqui:
Cuidar é a nossa razão de existir e
somos felizes por termos a missão de
cuidar de pessoas como você!
Também entendemos que o ato de cuidar
vai além da saúde. Está ligado à qualidade
do ar, da água, da alimentação, dos
ambientes que frequentamos e de tudo o
que está ao nosso redor. Percebe o quanto
sofremos influências externas o tempo
todo?
Ao mesmo tempo que impulsionamos o
cuidado com a vida humana há quase
cinco décadas, na Unimed temos a
prazerosa missão de cuidar do meio
ambiente, colocando em prática diversas
ações e projetos que resultam em impactos
globais. Legal, né?
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INTRODUÇÃO

Prepare-se para
desbravar muitas
possibilidades!
Reunimos aqui vários assuntos
importantes e que estão relacionados à
nossa busca contínua por uma gestão
eficiente e com desenvolvimento
sustentável. Acredite: este trabalho vai
muito além de plantar árvores...
Tenha uma excelente leitura!

4

Antes de continuar,
Veja alguns conceitos
A Sustentabilidade é uma ferramenta
estratégica dentro de qualquer empresa. Ela
permite que as pessoas entendam os impactos
ambientais de qualquer tipo de negócio, além
de servir como base para uma gestão
transparente e com foco no crescimento.
Para não correr o risco de cair em práticas
irregulares como o Greenwashing*, lembre-se
de alguns princípios:
Entenda sobre os pilares e o
desenvolvimento da Sustentabilidade. Este
é um tema atual e está em constante
mudança;
Tenha ações que transpareçam e estejam
alinhadas ao perfil de sua empresa/negócio
ou vida;
Seja contínuo;
Tenha planejamento;
Faça! Faça! Faça! Mesmo que o começo seja
a habitual separação do resíduo reciclável;
Mantenha um alinhamento entre os
projetos e o planejamento estratégico;
E o pensamento mais importante é:
Atitudes locais também promovem
mudanças globais.
*Termo em inglês que quer dizer: “lavagem verde” ou “maquiagem
verde”. É a tradução para ações e atitudes que camuflam uma
verdade, dizendo algo que não é real no dia a dia das atividades de
uma empresa, frente ao que ela publica em mídias.
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Governança, Sustentabilidade e
Transparência, são temas trabalhados há
anos no meio corporativo e a cada dia
estão mais claros e alinhados às métricas e
indicadores de mercado, inclusive para
investimentos seguros em empresas de
capital aberto.
Além disso, a Sustentabilidade tem sido
uma ferramenta que garante a existência
sólida de marcas de qualquer ramo de
atuação no mercado. Isso se justifica
porque tem sido crescente o número de
catástrofes relacionadas a empresas em
questões sociais, ambientais e econômicas,
por isso, aqui na Unimed já trabalhamos a
Governança nos princípios ESG*.
*A sigla ESG - Environmental, Social and Governance - abrange
uma nova tecnologia de avaliação mercadológica em mercado
aberto de ações para empresas que optam por trabalhar com tal
conceito e resultam em maior segurança e valorização.
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Mais segurança e
desenvolvimento a longo
prazo! Veja algumas
atitudes práticas:
Educação ambiental

Gestão de resíduos (o lixo, sabe?)
Controle e redução de emissão de
CO² e GEE (Gases de Efeito Estufa)
Redução do uso de recursos naturais
Ações com a sociedade e meios de
seu entorno – causas sociais
Promoção da diversidade e inclusão

Voluntários formados em atividade no Plantio de Árvores
do Programa Vida Verde - Nov/2021

O desenvolvimento sustentável é um
caminho para a longevidade com
solidez.
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O que fazemos aqui
na Unimed?
Entendemos que conhecimento gera valor
e desenvolvimento à sociedade, por isso
nos dedicamos em acompanhar os
históricos, gerenciar o hoje e cuidar do
amanhã. Tudo isso com ciência, tecnologia,
investimento, alinhamento, envolvimento
e gestão de transparência. É ciência
aplicada à vida!

100% DE FOCO:
Indicadores
de Governança e
Sustentabilidade
Ferramenta externa alinhada a
princípios nacionais e mundiais de
Sustentabilidade e Governança que
permite um diagnóstico corporativo do
desenvolvimento da Cooperativa,
impulsionando sua melhoria contínua.
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Inventário de Gases
de Efeito Estufa
Ferramenta abastecida anualmente em
três escopos para acompanhamento da
quantidade de gases de efeito estufa
emitidos em função de nossas
atividades diárias. A partir de seu
inventário, são elaboradas ações para
revisão de processos e redução de
emissão de gases.

Relatório de Gestão e
Sustentabilidade – GRI*
Ferramenta internacional que utilizamos
para o desenvolvimento de nosso relato
de gestão e sustentabilidade, atendendo
à seriedade de uma matriz de
materialidade e à consulta aos públicos
de relacionamento da Cooperativa. O
fruto deste processo é reportado, de
modo a prezar pela governança e
transparência, em nosso portal
www.unimedsa.com.br anualmente.

*GRI - Global Reporting Initiative
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ODS
Com agenda prevista até 2030, os
Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável são 17 indicadores que se
desmembram em mais de 250 variáveis
de ações que podem ser desenvolvidas
de acordo com as necessidades
planetárias, em prol do
desenvolvimento humano, social,
econômico e de cuidados com a
natureza. São eles:

1

Erradicação
da pobreza

4

Educação de
qualidade

7

Energia limpa
e acessível

10

Redução das
Desigualdades

2

Fome zero e
agricultura
sustentável

5

Igualdade
de Gênero

8

Trabalho decente e
crescimento
econômico

11

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis
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3

Saúde e
Bem-Estar

6

Água potável e
saneamento

9

Indústria, Inovação
e Infraestrutura

12

Consumo e
produção
responsáveis

13

14

Ação contra a
mudança global
do clima

16

Paz, Justiça e
Instituições
Eficazes

Vida na
água

15

Vida
terrestre

17

Parcerias e meios
de implementação

Na Cooperativa, as ações desenvolvidas estão
sempre alinhadas com ao menos 01 dos 17
indicadores.

INVESTIMOS
NO AMANHÃ:
Pilar de Gestão Econômica
Economia com inteligência é uma determinação
em nosso dia a dia. Mantemos a revisão
periódica de processos para otimizarmos tempo
e mantermos o respeito ao patrimônio físico e
econômico.
Financeiro
Ações internas para educação e uso
disciplinado do patrimônio da Cooperativa,
retenção e alinhamento de gastos financeiros
com aprovação de gestão.

Balanço Social
O Balanço Social é um documento anual,
auditado e baseado em modelo nacional
– iBase - para mensuração, comparação
de investimentos por destino realizado e
histórico para melhorias futuras.
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PRÁTICAS
COM A VIDA:
Pilar ambiental
Verde é vida! Amamos a vida em todas as
suas diversidades naturais. Respeitamos o ser
humano e todos os outros tipos de vida, por
isso "mãos à obra” é o nosso lema! Escolhemos
os projetos certos para cada tipo de
necessidade, com foco em inovação em nosso
calendário anual.
Plantio de Árvores
Você conhece o Programa Vida Verde, né?
Esse programa prevê o plantio de uma muda
de árvore para cada criança nascida em
nossa maternidade. Envolvemos diversos
públicos e possibilitamos o reflorestamento
de áreas na região de atuação da Cooperativa.
Já somamos mais de 6 mil mudas plantadas
desde 2010. Legal né?
Gestão de Resíduos
Com respeito à legislação, mantemos um
comportamento responsável em prol da
geração, acomodação, segregação,
tratamento e destino final de quaisquer tipos
de resíduos gerados diariamente em nossas
atividades, a partir de Planos de
Gerenciamento de Resíduos.
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Adoção de praças
Mantemos a manutenção de mais de 13mil
m² de área de praça em nosso município de
atuação, com foco paisagístico e aparelhos
de ginástica ao ar livre. Dessa forma,
oferecemos à população local um espaço de
lazer, ponto de encontro e prática de
atividades físicas.

CUIDANDO
DAS PESSOAS:
Pilar de ações sociais
Educação Ambiental
Desenvolvimento de temas que envolvem
médicos cooperados, colaboradores e demais
públicos em ações que promovem o despertar
da consciência sobre a Educação Ambiental e
o respeito ao meio ambiente.
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Relacionamento com Stakeholders
A partir de uma cadeia de valores e
crescimento conjunto, mantemos um
relacionamento saudável com públicos
diversos, acolhendo novas ideias e
promovendo amplitude em ações
desenvolvidas.
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Trabalho Voluntário
Oferecemos cursos internos para formação
de novos voluntários, estimulando a
sensibilização sobre a importância de se
doar ao próximo. Nesse momento, os
voluntários podem colocar em prática os
conhecimentos adquiridos em sua formação.

Ação 45 anos com lar de crianças em Santa Bárbara d´Oeste/SP – Doação de
Squeezes em Nova Odessa/ Plantio de Árvores em Santa Bárbara d´Oeste
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Eu ajudo na Lata e na Tampinha
A campanha “Eu ajudo na Lata e na
Tampinha” possui o objetivo de arrecadar
lacres de alumínio e tampinhas de plástico
para serem vendidos posteriormente. A
venda desses materiais possibilita a
compra de itens de mobilidade para
doações futuras e, desta forma, garantimos
também que tais itens não sejam
destinados ao aterro sanitário, áreas
urbanas ou outros locais do meio ambiente.
Campanhas de suprimentos sociais
Mantemos contínuas as campanhas de
doação de roupas, alimentos e demais
donativos que são repassados a fundos de
assistência social de nossas áreas de atuação.
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Outubro Ro
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Farmácia Solidária
Há décadas garantimos o destino de
medicamentos que são encaminhados por
nossos médicos cooperados, evitando o
descarte irregular em sacos de lixo, vasos
sanitários ou outras formas de contato com a
natureza. Com a arrecadação destes itens,
conseguimos realizar o repasse gratuito à
população e o tratamento adequado em caso
de medicamentos vencidos.

Farmácia Solidária
Há décadas garantimos o destino de
medicamentos que são encaminhados por
nossos médicos cooperados, evitando o
descarte irregular em sacos de lixo, vasos
sanitários ou outras formas de contato com a
natureza. Com a arrecadação destes itens,
Doação medicamentos diversos ao Município de
Americana/SP – Projeto
Farmácia Solidária
conseguimos realizar
o repasse
gratuito à
população e o tratamento adequado em caso
de medicamentos vencidos.
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Está chegando uma
vida nova!
Advinha?
Ela está
grávida!
Pois é, sabemos que uma notícia assim causa
uma série de emoções: medo, insegurança,
ansiedade, alegria e muito amor. Aqui na
Unimed, celebramos uma vida mesmo antes
dela chegar!
Tudo começa com o cuidado após o
diagnóstico, em que nossos médicos
especializados acompanham a gestante
durante seu momento de gestação. Além
disso, encontros e visitas ao nosso Espaço
Nascer deixam a futura mamãe e seus
familiares ainda mais confortáveis e seguros
com esse novo momento que estão vivendo.
São dezenas de profissionais
envolvidos de forma direta e
indireta para sanar dúvidas e
auxiliar tecnicamente para
que a chegada do novo
membro da família seja
repleta de boas lembranças e,
é claro, ocorra com muito
cuidado e carinho.
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Celebramos o nascimento
com vínculos efetivos com a
natureza!
Desde o momento do diagnóstico, a futura
mamãe já recebe o nosso convite e todas as
informações para participar do Programa
Vida Verde da Unimed, que realiza um evento
anual, aberto à comunidade e com convite
especial a todas as famílias que tiveram suas
crianças nascidas em nossa maternidade

Muito mais do que apenas plantar árvores,
o Vida Verde trabalha o ato do plantio, o
convívio com a natureza e a socialização das
famílias com o meio ambiente local. Tudo isso
em áreas de reflorestamento urbano com
acompanhamento técnico, seriedade e
manutenção pós-plantio. Os benefícios são
tantos... Vamos lá:
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Formação de voluntários
Realizamos internamente cursos para
formar cooperados e colaboradores nesta
prática, de forma a estarem habilitados a
trabalhar no dia da ação com esse pilar
transformador de ser voluntário.
Já somos
+ de 100
voluntários
formados
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Área para plantio
Todos os plantios são realizados em áreas
de reflorestamento (áreas que estão
degradadas e são pontos de APP - Área
de Preservação Permanente) em nossa
região de atuação em Americana, Nova
Odessa e/ou Santa Bárbara d´Oeste.

Convites
Para o evento, os convidados especiais
são os familiares de todos os bebês
nascidos em nossa maternidade durante
o ano, mas a participação é estendida à
comunidade.
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O plantio
Realizado em parceria com a Secretaria
de Meio Ambiente do município em que
o evento acontecerá, no plantio são
utilizadas técnicas que façam o desenho
mais próximo do ambiente natural de
uma floresta, já que as mudas são sempre
nativas de mata atlântica, por se tratar da
vegetação de nossa região: com
distanciamento padrão, mudas
desenvolvidas, rega, detenção de pragas e
manutenção até que as árvores atinjam a
idade adulta (após 2 anos do plantio).
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Pós-plantio
Nossa responsabilidade não para por aí,
viu? Após o evento também realizamos a
manutenção do terreno e das mudas por
cerca de dois anos, prazo em que
comumente a muda passa a estar 100%
adaptada ao local onde foi plantada,
considerada adulta e pronta para seu
desenvolvimento sozinha.
Ainda com a parceria da Secretaria de
Meio Ambiente do município, esse
processo é compreendido por visitas
programadas, limpeza, combate a pragas
e reposição de mudas que tenham
morrido no período.
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Os benefícios
não param por aí!
Quando falamos do plantio de uma árvore,
podemos citar diversos outros benefícios
vinculados a esse ato. Incluindo:
Promoção da Educação Ambiental
Sensibilização frente ao tema: meio
ambiente e responsabilidade
Formação e desenvolvimento de
trabalho voluntário
Sequestro natural e constante de CO²
Conservação do solo
Enriquecimento de ecossistema local
Recuperação de áreas degradadas
(reflorestamento)
Aumento da biodiversidade local
Aumento da umidade do ar
Ajuda no ciclo da chuva
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Proteção de nascente e curso d´água
(córrego, rio, lago...)
Filtragem natural da água da chuva
Florestamento e preservação de áreas
de preservação permanente

Aponte a câmera do seu celular
para este QR Code e saiba mais
sobre o Programa Vida Verde
da Unimed.
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Assuntos regulatórios
com responsabilidade
Sabemos da importância e realizamos um
trabalho com transparência e foco no
atendimento a leis e diretrizes nacionais e
locais. Por isso mantemos a gestão de
documentações e ações frente a órgãos
governamentais, tal como Cetesb
(Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo) para licenças e processos ambientais.
Gerenciamento de Resíduos
Aqui na Unimed realizamos o
acompanhamento de todos os tipos de
resíduo que é gerado. Desde o local onde ele
aparece até o momento de tratamento e
descarte final.
Além disso, realizamos visitas periódicas
em todos os fonecedores envolvidos neste
processo. Garantindo ao máximo a
segurança e tratamento correto para cada
tipo de resíduo gerado em nossas atividades.
Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos da Saúde – PGRSS
Todos os recursos da Unimed que realizam
atividades da área da saúde, atende ao Plano
de Gerencimaneto, um documento que
detalha toda a logística do resíduo deste
endereço a que se refere.
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Visita a fornecedores
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O novo sempre é
bem-vindo!
Uau, que bom que conseguiu acompanhar
nosso material!
O nosso pensamento está sempre voltado
aos objetivos e valores de nossa Cooperativa
e de acordo com as necessidades locais,
regionais, nacionais e mundiais, afinal, tudo
o que fazemos tem como consequência a
melhoria para a vida e sua diversidade.
A transformação faz parte do nosso sangue!
Saiba que sempre temos alguma ideia nova
para colocar em prática e, quando não
temos, alguém nos traz, por isso a mudança
faz parte do Desenvolvimento Sustentável e
está em nosso pilar de trabalho. Aliás, você
tem uma ideia boa por aí?
Fique à vontade para nos visitar e nos
ensinar algo novo.

28

Certificações e
Ferramentas de Gestão
da Sustentabilidade
Relatório gestão em padrão GRI (Global
Reporting Initiative) desde 2013 com
periodicidade anual

Operadora certificada com Selo Unimed
de Governança e Sustentabilidade

2020/2021

SELO HOSPITAL
UNIMED DE
SUSTENTABILIDADE

PRATA

Hospital Unimed Americana certificado
com Selo Unimed de Governança e
Sustentabilidade de Recursos Próprios
GHG Protocol – Calculadora de
Inventário de Gases de Efeito Estufa
(GEE)

DESENVOLVIMENTO COM

SUSTENTABILIDADE
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Santa Bárbara
d'Oeste e Americana

www.unimedsa.com.br

Desenvolvimento:
Área de Sustentabilidade
Sede Administrativa Unimed
Av. Brasil, 555 – Vila Medon - Americana/SP
sustentabilidade@unimedsa.com.br
(19) 3471.4250

