


Para a Unimed Cascavel, cooperativa de trabalho médico que desenvolve planejamen-
to estratégico, o compromisso com a sustentabilidade é inerente ao negócio. Esse 
posicionamento está em nossa visão e missão.

Visão 
“Ser uma operadora de grande porte sustentável que promove saúde e bem-estar 
com integralidade, referência em soluções de saúde preventiva e processos de inova-
ção, aumentando o resultado e a satisfação de cooperados, colaboradores e clientes 
até 2022”.

Missão
“Valorizar o trabalho médico, promovendo soluções em saúde preventiva e curativa, 
com atendimento humanizado, responsável e resolutivo em um sistema cooperativo 
inovador e sustentável”.

É com esse entendimento que a atual política visa consolidar princípios para a gestão 
e a atuação da cooperativa em busca do desenvolvimento sustentável, promover o 
alinhamento de direção, delimitar as atividades e tomada de decisões, além de pautar 
o relacionamento com todos os stakeholders.
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• Disseminar, por meio de ações e projetos, a missão e os valores da 
cooperativa, na busca pela contribuição ao desenvolvimento susten-
tável;

• Promover o alinhamento interno e junto aos parceiros de negócios 
com relação ao posicionamento da cooperativa em relação à susten-
tabilidade;

• Apoiar a tomada de decisões que possam contribuir para a conquista 

da visão cooperativa. 

Objetivos
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Na busca por uma atuação alinhada à Sustentabilidade e que 
permita o alcance da visão corporativa, as diretrizes foram de-
senvolvidas para contribuir com os três pilares principais e 
globais da sustentabilidade: social, econômica e ambientais. E dentro desses pilares 
os stakeholders diretamente envolvidos e priorizados em nossa atuação de mercado 
são: médicos cooperados, colaboradores, clientes pessoa física e jurídica, fornecedo-
res, prestadores, comunidade, governo, sociedade e meio ambiente.

Neste contexto, as seguintes diretrizes definidas e aprovadas pela alta gestão da Uni-
med Cascavel são: 

• Atuar para gerar valor a todos os stakeholders da cooperativa;

• Buscar incorporar continuamente nas atividades e processos as práticas que pro-
movam o desenvolvimento sustentável nos pilares sociais, econômico e ambiental;

• Contribuir para promover o diálogo ético e transparente em todas as relações;

• Conscientizar e engajar os colaboradores e parceiros de negócios com relação ao 
papel da sustentabilidade para a perenidade da cooperativa;

• Valorizar oportunidades de negócios que possam contribuir para o desenvolvimen-
to sustentável;

• Integrar iniciativas públicas, assumindo compromissos com questões relevantes ao 
negócio da cooperativa;

• Cooperar com outras organizações em iniciativas que visem encontrar soluções 
para desafios comuns e que contribuam para o desenvolvimento de pessoas e da 
sociedade;

• Estimular o voluntariado, incentivando principalmente colaboradores e cooperados;

• Incentivar o desenvolvimento dos princípios do cooperativismo;

• Minimizar os impactos socioambientais das nossas operações;

• Estimular a inovação entre todos os públicos de relacionamento;

• Adotar modelo de governança corporativa na condução das práticas da alta gestão;

• Divulgar publicamente políticas de sustentabilidade adotadas pela cooperativa, 
bem como comunicar periodicamente a evolução de práticas que contribuam para o 
alcance de sua visão.

Diretrizes
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As ferramentas pensadas para medir a política de sustentabilidade estão atreladas 
a uma perspectiva sistêmica e são reconhecidas por possibilitar e contribuir com o 
fortalecimento da sustentabilidade, sendo:

• Selo de Governança e Sustentabilidade – Unimed do Brasil;
• Indicadores Ethos;
• Resultados estratégicos;
• Relatório de gestão e sustentabilidade – Global Reporting Initiative.

UNIMED DO BRASIL. Política Nacional de Sustentabilidade.
Disponível em http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=49146&cd_se-
cao=67921

ONU - Organização das Nações Unidas. Pacto Global rede Brasil. 
Acessível em http://www.pactoglobal.org.br/

INSTITUTO ETHOS - Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção.
http://www3.ethos.org.br/conteudo/projetos/integridade/pacto-empresarial-pela-
-integridade-e-contra-acorrupcao/#.V_z3b_krLZ4

ONU - Organização das Nações Unidas. Pacto Global rede Brasil. 
Acessível em http://www.pactoglobal.org.br/

ONU - Organização das Nações Unidas. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Acessível em http://www.unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel

OCB – Organização das Cooperativas Brasileira. 
Acessível em http://www.ocb.org.br/

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. 
Acessível em www.ibgc.org.br
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