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“Esta é a Política de Sustentabilidade da Unimed
Costa do Descobrimento, que baseia-se na Política
Nacional de Sustentabilidade do Sistema Unimed. 

O documento é desenvolvido em cima de 3 pilares: Saúde
Social, Econômica e Ambiental. Serve para desenvolvermos
nosso negócio de forma sustentável, compromissado com a 

sociedade, focado na prevenção e promoção da saúde, visando 
promover e capacitar colaboradores e cooperados. 

Almejamos a  qualidade nos serviços prestados aos clientes, 
cumprindo com afinco os princípios de governança 

corporativa. Somos  parceiros da comunidade e buscamos
 fortalecer e contribuir para a mudança da realidade social, 

preservação  e conservação do meio ambiente e
visualização da cultura local.

“



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



Na implementação desta Política, a Unimed Costa do Descobrimento 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



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



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 

Saúde 

Consciente

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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