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Jeito de Cuidar Unimed não é:

✓ Projeto, é processo de mudança cultural

✓ Campanha, é propósito

✓ Somente  responsabilidade de quem atende diretamente o cliente, é 
responsabilidade de todos

✓ Mais um trabalho, faz parte do nosso trabalho

✓ Conceito, é alinhamento do corpo(processos) e alma (humano)



Sociedade

Estratégia

Processos

Infraestrutura

Liderança

Pessoas

Informação e 

Conhecimento

São pilares do Jeito de Cuidar Unimed



✓ Indicação de coordenador do processo

✓ Capacitação dos coordenadores

✓ Definição de diretor padrinho

✓ Reunião de sensibilização da diretoria executiva

✓ Formação de Grupo Integrador multidisciplinar

✓ Implementação – Diagnóstico e plano de trabalho

✓ Sustentação – Acompanhamento da evolução

✓ Monitoramento de melhorias e indicadores evolutivos

✓ Participação de grupos integradores regionais para compartilhamento de práticas e 

soluções sistêmicas

Como funciona?



Como saber  se temos Jeito de Cuidar?

✓ Clientes mais satisfeitos, de forma especial não percebendo a diferença no atendimento quando estiver 

em trânsito

✓ Cliente mencionando o cuidado como diferencial  em relação aos nossos concorrentes

✓ Redução de NIPs e reclamações

✓ Cooperados mais engajados

✓ Produtos de acordo com a necessidade do mercado

✓ Experiências positivas



SISTEMA UNIMED

13

CLIENTES

25%
70% GRANDE

55,7%

= 9.710,506

UNIMEDS

PARTICIPANTES

= 75

26% MÉDIO

15% PEQUENO

DISTRIBUIÇÃO

POR PORTE

Crescimento de + 10% ao ano

Impactar o maior número de clientes

Contribuir com o desenvolvimento das Unimeds menores

Ter representatividade em todos os Estados

Reaproximar o cliente por meio de experiências positivas

As Unimeds

Participantes

concentram:

DOS

Piloto 2018 2019

44

75

IMPACTO DO JEITO DE CUIDAR NO

ESTRATÉGIA

ADESÕES



IMPLEMENTAÇÃOO PROCESSO DE 

Para garantir a eficácia da mudança, este ano foi incluída

uma etapa de sensibilização das diretorias, que tem

resultado em maior engajamento da alta direção, na

liderança da evolução cultural.

Foram também realizadas:

4
preparando cerca de: 

70

25

11

líderes para a 
implementação

workshops de 
implementação

workshops de 
sustentação do processo

+

capacitações
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Projeto Abraçar

DESAFIO

Programa de promoção à saúde que presta suporte familiar

aos pais e a criança com Transtorno do Espectro Autista

EA*, fornecendo atendimento personalizado e humanizado

a pacientes com idade entre 2 e 8 anos, com o objetivo de

melhorar a qualidade de vida, por meio de um tratamento

baseado em evidências científicas.

O projeto oferece:

Linha de intervenção para tratamento: Análise do Compor-

tamento Aplicada - ABA* (Applied Behavior Analysis)

Equipe: Multidisciplinar, treinada para aplicar a 

intervenção ABA, supervisionada pelo analista de 

comportamento

Insatisfação do cliente com:

Escassez de profissionais especializados para atender o 

tratamento indicado pelos médicos

Aumento de gastos de coparticipação

Processos



Vídeo



Processos

Assistência Psicológica
aos clientes internados, 

familiares e equipe de saúde

DESAFIO

Este cuidado melhora a comunicação e visa amenizar o 

sofrimento decorrente do isolamento do paciente, e 

também as crises vivenciadas pelos familiares

Características da assistência:

Psicólogo ouve o paciente e a família e contribui para a 

ruptura do silêncio, facilitando a comunicação de 

assuntos difíceis, assim como possibilita que sejam feitos 

os acertos necessários

Acolhimento das pessoas em situação de dúvidas, 

tristeza e luto

Elevar a percepção de qualidade da assistência recebida 

durante todo o ciclo de vida do paciente.



Serviço de
Atenção Domiciliar

DESAFIO

É um serviço personalizado e gratuito, desenvolvido por

uma equipe multiprofissional, que preza pela qualidade

assistencial, com atendimento humanizado e contínuo

Para isso, a Unimed Ceará:

Integrou a equipe multiprofissional

Orientou e capacitou os cuidadores

Desenvolveu colaboradores para acolher as demandas de 

dúvidas e queixas dos usuários, familiares ou 

cuidadores, utilizando linguagem acessível

Promoveu espaços de cuidado e de trocas de 

experiências para cuidadores e familiares, além de criar 

momentos de descontração.

Aumentar qualidade de vida dos clientes, numa visão de 

cuidado holística, abrangendo todos os níveis de atenção Processos



Informação

e conheci-

mento

Pedido Eletrônico
O pedido eletrônico é uma funcionalidade do sistema de

autorização, que estabelece uma comunicação direta

entre a rede credenciada e a Unimed, possibilitando o

envio da guia autorizada para o e-mail do beneficiário,

sem a interlocução do cliente.

Características da implementação:

Conquista do comprometimento da alta gestão

Integração dos setores envolvido no processo de 

solicitação, regulação e autorização

Comunicação e engajamento dos cooperados, 

responsáveis técnicos e atendentes dos prestadores 

credenciados e colaboradores da Central de Autorização

DESAFIO
Aumentar a agilidade de atendimento aos clientes, 

desburocratizando processos, com uso da tecnologia.



Sociedade

Amor em mechas

DESAFIO

A ação Amor em Mechas da Unimed Sobral tem por

objetivo motivar mulheres a doarem seus cabelos a

pessoas em tratamento quimioterápico ou com alopecia,

aumentando a autoestima e influenciando positivamente

o tratamento

Características da ação:

Trimestralmente são doados cerca de 10kg de cabelo em 

urnas disponibilizadas na Unimed e em salões parceiros

As mechas são transformadas em perucas, por meio de 

uma ONG e distribuídas em Kits do Amor no evento Amor 

em Ação

Gerar vínculos entre a sociedade e a marca Unimed, 

por meio do compartilhamento de valores e contribuir 

com o bem-estar da comunidade local



Sentindo o

Jeito de Cuidar

DESAFIO

Ação da Unimed Grande Florianópolis junto à liderança,

teve como objetivo a sensibilização de líderes para o

propósito do cuidar e a apresentação das 5

competências do Jeito de Cuidar.

Características da ação:

Familiares escreveram cartas falando sobre o jeito de 

cuidar de cada líder, entregues após a apresentação das 

competências do Jeito de Cuidar Unimed

Influenciar o líder para a mudança cultural:

Resgatar o significado do trabalho na Unimed

Humanizar as relações dos líderes com seus pares e entre 

líder e equipe, impactando positivamente o clima 

organizacional

Liderança



Vídeo



Pessoas

DesenvolvendoPessoas

DESAFIO
Desenvolver e engajar os colaboradores para o Jeito 

de Cuidar e para as competências organizacionais

A Unimed Pato Branco desenvolveu um amplo ciclo de

treinamentos para todas as áreas da cooperativa, em

especial, para colaboradores de atendimento.

Ações desenvolvidas:

Encontro com as equipes de atendimento para troca de 

experiências sobre os clientes Unimed

Dinâmicas de conscientização para combater redes de 

rumores e valorização dos colegas de trabalho

Teatro demonstrando as diversas formas de atender

Palestra abordando comportamentos automáticos que 

adotamos no dia a dia

Palestra com o tema cliente 3.0 e a humanização do 

atendimento

Palestra sobre inteligência emocional e foco em 

resultado

Palestra motivacional: É preciso saber viver



Nova

Unidade de Negócios

DESAFIO
Melhorar a estrutura física para o meio ambiente e 

bem-estar do colaborador e para aumento da 

carteira

Com o olhar do Jeito de Cuidar, a Unimed Salto/Itu está 

evoluindo a sua infraestrutura com:

Investimento na aquisição de um novo data center

Retrofit de recursos próprios

Atualização tecnológica do sistema Tasy

Construção de um novo hospital que traga mais conforto 

e qualidade ao cliente

Infra-

estrutura



Informação e 
Transparência

DESAFIO

Baseado em pesquisa de satisfação com o cooperado, a

Unimed Salto/Itu, adotou práticas de gestão e ações que

contribuem com o engajamento e satisfação do médico

com a cooperativa.

O relacionamento envolve:

Programa de integração dos médicos cooperados

Disponibilização de informações sobre a cooperativa no 

aplicativo voltado aos cooperados 

Envio da DRE, preparando os médicos para as 

assembleias

Programa de visitação de agentes de relacionamento 

com cooperados

Aumentar o nível de satisfação do cooperado com a 

Singular

Informação

e conheci-

mento



Estratégia

Mapa Estratégicoo

DESAFIO

A Unimed João Pessoa revisou seu planejamento estra-

tégico colocando o cliente e o cooperado no centro do

negócio e trabalhou os direcionadores estratégicos para

que endossassem o Jeito de Cuidar

Características da ação:

Revisão do planejamento estratégico

Revisão dos indicadores

Disseminação para toda a cooperativa, por meio de 

vídeos, intranet, eventos e treinamentos

Direcionar toda a cooperativa para a mudança organi-

zacional proposta pelo Jeito de Cuidar, colocando o

cliente no centro da estratégia



Vídeo



Cuidado que se recebe, 
bem-estar que se compartilha

DESAFIO

Ação da Unimed Curitiba, que visava apresentar o Jeito

de Cuidar a seus dirigentes, impactando-os positiva-

mente e de forma inesperada para o processo de

mudança de cultura.

Características da ação:

Gravação de vídeos com os filhos dos dirigentes, falando 

sobre a sua admiração e seu jeito de cuidar

Entrega de porta-retratos com fotos da família e arte do 

Jeito de Cuidar

Sensibilizar a diretoria para o Jeito de Cuidar:

Garantir o apoio para a condução do processo de trans-

formação, mobilizando os demais líderes da cooperativa

e viabilizando as ações geradas pelos grupos

Liderança



Processos

Relatório de Gestão
e Sustentabilidade 2019

DESAFIO

O Relatório de Gestão e Sustentabilidade da Unimed

Porto Alegre, demonstra de forma integrada , que toda a

cooperativa está alinhada ao propósito do Cuidar

Características do relatório:

O Jeito de Cuidar dá significado a estratégia e atuação 

da cooperativa, marcando toda a apresentação do 

relatório e sua construção

Participação de representantes de públicos estratégicos 

da cooperativa, apresentando um resultado mais 

sistêmico

Exercer a transparência, demonstrando o conjunto de

atuação da Unimed Porto Alegre, refletindo sua

estrutura e recursos próprios utilizados para a entrega

de seus produtos e serviços



Obrigada!
Maike Mohr

Gerência de Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade
jeitodecuidar@unimed.coop.br

Rodolfo C. M. Garcia Maritano
Superintendência Executiva

Darival Bringel de Olinda
Diretor de Desenvolvimento de Mercado


