


As empresas são resultados 
de pessoas.
São as pessoas que fazem as 
organizações prosperar.



O mercado está cada 
vez mais 
competitivo e um 
movimento está 
transformando o 
olhar das 
organizações para 
competências.



O que nos 
diferencia? 



Existe uma razão, 
um propósito do 
jeito de cuidar, 
mas para a 
mudança só 
acontece no dia a 
dia, no jeito em 
que fazemos as 
coisas.

A cultura 
organizacional é 
um sistema de 
valores 
compartilhados 
pelos seus 
membros, em 
todos os níveis.

É o que 
diferencia uma 

organização 
das demais. 

É preciso ser e 
não apenas 

parecer!



E o nosso propósito é 
cuidar do bem-estar e 
da saúde das pessoas 

E PARA INSPIRAR AS PESSOAS A AGIR É PRECISO 
PRIMEIRAMENTE ENTENDER O PORQUÊ, SUA 

RAZÃO DE ESTAREM ALI



Então nos 
questionamos 
sobre as nossas 
competências?

Elas são capazes de inspirar e motivar as pessoas?

Elas são baseadas em valores sólidos que 

representam a essência do negócio?

Aparecem em cada atitude e permeiam todos os 

processos da empresa?

Poderão sobreviver às novas gerações da força de 

trabalho?



E nos perguntamos:
Como as atividades 
que realizamos no  

dia a dia contribuem 
para fortalecer nosso 

PROPÓSITO DO 
CUIDAR?

E NA PRÁTICA?



Emergimos na cocriação das 
competências do jeito de cuidar.

CONSTRUÇÃO Então nos questionamos sobre nosso 
modelo atual 

Comitê Nacional de Gestão de Pessoas

Grupo Integrador

As competências não 
expressavam o Jeito de 

Cuidar

Unimeds  
desenvolvem 
suas próprias 
competências 

do Jeito de 
Cuidar 

40h de trabalho

5 áreas envolvidas

4 reuniões de validações

45 pessoas envolvidas



E nos unimos para definir as competências 
essências do Jeito de Cuidar Unimed. 



ESSENCIAL

s.m. fundamental; o que é imprescindível; o 
que não pode ser deixado de lado ou 
ignorado 

Dicio.com.br



3 TIPOS DE
COMPETÊNCIAS

ESSENCIAIS

ESPECÍFICAS 
DA UNIMED

LÍDERES









CORPO ALMA



Vamos fortalecer o nosso DNA e 
contagiar as pessoas com a 

nossa essência

Nosso Jeito de Cuidar 




