


1

Palavra do Presidente

Valores organizacionais

Diretoria Executiva

Responsabilidade Social

Indicadores e diretrizes

Principais referências

Reconhecimentos

2

7

8

10

15

43

60

Sumário



O lançamento da Política de Responsabilidade 
Socioambiental é mais um grande marco na 
história da Unimed Jundiaí, que desde 2001 
pratica ações socialmente responsáveis, mas 
que agora estarão publicamente firmadas com a 
comunidade de nossa região.

Este livro é o resultado do comprometimento 
deste Conselho de Administração, que por 
entender a importância da Política aprovou, 
juntamente com nossos mais de 400 cooperados, 
a inclusão da Responsabilidade Socioambiental 
em nosso Estatuto Social, bem como a elaboração 
deste trabalho.

A nossa Política é constituída de ações que 
buscarão ampliar as atividades voltadas à 
comunidade, consolidando o trabalho já 
desenvolvido, pois como agente transformador, 
nós nos orgulhamos muito em fazer parte de 
uma Cooperativa que estende sua atuação 
além dos clientes, cooperados e colaboradores, 
contribuindo para amenizar as desigualdades 
sociais e para a preservação de recursos naturais.

Esta Política proporcionará o trabalho conjunto 
entre a Unimed Jundiaí, seus cooperados, 
colaboradores, clientes, fornecedores e 
comunidade em busca do desenvolvimento 
sustentável de nosso entorno, com diretrizes 
pautadas na saúde, educação, preservação e, 
sobretudo, na ética cooperativista.

Paulo Alencar da Silva
Diretor Presidente
Unimed Jundiaí

Palavra
do Presidente 
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MissÃo
“Enquanto cooperativa da área de Saúde, proporcionar aos nossos 
clientes excelência nos atendimentos, promovendo qualidade de vida, 
por meio de ações preventivas e curativas. Remunerar condignamente 
o profissional médico, os demais profissionais envolvidos no 
atendimento e na gestão, aprimorando as condições de trabalho, 
valorizando os relacionamentos interpessoais, institucionais e sociais.”

valores
1 - Transparência total da gestão;
2 - Administração voltada ao médico cooperado e ao cliente;
3 - Decisões com foco em nossa natureza cooperativa;
4 - Valorização dos colaboradores;
5 - Participação efetiva para melhoria de todo o Sistema Unimed;
6 - Relação leal e participativa com os serviços credenciados;
7 - Forte presença social em nossa comunidade;
8 - Cumprimento irrestrito dos preceitos legais;
9 - Difusão do Intercooperativismo.

neGÓCio
Saúde, qualidade de vida e respeito socioambiental.

PolÍtiCa de QUalidade
Proporcionar aos clientes excelência nos atendimentos por meio 
do aprimoramento dos processos, qualificação de nossas equipes e 
comprometimento de todos os envolvidos.
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Primazia da Ética
As relações com os diversos membros da sociedade são fundamentadas, pela 
Unimed Jundiaí, no respeito ao indivíduo, à natureza, à cidadania, de forma a 

criar um ambiente íntegro e favorável ao desenvolvimento de todos.

Satisfação do Cooperado
Remunerar condignamente o profissional médico, por meio de uma gestão 

profissionalizada e de investimentos que buscam o desenvolvimento de nossa 
Cooperativa e conseqüente melhoria nas condições de trabalho, eliminando 

os intermediários da relação medico-paciente (beneficiário). Fortalecer 
diariamente os princípios cooperativistas rumo ao sucesso individual e de 

nossa organização. 

Valorização dos Colaboradores
Proporcionar tratamento justo, igualitário e digno por meio de ações que 

valorizam e desenvolvem as competências individuais.

Compromisso com o Cliente
Serviços focados na saúde e qualidade de vida, com ações curativas e de 

promoção de saúde desenvolvidas pelos melhores profissionais do mercado e 
com suporte da mais alta tecnologia disponível.

Integridade
A Unimed Jundiaí, enquanto cooperativa, tem total responsabilidade com 

pessoas, e por isso estabelece relacionamento pautado na moral, honestidade, 
imparcialidade, respeito ao indivíduo e à natureza, de forma a garantir sucesso 

na condução dos negócios e nas demais atividades desenvolvidas.

valores orGaniZaCionais
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DIRETORIA EXECUTIVA

Dr. Paulo Alencar da Silva
Diretor Presidente

Dr. Antonio Carlos de Albuquerque (2006/2007)
Diretor Administrativo Financeiro

Dr. Caio Marcelo Taloni Ferrari (2008/2009)
Diretor Administrativo Financeiro

Dr. Carlos Augusto Marino Nascimento
Diretor Comercial e de Planejamento

Dra. Maria Cristina Ramos de Stefano
Diretora de Médicos Cooperados

Dr. Wellington Miranda Cruz
Diretor de Serviços Credenciados

ConselHo de adMinistraÇÃo
Gestão: 2006 a 2009
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UNIMED JUNDIAÍ

Conselho Administrativo (2006 a 2009)

Dra. Cecília Maria Mingone Cordeiro
Dr. Celso Del Bianco
Dr. César Mussi Júnior
Dr. Cláudio Ciari
Dr. José Carlos Faraone
Dr. Paulo Carvalho Portela
Dr. Vasco Antonio Crivelaro

Conselho Fiscal (2006 a 2009)

Dr. Ademar dos Santos Júnior (2008-2009)
Dr. Antonio Alves de Almeida Júnior (2008-2009)
Dr. Ariovaldo Troijo (2006-2007)
Dr. Edílson Madureira Reis (2007-2008 / 2008-2009)
Dr. Edson Dona Scagnolatto (2007-2008)
Dr. José Francisco Júnior (2006-2007)
Dr. Marcos Antonio Tebet (2008-2009)
Dr. Marcos da Silva Lopes (2006-2007)
Dr. Milton de Campos (2007-2008)
Dr. Nelson Yosiharu Fujita (2007-2008)
Dr. Nilton Jesus Fernandes (2007-2008 / 2008-2009)
Dr. Reinaldo Vargas Bastos de Miranda (2006-2007)
Dr. Willie Ciesilski (2006-2007)
Dra. Déa Teresa de A. T. M. Rodrigues (2006-2007 / 2007-2008)
Dra. Regina Kikue Mizutani (2008-2009)

Conselho Técnico

Dr. Ayrton Cássio Fratezi
Dr. Geraldo José Mariano de Barros
Dr. Marco Antônio Herculano
Dr. Paulo Alves Junqueira
Dr. Valdecir Finardi
Dr. Wagner Pasqualino

Superintendente

Marcio Luiz Montanaro

Gerentes

Luciana Zabot
Gislene de Fátima Benatti Fioresi
Patrícia de Oliveira Ito

Consultores

Agnaldo Leonel
Álvaro César Vieira de Oliveira
Márcio Vinícius Balzan
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• Valores, Transparência e Governança;
• Público Interno;
• Comunidade;
• Meio Ambiente;
• Clientes / Consumidores;
• Fornecedores;
• Governo e Sociedade.

ConCeito de
resPonsaBilidade soCial
“Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela 
relação ética e transparente da cooperativa com todos os públicos com os quais 
se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o 
desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e 
culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução 
das desigualdades sociais.”

Fonte: Instituto Ethos

 

resPonsaBilidade
soCioaMBiental Para
a UniMed JUndiaÍ
Para a Unimed Jundiaí, a Responsabilidade Socioambiental está pautada nos 
princípios cooperativistas, fazendo da Cooperativa um agente transformador. É 
a ferramenta que possibilita a sua atuação na comunidade onde está inserida, 
contribuindo com a diminuição das desigualdades sociais e com a preservação do 
meio ambiente, sem deixar de ser um instrumento econômico para seus associados.

Esta Política está fundamentada em 7 temas principais:
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1. Adesão e desligamento voluntário
As cooperativas são organizações voluntárias, 
abertas a todas as pessoas aptas a utilizar 
os seus serviços, sem discriminação de sexo, 
classe, raça, política e religião.

2. Gestão democrática pelos membros
Os membros controlam a Cooperativa e 
participam ativamente da formulação das 
políticas e da tomada de decisões. Os eleitos 
como representantes dos demais membros são 
responsáveis perante estes.

3. Participação econômica dos membros
Os cooperados contribuem equitativamente 
para o capital e controlam-no 
democraticamente. Parte desse capital é 
propriedade comum da Cooperativa. Os 
membros recebem, habitualmente, uma 
remuneração limitada ao capital integralizado, 
como condição de sua adesão. Os excedentes 
destinam-se a uma ou mais das seguintes 
finalidades: a) desenvolvimento das suas 
cooperativas, eventualmente através da criação 
de reservas, parte das quais, pelo menos, 
será indivisível; b) benefício aos membros 
na proporção das suas transações com a 
Cooperativa; c) apoio a outras atividades 
aprovadas pelos membros.

Democracia, igualdade, eqüidade, solidariedade, ética,transparência e 
responsabilidade socioambiental.

4. Autonomia e independência 
Se a Cooperativa firma acordo com outras 
organizações, incluindo instituições públicas, 
ou recorre ao capital externo, deve fazê-lo 
em condições que assegurem o controle 
democrático pelos seus membros e que 
mantenham a autonomia da Cooperativa.

5. Educação, formação e informação
As cooperativas promovem a educação e a 
formação de seus membros, de representantes 
eleitos e de trabalhadores. Informam o público 
em geral, particularmente os jovens e líderes 
de opinião, sobre a natureza e as vantagens da 
cooperação.

6. Cooperação entre cooperativas
É lema das cooperativas, para dar força 
ao movimento cooperativista, atuarem 
em conjunto, por intermédio de suas 
representações locais, regionais, nacionais e 
internacionais. Tudo isso para dar força ao 
movimento cooperativista.

7. Interesse pela comunidade
As cooperativas devem trabalhar para 
o desenvolvimento sustentável das suas 
comunidades, aprovando políticas sociais 
junto a seus membros.

valores orGaniZaCionais

PRINCÍPIOS

São sete os princípios estabelecidos no século XIX e que norteiam até hoje as atividades 
da Unimed Jundiaí e das demais cooperativas do mundo:

>>
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oBJetivos
- Gerenciar os impactos sociais e ambientais de nosso negócio;
- Aprimorar continuamente os processos internos, melhorando o ambiente de trabalho para 
cooperados e colaboradores e promovendo ações que resultem em qualidade de vida e saúde;
- Fortalecer o relacionamento íntegro e transparente estabelecido ao longo dos anos entre a 
Unimed Jundiaí e a comunidade (fornecedores, clientes, governo, etc.) onde está inserida;
- Monitorar e ampliar as ações na área de Responsabilidade Socioambiental. A Unimed 
Jundiaí, como agente de transformação, visa, com esta política, continuar contribuindo com a 
diminuição das desigualdades sociais e com a preservação do meio ambiente.

 

PÚBliCo-alvo
Todos que interagem com a Unimed Jundiaí: 
público interno (cooperados, colaboradores), 
comunidade, clientes, fornecedores, governo e 
sociedade civil.
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indiCadores e 
diretriZes
Seguindo o principal objetivo desta Política, 
que é gerenciar os impactos sociais e 
ambientais de nosso negócio amenizando as 
diferenças e protegendo o meio ambiente, 
a Unimed Jundiaí estabelece nas próximas 
páginas o eixo norteador de suas ações até 
o ano de 2014. O prazo de 5 a 10 anos, 
entende-se necessário para maturação 
de uma Política de Responsabilidade 
Socioambiental.

A criação desta Política foi a ferramenta 
encontrada pela Unimed Jundiaí para 
tornar as ações desenvolvidas pela área de 
Responsabilidade Social, desde 2001, além 
dos novos objetivos, conhecidos por toda a 
sociedade de forma íntegra e transparente. 

Nas próximas páginas estão traçadas metas 
e indicadores dentro de um cronograma 
predefinido, mas por serem de médio 
e longo prazo  é imprescindível que 
sejam reavaliados como instrumento de 
aprendizagem e atualização.

>>
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valores, transParÊnCia e 
GovernanÇa

Auto-regulação da conduta

Indicadores

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

COMPROMISSOS ÉTICOS

Criar Comitê para Elaboração do 
Código de Conduta Profissional, com 
representatividade nas diversas áreas 
da cooperativa.

Outubro 2008

Participar da elaboração e aderir 
ao Código de Conduta do Sistema 
Unimed.

Existente

Validar o código através de consulta 
a todos os colaboradores. Agosto 2008

Distribuir código de conduta a todos 
os colaboradores, que devem assinar 
termo atestando que estão cientes 
do conteúdo do documento.

Novembro 2008

Promover reavaliação periódica do 
código. Abril 2009

Desenvolver sistema de gestão em 
responsabilidade socioambiental 
composto de: manual de processos 
de RS, política, código de conduta, 
balanço e relatório social.

Janeiro 2009

Reformular indicadores dos projetos 
desenvolvidos. Fevereiro 2008
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COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

ENRAIZAMENTO NA 
CULTURA ORGANIZACIONAL

Desenvolver ações sistemáticas 
para disseminação dos valores da 
cooperativa e preceitos do código de 
conduta para todos os colaboradores, 
cooperados, prestadores de serviços, 
fornecedores e demais indivíduos da 
cadeia de relacionamento.

Maio 2009

Criar canais internos para estimular 
a participação dos colaboradores na 
revisão e monitoramento do código.

Janeiro 2009

Realizar pesquisa de clima organiza-
cional periodicamente, abrangendo 
questões relativas ao código.

Agosto 2009

Criar e difundir mecanismos para 
lidar com denúncias e resoluções de 
conflitos relacionados ao desrespeito 
ao código.

Novembro 2008

Estimular a adequação de fornece-
dores e parceiros aos preceitos do 
código de conduta.

Agosto 2009

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

Incluir o conceito de responsabili-
dade social na missão, visão e estatu-
tos da cooperativa.

Dezembro 2008

Intensificar a disseminação dos va-
lores e princípios do cooperativismo 
a todos os indivíduos da cadeia de 
relacionamento.

Agosto 2008

Criar mecanismos para avaliação 
periódica da alta gestão da coopera-
tiva (diretoria).

Dezembro 2012

Promover treinamentos em gestão 
cooperativista para colaboradores e 
cooperados.

Dezembro 2008

Aderir ao Pacto Global da ONU. Novembro 2008
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Relações transparentes com a sociedade

Indicadores

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

DIÁLOGO COM AS PARTES 
INTERESSADAS
(cadeia de relacionamento) 

Criar Ouvidoria Geral Existente

Mapear as partes interessadas no 
negócio identificando seus atribu-
tos, expectativas e relação com a 
cooperativa.

Março 2009

Criar indicadores de desempenho 
do relacionamento com a cadeia de 
contatos.

Abril 2009

Iniciar processo para adequação 
à norma AA1000 (Accountability 
1000).

Janeiro 2012

Criar Comitê com participação de 
representantes de toda a cadeia de 
relacionamentos para discutir práti-
cas que os afetem.

Maio 2009
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COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

RELAÇÕES COM A
CONCORRÊNCIA

Divulgar publicamente, e com 
freqüência, seus princípios em rela-
ção à concorrência e contra práticas 
mercadológicas desleais (formação 
de trustes e cartéis, fraude em 
licitações, sonegação fiscal, pirataria, 
contrabando, espionagem empre-
sarial, etc.), ressaltando a busca de 
padrões sempre mais elevados nessa 
relação.

Novembro 2008

Participar de fóruns de discussão 
para estimular a disseminação das 
práticas de concorrência leal.

Dezembro 2008

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

BALANÇO SOCIAL

Elaborar balanço social no modelo 
Ibase, envolvendo no processo os 
principais indivíduos da cadeia de 
relacionamento da cooperativa e 
incluindo informações sobre resulta-
dos desfavoráveis, desafios e metas 
para o próximo período.

Fevereiro 2009

Publicar balanço social em jornal 
de grande circulação, bem como 
disponibilizá-lo em nosso site.

Março 2009

Distribuir balanço social para os 
principais stakeholders. Maio 2009

Desenvolver ações para disseminar 
o conteúdo do balanço social junto 
a colaboradores e cooperados, res-
saltando a importância dos indica-
dores.

Dezembro 2008

Utilizar dados coletados no balanço 
social no planejamento estratégico 
da cooperativa.

Dezembro 2008
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PÚBliCo interno

Diálogo e participação

Indicadores

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

RELAÇÃO COM SINDICATOS 
(colaboradores)

Fortalecer canal de comunicação 
com o sindicato da categoria. Existente

Disponibilizar todas as informações 
sobre direitos e deveres da categoria, 
tais como dissídio, contribuições 
sindicais, acordo coletivo, etc.

Existente

Estimular a atuação do sindicato dos 
colaboradores da cooperativa no 
ambiente de trabalho.

Existente

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

GESTÃO PARTICIPATIVA 

Desenvolver atividades de educação 
cooperativista, visando disseminar os 
conceitos do cooperativismo,
promover maior conhecimento do 
cooperado em relação à cooperativa e 
estimular sua participação no desen-
volvimento e gestão da organização.

Existente

Instituir treinamento constante – 
aberto a todos os níveis – em gestão 
empresarial, com ênfase nos proces-
sos internos.

Existente

Criar mecanismos para permitir a 
participação de representantes dos 
colaboradores no planejamento 
estratégico, bem como oferecer 
treinamento necessário para que 
desempenhem este papel com 
eficiência.

Novembro 2009

Criar banco de idéias e reconhecer 
as sugestões dos empregados para a 
melhoria dos processos internos.

Dezembro 2008
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Respeito ao indivíduo

Indicadores

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

COMPROMISSO COM O 
FUTURO DAS CRIANÇAS 

Fortalecer parcerias existentes e 
identificar outras oportunidades de 
atuação voltadas para crianças e 
adolescentes da nossa comunidade.

Existente

Aderir à Fundação Abrinq. Existente

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

COMPROMISSO COM 
O DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL 

Fortalecer programa de contratação 
de menores aprendizes e estagiários 
de nível médio.

Existente

Criar programa para desenvolvi-
mento dos menores aprendizes e 
estagiários de nível médio, estimu-
lando suas competências técnicas e 
psicossociais (cidadania, esportes, 
artes, etc.).

Existente
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COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

VALORIZAÇÃO DA 
DIVERSIDADE

Desenvolver campanhas de valorização 
da diversidade voltadas para os princi-
pais indivíduos da cadeia de relaciona-
mento e em especial para os gestores 
da cooperativa, incluindo orientações 
sobre forma de interagir com grupos 
usualmente discriminados.

Maio 2009

Criar mecanismos para alcançar 
índices mínimos estabelecidos por lei 
para os portadores de deficiência ou 
redução de mobilidade.

Março 2009

Desenvolver política para contrata-
ção de indivíduos com idade supe-
rior a 45 anos ou desempregados há 
mais de dois anos.

Janeiro 2009

Oferecer flexibilidade de horário 
para homens e mulheres com filhos 
menores de seis anos.

Existente

Adquirir certificação SA 8000 (Social 
Accountability 8000). Janeiro 2014

Participar do processo para se adequar 
a NBR 16001 (Norma Brasileira de 
Responsabilidade Social).

Janeiro 2010

Realizar censo para identificar 
quantidade de cooperados e colabo-
radores negros e portadores de defi-
ciência ou redução de mobilidade.

Dezembro 2008

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

COMPROMISSO COM A 
EQÜIDADE RACIAL 

Adotar normas escritas de não-
discriminação (de raça, gênero, 
idade, religião e orientação sexual), 
para regular processos de admissão, 
promoção, treinamento e demissão e, 
ainda, para orientar sobre encaminha-
mento de eventuais denúncias.

Dezembro 2008

Estabelecer normas e processos para 
combater o assédio sexual e moral, 
divulgá-los sistematicamente e 
criar estrutura formal e neutra para 
denúncias e apuração de fatos.

Dezembro 2008



23

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

COMPROMISSO COM A 
EQÜIDADE DE GÊNERO 

Adotar normas escritas de não-
discriminação (de raça, gênero, 
idade, religião e orientação sexual) 
para regular processos de admissão, 
promoção, treinamento e demissão e 
ainda para orientar sobre encaminha-
mento de eventuais denúncias.

Dezembro 2008

Estabelecer normas e processos para 
combater o assédio sexual e moral, 
divulgá-los sistematicamente e 
criar estrutura formal e neutra para 
denúncias e apuração de fatos.

Dezembro 2008

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

RELAÇÃO COM 
TRABALHADORES 
TERCEIRIZADOS 

Integrar todos os trabalhadores 
terceirizados aos programas de 
capacitação profissional e desenvol-
vimento pessoal.

Janeiro 2010

Intensificar política de integração 
dos trabalhadores terceirizados com 
a cultura, valores, princípios e código 
de conduta da cooperativa.

Janeiro 2009

Não exceder o percentual de 15% 
(quinze por cento) de trabalhadores 
terceirizados em relação ao total de 
contratados (obs: indicadores das 
entidades ligadas à responsabilidade 
consideram que o percentual deve 
ser =>20%).

Janeiro 2009

Monitorar o cumprimento da legisla-
ção trabalhista com os fornecedores 
de mão-de-obra terceirizada, assim 
como negociar para que os salários 
pagos sejam compatíveis com as 
médias de mercado.

Agosto 2009
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COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

POLÍTICA DE 
REMUNERAÇÃO, 
BENEFÍCIOS E CARREIRA 

Disseminar plano de carreira e os 
benefícios sistematicamente, na 
ambientação de novos empregados, 
através dos canais de comunicação 
interna e em treinamentos periódi-
cos.

Abril 2009

Criar mecanismo de participação nos 
resultados da cooperativa orientados 
por elementos de sustentabilidade 
tais como: êxitos de médio e longo 
prazos, alcance de metas e avaliação 
de desempenho.

Existente

Criar Comitê de Carreira, com repre-
sentatividade nas diversas áreas, para 
avaliação periódica da pontuação dos 
cargos e participação na formulação 
de políticas de remuneração, benefí-
cios, desenvolvimento profissional e 
mobilidade interna.

Novembro 2009

Realizar pesquisas periódicas para 
medir a satisfação dos empregados 
quanto à política de remuneração 
e benefícios, abrindo espaço para 
sugestões e críticas.

Abril 2009

Trabalho decente

Indicadores
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COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

CUIDADOS COM SAÚDE, 
SEGURANÇA E CONDIÇÕES 
DE TRABALHO

Mapear o perfil dos colaboradores 
através de pesquisas, visando iden-
tificar suas necessidades e oportu-
nidades de atuação para melhorar a 
sua qualidade de vida.

Abril 2009

Intensificar realização de campanhas 
de conscientização sistemáticas para 
promoção de hábitos saudáveis.

Existente

Fortalecer o programa de geren-
ciamento de saúde voltado para o 
público interno.

Existente

Oferecer programas de prevenção 
e tratamento para dependência de 
drogas, fumo ou álcool.

Janeiro 2009

Desenvolver programa de combate 
ao estresse para os colaboradores, 
especialmente quando desempenha-
rem funções inerentemente estres-
santes (agentes de atendimento, 
operadores de Contact Center, 
executivos, etc.).

Março 2009

Criar programa específico para a 
saúde da mulher, com ênfase nas 
questões relacionadas à materni-
dade.

Existente

Fortalecer programa de ginástica 
laboral no horário de trabalho. Dezembro 2008

Estabelecer política expressa de 
respeito à privacidade de colabora-
dores, no que se refere às informa-
ções sensíveis (inclusive médicas), 
obtidas e mantidas sob o sigilo 
de áreas como: RH, Atendimento, 
Contact Center, Ouvidoria Interna, 
Autorizações Médicas, Planejamento 
e Informações Médicas, etc.

Abril 2009

Desenvolver política de equilíbrio tra-
balho-família, incluindo as questões 
relativas a horário de trabalho e 
horas extras.

Existente

Criar política expressa sobre horas 
extras – pagamento ou formação 
de banco de horas – para todos os 
níveis hierárquicos.

Existente
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COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

COMPROMISSO COM 
O DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E A 
EMPREGABILIDADE 

Desenvolver campanhas e incentivar 
a criação de programas de erradica-
ção do analfabetismo (absoluto e/ou 
funcional) junto aos prestadores de 
serviços terceirizados e fornecedores.

Dezembro 2009

Formatar programa de acompanha-
mento e colocação para os estagiários 
de nível superior e médio, após o 
término de seu contrato.

Agosto 2009

Promover capacitação contínua para 
colaboradores de todos os níveis 
hierárquicos, com impacto positivo 
em sua empregabilidade.

Existente

Mapear competências potenciais dos 
colaboradores e investir em seu de-
senvolvimento profissional levando 
em conta sua capacidade futura de 
crescimento e desenvolvimento de 
novas habilidades.

Existente

Desenvolver ações que promovam a 
coerência entre os valores e princí-
pios da cooperativa e do indivíduo.

Janeiro 2009

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

COMPORTAMENTO
FRENTE A DEMISSÕES 

Estruturar e oferecer programa de 
demissão voluntária incentivada, li-
gado a opções de qualidade de vida.

Março 2009

Monitorar a rotatividade (turn over) 
de colaboradores e estabelecer me-
tas anuais para diminuir esse índice.

Dezembro 2008

Elaborar programa de recolocação, 
incluindo ações tais como: financia-
mento de outplacement, recapacita-
ção, empreendedorismo, orientações 
para facilitar a empregabilidade, etc.

Janeiro 2010

Mapear quantidade de ações 
trabalhistas nos últimos 5 anos e 
desenvolver ações para reduzir esse 
número.

Dezembro 2008

Ampliar rede de empresas, dentre 
os indivíduos da cadeia de relacio-
namento, com objetivo de facilitar a 
recolocação dos demitidos.

Janeiro 2009

Estabelecer política de comunicação 
dirigida para os empregados rema-
nescentes diante da necessidade de 
redução de pessoal.

Dezembro 2008

Manter alguns benefícios nas 
demissões por redução de quadro, 
conforme conjuntura.

Existente
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COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

PREPARAÇÃO PARA 
APOSENTADORIA

Oferecer orientações periódicas so-
bre legislação trabalhista e procedi-
mentos necessários para obtenção 
da aposentadoria, tanto para colabo-
radores quanto para cooperados.

Janeiro 2009

Criar programa de preparação para a 
aposentadoria (coletiva e individual), 
tratando de aspectos, psicológicos, 
financeiros e mercadológicos.

Março 2009

Estimular adesão aos programas 
de previdência complementar para 
todos os colaboradores.

Junho 2009

Desenvolver programa para aproveita-
mento do trabalho de aposentados e 
idosos.

Março 2009

Treinar lideranças quanto aos im-
pactos emocionais da aposentadoria 
e importância da preparação do 
colaborador.

Março 2009

Manter benefício do plano de saúde 
para colaboradores aposentados e 
seus dependentes, mantendo o nível 
de contribuição do momento do 
desligamento.

Existente

Realizar campanhas de valorização 
dos idosos. Abril 2009

Apoiar políticas públicas com foco 
nos idosos. Abril 2009
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Meio aMBiente

Responsabilidade frente às gerações futuras

Indicadores

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

COMPROMETIMENTO DA 
COOPERATIVA COM A 
MELHORIA DA QUALIDADE 
AMBIENTAL

Solicitar consultoria ambiental à 
Fundação Unimed, para identificação 
de oportunidades de atuação e ori-
entações sobre consumo consciente.

Setembro 2009

Designar responsável pelas questões 
relativas ao meio ambiente e con-
siderar suas análises e relatórios no 
planejamento estratégico.

Abril 2009

Criar processo para mapeamento, 
análise e ação sistêmica para melho-
ria da qualidade ambiental.

Maio 2009

Adotar política explícita de não 
utilização de insumos provenientes 
da exploração ilegal de recursos 
naturais (madeira, animais, etc.).

Janeiro 2010

Participar de comitês locais para 
discutir questões relativas ao meio 
ambiente, especialmente no seu 
entorno.

Janeiro 2009

Aderir ao Instituto Akatu. Dezembro 2008

Adotar papel reciclado para todos os 
impressos e folheteria da coopera-
tiva.

Janeiro 2009
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COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

EDUCAÇÃO E 
CONSCIENTIZAÇÃO 
AMBIENTAL 

Iniciar programa de consumo 
consciente (redução do consumo 
de água e energia, reciclagem de 
materiais, coleta seletiva, etc.), junto 
aos diversos indivíduos da cadeia de 
relacionamento.

Dezembro 2008

Fortalecer a liderança da cooperativa 
em prol da causa ambiental através 
do apoio a políticas públicas e par-
ticipação em projetos educacionais 
em parceria com organizações não-
governamentais e ambientalistas.

Existente

Desenvolver campanhas de conscien-
tização e educação ambiental junto 
aos principais públicos da coopera-
tiva.

Novembro 2008
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Gerenciamento do impacto ambiental

Indicadores

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

GERENCIAMENTO DO 
IMPACTO NO MEIO 
AMBIENTE E DO CICLO 
DE VIDA DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS 

Estimular a adoção do gerencia-
mento de resíduos hospitalares pelos 
cooperados e rede credenciada, 
através de distribuição de manual 
elaborado pela Unimed do Brasil, 
realização de campanhas de consci-
entização e fóruns de discussão.

Março 2009

Criar indicadores para monitorar seus 
processos e impactos sobre o meio 
ambiente (controle de poluentes 
pela frota da cooperativa, coleta de 
materiais tóxicos, aproveitamento de 
água, controle da qualidade do ar e 
da água nas instalações da coopera-
tiva, etc.).

Março 2009

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

SUSTENTABILIDADE DA 
ECONOMIA FLORESTAL 

Adotar política expressa de não 
utilização de insumos provenientes 
da exploração madeireira que não 
tenha programa de reflorestamento 
(móveis, papel, embalagens, lápis, 
pisos, etc.).

Janeiro 2012

Utilizar insumos madeireiros e 
florestais com certificação de origem 
e/ou selo Cadeia de Custódia FSC 
(Forest Stewardship Council)

Janeiro 2014

Estimular fornecedores e prestadores 
de serviços a adotarem a sustentabili-
dade ambiental em seus negócios.

Março 2010

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

MINIMIZAÇÃO DE 
ENTRADAS E SAÍDAS DE 
MATERIAIS 

Desenvolver iniciativas para o uso de 
energia renovável e aproveitamento 
de recursos.

Janeiro 2009

Controlar poluição causada por 
veículos próprios e de terceiros a 
serviço da cooperativa.

Maio 2009

Implantar processo para destinação 
adequada de resíduos. Junho 2009
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ForneCedores

Seleção, avaliação e parceria com fornecedores

Indicadores

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
E AVALIAÇÃO DE 
FORNECEDORES 

Incluir cláusulas de responsabili-
dade social nos novos contratos da 
cooperativa.

Julho 2009

Adaptar contratos celebrados antes 
de julho de 2009, incorporando 
cláusulas de responsabilidade socio-
ambiental.

Janeiro 2009

Elaborar política de seleção e 
avaliação de fornecedores baseada 
nos preceitos da responsabilidade 
socioambiental.

Março 2009

Desenvolver cartilha de responsabili-
dade socioambiental para fornece-
dores e prestadores de serviços, 
visando disseminar o conceito e es-
clarecer a posição e as exigências da 
Unimed Jundiaí no que diz respeito 
ao assunto.

Agosto 2009

Organizar fóruns e oficinas de 
capacitação para fornecedores e 
prestadores de serviços, visando es-
timular a prática da responsabilidade 
socioambiental empresarial.

Maio 2009

Fortalecer e ampliar as parcerias 
com fornecedores e prestadores de 
serviços para realização de ações de 
responsabilidade socioambiental.

Janeiro 2009

Estabelecer prazo para que os atuais 
fornecedores e prestadores de 
serviços se enquadrem nas regras de 
responsabilidade socioambiental.

Janeiro 2010

Realizar visitas periódicas aos prin-
cipais fornecedores da cooperativa, 
visando inspecionar práticas de 
responsabilidade socioambiental.

Dezembro 2010
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COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

TRABALHO INFANTIL NA 
CADEIA PRODUTIVA 

Inserir em todos os contratos da
cooperativa - novos e antigos – 
cláusula relativa à proibição do 
trabalho infantil.

Janeiro 2009

Realizar campanhas para estimular 
a erradicação do trabalho infantil e 
disseminar preceitos da declaração 
dos direitos da criança e do adoles-
cente em nossa cadeia produtiva.

Março 2009

Exigir apresentação de documenta-
ção comprobatória de não utilização 
de mão-de-obra infantil pelos par-
ceiros da nossa cadeia produtiva.

Janeiro 2010

Realizar pesquisas e inspeções para 
verificar não existência de trabalho 
infantil na cadeia produtiva.

Março 2010

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

TRABALHO FORÇADO (OU 
ANÁLOGO AO ESCRAVO) NA 
CADEIA PRODUTIVA

Incluir, em todos os contratos, 
cláusulas relativas à proibição de 
trabalho forçado e uso de mão-de-
obra escrava.

Março 2009

Realizar pesquisas e inspeções para 
verificar não existência de trabalho 
forçado e uso de mão-de-obra es-
crava na cadeia produtiva.

Março 2010

Estimular fornecedores, prestado-
res de serviços e demais parceiros 
comerciais a adotar práticas para 
erradicação do trabalho forçado/
mão-de-obra escrava.

Abril 2009
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COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DE 
FORNECEDORES

Negociar com transparência e con-
forme compromissos estabelecidos 
no código de conduta.

Maio 2009

Estimular o desenvolvimento
gerencial das empresas participantes 
da cadeia produtiva através da re-
alização de treinamentos conjuntos 
e emissão de relatórios de perfor-
mance.

Agosto 2009

Desenvolver mecanismos para 
transferir para a cadeia de fornece-
dores os valores e práticas do código 
de conduta e política de respons-
abilidade social da cooperativa, tais 
como: boas condições de trabalho, 
ausência de mão-de-obra infantil ou 
escrava, proteção ao meio ambiente, 
equidade de gênero, transparência, 
etc.

Agosto 2009

Fortalecer e ampliar parcerias
comerciais com cooperativas, insti-
tuições comunitárias, organizações 
com projetos de geração de renda 
para grupos usualmente excluídos, 
etc.

Dezembro 2008

Apoiar e privilegiar negócios com 
instituições que promovam o “Co-
mércio Justo”.

Janeiro 2009

Privilegiar negócios com fornece-
dores com certificação socioambien-
tal (SA 8000, ISO 14000, FSC, FLO, 
etc).

Janeiro 2014

Implantar Ouvidoria para Fornece-
dores no escopo da Ouvidoria Geral. Fevereiro 2009
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ConsUMidores e Clientes

Dimensão social do consumo

Indicadores

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

POLÍTICA DE 
COMUNICAÇÃO COMERCIAL

Manter política de comunicação 
alinhada com valores e princípios da 
cooperativa e com a legislação de 
defesa do consumidor e regras da 
ANS, abrangendo tanto materiais 
internos quanto externos.

Existente

Formalizar compromisso contra 
propaganda que coloque crianças, 
adolescentes, negros, mulheres ou 
qualquer indivíduo em situação 
preconceituosa, constrangedora, 
desrespeitosa ou de risco.

Fevereiro 2009

Manter atualizados e disponibilizar 
materiais de comunicação da co-
operativa para clientes, destacando 
principalmente as alterações que 
impactem nos atributos principais 
dos produtos/serviços (prazos, 
preços, qualidade, abrangência de 
cobertura, etc.).

Existente

Estimular comunicação dos clientes 
com a cooperativa através de diversos 
canais (SAC, Internet, chats, lojas e 
postos de atendimento, Ouvidoria, 
etc).

Existente

Desenvolver ações para estimular 
postura transparente e responsável 
por parte de fornecedores, presta-
dores de serviços, representantes 
comerciais, etc.

Maio 2009

Elaborar versão em braile do resumo 
contratual dos produtos comercializa-
dos pela Unimed Jundiaí.

Março 2010
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COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

EXCELÊNCIA DO 
ATENDIMENTO

Criar ouvidoria para clientes, com 
foco na identificação e resolução de 
problemas, bem como na melho-
ria de processos para aprimorar a 
qualidade de produtos e serviços, 
considerando as expectativas de 
clientes.

Dezembro 2008

Manter canais de comunicação aces-
síveis e gratuitos para atendimento 
personalizado e foco na prestação 
de informações imediatas e solução 
de demandas.

Fevereiro 2009

Intensificar treinamentos para profis-
sionais de atendimento, priorizando 
aspectos como ética, direitos do con-
sumidor, reconhecimento de falhas, 
autonomia e rapidez para resolução 
de problemas.

Janeiro 2009

Intensificar treinamentos para equipes 
de vendas, focando aspectos como 
ética, transparência, reconhecimento 
de falhas e de direitos do consumidor.

Fevereiro 2009

Aprimorar indicadores de atendi-
mento, que devem ser considera-
dos no planejamento estratégico e 
processo de tomada de decisão na 
cooperativa.

Dezembro 2008

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

CONHECIMENTO E 
GERENCIAMENTO DOS 
DANOS POTENCIAIS DOS 
PRODUTOS E SERVIÇOS

Treinar colaboradores e parceiros 
externos para adotar medidas pre-
ventivas e corretivas com agilidade 
e eficiência, sempre que necessário, 
primando pela transparência no 
relacionamento com o cliente.

Junho 2009

Criar Comitê de Gerenciamento de 
Crise. Abril 2009

Formalizar política de proteção à 
privacidade dos clientes, englobando 
aspectos tais como: liberação de 
informações cadastrais apenas 
mediante sua autorização prévia; co-
municação sobre objetivos da coleta 
de informações antes de realizá-la; 
solicitação de informações pessoais 
somente se relevantes e condizentes 
com os objetivos da contratação, 
etc.

Maio 2009
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COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

GERENCIAMENTO DO 
IMPACTO DA COOPERATIVA 
NA COMUNIDADE DE 
ENTORNO 

Mapear comunidades situadas no 
entorno dos endereços da
cooperativa, para identificar even-
tuais demandas e necessidades.

Dezembro 2008

Desenvolver ações e projetos que 
gerem melhorias de infra-estrutura 
para a comunidade local.

Maio 2009

Elaborar política formal de relaciona-
mento com a comunidade, par-
ticipando ativamente da discussão 
de problemas e encaminhamento 
de soluções com suas lideranças e 
considerando as necessidades iden-
tificadas no processo decisório da 
cooperativa.

Julho 2009

Criar projeto para capacitação da 
mão-de-obra do entorno da sede 
administrativa, visando eventual 
aproveitamento.

Setembro 2009

Adotar práticas de compras e 
investimentos para melhorar o de-
senvolvimento socioeconômico das 
comunidades no entorno da sede 
administrativa.

Janeiro 2010

CoMUnidade

Relação com a comunidade local

Indicadores
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COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

RELAÇÕES COM AS 
ORGANIZAÇÕES LOCAIS 

Mapear entorno da sede administra-
tiva para identificar oportunidades 
de parceria e necessidades das 
comunidades locais.

Dezembro 2008

Estabelecer parcerias com organiza-
ções locais e poder público para 
desenvolvimento de campanhas 
educacionais e de interesse público, 
privilegiando os temas ligados à 
saúde.

Existente

Fortalecer atuais projetos do Pro-
grama de Responsabilidade Social 
através do engajamento de fornece-
dores e prestadores de serviços e 
estímulo à capacitação dos gestores 
das instituições parceiras.

Janeiro 2009
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Ação social

Indicadores

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

FINANCIAMENTO
DA AÇÃO SOCIAL

Fixar percentual a ser destinado 
ao Programa de Responsabilidade 
Socioambiental.

Janeiro 2008

Realizar pesquisas periódicas com 
pessoas beneficiadas pelos projetos. Dezembro 2008

Reformular os indicadores de desem-
penho dos projetos da cooperativa. Dezembro 2008

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

ENVOLVIMENTO DA
COOPERATIVA COM A
AÇÃO SOCIAL 

Realizar pesquisa para mapear 
colaboradores e cooperados que 
já realizam trabalhos voluntários e 
identificar preferências de atuação.

Dezembro 2008

Implementar projeto de voluntari-
ado voltado aos cooperados e seus 
familiares.

Fevereiro 2009

Implementar projeto de voluntari-
ado para colaboradores, autorizando 
uso controlado de horas pagas para 
realização do trabalho voluntário.

Março 2009

Criar comitê misto formado por 
representantes das diversas áreas da 
cooperativa, cooperados e demais 
parceiros do Programa de Respon-
sabilidade Socioambiental para 
discutir ações.

Abril 2009
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Governo e soCiedade

Transparência política

Indicadores

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

CONTRIBUIÇÕES PARA 
CAMPANHAS POLÍTICAS 

Realização de campanhas de con-
scientização política e importância 
do voto, voltadas aos seus colabora-
dores, cooperados e clientes.

Junho 2008

Formalizar política de proibição de 
favorecimento de agentes do poder 
público.

Abril 2008

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA 
CIDADANIA PELAS 
COOPERATIVAS 

Desenvolver projeto de educação 
para a cidadania voltado a clientes, 
cooperados, colaboradores, seus 
familiares e comunidade do entorno 
da sede administrativa.

Julho 2009

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO
E ANTIPROPINA

Aderir ao Pacto Empresarial pela 
Integridade e Contra a Corrupção. Dezembro 2008

Realizar campanhas de conscien-
tização para estimular a adesão de 
parceiros de negócios ao Pacto Em-
presarial pela Integridade e Contra a 
Corrupção.

Março 2009
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Liderança social

Indicadores

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

LIDERANÇA E
INFLUÊNCIA SOCIAL 

Iniciar participação em comissões 
e grupos de trabalho relacionados 
ao cooperativismo e segmento de 
medicina supletiva.

Existente

Fortalecer liderança no campo da 
responsabilidade social através da 
participação em comissões e grupos 
de trabalho sobre o tema, bem 
como pela realização de fóruns de 
discussão.

Janeiro 2009

Incentivar a conscientização sobre 
temas de interesse público através 
da realização ou patrocínio de 
campanhas (comunicação interna e 
externa).

Março 2009

Fomentar o desenvolvimento 
científico e tecnológico através da 
realização e patrocínios de eventos 
técnico-científicos voltados aos 
cooperados, colaboradores e classe 
médica em geral.

Existente

Promover a melhoria da qualificação 
da mão-de-obra dos segmentos de 
medicina supletiva e cooperativismo 
através de parcerias com instituições 
de ensino e capacitação profissional.

Existente

COMPROMISSO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO

PARTICIPAÇÃO EM 
PROJETOS SOCIAIS 
GOVERNAMENTAIS 

Participar da elaboração, aper-
feiçoamento, execução, controle e 
avaliação de políticas públicas de 
interesse geral.

Março 2009

Desenvolver parceria com organis-
mos públicos visando à melhoria da 
qualidade da saúde.

Existente

Articular parcerias com fornece-
dores e prestadores de serviços para 
atuação conjunta em projetos de 
interesse publico.

Abril 2009
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CoMProMisso
soCial
Esta Política preconiza as intenções que ao longo dos anos 
se transformarão em ações em prol da sociedade e do meio 
ambiente nos quais estamos inseridos. Poder contribuir com a 
melhora da qualidade de vida das pessoas que estão no entorno 
de nossa Cooperativa, bem como com a preservação de nossos 
recursos naturais, é o grande desafio aqui estabelecido e que será 
concretizado com o esforço e dedicação de todos os cooperados e 
colaboradores da Unimed Jundiaí.

>>
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A1000 Accountability 1000

É uma forma internacional para a gestão 
de contabilidade, auditoria e relato da 
responsabilidade corporativa. Por meio de 
diálogos e do engajamento em vários passos 
do processo, a organização que utiliza essa 
norma obtém credibilidade perante as partes 
interessadas.
Mais informações: www.accountability.org.uk

Analfabetismo absoluto e funcional

“O conceito de analfabetismo mudou nos 
últimos anos. Em 1958, a UNESCO definia como 
analfabeto um indivíduo que não conseguia 
ler ou escrever algo simples. Vinte anos depois, 
adotou o conceito de analfabeto funcional: 
uma pessoa que, mesmo sabendo ler ou 
escrever frases simples, não possui habilidades 
necessárias para satisfazer às demandas 
do seu dia-a-dia e se desenvolver pessoal e 
profissionalmente.”
Mais informações: www.ipm.org.br

ANS (Agência Nacional de Saúde 
Suplementar)

É o órgão responsável pela regulamentação dos 
planos privados de assistência à saúde, criado 
por meio da lei 9961/2000 (www.ans.gov.br). 
A regulação dos referidos planos iniciou-se 
com o advento da lei 9656/1998. A ANS tem 
tido importante papel junto à Unimed Jundiaí, 
além de um excelente relacionamento com a 
Cooperativa.

GlossÁrio, reFerÊnCias e
inForMaÇÕes CoMPleMentares

Principais referências utilizadas

O Terceiro Setor ainda está permeado por conceitos em desenvolvimento, tendo em vista seu caráter 
relativamente recente no Brasil. Desta forma, a troca de informações, experiências e conhecimentos 
atua diretamente no enriquecimento da base teórica e na melhoria contínua das ações de 
Responsabilidade Socioambiental das cooperativas, do poder público e da sociedade em geral.

Na seqüência, cada instituição, documento ou termo que serviu de referência para a realização da 
Política será brevemente descrito.
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Aprendiz

Maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos que 
está inscrito em programa de aprendizagem regulamentado 
pela CLT, a qual dispõe sobre o contrato de aprendizagem, a 
obrigação das cooperativas em empregar aprendizes, a carga 
horária permitida, o piso salarial do aprendiz e outros direitos. 
A lei nº 10.097/00 conceitua o contrato de aprendizagem 
como “o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e 
por prazo determinado, em que o empregador se compromete 
a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 18 anos, inscrito 
em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional 
metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral 
e psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo e diligência, 
as tarefas necessárias a essa formação”.
Mais informações: www.leidoaprendiz.org.br

Assédio

Segundo o dicionário Aurélio, é “perseguir com insistência, 
importunar, molestar, com perguntas ou pretensões insis-
tentes”. Ou seja, assediar é um ato que só adquire significado 
pela insistência.

Assédio moral

O assédio moral no trabalho é definido como qualquer 
conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude, 
etc.) que exponha o trabalhador a situações humilhantes e 
constrangedoras, repetitivas e prolongadas, durante a jornada 
de trabalho e no exercício de suas funções.
O assédio moral se dá pela seguinte forma:
- Pela degradação deliberada das condições de trabalho, em 
que prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes em 
relação a seus subordinados (assédio vertical), constituindo 
uma experiência que acarreta prejuízos práticos e emocionais 
para o trabalhador e a organização;
- A vítima escolhida é isolada do grupo sem explicações, 
passando a ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada 
e desacreditada diante dos pares. Estes, por medo do 
desemprego e por vergonha de serem também humilhados, 
associado ao estímulo constante à competitividade, rompem 
os laços afetivos com a vítima e, freqüentemente, reproduzem 
ações e atos do agressor no ambiente de trabalho, 
instaurando o pacto da tolerância e do silêncio, enquanto a 
vítima vai, gradativamente, desestabilizando-se e perdendo a 
sua auto-estima.
Pode ocorrer, ainda, o assédio horizontal, quando a vítima 
sofre humilhações de colegas de mesmo nível hierárquico. 
Nesses casos, quando a cooperativa tem conhecimento dos 
fatos e não toma qualquer providência, poderá também ser 
responsabilizada judicialmente, pois cabe-lhe zelar pelo bom 
ambiente de trabalho.
Mais informações: www.assediomoral.org/site
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Assédio sexual

O assédio sexual é um crime contra a liberdade 
sexual, previsto no art. 216-A do Código Penal, 
que dispõe: “Art. 216-A – Constranger alguém, 
com intuito de obter vantagem ou favorecimento 
sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição 
de superior hierárquico ou ascendência inerentes 
ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena – 
detenção de um a dois anos”.
- Convém destacar o fato de que o assédio 
sexual, de acordo com a legislação penal, tem 
como elemento típico o constrangimento 
exercido por alguém em busca de satisfação 
sexual. Envolve, portanto, relação de poder, 
sujeição da vítima, ofensa à sua dignidade e, por 
fim, afetação à sua liberdade sexual. Tratando-
se de assédio laboral, pode-se incluir outro bem 
jurídico importante: direito à não-discriminação 
no trabalho.
A prática de assédio sexual contra os empregados 
ou empregadas da cooperativa, por parte de 
outro trabalhador, que exerce função superior à 
do assediado, pode constituir justa causa para a 
rescisão do contrato de trabalho.
Mais informações: www.jus.com.br

Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT

É um órgão responsável pela normatização 
técnica no país, fornecendo a base necessária do 
desenvolvimento tecnológico brasileiro. Criada 
em 1940, é uma entidade privada, sem fins 
lucrativos, reconhecida como Fórum Nacional de 
Normatização – ÚNICO – através da Resolução nº 
07 do CONMETRO, de 24 de agosto de 1992.
Mais informações: www.abnt.org.br

Balanço Social

É um meio de dar transparência às atividades 
corporativas através de um levantamento 
dos principais indicadores de desempenho 
econômico, social e ambiental da cooperativa. 
Além disso, é um instrumento que amplia 
o diálogo com todos os públicos com os 
quais a cooperativa se relaciona: acionistas, 
consumidores e clientes, comunidades 
vizinhas, funcionários, fornecedores, governo, 
organizações não- governamentais, mercado 
financeiro e a sociedade em geral. Durante sua 
realização, o balanço social funciona também 
como uma ferramenta de auto-avaliação, já 
que dá à cooperativa uma visão geral sobre 
sua gestão e o alinhamento de seus valores 
e objetivos presentes e futuros, comparados 
com seus resultados atuais.
Mais informações: www.ibase.org.br
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Benchmarking

Segundo a International Benchmarking Clearinghouse (IBC), o benchmarking é um 
processo sistemático e contínuo de medida e comparação das práticas de uma 
organização com as das organizações líderes, no sentido de obter informações que a 
ajudem a melhorar o seu nível de desempenho.
Mais informações: www.guiah.com.br/dicionario

Braile

É um sistema tátil de leitura e escrita utilizado pelas pessoas portadoras de deficiên-
cias visuais, que foi adaptado a todas as línguas e espécies de grafias. É construído 
por 63 combinações, obtido pelo agrupamento de seis pontos que se arrumaram em 
duas fileiras verticais e três fileiras horizontais.
Mais informações: www.institutoparadigma.org.br

Código de Defesa do Consumidor
 
A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
de ordem pública e interesse social, oriunda 
dos direitos e deveres individuais e coletivos 
– direitos e garantias fundamentais, com 
substrato no art.5º, XXXII, da Constituição 
Federal, que contém normas codificadas 
determinantes dos direitos e obrigações de 
consumidores e fornecedores, com a finalidade 
de evitar que os consumidores tenham 
qualquer tipo de prejuízo.
Mais informações: www.procon.df.gov.br

Coleta seletiva

É a atividade de separar o lixo para que ele 
seja reciclado. Separar o lixo é não misturar os 
materiais passíveis de serem reaproveitados ou 
reciclados (usualmente plásticos, vidros, papéis 
e metais) com o resto do lixo (resto de alimen-
tos, papéis sujos e lixo de banheiro).
Mais informações: www.institutogea.org.br

Comércio justo

É a expressão utilizada no Brasil para 
identificar o movimento internacional 
chamado “Fair Trade”, que, além de justo, é 
um comércio solidário, baseado em princípios 
como a erradicação do trabalho infantil 
e do trabalho escravo, a eliminação das 
discriminações relativas à raça, gênero, religião 
e a preservação da saúde das pessoas e do 
meio ambiente.
Mais informações: www.facesdobrasil.org.br

Cadeia de custódia

São todos os integrantes do processo 
produtivo, desde a extração da matéria-
prima até a comercialização do produto 
final com o último consumidor. É 
importante que a cooperativa conheça 
em profundidade a origem das matérias-
primas, insumos e produtos utilizados em 
sua produção ou nas operações diárias, e 
tenha garantia de que nessas origens os 
direitos humanos e o meio ambiente são 
respeitados.
Mais informações: www.fsc.org.br

Código de conduta profissional

Guia que orienta a relação do colaborador 
com todos os públicos com os quais se 
relaciona: médicos cooperados, colegas 
de trabalho, clientes, parceiros e Unimeds. 
Ele se refere às crenças e os valores que 
fazem parte da cultura da cooperativa 
e que devem estar presentes no dia-
a-dia do trabalho, nas relações e no 
comportamento de todos os que fazem 
parte da organização.
Mais informações: www.unimed.com.br
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Compromisso

Normalmente esse conceito está subentendido no conceito de Missão, Visão e Valores.
Fonte: Hunte, David e Wheelen, Thomas - Gestão Estratégica.

Consumo consciente

Visa transformar o ato de consumir em um ato de cidadania. Em adição ao bem-estar pessoal, o 
consumidor consciente considera, em suas escolhas de consumo, as possibilidades ambientais e as 
necessidades sociais.
Mais informações: www.akatu.org.br

Cor ou raça

Classificação declarada pelos próprios sujeitos em questão, segundo as seguintes opções dadas 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): branca, preta, amarela (pessoa de origem 
japonesa, chinesa, coreana, etc.), parda ou indígena.
Mais informações: www.ibge.gov.br

Corrupção

É o comportamento que se desvia dos deveres formais de uma função pública devido a interesses 
privados (pessoais, familiares, de grupo fechado) de natureza pecuniária, para melhorar o status, 
ou que viola as regras contra o exercício de certos tipos de comportamento ligados a interesses 
privados.
Fonte: PEREIRA, Jose Matias (2004). “Reforma do Estado, Transparência e Democracia no Brasil”.

Desenvolvimento sustentável

É aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras 
gerações satisfazerem suas próprias necessidades. O conceito alerta para o cuidado com a 
exploração irracional dos recursos naturais, com os direitos humanos, com o resgate da cidadania e 
com o acesso ao consumo de bens e serviços.
Mais informações: www.brundtlandnet.com/brundtlandreport

Diversidade

Princípio básico de cidadania que visa assegurar a cada um as condições de pleno desenvolvimento 
de seus talentos e potencialidades, considerando a busca por oportunidades iguais e o respeito 
à dignidade de todas as pessoas. A prática da diversidade representa a efetivação do direito à 
diferença, criando condições e ambientes em que as pessoas possam agir em conformidade com 
seus valores.
Mais informações: www.ethos.org.br
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Empreendedorismo

É a capacidade de transformar uma idéia 
em realidade, seja ela inovadora ou não. 
Ser empreendedor é ser capaz de identificar 
oportunidades, desenvolver uma visão do 
ambiente; ser capaz de contagiar as pessoas 
com suas idéias; é estar pronto para assumir 
riscos e aprender com os erros; é ser um 
profundo conhecedor do todo e não só de 
algumas partes; é, dentre outras atribuições, 
ser capaz de utilizar essas informações para 
seu próprio aperfeiçoamento.
Mais informações: www.geranegocio.com.br

Empregabilidade

“É a capacidade que uma pessoa tem de 
permanecer no mercado de trabalho. Isto é, 
conseguir rapidamente outro emprego, com 
a mesma qualidade que tinha na empresa 
anterior de que se desligou, ou conseguir um 
primeiro bom emprego.”
Mais informações: www.estudando.com.br

Energia renovável

Alternativa encontrada para a solução de 
problemas ambientais, tais como a redução de 
emissões, estabilização dos custos de energia 
e segurança energética. Além disso, o uso dela 
faz com que seja diminuída a dependência de 
combustíveis fósseis (óleo, gás e carvão). Como 
exemplos desse novo tipo de energia existem o 
álcool e as energias eólica e solar.
Mais informações: www.energiasrenovaveis.com

Estatuto

Regulamento ou conjunto de regras de 
organização e funcionamento de uma coletividade, 
instituição, órgão, estabelecimento, empresa 
púbica ou privada.
Fonte: Dicionário Houaiss

Ética empresarial

Compreende os princípios e padrões que orientam 
o comportamento no mundo dos negócios. O 
comportamento ético da organização é a base da 
Responsabilidade Social, expressa nos princípios e 
valores adotados pela empresa.
Mais informações: www.eticaempresarial.com.br
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Forest Stewartship Council – FSC

Traduzindo para o português significa Conselho de Manejo Florestal. ONG internacional, sem 
fins lucrativos, cujo principal objetivo é difundir o bom manejo florestal, conforme princípios 
e critérios que conciliam salvaguardas ecológicas com benefícios sociais e viabilidade 
econômica. A certificação do FSC atesta que a madeira (ou outro instrumento florestal) 
utilizada num produto é oriunda de uma floresta manejada de forma ecologicamente 
adequada, socialmente justa e economicamente viável, e no cumprimento das leis vigentes. 
O selo serve para orientar o consumidor consciente a optar por um produto que não 
degrada o meio ambiente e contribui para o desenvolvimento social e econômico.
Mais informações: www.fsc.com.br

Fundação Abrinq

Organização não-governamental sem fins lucrativos, criada em 1990, ano da promulgação 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sua missão é promover a defesa dos direitos e 
o exercício da cidadania da criança e do adolescente. Todo trabalho da fundação Abrinq é 
pautado pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança (ONU, 1989), Constituição 
Federal Brasileira (1988) e Estatuto da Criança e do Adolescente.
Mais informações: www.fundabrinq.org.br

Global Reporting Iniciative – GRI

Lançada em 1997 como uma iniciativa conjunta da organização não-governamental 
Coalition for Environmentally Responsible Economies – CERES e do Programa das Nações 
Unidas para o meio ambiente – PNUMA, com o objetivo de melhorar a qualidade, o rigor e a 
aplicabilidade dos relatórios de sustentabilidade.
Mais informações: www.globalreporting.org



50

Governança corporativa

É o sistema pelo qual as sociedades são 
dirigidas e monitoradas, envolvendo os 
relacionamentos entre acionistas/cotistas, 
conselho de administração, diretoria, auditoria 
independente e conselho fiscal.
Mais informações: www.ibg.org.br

Indicadores Ethos de
Responsabilidade Social Empresarial

Representam o esforço do Instituto de oferecer 
às empresas uma ferramenta que auxilie 
no processo de aprofundamento de seu 
comprometimento com a responsabilidade 
social e com o desenvolvimento sustentável.
Mais informações: www.ethos.org.br

Indicadores Ethos

O Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social é uma organização 
não governamental criada com a missão de 
mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas 
a gerir seus negócios de forma socialmente 
responsável, tornando-as parceiras na 
construção de uma sociedade sustentável e 
justa.
Idealizada por empresários e executivos 
oriundos do setor privado, o Instituto Ethos 
é um pólo de organização de conhecimento, 
troca de experiências e desenvolvimento 
de ferramentas que auxiliam as empresas a 
analisar suas práticas de gestão e aprofundar 
seus compromissos com a responsabilidade 
corporativa.
Mais informações: www.ethos.org.br

Indicadores

Dados que não devem ser analisados 
isoladamente e podem ser usados como 
insumos de tomadas de decisão, análise de 
tendências, construção de cenários futuros. 
Esses dados refletem sistematicamente as 
variações da situação num dado momento, 
para um país, região ou organização, sobre 
fatores como desempenho de processos e 
produtos, índices de preços de consumo, 
desemprego, salários, importação e 
exportação.
Mais informações: www.ethos.org.br

Instituto Akatu

O Instituto Akatu é uma organização não-
governamental, sem fins lucrativos. Foi criado 
em 15 de março de 2001, Dia Mundial do 
Consumidor, no âmbito do Instituto Ethos 
de Empresas e Responsabilidade Social, 
objetivando educar e mobilizar a sociedade 
para o consumo consciente. A palavra “Akatu” 
vem do tupi e significa, ao mesmo tempo, 
“semente boa” e “mundo melhor”. Ela traduz 
a idéia de que o mundo melhor está contido 
nas ações de cada indivíduo.
Mais informações: www.akatu.net

Instituto de Análises
Sócioeconômicas – IBASE

O IBASE, criado em 1981, é uma instituição de 
utilidade pública federal, sem fins lucrativos, 
sem vinculação religiosa e a qualquer 
partido político. Sua missão é a construção 
da democracia, combatendo desigualdades 
e estimulando a participação cidadã. Seu 
modelo de balanço social é adotado por 
inúmeras empresas que atuam no Brasil.
Mais informações: www.ibase.org.br
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ISO 14001 – Gestão Ambiental

As normas ISO 14000 – Gestão Ambiental, foram, inicialmente elaboradas visando ao “manejo 
ambiental”, que significa “o que a organização faz para minimizar os efeitos nocivos ao ambiente 
causados pelas suas atividades” (ISO, 2000). Assim sendo, essas normas fomentam a prevenção 
de processos de contaminações ambientais, uma vez que orientam a organização quanto à sua 
estrutura, forma de operação e de levantamento, armazenamento, recuperação e disponibilização 
de dados e resultados (sempre atentando para as necessidades futuras e imediatas de mercado 
e, conseqüentemente, para a satisfação do cliente), entre outros itens, inserindo a organização 
no contexto ambiental. Tal como as normas ISO 9000, as normas ISO 14000 também facultam a 
implementação prática de seus critérios; entretanto, devem refletir o pretendido no contexto de 
planificação ambiental, que inclui planos dirigidos a tomadas de decisões que favoreçam a prevenção 
ou mitigação de impactos ambientais de caráter comportamental e intercomportamental, tais como 
contaminações de solo, água, ar, flora e fauna, além de processos escolhidos como significativos no 
contexto ambiental.
Mais informações: www.iso.org

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS

As línguas de sinais (LS) são as línguas 
naturais das comunidades surdas. A Libras e 
outros recursos de expressão a ela associados 
foram reconhecidos como meio legal de 
comunicação e expressão através da Lei nº 
10.435, de 24 de abril de 2002.
Mais informações: www.matraca.org.br

Missão

Significa o propósito de uma empresa. A 
missão coloca em palavras não apenas o que 
a empresa é agora, mas o que ela quer se 
tornar: a visão estratégica quanto ao futuro.
Fonte: Hunte, David e Wheelen, Thomas - 
Gestão Estratégica

Negros

Classificação que reúne indivíduos auto-
declarados pretos ou pardos.
Mais informações: www.ethos.org.br

Norma Brasileira de
Responsabilidade Social - NBR 
16001 (ABNT)

Esta norma foi realizada com base em 
um conceito divulgado na década de 
80 por dois pesquisadores ingleses que 
publicaram um trabalho levantando a 
necessidade de as empresas não mais se 
basearem unicamente em seus resultados 
financeiros e, sim, em um triplo resultado, 
denominado “triplo Bottom Line”. Este 
abrange o resultado financeiro, social e 
ambiental (como ambiental sendo aquele 
que engloba o meio ambiente como 
um todo e o impacto da organização 
sobre este). Esta norma não prescreve 
critérios específicos de desempenho da 
RS e se aplica a qualquer organização 
que deseje: implantar, manter e 
aprimorar um Sistema de Gestão em 
Responsabilidade Social; assegurar-se de 
sua conformidade com a legislação e com 
sua política de Responsabilidade Social; 
apoiar o engajamento efetivo das partes 
interessadas; buscar conformidade com 
esta norma ao realizar auto-avaliação e 
emitir autodeclaração de conformidade; 
buscar confirmação de sua conformidade 
por partes que possuam interesse na 
organização; buscar confirmação da 
sua autodeclaração por parte extrema à 
organização e buscar certificação do seu 
Sistema de Gestão em Responsabilidade 
Social por uma organização externa.
Mais informações: www.bsd-net.com



52



53

Objetivos do Milênio

Documento aprovado durante a Cúpula do Milênio das Nações Unidas, 
realizada em setembro de 2000.

Trata-se de um compromisso global para enfrentar os mais significativos 
desafios nos campos econômico e social colocados na forma de metas a 
serem cumpridas até 2015. O Brasil, em conjunto com 191 países-membros 
da ONU, assinou o pacto e estabeleceu um compromisso compartilhado 
com a sustentabilidade do planeta.
Mais informações: www.objetivosdomilenio.org.br

Objetivo 1

Erradicar a extrema pobreza e a fome
Um bilhão e duzentos milhões de pessoas 
sobrevivem com menos do que o equivalente 
a $ 1,00 (PPC – paridade do poder de compra, 
que elimina a diferença de preços entre os 
países) por dia. Mas tal situação já começou a 
mudar em pelo menos 43 países, cujos povos 
somam 60% da população mundial. Nesses 
lugares há avanços rumo à meta de, até 2015, 
reduzir pela metade o número de pessoas 
que ganham quase nada e que – por falta 
de emprego e de renda – não consomem e 
passam fome.

Objetivo 2

Atingir o ensino básico universal
Cento e treze milhões de crianças estão 
fora da escola no mundo. Mas há exemplos 
viáveis de que é possível diminuir o problema 
— como na Índia, que se comprometeu a 
ter 95% das crianças freqüentando a escola 
já em 2005. A partir da matrícula dessas 
crianças ainda poderá levar algum tempo para 
aumentar o número de alunos que completam 
o ciclo básico, mas o resultado será adultos 
alfabetizados e capazes de contribuir para a 
sociedade como cidadãos e profissionais.



54

Objetivo 3

Promover a igualdade entre os sexos e a 
autonomia das mulheres
Dois terços dos analfabetos do mundo 
são mulheres e 80% dos refugiados são 
mulheres e crianças. Superar as disparidades 
gritantes entre meninos e meninas no acesso 
à escolarização formal será um alicerce 
fundamental (entre outros) para capacitar as 
mulheres a ocuparem papéis cada vez mais 
ativos tanto no mundo econômico quanto na 
atividade política em seus países.

Objetivo 4

Reduzir a mortalidade infantil
Todos os anos, 11 milhões de bebês morrem 
de causas diversas. É um número escandaloso, 
mas que vem caindo desde 1980, quando as 
mortes somavam 15 milhões. Os indicadores 
de mortalidade infantil falam por si, mas o 
caminho para se atingir o objetivo dependerá 
de muitos e variados meios, recursos, políticas 
e programas — dirigidos não só às crianças, 
mas a suas famílias e comunidades também.

Objetivo 5

Melhorar a saúde materna
Nos países pobres e em desenvolvimento, as 
carências no campo da saúde reprodutiva 
levam a que a cada 48 partos uma mãe morra. 
A redução dramática da mortalidade materna 
é um objetivo que não será alcançado a não 
ser no contexto da promoção integral da 
saúde das mulheres em idade reprodutiva. 
A presença de pessoal qualificado na 
hora do parto será, portanto, o reflexo do 
desenvolvimento de sistemas integrados de 
saúde pública.

Objetivo 6

Combater o HIV/Aids, a malária e outras 
doenças
Em grandes regiões do mundo, epidemias 
mortais vêm destruindo gerações e cerceando 
qualquer possibilidade de desenvolvimento. Ao 
mesmo tempo, a experiência de países como 
o Brasil, Senegal, Tailândia e Uganda vem 
mostrando que podemos deter a expansão 
do HIV. Seja no caso da Aids, seja no caso 
de outras doenças, como a tuberculose e 
a malária, que ameaçam acima de tudo as 
populações mais pobres e vulneráveis, parar 
sua expansão e depois reduzir sua incidência 
dependerá fundamentalmente do acesso 
da população à informação, aos meios de 
prevenção e aos meios de tratamento, sem 
descuidar da criação de condições ambientais 
e nutritivas que estanquem os ciclos de 
reprodução das doenças.

Objetivo 7

Garantir a sustentabilidade ambiental
Um bilhão de pessoas ainda não têm 
acesso a água potável. Ao longo dos anos 
90, no entanto, quase o mesmo número 
de pessoas ganhou acesso à água bem 
como ao saneamento básico. A água e o 
saneamento são dois fatores ambientais 
chaves para a qualidade da vida humana. 
Ambos fazem parte de um amplo leque de 
recursos naturais que compõem o nosso meio 
ambiente — florestas, fontes energéticas, o 
ar e a biodiversidade — e de cuja proteção 
dependemos nós e muitas outras criaturas 
neste planeta. Os indicadores identificados 
para esta meta são justamente “indicativos” 
da adoção de atitudes sérias na esfera pública. 
Sem a adoção de políticas e programas 
ambientais, nada se conserva em grande 
escala, assim como sem a posse segura de 
suas terras e habitações poucos se dedicarão 
à conquista de condições mais limpas e sadias 
para seu próprio entorno.
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Objetivo 8

Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento
Muitos países pobres gastam mais com os juros de suas dívidas do que para superar seus 
problemas sociais. Já se abrem perspectivas, no entanto, para a redução da dívida externa de 
muitos Países Pobres Muito Endividados (PPME). Os objetivos levantados para atingir esta meta 
levam em conta uma série de fatores estruturais que limitam o potencial para o desenvolvimento 
— em qualquer sentido que seja — da imensa maioria dos países do sul do planeta. Entre os 
indicadores escolhidos estão a ajuda oficial para a capacitação dos profissionais que pensarão e 
negociarão as novas formas para conquistar acesso a mercados e a tecnologias abrindo o sistema 
comercial e financeiro não apenas para grandes países e empresas, mas para a concorrência 
verdadeiramente livre de todos.
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Organização
Não-Governamental – ONG

Organizações não-governamentais (ou ONGs) 
são associações da sociedade civil, sem fins 
lucrativos, que desenvolvem ações em diferentes 
áreas e que, geralmente, mobilizam a opinião 
pública e o apoio da população para melhorar 
determinados aspectos da sociedade.
Mais informações: pt.wikipedia.org

Outplacement

Investimento de uma empresa na recolocação de 
ex-funcionário em outra organização.
Mais informações: www.guiarh.com.br

Pacto Empresarial pela Integridade e 
Contra a Corrupção

Uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social, UniEthos – Formação 
e Desenvolvimento da Gestão Socialmente 
Responsável, Relações Governamentais & Políticas 
Públicas, Programa das Nações Unidas para o 
desenvolvimento (PNUD), Escritório das Nações 
Unidas contra Drogas e Crime (UNODC) e Comitê 
Brasileiro do Pacto Global, o Pacto contém um 
conjunto de diretrizes e procedimentos que 
deverão ser adotados pelas empresas e entidades 
signatárias no relacionamento com os poderes 
públicos e que serão divulgados amplamente 
para o mercado utilizar como referência no trato 
com as empresas.

Pacto Global (Global Impact)

É uma iniciativa desenvolvida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) com o objetivo 
de mobilizar a comunidade empresarial 
internacional para a promoção de valores 
fundamentais nas áreas de direitos humanos, 
trabalho e meio ambiente.
Mais informações: www.pactoglobal.org.br

Pesquisa de Clima Organizacional

É um instrumento que permite a identificação e a 
mensuração das percepções dos profissionais sobre 
o seu ambiente de trabalho.
Mais informações: www.guiarh.com.br/dicionario

Planejamento estratégico

Desenvolvimento de planos de longo prazo para 
a gestão eficaz de oportunidades e ameaças 
ambientais, levando em consideração as forças 
e fraquezas da empresa. Inclui definir a missão 
corporativa, especificar os objetivos atingíveis, 
desenvolver estratégias e estabelecer as linhas 
mestras das políticas.
Fonte: Hunte, David e Wheelen, Thomas – Gestão 
Estratégica

Portador de deficiência

É aquela pessoa que apresenta, em caráter perma-
nente, perdas ou anomalias de sua estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica, que 
gerem incapacidade para o desempenho de ativi-
dade dentro do padrão considerado normal para o 
ser humano (art. 3º do Decreto nº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999).
Mais informações: www.institutoempregar.org.br

Reciclagem

Processo por meio do qual um determinado materi-
al retorna ao seu ciclo de produção após já ter sido 
utilizado e descartado, para que novamente possa 
ser transformado em um bem de consumo, assim 
economizando energia e preservando os recursos 
naturais e o meio ambiente.
Mais informações: www.institutogea.org.br
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Resíduo
 
Qualquer material gasoso, líquido, ou sólido 
que sobra de um processo de produção, 
transformação, extração de recursos naturais, 
execução ou consumo de produtos e serviços.
Fonte: Dicionário Houaiss

Responsabilidade Social Empresarial

É a forma de gestão que se define pela relação 
ética e transparente da empresa com todos 
os públicos com os quais ela se relaciona e 
pelo estabelecimento de metas empresariais 
compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, preservando recursos 
ambientais e culturais para gerações futuras, 
respeitando a diversidade e promovendo a 
redução das desigualdades sociais.
Mais informações: www.ethos.org.br

Selo de Responsabilidade Social da 
Unimed do Brasil

O selo faz parte da Política Nacional de 
Responsabilidade Social Unimed e é um 
incentivo para que todas as singulares 
contribuam para uma sociedade mais justa, 
ética e comprometida com o desenvolvimento 
sustentável. Ele identifica aqueles que 
promovem ações socialmente responsáveis em 
sua gestão e é um importante diferencial para 
todo o mercado, que reconhece e valoriza as 
empresas com essa postura.
Mais informações: www.unimed.com.br

Social Accountability - AS 8000

Primeira norma voltada à melhoria das 
condições de trabalho, abrangendo os 
principais direitos dos trabalhadores (saúde e 
segurança, liberdade de associação, limite de 
horas de trabalho, compensação, garantias 
contra trabalho forçado, discriminação 
e trabalho infantil) e certificando seu 
cumprimento por meio de auditores 
independentes. A norma segue os padrões 
ISSO 9000 e 14000.
Mais informações: www.bsd-net.com

Stakeholders (cadeia de relacionamento)

Termo em inglês amplamente utilizado para 
designar as partes interessadas, ou seja, qualquer 
indivíduo ou grupo que possa afetar a empresa 
por meio de suas opiniões ou ações, ou ser 
por ela afetado: público interno, fornecedores, 
consumidores e clientes, comunidade, governo, 
acionistas, etc. Há uma tendência cada vez maior 
em se considerar “stakeholders” que se julgue 
como tal, e em cada situação a empresa deve 
procurar fazer um mapeamento dos “stakeholders” 
envolvidos.
Mais informações: www.uniethos.org.br

Sustentabilidade empresarial

“Ter sustentabilidade significa assegurar o sucesso 
do negócio a longo prazo e, ao mesmo tempo, 
contribuir para o desenvolvimento econômico e 
social da comunidade, um meio ambiente saudável 
e uma sociedade estável. (...) A sustentabilidade 
tem três amplos componentes, geralmente descritos 
como as pessoas, os lucros e o planeta, ou seja, 
os aspectos sociais econômicos e ambientais. A 
necessidade de as empresas darem conta dessas três 
dimensões tem sido resumida no conceito da triple 
botton line.”
Mais informações: www.ethos.org.br
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Terceiro setor

É um conjunto de organizações da sociedade civil de direito privado e sem fins lucrativos que 
realizam atividades em prol do bem comum. Integram o terceiro setor instituições como as ONGs e 
as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP. O termo, criado por pesquisadores 
norte-americanos nos anos 70, parte da idéia de que, além do Estado e do setor privado, haveria 
uma terceira via, que reuniria atividades privadas voltadas para o atendimento das necessidades 
coletivas da sociedade.
Fonte: Folha de São Paulo

Trabalho infantil

“É o trabalho ilegal realizado por crianças. 
O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Arts. 60 e 69) determina que o trabalho 
só é permitido após os 16 anos ou a partir 
dos 14 na condição de aprendiz, garantidas 
a escolarização e a condição peculiar do 
desenvolvimento do adolescente.”
Mais informações: www.fundabrinq.org.br

Turn over

Índice de giro pessoal – rotatividade do quadro 
funcional de uma organização ou parte dela, 
avaliado em determinado período de tempo.
Mais informações: www.senac.br

Valores corporativos

São balizamentos para o processo decisório 
e para o comportamento da empresa no 
cumprimento de sua Missão.
Fonte: Hunte, David e Wheelen, Thomas. 
Gestão Estratégica.

Visão

É a descrição do que a empresa é capaz de 
se tornar. Pode ser mencionada na Missão da 
Empresa.
Fonte: Hunte, David e Wheelen, Thomas. 
Gestão Estratégica

Trabalhador terceirizado

É o trabalhador contratado por empresa presta-
dora de serviços para trabalhar em outra empresa. 
O termo terceirização significa a contratação de 
serviços por meio de empresa intermediária entre 
o tomador de serviços e a mão-de-obra, mediante 
contrato de prestação de serviços.
Mais informações: www.guiarh.com.br

Trabalho forçado

“De forma concisa, é a coerção de uma pessoa para 
realizar certos tipos de trabalho e a imposição de 
uma penalidade caso esse trabalho não seja feito. 
O trabalho forçado pode estar relacionado com 
o tráfico de pessoas, que cresce rapidamente no 
mundo todo. Ele pode surgir de práticas abusivas 
de recrutamento que levam à escravidão por 
dívidas; pode envolver imposição de obrigações 
militares a civis; pode estar ligado a práticas 
tradicionais; pode envolver a punição por opinião 
política através do trabalho forçado e, em alguns 
casos, pode adquirir características de escravidão e 
tráfico de escravos de tempos passados.” 
Mais informações: www.observatoriosocial.org.br



Voluntariado – Lei

Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998
- Art. 1º - Considera-se serviço voluntário, para fins desta lei, a 
atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade 
pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não-
lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, 
científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.
Parágrafo único – O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, 
nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
- Art. 2º - O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de 
Termo de Adesão entre a entidade pública ou privada e o prestador 
do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições 
de seu exercício.
- Art. 3º - O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido 
pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das 
atividades voluntárias.
Parágrafo único – As despesas a serem ressarcidas deverão estar 
expressamente autorizadas pela entidade a que for prestada o serviço 
voluntário.
Mais informações: www.unimed.com.br

Voluntariado empresarial

Um programa de voluntariado é o apoio formal e organizado de 
uma empresa a empregados e aposentados que desejam servir 
voluntariamente a uma comunidade com seu tempo e habilidades.
Mais informações: www.riovoluntariado.org.br

Voluntário

É aquele que presta serviços não remunerados em benefício da 
comunidade. Segundo definição da ONU, “o voluntário é o jovem ou 
adulto que, devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica 
parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de 
atividade, organizadas ou não, de bem-estar social, ou outros campos 
(...)”. Assim, ele realiza o trabalho gerado pelo impulso solidário, 
atendendo tanto às necessidades do próximo quanto às suas próprias 
motivações pessoais.
Mais informações: www.riovoluntario.org.br
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reConHeCiMentos
As ações da Unimed Jundiaí iniciaram-se de forma tímida em 1995, ganhando força 
a partir de 2001, com projetos nas áreas de educação, meio ambiente, esportes, 
profissionalização e geração de renda. Parcerias de sucesso que já beneficiaram 
mais de 150.000 pessoas, tornando-se referência em nossa região, destacando-se:

- Certificada pela Fundação ABRINQ desde 1995;

- Certificada pela Unimed do Brasil com o Selo de Responsabilidade Social desde 
seu lançamento, em 2003;

- Empresa referência no desenvolvimento de ações em prol dos deficientes visuais e 
no combate à cegueira. Em parceria com a Associação da Mulher Unimed, mantém 
duas oficinas de geração de renda no Instituto Luiz Braile, além de ser precursora 
na implantação do teste do olhinho;

- Grande parceira do Poder Público Municipal, com o desenvolvimento de projetos 
voltados à criança, ao idoso e aos jovens.

>>
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