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Bem-vindo à unimed cuiabá!
Que esta seja uma jornada de muitas realizações!

Gestão com pessoas

Neste ano de 2015 
a Unimed Cuiabá 
comemora seu 40º 
aniversário. A história 
de nossa cooperativa 
começou em 1975. 
Em quatro décadas 
trabalhamos muito, 
aprendemos muito e 
comprovamos que o 

Estado de Mato Grosso é rico em oportunidades para 
aqueles que se dedicam a empreender e colaborar com 
o desenvolvimento desta terra hospitaleira, localizada 
bem no coração do Brasil. 

Com o passar dos anos, na constante busca pela 
excelência, aprimoramos o modelo de gestão da 
cooperativa, investimos na capacitação de nossos 
colaboradores, traçamos e executamos ousados planos 

Palavra do Presidente

de expansão de atividades e adotamos as melhores 
tecnologias disponíveis no mercado mundial. 

Como resultado, além da Unimed Cuiabá ser 
reconhecida como o segundo melhor plano de saúde 
do país, conforme o ranking da conceituada revista 
Istoé Dinheiro que listou as mil maiores empresas 
do Brasil em 2014, conseguimos conquistar aquilo 
que, para nós, mais importa: a confiança de 220 mil 
pessoas, que atribuem a nós a tarefa de zelar por 
seu mais precioso bem: a saúde.

Que nossos 40 anos de experiência nos 
impulsionem a crescer, alicerçados na competência, 
no respeito ao próximo e na valorização da vida. 

Dr. João Bosco
de Almeida Duarte 

PRESIDENTE DA UNIMED CUIABÁ
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Você sabe o que significa cooperativismo?
Cooperativismo é baseado no ato de cooperar, 

que significa trabalhar juntos para o mesmo 
objetivo. Fundamenta seus valores na ajuda mútua, 
responsabilidade, democracia, igualdade, autonomia 
e independência de cada cooperativa, além de 
equidade, solidariedade, educação, formação, 
informação, intercooperação e, por fim, envolvimento 
com a comunidade.  

É neste contexto que o sistema Unimed foi 
criado em 1967, na cidade de Santos (SP), pelo Dr. 
Edmundo Castilho, tornando-se a maior experiência 
cooperativista na área da saúde de todo o mundo 
e também a maior rede de assistência médica do 
Brasil. Atualmente, atinge 83% do território nacional, 
é composta por 372 cooperativas médicas que 
prestam assistência para mais de 17 milhões de 

Conhecendo o sistema Unimed
clientes e 73 mil empresas em todo o País, sendo 
a 49ª marca que os médicos brasileiros mais 
recomendam.

A cooperativa Unimed é composta por 
todas as Unimeds do país e outras empresas 
que compõem os serviços Unimed do Brasil, 
Fundação Unimed, Unimed Participações, Central 
Nacional Unimed e Seguros Unimed, investindo 
na valorização dos cooperados, clientes, parceiros 
e colaboradores, tendo uma medicina próxima, 
humana e de qualidade, com responsabilidade 
socioambiental, através de projetos em parceria 
com o PróUnim.

Foi fundada no dia 20 de outubro de 1975, com 
22 médicos cooperados, 20 empresas contratantes e 
10 mil usuários. Na época, Cuiabá contava com apenas 
três hospitais.

Hoje a estrutura da Unimed Cuiabá é composta 
por 1.289 médicos cooperados; 249 redes credencia-
das (hospitais, clínicas, laboratórios e centros de diag-
nóstico); 17 serviços na modalidade “tabela alto custo”;  
217 mil clientes e 965 colaboradores.

A sua área de atuação atinge os municípios de 
Cuiabá, Acorizal, Alto Paraguai, Barão de Melgaço, Cha-
pada dos Guimarães, Campo Verde, Diamantino, Janga-
da, Livramento, Nobres, Nova Brasilândia, Paranatinga, 
Planalto da Serra, Primavera do Leste, Poconé, Rosário 
Oeste, Santo Antônio do Leverger e Várzea Grande. 

Um pouco sobre a Unimed Cuiabá

Missão: Promover a saúde integral com excelên-
cia e responsabilidade socioambiental, 
valorizando clientes, cooperados e co-
laboradores.

Visão: Ser referência em serviços de saúde. 
Valores: Comprometimento com os princípios 

cooperativistas;  respeito ao ser huma-
no, às leis e à natureza; compromisso 
com a ética e a transparência; valori-
zação dos cooperados, clientes e co-
laboradores; excelência em serviço e 
compromisso com ações de respons-
abilidade socioambiental.

A Unimed Cuiabá foi criada para resgatar os princípios éticos e o exercício 
digno da medicina na região metropolitana.
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Organograma 
Assembleia

Geral
Conselho

Fiscal

Diretor
Financeiro

Dr. Douglas

Vice
Presidente

Dra. kátia

Conselho de Administração

Presidente
Dr. João Bosco

Diretor de
Relacionamento
e Intercâmbio

Dr. Salvino

Diretoria
Mercado
Dr. Reiners

GESTÃO DE
PESSOAS

Louise
OPME
Nilton

NTI - INFRA
ESTRUTURA

Idalmo

FINANCEIRO
Ana Paula

RPC e SAD
Isaíra

JURÍDICO
Darlan

CLÍNICAS
Ildete

RC
Franciely

Núcleo de
Intercambio

Nádia

PA/ AMB/
Infusão /Feridas

Eliane

CONTABILIDADE
Maria Gladis

CONTABILIDADE
TRIBUTARIA

Paulo Roberto
FARMÁCIAS

Josino

APOIO
ADMINISTRATIVO

Clodoaldo

GESTÃO DE
MARKETING
Alexandre

FISIOTERAPIA
Rafaelle

OUVIDORIA
Michelle

N.S.O.
Samara

MEDICAMENTOS
Gislaine

CONTROLADORIA
E CONTAS MÉDICAS

Jamil

AT. COMERCIAL
PÓS VENDAS

Marcos

AT. COMERCIAL
VENDAS

Paulo Cesar

NTI - 
DESENVOLVIMENTO

Thyago

Superintendente
Administrativo

Financeiro
João Afonso

Superintendente
Mercado

Cypriano

AUDITORIA
E PROJETOS

Se faltava alguma coisa pra você ter,
agora não falta mais nada.

1.278MÉDICOS
COOPERADOSPRONTO

ATENDIMENTO
24
HORAS

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

MEDICAMENTOS
COM DESCONTO

FARMÁCIAS5UNIMED

FISIOTERAPIA

NUTRICIONISTAS
DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS

PSICOLOGIA
VACINAS

133 CLÍNICAS

21
HOSPITAIS

LABORATÓRIOS51CREDENCIADOS

NÃO EXISTE ESPAÇO PARA DÚVIDAS

POR QUE
UNIMED

ATENÇÃO NO
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

MAIS DE 15 PROJETOS
SOCIOAMBIENTAIS

PLANTIO DE ÁRVORES
COM O PROJETO CARBONO ZERO

CARINHO E CUIDADO PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

Os melhores
planos de saúde

Plano Unimed com
condições especiais

Serviços Unimed 
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A Unimed conquistou várias premiações importantes, confirmando seu conceito junto à população 
mato-grossense, bem como concretizando sua importância dentro do mercado local. Confira:

Revista Exame - 1000 Melhores e Maiores do Brasil
6ª lugar no Centro Oeste;
42º lugar no Brasil - Saúde;
785 no ranking nacional, subindo mais 30 posições;

Revista IstoÉ Dinheiro - As 1000 Maiores e Melhores do Brasil
2º lugar no Brasil - Planos de Saúde

Premiações Unimed Cuiabá Revista VOCÊ S/A - EXAME
Entre as 150 Melhores 
Empresas para Você Trabalhar

• 2007 • 2008 • 2009 • 2011 • 2012

Floresta Viva - Carbono Neutro
Projeto conjunto com o 
Instituto Ação Verde

Revista RDM - NewComDates Tecnologia da Informação e Full Time
Marca mais lembrada no segmento plano de saúde Revista RDM – NewComdates Tecnologia da 
Informação e Full Time Pesquisa de Mercado 2013/ 2012/ 2011/ 2010/ 2009/ 2008/ 2007/ 2006

Conquista do Selo 
de Responsabilidade 
Social Unimed do 
Brasil 
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PróUnim
Em 2004, a Unimed Cuiabá redefiniu seu 

posicionamento em relação à sua atuação social e, 
a partir daí, optou pela criação de uma Oscip, forma 
societária denominada de Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público. Em junho do mesmo ano, 
a Cooperativa criou o Programa de Ação Social da 
Unimed Cuiabá cuja missão é desenvolver projetos 
e políticas que contribuam para a melhoria da saúde 
e qualidade de vida das pessoas. A gestão da Oscip 
– autônoma política e administrativamente em 
relação à Unimed Cuiabá, sua principal mantenedora 
– é exercida pela direção do programa, em sintonia 
com o planejamento estratégico da Unimed Cuiabá. 

Responsabilidade Social

Seja você um voluntário!! 
Participe, envolva-se, 
ajude o próximo!

Não há subordinação em relação à cooperativa. 
A diretoria do instituto, conforme estabelece 
o seu estatuto, não permite remuneração dos 
diretores, que são eleitos e exercem o cargo 
de forma voluntária. A prestação de contas é 
pública e anual, feita durante assembleia geral 
dos membros da Oscip ao Ministério da Justiça.

Em 2014, o PróUnim completou 10 anos, 
com mais de 150 mil pessoas beneficiadas pelas 
atividades desenvolvidas. Atualmente, são cinco 
projetos próprios e onze em parceria. 

A Unimed Cuiabá, em busca de sustentabilidade, 
possui o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos e de Serviços de Saúde, tendo como 
princípios básicos a redução de impactos 
ambientais através de ações referentes à 
geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, reciclagem, 
tratamento e disposição final.

Resíduos Não Perigosos - papel, plástico, vidro, 
metal e não reciclável.

Resíduos Perigosos - resíduos de serviços de 
saúde, químicos, radioativos, inflamável, etc.

Gestão Ambiental 

É seu dever como colaborador Unimed Cuiabá:
• Realizar a coleta seletiva do lixo; 
• Reduzir a geração de resíduos, 
• Reutilizar e reciclar; 
• Evitar o desperdício de recursos naturais (energia e água); 
• Servir apenas o que irá consumir, pois é realizada a pesagem do desperdício de alimentos no refeitório.
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TIPO EXEMPLOS SIMBOLOGIA

Grupo A: INFECTANTES Culturas e estoques de microrganismos; vacinas vencidas ou inutilizadas; 
sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos; 
peças anatômicas; tecido adiposo, gerados por procedimentos de cirurgia 
plástica; sobras das amostras de laboratório, contendo fezes, urina e 
secreções; luvas; sondas; curativos; recipientes e materiais que não 
contenham líquidos corpóreos na forma livre; entre outros. 

Grupo B: QUÍMICO Medicamentos vencidos; reagentes para laboratório; saneantes, 
desinfetantes; entre outros.

Grupo C: RADIOATIVO Rejeitos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de 
laboratórios de análises clínicas; serviços de medicina nuclear e radioterapia, 
segundo a resolução CNEN-6.05.

Grupo D: COMUNS Papel de uso sanitário e fralda; absorventes higiênicos; peças descartáveis 
de vestuário; resto alimentar de paciente; material utilizado em anti-sepsia; 
equipo de soro e outros similares não classificados como A1; sobras de 
alimentos e do preparo de alimentos; resto alimentar de refeitório; resíduos 
provenientes das áreas administrativas; resíduos de varrição, flores, podas e 
jardins; resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.

Grupo E: PERFUROCORTANTE Lâminas de barbear; agulhas; escalpes; ampolas de vidro; brocas; limas 
endodônticas; pontas diamantadas; lâminas de bisturi; lâminas e lamínulas; 
lancetas; tubos capilares; micropipetas; espátulas; todos os utensílios de 
vidro quebrados no laboratório e outros similares.

UMA ESCOLHA SIMPLES QUE 
DEFINE UM FUTURO CERTO.

NÃO 
RECICLÁVEL 

OU MISTURADO

NÃO RECICLÁVEL 
OU MISTURADO
• Papel higiênico

• Fralda descartável

• Ponta de cigarro

• Fita adesiva

• Papel contaminado com alimento

  Entre outros

PLÁSTICO

PLÁSTICO
• Copo plástico

• Embalagem de refrigerante pet

• Embalagem plástica

• Cano

• Tampinha

  Entre outros

Vamos separar corretamente o lixo no 
ambiente de trabalho. Assim, 
contribuímos para a limpeza e o 
bem-estar social da nossa cidade.

PAPEL
• Caixa

• Envelope

• Jornal

• Revista

• Cartão

• Impresso em geral

  Entre outros

PAPEL

VIDRO

VIDRO
• Garrafa de bebida

• Copo

• Pote

• Frasco vazio

  Entre outros

RESÍDUOS
SERVIÇOS DE
SAÚDE
Resíduo proveniente de atividade de 

natureza médico-assistencial 

humana ou animal

GRUPO É

RESÍDUO
PERFUROCORTANTES
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Material Tempo de Decomposição
Papel

Caixa de papelão
Pano

Filtro de Cigarro
Goma de Mascar (chiclete)

Plástico
Garrafa plástica
Copo plástico

Metal
Lata de alumínio

Lata de aço
Vidro

Borracha
Madeira pintada

Nylon

de 3 a 6 meses
2 meses

de 6 meses a 1 ano
5 anos
5 anos

mais de 100 anos
450 anos
50 anos

mais de 100 anos
200 anos
50 anos

Tempo indeterminado
Tempo indeterminado

13 anos
mais de 30 anos

METAL
• Lata de alumínio

• Embalagem metálica

• Prego

• Parafuso

  Entre outros

METAL

RESÍDUO 
PERIGOSO

RESÍDUOS
PERIGOSOS
• Pilha

• Bateria

• Lâmpada

• Óleo lubrificante

• Resíduo de pintura  industrial

  Entre outros

Feche o desperdício de água   

DICAS DE USO CONSCIENTE 

NO BANHEIRO
• Regule torneiras e descargas. Conserte os
vazamentos assim que forem notados;
• Feche a torneira enquanto escova os dentes. 
• Procure não tomar banhos demorados. 
• Não use a privada como lixeira ou cinzeiro. Não
jogue papel higiênico ou qualquer outro
tipo de detrito;
NA COZINHA
• Ao lavar louça, ensaboe tudo que tem que ser
lavado e depois abra a torneira novamente para
enxágue;
• Só ligue a máquina de lavar louça quando ela
estiver cheia;
NA LAVANDERIA
• Junte bastante roupa suja antes de ligar
a máquina ou usar o tanque. 
• Se as roupas são lavadas no tanque, deixe-as
de molho e use a mesma água para esfregar e
ensaboar. 
• Reuse a água do tanque para lavar carros e
calçadas ou use, para estes casos, um balde.
No jardim
• Use um regador para molhar as plantas ao invés
de utilizar a mangueira;
• Não fique horas lavando a calçada com
água potável;
Caixa d’água
• Mantenha sua caixa d’água limpa, ela deve ser
lavada pelo menos a cada seis meses.

Desligue o consumo excessivo de energia 

DICAS DE USO EFICIENTE

AR CONDICIONADO
Ao usar o ar condicionado mantenha as portas e janelas fechadas. 
Limpe os filtros
periodicamente, a sujeira impede a circulação livre do ar, forçando o 
aparelho a
trabalhar mais. 
ASPIRADOR DE PÓ
Consome 1 KWH a cada uma hora.
CHUVEIRO ELÉTRICO
Um banho na posição “inverno” gasta 1 kWH em 11 minutos. 
Economize 30% de energia colocando na posição “verão” e limpe 
periodicamente os orifícios de saída de água.
COMPUTADOR
Em média, o funcionamento de um computador consome 1 KWH 
em 6 horas e 40 minutos. O desligamento total consome mais 
energia, portanto, ao sair para o almoço desligue apenas o seu 
monitor, e, ao término do expediente, desligue-o totalmente.
REFRIGERADOR E FREEZER
Não abra nenhum deles sem necessidade, pois a cada vez que a 
porta é aberta há entrada de ar quente, fazendo com que o motor 
trabalhe mais e consuma mais energia.
SECADORA DE ROUPAS
A cada 30 minutos consome 1 KWH. Só ligue a secadora com a 
capacidade máxima de roupas.
TV
Os televisores modernos consomem menos energia que os 
antigos. Eles gastam 1 KWH
a cada 11 horas de funcionamento. Evite o hábito de dormir com o 
televisor ligado.
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A Associação dos Funcionários da Unimed Cuiabá 
(ASFUNIMED) é uma associação organizada para 
fins não econômicos, com autonomia administrativa 
e financeira, constituída pelos funcionários ativos da 
Unimed Cuiabá.

O objetivo principal da ASFUNIMED é promover 
entre seus associados a integração com espírito 
de coleguismo, união, respeito, solidariedade, 
e, principalmente, investir no desenvolvimento 
profissional e pessoal.

A ASFUNIMED reconhece a importância da 
área de lazer como a melhor forma de incentivar 
a saúde física e mental, mantendo o equilíbrio 

Associação dos funcionários da Unimed
entre corpo e mente. Dentro desta perspectiva, 
promove diversos eventos de descontração entre 
associados.  

A associação ainda disponibiliza vários 
convênios com empresas que dão descontos 
especiais para os associados. Para outras 
informações, visite o site: www.asfunimed.org.br
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Código de Conduta
A área de Gestão com Pessoas tem como diretriz 

principal a gestão participativa. Atua como parceira 
estratégica, sendo guardiã da cultura, valores e 
ativos da empresa. Preza pelo relacionamento ético, 
transparente e valorização do potencial humano. É 
responsável pelas políticas e diretrizes, assegurando 

Gestão com pessoas

A Unimed quer ouvir você

a utilização de práticas inovadoras, promovendo 
um ambiente capaz de atrair, desenvolver, reter 
e motivar talentos que produzam melhoria nos 
resultados, desenvolvimento sustentável e, 
principalmente, criando valor para a cooperativa. 

A Ouvidoria é a mais eficiente instância para 
solução administrativa dos conflitos.

É importante destacar que o Ouvidor possui 
autonomia para decidir e resolver as situações 
apresentadas. 

A Unimed quer saber
a sua opinião.

Quando você, Colaborador, se 
manifesta, a empresa fica melhor. 
Por isso, não perca tempo: entre 
em contato conosco.

O Código de Conduta é um guia de referência para as iniciativas e decisões pessoais e profissionais, funcionando como um norteador de conduta 
esperada de cada membro da organização, servindo para aprimorar os relacionamentos internos e externos das Cooperativas. Saiba quais são os 
princípios que seguimos dentro do Sistema Unimed:

1º Princípio:
Integridade e respeito
às leis vigentes no
país e normas internas.

6º Princípio:
Respeito ao meio
ambiente.

7º Princípio:
Uso das informações 
e dos meios de
informática.

8º Princípio:
Relacionamentos
externos construtivos.

2º Princípio:
Proteção do patrimônio
físico, moral e intelectual
da Unimed.

3º Princípio:
Relacionamento com
os cooperados.

4º Princípio:
Valorização do capital
humano.

5º Princípio:
Compromisso com
os clientes.
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Recrutamento e Seleção
Todos os processos de seleção são realizados 

de forma criteriosa e transparente pela equipe 
de Recrutamento e Seleção. É privilegiado o 
recrutamento interno, visando oferecer oportunidades 
de desenvolvimento profissional. Qualifique-se 
e participe do nosso recrutamento interno! Para 
conhecer as vagas disponíveis, acesse o site: www.
unimedcuiaba.coop.br

Como se candidatar (recrutamento interno): 
• Procure seu gestor e comunique-o do interesse pela 

vaga. Em seguida, inscreva-se junto à área de Gestão 
com Pessoas - Recrutamento e Seleção

• Nenhum gestor pode vetar ou inibir a participação 
de qualquer colaborador nos processos de seleção 
interna

Trabalhe conosco

• Critérios: mínimo de seis meses de trabalho 
junto à Unimed Cuiabá; faltas e advertências são 
consideradas para a seleção; após a participação 
em um processo seletivo, o colaborador deverá 
aguardar três meses para nova candidatura.

Contratação: está condicionada à entrega de toda a 
documentação pertinente, assinatura do contrato de 
trabalho e aptidão no exame médico. As contratações 
se dão até o dia 15 de cada mês. 

Integração dos novos colaboradores: todos os 
admitidos deverão assinar o termo de recebimento 
do Manual do Colaborador, receber o Kit de 
Integração e o Equipamento de Proteção Individual 
(EPI’s) necessários para execução da função. O GP 
deve providenciar o login de acesso, cadastro da 
biometria. O gestor deve solicitar abertura de e-mail 
e outros possíveis acessos junto à NTI.

Desligamento de colaborador: antes de qualquer 
desligamento, deve-se checar junto ao GP 
a possibilidade do desligamento. Definido o 
desligamento, deve ser preenchido formulário 

Relações trabalhistas
específico. O período do desligamento é do dia 
1º a 15 do mês, salvo pedidos de demissão pelo 
colaborador e/ou justa causa.

Pagamento de salário: é liberado sempre no dia 
30 de cada mês, sendo disponibilizado o holerite 
no portal GP. Importante saber sobre os possíveis 
descontos em folha: INSS, IRRF, vale-transporte, 
alimentação, ASFUNIMED. São descontos 
opcionais: plano de saúde, odontológico, 
empréstimo consignado, seguro de vida, Itaucard, 
Previdência Privada, PróUnim.

Férias: após doze meses de trabalho, o colaborador 
possui direito às férias, que devem ser planejadas, 
aprovadas pelo gestor através do portal GP com 
no mínimo 45 dias de antecedência.
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Faltas e atrasos não justificados legalmente são 
descontados no pagamento do salário. O número 
de faltas impacta também nas férias:
De 6 a 14 faltas: 24 dias corridos de férias; 
de 15 a 23 faltas: 18 dias corridos de férias; 
de 24 a 32 faltas: 12 dias corridos de férias; 
acima de 32 faltas: não terá, o trabalhador,
direito às férias. 

Atestados médico: para que o atestado abone a 
ausência do trabalho, deve ser entregue ao superior 
imediato no prazo de 48 horas, a contar da emissão 
do documento, devendo no ato da entrega tanto o 
colaborador quanto seu superior assinarem o verso 
do atestado, colocando data e hora do recebimento. 
O superior hierárquico deve encaminhar 
imediatamente o documento ao GP, efetuando o 
abono no sistema. 

• Os atestados devem consignar o período exato 
do afastamento (dias), em número e por extenso, 
devendo ainda trazer nome, carimbo com CRM e 
assinatura do médico assistente.

• O atestado, desde que observados os requisitos 
estabelecidos na presente normativa, 
abonarão somente o período expressamente 
consignado no documento e ainda poderão ser 
encaminhados para homologação do médico 
do trabalho, o qual validará o período e a 
necessidade do afastamento.

• Para os colaboradores em jornada de 4, 6 
e 12X36, não serão aceitos atestados de 
consultas e exames para abono de faltas nos 
dias de labor, exceto se o médico ou o exame 
não estiver disponível em outro horário, sendo 
prova desta indisponibilidade a declaração do 
médico ou da clínica consignando dia e horário 
de atendimento.

• Atestados de exames médicos somente servirão 
de abono se, observados os requisitos quanto 
à jornada e ainda pelo exato período (horas) 
descrito no documento, sendo obrigatória a 
consignação do tempo de realização do exame 
médico. 

• O abono de atestados odontológicos serão 
limitados a 02 (dois) por ano, exceto nos casos 
de urgência e emergência, o que deve estar 
consignado no documento.

• Somente em internação de filhos menores de 12 
(doze) anos os atestados servirão para abono de 
faltas.

Décimo terceiro: o pagamento da primeira parcela 
do 13º salário ocorre até o dia 30 de novembro 
do corrente ano. A segunda parcela é paga até 
o dia 20 de dezembro do corrente ano, tendo 
como base a remuneração do mês de vigência e o 
tempo de serviço do empregado no ano em curso. 
A primeira parcela do 13º salário pode ser 
solicitada no período das férias, compreendido 
entre os meses de fevereiro a outubro, devendo 
ser solicitada no momento da requisição de férias 
no portal.

Vale-transporte: a entrega do formulário de 
pedido e cancelamento de vale-transporte deve 
ser até o 15º dia do mês, observando que

a carência mínima para cancelar/solicitar
é de 06 meses; 

Registro de Ponto: é de inteira responsabilidade do 
colaborador o registro de ponto, sendo que o recibo 
emitido deverá ser guardado para apresentação em 
caso de eventualidade. No caso de esquecimentos 
e/ou qualquer ocorrência deve ser informada 
imediatamente e o ajuste no portal no prazo máximo 
de 48h, podendo o colaborador ser penalizado por 
faltas e/ou advertências administrativas.

Abonos: é de responsabilidade do colaborador solicitar 
o abono no portal GP no prazo máximo de 48h da data 
de ocorrência e/ou emissão de atestados;

Horas Extras: não é permitida a realização de horas 
extras e/ou acúmulo de saldo em banco de horas, 
exceto com autorização prévia do superior imediato. 
Para pagamento das horas extras, o colaborador deve 
solicitar no portal GP em um prazo de 48h após a 
realização.
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Observações: o período do ponto é do dia 10 de 
um mês até o dia 09 do mês subsequente, devendo 
os responsáveis aprovarem o registro da equipe 
semanalmente. 

Crachá: a 2ª via poderá ser solicitada via e-mail 
(pessoal@unimedcuiaba.com.br) ou pessoalmente 
no GP, anexando a foto e informando os dados. Será 
cobrada a taxa de R$10,00 nos casos de perda/quebra 
para os crachás com menos de 01 ano de uso.

Atualização de Cadastro: todas as atualizações 
devem ser informadas ao Gestão com Pessoas para 
regularização no cadastro do colaborador.

Salário Família: de acordo com a renda, é pago 
mensalmente ao colaborador que possuir filhos ou 
equiparado de qualquer condição, até 14 anos, ou 
inválido. 

Licença Paternidade: o colaborador terá direito à 
Licença Paternidade no período de 05 dias, em caso de 
nascimento de filho, comprovando através da certidão 
de nascimento para efeitos de direito à licença. 

Licença Maternidade: o início da licença maternidade 
poderá ser concedida a partir do oitavo mês de gestação 
ou data de nascimento do dependente. A colaboradora 
deverá entregar o atestado médico (120 dias) no prazo 
de 48 horas na área de Administração de Pessoal – GP 
para as providências quanto ao afastamento.

Licença Casamento: será concedido ao colaborador 
licença pelo período de 04 dias consecutivos, 
comprovando através da Certidão de Casamento Civil 
ou Declaração de União Estável Pública.

Um pouco mais sobre seus direitos:
Licença Falecimento: em caso de falecimento 
do cônjuge, ascendente, descendente e irmão, o 
colaborador tem direito a 05 dias consecutivos, 
comprovando através da Certidão de Óbito.

Insalubridade: as funções que terão direito ao 
adicional de insalubridade serão avaliadas pela 
área do Núcleo de Saúde Ocupacional, através da 
elaboração do LTCAT.

Adicional Noturno: considera-se trabalho noturno 
as atividades executadas entre as 22 horas de um 
dia e as 5 horas do dia seguinte. Para esse efeito, 
sua remuneração terá um acréscimo de 20%. Para 
receber o adicional noturno, o colaborador deve 
fazer suas batidas de ponto corretamente.
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FAIXA SALARIAL PLANO ENFERMARIA PLANO APARTAMENTO

Até R$ 1.500,00 90% 75%

Até R$ 3.00,00 80% 75%

Acima de R$ 3.000,00 70% 65%

Benefícios
Plano de Saúde
A Unimed assume a maior responsabilidade financeira 
da assistência médica para o colaborador e seus 
dependentes diretos, conforme política, entrando sem 
carência no ato de sua admissão na empresa, conforme 
faixa salarial. 

Contrato 4110 – Co-Participação

Plano de Saúde
• 30% Consulta 
• 30% Exame
• 30% Ambulatório 
• No período da internação não haverá cobrança de 
coparticipação de exames, materiais, diárias etc.

A Unimed Cuiabá disponibiliza para você, colaborador, 
inúmeras vantagens. Todos os procedimentos 
realizados em nossas unidades de atendimento não 
terão incidência de cobrança de co-participação.
Para exames e procedimentos de alto custo abaixo 
descritos, não disponíveis nos serviços próprios da 
Unimed Cuiabá, também não haverá incidência de co-
participação.

• Alta complexidade = angiografia digital, 
cineangiocoronariografia, litotripsia, ressonância 
magnética, endoscopia e colonoscopia. 

• Ambulatoriais de alto custo = quimioterapia, 
radioterapia, medicina intervencionista, hemodiálise, 
hemodinâmica, internações de alta  permanência, 
medicação de alto custo e cirurgias à nível 
ambulatorial de oftalmologia e urologia

Plano Odontológico: convênio com
UNIMED ODONTO. É subsidiado 72
 pela Unimed, podendo ter inclusão de dependentes 
legais e agregados. A recepção e entrega de 
documentação para inclusão, alteração e exclusão 
se dá do dia 04 até o dia 12 de cada mês.

Prevenção e Saúde: a Unimed oferece aos 
colaboradores anualmente a vacina antigripal e a 
H1N1, custeada 100% pela empresa. Oferece, ainda, 
descontos especiais em todas as vacinas para 
colaboradores e dependentes diretos.

Ginástica Laboral: é oferecida três vezes na 
semana. Executada por profissionais de fisioterapia 
e educadores físicos.

Previdência Privada: custeado 100% pela empresa. 
Contrato firmado com a empresa Seguros Unimed 
com adesão ao Plano PGBL. A cooperativa paga 1% 
sobre o salário do colaborador limitado a um valor 
de R$ 10,00 reais. Adesão automática. 
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Previdência Privada (opcional): fechado convênio para 
os colaboradores que queiram fazer o complemento 
individual de sua previdência, aderindo ao valor que 
desejar, ficando disponível a opção VGBL ou PGBL. 
Vantagem por ser contrato corporativo com taxas 
diferenciadas.

Seguro de Vida em Grupo (Empresa): a adesão é feita 
através de formulário e é subsidiado totalmente pela 
Unimed. Corresponde a:
• 12 vezes o salário por morte natural e invalidez – 

limitado a R$ 30.000,00
• R$ 1.500,00 de auxílio funeral.
 Seguro de Vida em Grupo (Colaborador): adesão 

opcional através do preenchimento de formulário, 
caso queira aumentar o benefício:

• 30 vezes o salário morte natural, invalidez
• 60 vezes morte acidental
• R$ 1.500,00 auxílio funeral

Alimentação:
• Almoço: a cooperativa disponibiliza alimentação 

para todos os colaboradores através de refeitório 
na sede e restaurantes conveniados nas filiais. O 
desconto feito em folha de pagamento é de 20% 
do valor do custo da refeição por dia útil.

• Ticket Refeição: o Visa Vale é fornecido aos 
colaboradores que executam trabalhos externos 
e filiais em outras cidades. 

• Lanche da Tarde: o colaborador possui 15 
minutos de intervalo para lanche que é oferecido 
gratuitamente (pão francês, margarina, suco, 
leite, chá e café).

• Área de Convivência: a sede possui três salas 
para uso exclusivo dos colaboradores: sala 
de TV e leitura com pufe, sala de descanso 
com colchonetes e sala de informática com 
15 computadores disponíveis para acesso a 
internet por 20 minutos.

Biblioteca do PróUnim: a sede da Unimed Cuiabá 
conta a Biblioteca do PróUnim, um espaço com 
ambiente climatizado, livros e revistas para 
pesquisas e leituras diversas.

• O silêncio deve ser preservado, sendo proibido o 
uso de aparelhos celulares na sala de descanso e 
na biblioteca.

• É proibido consumir alimentos e bebidas na sala de 
informática e biblioteca.

• A conservação do espaço utilizado é de 
responsabilidade de cada colaborador, com o 
objetivo de manter a ordem e garantir o benefício.

Empréstimo Consignado: o empréstimo é feito 
através do banco HSBC e o colaborador deve ter 06 
meses de empresa, enviar e-mail à Administração 
de Pessoal - GP (pessoal@unimedcuiaba.com.br) no 
período de 01 a 20 de cada mês. O prazo de resposta 
à solicitação é de 48h, para verificação da margem 
disponível, que tem o teto máximo autorizado em 
até 30% da remuneração do colaborador, após a 

aprovação do valor da margem. Entregar
ao banco para solicitar o empréstimo. 

PPR – Programa de Participação nos Resultados: 
percentual calculado a partir do alcance de metas 
gerais e específicos da área.

Vale - Transporte: é concedido aos colaboradores 
que utilizam o transporte público, com desconto 
de 6% sobre o salário base, conforme previsto em 
lei.

Uniforme: é disponibilizado gratuitamente dois 
conjuntos de uniformes aos colaboradores, após 
o período de experiência. Para as gestantes, 
a cooperativa efetua a reposição por número 
maior, quando houver necessidade, mediante 
solicitação por escrito e devidamente autorizado 
pelo superior imediato ao setor de Gestão com 
Pessoas. 
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São deveres do colaborador:  
• Cuidar do uniforme para a conservação no período 

estipulado. Em casos de danos ou aquisições 
extras, o colaborador deve adquirir por conta 
própria, sendo o desconto realizado em folha de 
pagamento;  

• Não é permitido o uso do uniforme caso o 
colaborador não esteja em serviço. O não 
cumprimento desta norma sujeita ao colaborador 
advertência. 

• No ato do desligamento o colaborador deve 
devolver os uniformes.

*Observações: nos locais de trabalho, bem como 
eventos da empresa, a vestimenta deve ser formal, 
não sendo permitido transparências, saias curtas, 
decotes.
Bolsa de Estudos: este benefício abrange todos os 
colaboradores que tenham no mínimo um ano de 
vínculo empregatício, que a área tenha feito previsão 
orçamentária anual e que o curso esteja relacionado 
à atividade desenvolvida ou a ser desenvolvida pelo 

colaborador.

Esta política tem por objetivo proporcionar 
desenvolvimento profissional e pessoal ao 
colaborador, melhorando o desempenho de suas 
funções na empresa. É oferecido subsídio para 
cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, 
pós-graduação stricto sensu, idiomas e outros 
cursos de extensão.

As inscrições para o curso de graduação devem 
ser feitas no período de janeiro e fevereiro, para o 
1º semestre, e julho e agosto para o 2º semestre. 
Nos demais cursos (pós-graduação stricto sensu 
ou lato sensu), a solicitação poderá ser feita 
durante todo o ano.

Auxilio Creche/Babá: beneficia todos os 
colaboradores da Unimed Cuiabá que possuem 
filhos de 04 meses até os 03 anos e 11 meses de 
idade. O benefício deverá ser requerido através do 
preenchimento do formulário retirado do portal, 
devidamente preenchido, juntamente com o recibo. 
Havendo colaboradores que possuam filhos em 
comum, somente um terá direito a adesão do 
benefício.

É obrigatório que a cópia do recibo do auxílio 
creche/babá seja entregue até o dia 15 de cada 
mês pessoalmente no GP. O mesmo deve estar 
legível e conter as seguintes informações: nome do 
colaborador, da criança, da entidade/creche ou babá, 
valor e data. 

Brinde Maternidade/Paternidade: A Unimed Cuiabá 
celebra o nascimento dos filhos dos colaboradores 
com um kit de enxoval para o recém-nascido. A 
solicitação é feita através da área de Administração 
de Pessoal – GP mediante o preenchimento de 
formulário encontrado no portal. 

Cartão ITAUCARD: o cartão ITAUCARD 
VISA Corporate é uma parceria entre o 
banco Itaú e a Unimed Cuiabá que libera 
uma margem de 15% do salário. O colaborador pode 
fazer a utilização na rede credenciada e o desconto 
é realizado em folha de pagamento. O benefício 
é concedido ao colaborador após o período de 
experiência.

Hora Livre: a Unimed Cuiabá concede a todos os 
colaboradores uma hora de folga a ser desfrutada 
pelo dia do seu aniversário. O mesmo deverá negociar 
o horário de sua folga com o gestor por e-mail e com 
48h de antecedência. 

Banco na Sede: é disponibilizado um posto bancário 
e um caixa eletrônico dentro da cooperativa, visando 
maior segurança e comodidade para os colaboradores. 
Festa de Aniversário e Final de Ano para 

Colaborador: é realizado uma festa para os 
aniversariantes do mês a cada 04 meses. A Unimed 
Cuiabá proporciona a festa de final de ano para todos 
os colaboradores, podendo levar um acompanhante.
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A cooperativa possui plano de carreira que 
norteia as decisões sobre os salários e os cargos 
dos colaboradores, bem como seu crescimento 
profissional. 

Promoção Vertical: promoções verticais estão 
condicionadas ao perfil do cargo, potencial do 
profissional e a avaliação de desempenho através de 
seleções internas, no surgimento de vagas. 

Promoção Horizontal: está condicionada à antiguidade. 
É a progressão salarial automática (mudança de um 
nível para o outro), dentro da classe correspondente 
ao cargo do colaborador.

Enquadramento: tem o objetivo de enquadrar o 
colaborador no valor da Tabela Salarial vigente. 

Sua carreira A Unimed Cuiabá oferece oportunidades,
porém, o seu crescimento profissional
depende de você. Fique atento:

• Analise as possíveis oportunidades que a 
empresa oferece 

• Planeje aonde quer chegar e saiba quais 
competências você deve ter para ocupar 
determinado cargo/função 

• Qualifique-se. Busque aprender com outros e 
comunique-se expressando o seu interesse 

• Atenção aos valores da empresa
 (tenha boa conduta)
• Dedique-se

As ações de treinamento e desenvolvimento de 
pessoas e equipes têm por objetivo proporcionar 
desenvolvimento contínuo, além do aprimoramento 
de competências e habilidades necessárias para o 
crescimento profissional e pessoal do colaborador, 
em consonância com as necessidades da empresa.

O GP é responsável pelo planejamento anual de 
treinamentos e solicitações não previstas, que 
podem ser solicitadas desde que autorizadas 
pelo gestor da área e superintendência. Após a 
participação em treinamentos, cabe ao colaborador 
apresentar relatórios e demonstrar a eficácia do 
mesmo.

Normas de Viagem: as viagens devem ser solicitadas 
pelo colaborador com antecedência de 05 dias úteis, 
encaminhando para área de Gestão de Pessoas 
formulário de Solicitação de Viagem assinado pelo 
gerente da área ou superintendente. 

O adiantamento será concedido respeitando o 
número de dias da viagem e a previsão de gastos de 
acordo com os valores pré-estabelecidos.

O prazo para prestação de contas do adiantamento e 
reembolso de despesas é de 10 dias após o retorno 
da viagem. O colaborador deverá apresentar os 
comprovantes de despesas (notas e cupons fiscais 
ou recibos, dependendo da natureza da despesa), 
juntamente com o Formulário de Reembolso, 
sendo válido somente despesas com uso para fins 
de trabalho. Caso não cumpra o prazo ou infrinja a 
política de viagem, será realizado automaticamente 
o desconto do valor adiantado em folha de 
pagamento.

Investimos em você Viagens a serviço 
da empresa
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A Unimed Cuiabá adota medidas preventivas 
visando a segurança, saúde e qualidade de vida 
dos colaboradores. Os trabalhos são realizados em 
parceria com a CIPA (Comissão Interna de Prevenção 
e Acidentes NR5), com ênfase no atendimento 
legal. A eleição da CIPA é realizada anualmente e 
todos colaboradores têm o direito de se inscrever a 
candidatura a membros da CIPA.

NR-6 EPÍ s (Equipamentos de Proteção Individual):
O Equipamento de Proteção Individual (EPI’s) é 
destinado à proteção de riscos à segurança e saúde 
no trabalho. É direito do colaborador e sua utilização 
é obrigatória. O GP e a CIPA são responsáveis por 
inspeções periódicas. 

Os EPÍ s devem ser solicitados pelo líder imediato 
via e-mail ao GP - Segurança do Trabalho, conforme 
avaliação realizada no PPRA (Programa Prevenção de 
Riscos Ambientais).

Excelência em segurança
• Os EPI’s emprestados pela empresa deverão 

ser devolvidos após o término das atividades 
laborais; 

• A entrega dos novos EPI’s só serão realizadas 
mediante a entrega dos velhos ou danificados 

• O colaborador poderá ser punido com 
advertências ao esquecer os EPI’s e perderá o 
dia de trabalho laboral; 

• Os danos ou perdas ocasionados aos EPÍ s por 
uso inadequado ou fora das especificações 
a que se destine, é de responsabilidade do 
colaborador, cabendo indenização do mesmo; 

O que fazer em casos de acidentes/emergências:
Acidente de trabalho é o que ocorre no período de 
serviço na empresa, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional, que cause a morte, a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capacidade 
para o trabalho.

Na ocorrência de acidente:
• O colaborador deve receber os primeiros socorros e 

ser encaminhado pelo SAMU para o hospital mais 
próximo

• O líder imediato e a segurança do trabalho devem 
ser comunicados imediatamente para a realização 
da investigação 

• O colaborador deverá apresentar o boletim de 
ocorrência, em casos de acidentes de trânsito

• Caso o acidentado possua atestado médico, deve 
apresentá-lo no prazo de 48h, podendo o acidente 
ser descaracterizado e o colaborador ser advertido 
por não comunicar em tempo hábil.

Princípios básicos:
• Obedeça aos princípios de ergonomia.
   Qualquer queixa relacionada ao posto de trabalho, 

comunique para a segurança
• Mantenha o seu local de trabalho sempre limpo e 

organizado
• Não obstrua os corredores de circulação, saídas 

de emergências e equipamento de incêndios 
(extintores, hidrantes, etc)

• É proibida a entrada nos sanitários ou em 
qualquer área quando os mesmos estiverem em 
manutenção. Respetei as placas e faixas de aviso 
ou sinalização. O descumprimento resultará em 
uma advertência ao colaborador

• O acesso de colaboradores deve ser feita pela 
escada e não pela rampa onde transitam veículos

• Transporte e manuseio de cargas devem ser 
realizados observando as regras de carregamento, 
de acordo com o limite de peso. De preferência 
com carros de mão e utilizando o cinturão lombar

• É proibido brincadeiras de qualquer tipo ou espécie 
no horário de trabalho, respeite seu colega

• É proibido ingerir bebidas alcoólicas ou drogas 
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discreta no pescoço e esmaltes
nudes, não vibrantes. O colaborador
deve apresentar-se ao trabalho com
cabelos presos, unhas e barbas aparadas.

Para as áreas assistenciais e de atendimento 
também são proibidos o uso dos calçados abertos 
em todas as áreas do pronto atendimento, salvo os 
que impliquem em algum tratamento de
saúde, desde que comprovados através de
atestado médico.

Durante o período de intervalo, os colaboradores 
devem utilizar a sala de descanso, sendo 
expressamente proibido descansos em consultórios 
ou em outras dependências. Para a utilização da sala 
de repouso, deve ser respeitada a escala de horários.

Utilização de adornos – na área assistencial são 
permitidos apenas brincos pequenos (de até 1 cm) e 
aliança. No atendimento, são permitidos a utilização 
de brincos (até 1 cm), aliança, relógio, corrente 

Normas de segurança 
no Pronto Atendimento

ilícitas durante o horário de trabalho
• O importante é realizar as atividades de 

maneira correta, seguindo os procedimentos 
de trabalho e as orientações dos líderes 
ou superiores imediatos. Nunca execute 
um trabalho com dúvidas ou sem os EPI’s 
necessários

• Atenção aos treinamentos obrigatórios para o 
exercício da função

• A empresa dispõe de caixa de primeiros 
socorros, em casos de necessidade, (procure 
seu superior)

• Login (usuário) e Senha (password): login é um 
código de acesso de usuário. Este código é pessoal 
e intransferível. 
O login de identificação do usuário devem 
conter nome e sobrenome do colaborador para 
padronização e identificação, no formato “nome. 
sobrenome”. As senhas terão as seguintes regras 
para formação e manutenção: 

1. Terão no mínimo 6 caracteres. 
2. São bloqueadas automaticamente, após 3  
 tentativas sem sucesso.
3. Não podem ser reutilizadas as senhas   
 registradas pelo usuário.
4.  É obrigatória a troca de senha a cada
  60 dias. 
5. É obrigatória a troca da senha no primeiro  
 acesso;
6. Os usuários são instruídos para que evitem  
 senhas fáceis que podem facilmente ser   
 deduzidas.
7. A senha deve conter no mínimo 1 caractere  
 especial. Exemplo: @#$!*&%, 1 letras e   
 números.

Toda a vez que o colaborador se ausentar,
deve bloquear a sua estação de trabalho ou 
azer o logout. 
Deve ser abordado penalidade/advertência
ao colaborador que compartilha a senha, lembrando 
que todas as operações ficam registradas em cima 
do login/usuário utilizado.

• Acesso às informações de TI: todas as informações 
são de propriedade da Unimed Cuiabá e não podem 
ser copiadas, usadas ou divulgadas sem a expressa 
autorização da mesma.

O acesso à Rede Externa de Internet é controlado pelo 
Servidor de Acesso Firewall. Este serviço permite 
que somente estações de trabalho devidamente 
autorizadas possam utilizar os serviços disponíveis, 
mantendo um nível de segurança ao ambiente de 
rede interno. Sendo o acesso à internet restrito às 
atividades profissionais.

A Unimed Cuiabá mantém-se no direito de efetuar 
monitorações e auditorias periódicas, sem prévio 
aviso, para averiguar o uso de seus recursos 

Administração:
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computacionais, tais como e-mail, acesso à Internet, 
mensagens instantâneas, sistemas corporativos, 
entre outros. Não sendo permitido o uso indevido 
do Correio Eletrônico (e-mail de piadas, arquivos 
de imagens, filmes e apresentações anexados 
sem conteúdo profissional, correntes de qualquer 
tipo e mensagens sem nenhum fim profissional,  
incomodar, ofender ou insultar outros usuários).  

Tais práticas estão sujeitas às sanções disciplinares 
e/ou legais.

• Celular, Notebook, Tablet: o uso deste recurso 
é exclusivo ao serviço da empresa, podendo ser 
retirado a qualquer momento caso for identificado 
negligência ou utilização abusiva. O colaborador 
deve zelar pela guarda dos equipamentos que 
estão em seu poder.

O colaborador assinará termo de responsabilidade/
compromisso com os equipamentos que estão 
em seu poder, devendo ser devolvido no mesmo 
estado que
entregue, quando solicitado, ou quando

em momento de desligamento da Unimed Cuiabá.
2.1 Acesso a Unidade: é proibido, nas dependências 

da empresa, a circulação de ex-colaboradores 
e/ou visitantes sem autorização da Diretoria. 
As portas devem ser mantidas fechadas. 
Qualquer observação neste sentido, comunique 
imediatamente o GP.

Normas e Utilização de Veículos: os veículos da 
cooperativa serão disponibilizados mediante 
autorização formal do Gerente ou Superintendente, 
sendo da área de apoio a responsabilidade deste 
controle. 

Os condutores autorizados devem utilizar 
os veículos somente para fins de trabalho. 
Sendo responsável pelo veículo a ele cedido, 
responsabilizando-se por danos (causados por 
sua imprudência ou imperícia) ou multas ocorridos 
no período em que o veículo está sob a sua 
responsabilidade. Não é permitido dar carona para

qualquer pessoa que não faça parte do quadro de 
colaboradores sem prévia autorização).
Todas as vezes que o colaborador utilizar um 
veículo da empresa deve assinar o procedimento 
que normatiza sua utilização, anexar cópia da 
habilitação e preencher a planilha de Controle de 
Uso de Veículo.

Atendimento presencial: recepcione 
o cliente com um sorriso no rosto, 
cumprimente-o e se coloque à disposição: 
‘em que posso ajudá-lo?’
Ao encerrar o atendimento, coloque-se sempre à 
disposição do cliente e se despeça com saudação e 
um sorriso no rosto.
Discrição: seja discreto. Evite que o cliente fique 
exposto às conversas paralelas, risadas, comentários 
desnecessários sobre o atendimento e solicitação 
de suporte.

Técnicas de pausa
Atendimento telefônico: caso tenha que interromper 
ou transferir o atendimento para outro setor, informe 
ao cliente, agradecendo após o retorno da pausa ou 
repassando as informações necessárias a quem dará 
continuidade ao atendimento.
Atendimento presencial: caso tenha que se ausentar 
do ponto de atendimento, informe ao cliente o 
motivo da ausência.

Comunicação
Clareza e argumentação: se expresse de forma clara, 

Ao iniciar o atendimento
Atendimento telefônico receptivo: atenda 
prontamente, assim que receber a ligação. Ao 
atender, apresente-se informando seu nome, 
empresa e setor.
Atendimento telefônico ativo: assim que o cliente 
atender, inicie com saudação de forma entusiasmada, 
apresente-se informando seu nome e o nome da 
empresa.

Padrão de
atendimento Unimed
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segura e objetiva. Apresente todas as informações 
conforme a necessidade do cliente. Certifique-se 
que o mesmo compreendeu o que foi dito.
Escuta ativa: dê atenção às informações 
repassadas pelo cliente, não o interrompa durante 
a fala e procure entender qual a sua necessidade. 
Lembre-se sempre de confirmar dados 
necessários e essenciais para o atendimento.
Empatia/cortesia e tom de voz: mantenha a 
cordialidade, seja prestativo, canalize energia 
(entusiasmo) e demonstre receptividade no tom 
de voz sempre sorrindo. Tenha escuta empática, 
buscando compreender e demonstrando 
flexibilidade em relação à opinião do cliente, 
mantendo sempre seu equilíbrio, independente 
do estado emocional do cliente. 
Linguagem: utilize vocabulário adequado ao 
perfil do cliente, prestando atenção na correta 
pronúncia das palavras e ao vocabulário utilizado.
Atendimento personalizado: sempre personalizar 
o atendimento de forma adequada, chamando o 
cliente pelo nome. 

Mais do que cortesia, simpatia e tratamento 
adequado, os clientes de hoje desejam ter suas 
necessidades atendidas de forma efetiva e 
ágil. Mantenha esse foco e busque, sempre que 
possível, superar as expectativas.

Desta forma o encantamento e a fidelidade do 
cliente serão consequências.

Estudo de Albert Mehrabian, doutor 
pela Universidade da Califórnia, em     
Los Angeles (Ucla)

Comunicação face a face
55% linguagem corporal
38% tom de voz
7% palavras usadas

Comunicação telefônica
82% tom de voz
18% palavras usadas

Declaração de Recebimento

Nome:______________________________________________________________________________

Centro de Custo: ____________________________________________________________________

Declaro ter recebido um exemplar do Manual do Colaborador da Unimed Cuiabá, ter sido orientado para 
lê-lo cuidadosamente e incentivado a cumprir todas as orientações nele contidas, pois são diretrizes 
básicas da Cooperativa. Em caso de não cumprimento das normas e instruções deste manual, estou 
ciente que a empresa pode aplicar uma medida disciplinar para que não ocorram reincidências.

Ciente/de acordo,

____________________________________________
 Assinatura

 

Cuiabá/MT _____ /_____ /_____
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