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1. Informações cadastrais 
a) Identificação: empresa 
b) Nome: Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico 
c) Setor: Serviços de saúde 
d) Data: 1971 
e) Endereço: Rua Dib Mussi, 351 – Centro – Florianópolis (SC) – 88015-120 
f) Telefone geral: (48) 3216-8000 
g) Número de colaboradores: cerca de 800 
h) Nome do responsável pela inscrição: Cleci Eliza Albiero 
i) E-mail do responsável pela inscrição: cleci@unimedflorianopolis.com.br 
j) Telefone do responsável pela inscrição: (48) 3216-8000 
k) Nome do responsável pelo projeto: Cleci Eliza Albiero  
l) E-mail do responsável pelo projeto: cleci@unimedflorianopolis.com.br 
m) Cargo do responsável pelo projeto: Líder 
AUTORIZO a divulgação de informações cadastrais no Anuário de Sustentabilidade e 
site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
 
3. Informações sobre o projeto e gestão ambiental 
a) Categoria: Educação Ambiental 
b) Título: A Responsabilidade Socioambiental Está em Nosso DNA 
c) Data do início do projeto: 2005 
f) Quantas pessoas já foram beneficiadas: Foram beneficiadas cerca de 1000 pessoas 
h) Resumo do case: Objetivos: Pensar no meio em que vivemos e na preservação da 
vida e do planeta. Esse é o objetivo do Projeto Socioambiental da Unimed Grande 
Florianópolis. Estratégias e programas adotados para atingir o objetivo: 
Mobilização do público interno com campanhas de redução do uso de copos 
plásticos e papel; Uso de canecas de porcelana para todos os colaboradores com 
mobilização de eventos educativos e informativos. Recolhimento de pilhas, baterias 
de celulares e lâmpadas Fluorescentes. Todo o material coletado é destinado para 
incineração e descarte a partir de empresa certifica e liberada pelos órgãos 
fiscalizadores competentes. Através da automação dos processos, redução no 
consumo de folhas de papel. Compensação das emissões de Carbono gerados na 
produção, impressão e distribuição da Revista Saúde. A compensação foi realizada 
após o levantamento técnico realizado por empresa especializada no assunto, 
resultando em plantio de árvores em área de restauro no Bioma da Mata Atlântica 
- Lagoa do Peri. Resultados quantitativos e qualitativos: Plantio de árvores para 
compensação das emissões de Carbono da Revista Saúde: 7 edições e 91 árvores. 
No projeto de Coleta de pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes foram 176 kg de 
pilhas e baterias e 750 lâmpadas fluorescentes. Entre fevereiro de 2009 e fevereiro 
de 2010, o processo de automação dos processos reduziu a utilização de 207.100 
folhas. Antes da implantação do projeto de uso de canecas de porcelana e redução 
no consumo de copos plástico, o consumo girava em torno de 75 mil unidades/mês. 
Após a sua implantação, houve redução de 60% na utilização dos copos, caindo o 
consumo para cerca de 39 mil unidade/mês. Para a Unimed Grande Florianópolis, 
essas estratégias na área ambiental fazem parte da sua missão de Promover Saúde 
e Qualidade de Vida, buscando a satisfação de seus clientes, cooperados e demais 
profissionais com Responsabilidade Socioambiental. 
AUTORIZO a disponibilização de download gratuito do arquivo digital do projeto 
inscrito através do site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
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Unimed Grande Florianópolis
A Responsabilidade 
Socioambiental está
em nosso DNA



Sinopse do Projeto
A Unimed Grande Florianópolis, criada em 1971, é uma cooperativa de 

médicos, empresa líder na categoria de Planos de Saúde na macrorregião 

de Florianópolis que compreende 21 municípios, onde atende 186.000 

clientes. Para essa prestação de serviços, ela conta com 1.613 médicos 

e a mais ampla rede estratégica de parceiros credenciados – hospitais, 

laboratórios e clínicas. Em 1999 a Direção Geral da Unimed Grande 

Florianópolis decidiu ampliar as ações de Responsabilidade Socioambiental 

que vinha desenvolvendo até então de forma não sistemática. Mas é a 

partir de 2005 que a Unimed Grande Florianópolis deu um passo decisivo 

ao criar uma área específica para cuidar das ações e estratégias de 

Responsabilidade Socioambiental. Uma área desvinculada do Marketing e 

que se reporta diretamente à Diretoria Executiva e Diretoria de Gestão. A 

partir de então é visível o crescimento do número de ações de estímulo 

ao desenvolvimento cultural, além de ações de participação comunitária, 

preservação do meio ambiente e de ações dirigidas ao seu quadro de 

colaboradores. Os dados apresentados neste relato focando as ações de 

estímulo ao desenvolvimento cultural mostram essa evolução de forma 

inquestionável. Desejamos deixar claro que a Unimed Grande Florianópolis 

é a favor de que as suas ações no campo do desenvolvimento cultural e da 

Responsabilidade Socioambiental sejam divulgadas, até para que possam 

de alguma maneira inspirar ou estimular que outras empresas adotem 

os mesmos princípios de governança corporativa saudável, progressista. 

Contudo, em nosso entendimento, a Responsabilidade Socioambiental e 

o compromisso com desenvolvimento cultural da comunidade precisam 

integrar-se à cultura organizacional das empresas. Fazer parte mesmo do 

chamado “core business” da empresa. Não constitui nenhum exagero 

afirmar que a Unimed, centrada em médicos cooperados, nasceu de um gesto 

de Responsabilidade Social. Não é, portanto, por mero acaso que a Unimed 

Grande Florianópolis foi a 1ª Unimed do País a incluir a Responsabilidade Social 

no seu Estatuto Social.  Em suma, desejamos registrar que a Unimed Grande 

Florianópolis tem perseguido permanentemente, desde a sua criação em 1971,  

o objetivo de ser uma Empresa Cidadã.

“A Unimed Grande Florianópolis, nesta última 

década, criou e implantou uma série de ações 

para a diminuição das desigualdades, na busca das 

relações éticas, na preservação do ecossistema e 

no fortalecimento de uma sociedade mais justa”.

Edevard J. de Araújo 
Presidente da Unimed Grande 

Florianópolis
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O ano de 2007 marcou uma nova etapa, com a abertura de uma nova 

sede operacional na Avenida Rio Branco e do NAS - Núcleo de Atenção 

à Saúde - Centro, oferecendo completo atendimento de urgência e 

emergência 24 horas, projeto complementado em abril de 2007 com o 

NAS – Kobrasol. As duas unidades do NAS da Unimed Grande Florianópolis 

estão estruturadas para realizar serviços de diagnóstico por imagem. 

Contando com corpo clínico especializado, os NAS disponibilizam exames 

de raio-x e diversificados exames de ultrassonografia, além de oferecer 

agilidade nos laudos.

No início de 2008 foi criado o Contact Center Unimed Grande Florianó-

polis, com o intuito de se tornar um centro especializado de atendimento 

e unidade de negócio, buscando sempre a excelência no atendimento ao 

cliente. 

Em outubro de 2009 somando-se aos Núcleos de Atenção à Saúde (NAS) 

– no Centro de Florianópolis e no Kobrasol em São José, foi inaugurado o 

Pronto-Atendimento Infantil – NAS Júnior visando melhorar o atendimento 

pediátrico de urgência na região, oferecendo e ampliando os serviços 

prestados aos seus clientes. 

Focada em sua missão de promover saúde e qualidade de vida, a Unimed 

Grande Florianópolis inaugurou o Centro de Promoção da Saúde (CPS) 

em novembro de 2009. O CPS reúne todas as ações de prevenção de 

doenças, assistência e reabilitação, tais como, reabilitação cardiopulmonar, 

Programa de controle do tabagismo, serviço de apoio ao diabético e 

hipertenso, cursos de promoção da saúde (Vida e Saúde, Monitorando 

o Diabetes, Hipertensão e Gestante), grupos terapêuticos, consultas de 

psicologia, nutrição e fonoaudiologia.

Em quase quatro décadas de crescimento contínuo, a Unimed Grande 

Florianópolis sempre contou com o apoio e a participação dos 

cooperados e ocupa hoje a liderança incontestável no mercado de planos 

de saúde.

HISTÓRICO DA UNIMED 
GRANDE FLORIANÓPOLIS

A Unimed Grande Florianópolis, criada em 1971, é uma cooperativa de 

médicos, empresa líder na categoria de Planos de Saúde na macrorregião 

de Florianópolis que compreende 21 municípios, onde atende 186.000 

clientes. Para essa prestação de serviços, ela conta com 1.613 médicos, 750 

colaboradores e a mais ampla rede estratégica de parceiros credenciados, 

– hospitais, laboratórios e clínicas.

A Unimed Florianópolis foi criada pelos médicos da região da Grande 

Florianópolis como uma alternativa entre a medicina particular e 

a previdenciária. Ela é formada por clientes, médicos cooperados e 

credenciados. 

A manutenção da Unimed Grande Florianópolis nos primeiros tempos foi 

assegurada pelas quotas de participação financeira recolhidas por seus 

fundadores. A receita própria veio com o primeiro contrato, firmado com 

o Ipalesc - Instituto de Previdência dos Funcionários da Assembléia Le-       

gislativa de Santa Catarina, beneficiando 200 usuários. Aos poucos, a 

cooperativa foi se impondo e adquirindo maior credibilidade, tornando-se 

auto-sustentável.

Em pouco tempo, a Unimed Grande Florianópolis pôde comprar seu 

primeiro conjunto de salas, no prédio em que funcionava a ACM, na Rua 

Jerônimo Coelho.

Em 1983,.foi adquirida uma sede na Rua Osmar Cunha, onde hoje funciona 

uma clínica. Em 1991, a sede passou para o prédio da Rua Dom Jaime 

Câmara, onde permanece a estrutura administrativa.

 Em 1998, para atender as necessidades de seus clientes e também 

para atender a legislação baixada naquela ocasião, a Unimed Grande 

Florianópolis lançou o SOS Unimed. Aos poucos, esse produto foi sendo 

estendido para o mercado formado por empresas comerciais, industriais 

e de serviços através dos produtos SOS Unimed Área Protegida, SOS 

Unimed Escola e SOS Eventos. 

Em 2001, a Unimed Grande Florianópolis inaugurou o novo prédio que 

ampliou as instalações atuais.
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A Unimed 
Grande Florianópolis 
faz parte do
Sistema Unimed.

É importante destacar que a Unimed Grande Florianópolis faz 

parte do Sistema Unimed que opera em âmbito nacional; está 

presente em 83% do território brasileiro e oferece serviços 

médicos de qualidade a mais de 16 milhões de clientes e 73 

mil empresas. Suas 375 cooperativas médicas detêm 34% do 

mercado nacional de planos de saúde.

Top de Marketing ADVB/SC 
Merece registro o fato de que a Unimed Grande Florianópolis conquistou em 2005 o Top de Marketing da ADVB/SC com o case SOS Unimed Eventos.

Unimed Grande Florianópolis • Top of Mind • Pesquisa do Instituto Mapa
De acordo com pesquisas realizadas pelo Instituto Mapa, a Unimed Grande Florianópolis é vencedora do prêmio Top of Mind no segmento de planos de saúde 

na região da Grande Florianópolis há 13 anos consecutivos. 

A Unimed possui uma visão empresarial moderna e progressista e conduz os seus negócios de acordo com alguns princípios e valores, descritos a seguir:

Valores: os valores da Unimed que constituem seus princípios são: 

Equidade, Ética, Integridade, Lealdade, Solidariedade e Verdade. 

Política da Qualidade: buscar a satisfação dos clientes através da 

melhoria contínua dos processos, oferecendo e administrando 

planos de saúde e serviços com qualidade

Missão: Promover Saúde e Qualidade de Vida, buscando a satisfação dos Clientes, 

Cooperados e demais Profissionais, com Responsabilidade Socioambiental.

Visão Estratégica: ser reconhecida como Cooperativa de excelência e a melhor 

promotora de saúde e qualidade de vida.

Objetivo do Projeto

Criação da área de Responsabilidade Social em 2005 

A partir de 2005, a Unimed Grande Florianópolis, inspirada na filosofia de Michael Porter acima citada e com base numa decisão da Diretoria 

Executiva, decidiu desvincular as ações de Responsabilidade Social do Marketing e criou uma área específica de Responsabilidade Social que 

se reporta diretamente à Diretoria Executiva e de Gestão da empresa. Noutras palavras, acreditamos que a prática efetiva da Responsabilidade 

Social não pode se resumir a mera publicidade, mesmo que essa tenha mérito pelo cunho informativo e educativo. Com essa decisão sinalizamos 

que agir com Responsabilidade Social nas áreas de desenvolvimento cultural, preservação ambiental, participação comunitária e junto ao 

público interno passou definitivamente a fazer parte da nossa identidade e não se destina ao eventual uso como instrumento de Marketing ou 

Comunicação Corporativa. 

O que não significa que essas ações não devam ser divulgadas para a sociedade, até porque elas sempre podem inspirar outras empresas a 

adotarem os mesmos princípios. As ações e estratégias na área de desenvolvimento cultural que se seguiram de 2005 até aqui confirmam essa 

decisão estratégica e reforçam a nossa identidade corporativa e o compromisso social com a comunidade onde estamos inseridos. 

A Responsabilidade Socioambiental

Michael Porter, Professor da Harvard School Business, um dos primeiros autores a estudar este tema, disse em um artigo famoso que a 

Responsabilidade Social, como política da empresa, só é viável se integrar-se à cultura organizacional e às estratégias de competição dessa 

empresa (fonte: Estratégia & Sociedade – o elo entre vantagem competitiva e responsabilidade empresarial – Harvard Business Review Brasil 

– Dez. de 2006). O objetivo que a Unimed Grande Florianópolis se impôs no final de década passada foi o de trilhar, passo-a-passo, o 

caminho inexorável de empreendimento direcionado para o bem-estar social. Reforçando e ampliando o número de ações de Responsabilidade 

Socioambiental, uma prática que, na verdade, sempre fez parte de sua vocação, fator fundamental de seu DNA desde a sua criação. São eloquentes 

nesse sentido as palavras do Presidente da Unimed do Brasil, Dr. Eudes de Freitas Aquino: “agir de maneira socialmente responsável é obrigação 

de todos, mas, certamente, as cooperativas médicas são mais vocacionadas para este comportamento. Se, por um lado, está na raiz de nossa 

profissão agir para o bem comum, por outro lado está na essência do cooperativismo a construção de um modelo ético de trabalho, que gera 

um bem indispensável ao desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária”. Com essa convicção, a Unimed Grande Florianópolis vem 

desenvolvendo, desde 1999, um importante projeto de Responsabilidade Socioambiental objetivando diminuir as desigualdades tão evidentes 

na sociedade e desequilíbrios no meio ambiente e que repercutem na vida de todos.
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• Somos a 1ª Unimed do País a incluir a 

Responsabilidade Social no Estatuto Social 

da Cooperativa;

• 1ª empresa do ramo de assistência à saúde 

no país destacada na publicação “Práticas 

Empresariais de Responsabilidade Social” 

(Publicação do Instituto Ethos de Empresas 

de Responsabilidade Social/Business And 

Social Responsibility) 

• 1ª Unimed do País a elaborar um Código de 

Conduta Ética;

• Somos a 1ª Unimed do País filiada ao 

conceituado Instituto Ethos de Empresas 

e Responsabilidade Social. 

 

• 1ª Unimed do País signatária do Global 

Compact proposto pela Organização das 

Nações Unidas – ONU;

• 1ª Unimed do País a lançar uma publicação 

Braile voltada ao cliente com problemas 

visuais;

• Destaque no Anuário do Balanço Social da 

Revista Expressão da Região Sul – Excelência 

em Gestão nos últimos 5 anos;

 

• Destaque no Guia da Boa Cidadania 

Corporativa da Revista Exame durante 4 

anos;

• Uma das 4 empresas da região Sul do País a 

aderir ao Pacto Empresarial pela Integridade e 

Contra Corrupção, proposto pelo Instituto Ethos;

• Diploma Francisco Dias Velho, concedido pela 

Prefeitura de Florianópolis, pela participação 

efetiva no Projeto Capital Criança;

• Medalha do Mérito Ambiental, concedida 

pela Sociedade Brasileira Heráldica,  instituto 

certificado pelo Governo do Estado de São 

Paulo;

• Participante da discussão da Agenda 21 do 

Estado de Santa Catarina;

• A Unimed Grande Florianópolis conquistou 

em 2009 pela 5ª vez o Selo Unimed, 

concedido pela Unimed Brasil às unidades 

Unimed que obtém a melhor pontuação na 

gestão de ações socialmente responsáveis.

Reconhecimentos e
Certificações de Responsabilidade 
socioambiental conquistados pela 
Unimed Grande Florianópolis.

Antes de relatar as estratégias e programas, merecem registro, pelo seu significado, os 

reconhecimentos que apontam na direção clara de uma empresa com uma vocação 

clara de Responsabilidade Socioambiental:

Estratégias e Programas

É importante destacar que o ano de 2005 representa uma espécie de divisor de 

águas em nossa filosofia corporativa na medida em que essas ações passaram a 

ser vistas sob uma nova ótica. Uma ótica que entende que a Responsabilidade 

Socioambiental precisa fazer parte efetiva do “core business” da Cooperativa 

e não uma ferramenta de Marketing ou Comunicação Corporativa. O que 

não significa dizer que não se deva comunicar o que a empresa pratica na 

área de Responsabilidade Socioambiental. Aqui incluídas as ações de estímulo 

ao desenvolvimento cultural. Comunicar as ações tem a virtude de inspirar 

outras empresas a adotarem também os princípios de responsabilidade 

socioambiental, um dos pilares do desenvolvimento sustentável, talvez o mais 

emblemático conceito do século 21.
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{ }
PROGRAMA CARBON FREE

A estratégia do Carbon Free foi adotada pela Unimed Grande 

Florianópolis em junho de 2009 quando a empresa comemorou 

dez anos de sua filosofia de Responsabilidade Ambiental.

TOTAL: 7 EDIÇÕES     =     91 ÁRVORES

2009
3 EDIÇÕES 39

ÁRVORES
PLANTADAS

2010
( PREVISÃO )

52
ÁRVORES

PLANTADAS

4 EDIÇÕES

Como se sabe, a ideia do Carbon Free, hoje praticada crescentemente 

em todo o mundo visa compensar as emissões de gases de efeito 

estufa (GEE) nos processos empresariais plantando árvores, restaurando 

e recuperando florestas. A Unimed, uma prestadora de serviços, aplica 

essa política ambiental compensatória desde 2009 na produção, 

impressão e distribuição da sua revista Saúde, editada trimestralmente 

com a tiragem de 12.000 exemplares. Essa compensação é feita 

em parceria com a Cooperativa Mãos na Mata e promove o restauro 

florestal no Bioma Mata Atlântica – árvores nativas são plantadas no 

Sertão da Lagoa do Peri, em Florianópolis. A ação envolve também 

parceria com o Ibama (órgão Federal) e Floram (órgão Municipal). Os 

resultados numéricos dessa recente ação são mostrados mais adiante.

A prática do Carbon Free tornou-se perene em nossa Cooperativa e 

já estamos fazendo o mapeamento de todas as ações que vão gerar 

emissões de gases de efeito estufa no decorrer de 2010 e a devida 

compensação será feita no final deste ano.

Resultados da política Carbon Free no período de 2009 a 2010.
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553.700

346.600

37,38%
DE REDUÇÃO
DO CONSUMO
DE FOLHAS

2008

2009

Automação • Papel Zero
Na área de Meio Ambiente, lançamos internamente 

em fevereiro de 2009 o Projeto de educação 

ambiental Automação Papel Zero. Ele tem como 

objetivo reduzir o consumo de papel em nossas 

atividades administrativas, demonstrando assim mais 

um compromisso da nossa Cooperativa Médica com 

os princípios de Responsabilidade Socioambiental. 

Acreditamos que ações como essa demonstra que 

a conscientização em favor do meio ambiente deve 

começar em casa, no trabalho, não importando as 

dimensões dos ganhos auferidos e sim a ideia do 

bom exemplo. Iniciativas que podem inspirar outras 

empresas a seguirem no mesmo caminho.

Esta é mais uma ação da Unimed Grande Florianópolis de 

Responsabilidade Socioambiental que está em linha com o objetivo de 

evitar que materiais que agridem o meio ambiente sejam descartados 

indiscriminadamente junto ao lixo comum. Como se sabe, as pilhas e 

baterias possuem substâncias tóxicas em sua composição e são danosos 

ao meio ambiente. O mesmo ocorre com as lâmpadas fluorescentes 

devido o elevado poder tóxico de substâncias como o mercúrio. O 

objetivo do programa, iniciado em junho de 2008, é dar o destino 

correto para pilhas, baterias de celular e lâmpadas fluorescentes. Lixeiras 

especiais estão instaladas na sede da cooperativa, no Centro e na filial 

do Kobrasol. Em 2010, ampliamos o projeto e disponibilizamos lixeira 

no colégio Henrique Stodieck e realizamos coleta mensal do material. 

O descarte final (aterro industrial) é realizado por empresa reconhecida 

pelas normas ambientais para desenvolver essa atividade, beneficiando 

tanto o público interno (colaboradores e médicos cooperados) como 

os clientes e fornecedores.

Obs.: Avaliamos que em 2010, este índice alcançará o patamar de 46,03%

Coleta Especial de pilhas, baterias, celulares e lâmpadas fluorescentes.

110 kg 336 335

79

56 kg

10 kg

2008 2008 2009 20102009 2010

TOTAL: 176 Kg
de pilhas e baterias

750
lâmpadas
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PÚBLICO INTERNO

Coral Unimed Encanta

O Coral Unimed Encanta foi fundado em 2007 e é formado por 45 

colaboradores e familiares de colaboradores.

O Coral faz parte do programa Empresa Saudável – um programa que 

oferece ações de saúde e prevenção com foco na melhoria e qualidade 

de vida do colaborador.  O Coral faz apresentações em asilos, hospitais, 

presídios, dependências da cooperativa e eventos diversos.

Desde sua fundação, já foram realizadas 25 apresentações.

Em 2008, o Coral gravou o primeiro CD, com música popular brasileira 

e canções natalinas. Os colaboradores da Unimed Grande Florianópolis 

receberam o CD como presente de natal.

Plástico Zero

O projeto Plástico Zero, implantado em 2008, já faz parte da cultura de res-

ponsabilidade Socioambiental da Unimed Grande Florianópolis. O projeto tem 

como objetivo final eliminar o uso de copos plásticos pelos colaboradores. 

Xícaras de porcelana substituem o uso de copos plásticos.  Cada colaborador ao 

entrar na Unimed recebe uma xícara de porcelana e orientação que fala sobre 

o objetivo do projeto e sobre os males notórios ao meio ambiente causados 

pelo uso de plástico e também à própria saúde das pessoas uma vez que os 

plásticos liberam substâncias químicas que podem vir a causar malefícios à 

saúde.

Antes da implantação do projeto, consumia-se mais de 75 mil unidades de 

copos plásticos/mês. Com a implantação do projeto, o consumo passou para 

39 mil unidades/mês, mas o objetivo final, repetimos, é eliminar 100% o uso de 

copos plásticos pelos colaboradores da Unimed Grande Florianópolis. 

Atualmente o consumo de copo plástico ocorre em setores que possuem 

atendimento ao cliente: Sede Administrativa (recepção), Núcleo de Atendimento 

à Saúde Centro, Núcleo de Atendimento à Saúde Kobrasol e no Centro de 

Promoção da Saúde.
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Programa Jovem Aprendiz

A ação Jovem Aprendiz oferece oportunidade de trabalho para jovens com 

bom desempenho escolar e idade entre 16 e 17 anos e 11 meses, em convênio 

com a PROMENOR. Os jovens recebem treinamento para a área administrativa, 

tecnologia da informação e outras, com jornada de 4h/dia. Desde o início do 

programa, mais de 90 jovens já participaram do programa. Destes, 11 foram 

contratados pela Unimed Grande Florianópolis em bases definitivas. Além 

disso, os jovens também são inseridos nos programas da Junior Achievement 

recebendo orientações e cursos de desenvolvimento pessoal e profissional.

A Unimed Grande Florianópolis contempla em sua missão a busca pelo 

bem-estar e pela qualidade de vida. Para tanto, incentiva os colaboradores, 

clientes e médicos cooperados a adotarem hábitos saudáveis. Assim, a 

partir do dia 31 de agosto passado, a Cooperativa Médica passou a ser 

uma Empresa Livre de Cigarro. O fumo passou a ser proibido nas áreas 

internas e externas de todos os prédios da Cooperativa, ou ainda, em salas 

de uso da Unimed dentro de prédios de outras instituições. O fumo  está 

proibido também durante o uso de qualquer veículo da empresa.

Para auxiliar a ação, existe o programa de Controle do Tabagismo:

Criado em 2007, a Unimed Grande Florianópolis disponibiliza 

atendimento com médicos e atividade em grupo para aqueles 

fumantes que desejam abandonar o tabagismo. Já passaram pelo 

programa 563 pacientes tabagistas e a média de percentual de 

abandono é de 36,8% num período de 12 meses. 

O programa de Controle do Tabagismo consiste numa consulta médica 

previamente agendada com médico cooperado. Após a consulta o 

paciente participa de um grupo que se reúne semanalmente, durante 

4 semanas. Após o término do curso o cliente é acompanhado pela 

equipe de Medicina Preventiva até completar 12 meses de tratamento. 

Os públicos atendidos são clientes, colaboradores, familiares de 

colaboradores e médicos cooperados tabagistas da Unimed Grande 

Florianópolis. 

O colaborador Alexandre Diego Dezidério, da Divisão de Gestão 

da Rede Prestadora (DVGR), parou de fumar depois de participar 

do Programa Antitabagismo da Unimed Grande Florianópolis. Seu 

depoimento: “era preciso fazer algo para proteger a minha saúde, 

como largar o cigarro, ter uma boa alimentação, fazer exercícios e 

cultivar hábitos saudáveis. Assim, há muito tempo eu tinha vontade 

de parar de fumar e o Programa Antitabagismo veio ao encontro de 

meu anseio e necessidade. A tarefa é difícil e o processo de mudança 

é lento. É preciso, acima de tudo, ter muita vontade e aprender a 

relaxar nos momentos de estresse e nas situações de conflitos que 

vivemos no dia-a-dia. Hoje, sinto-me 

muito mais disposto, respiro melhor 

e percebo mais o real sabor nos 

alimentos. Além disso, não posso 

deixar de destacar os benefícios 

para as pessoas que convivem comigo, como minha namorada, que 

não reclama mais do mau cheiro da nicotina. Agora, estou sempre 

cheiroso!”.

Foram atendidas pelo programa 418 pessoas até agora. 125 de pessoas 

deixaram de fumar (30% dos participantes do programa).

Empresa Livre de Cigarro

Biblioteca Unimed

Desde 2008, a Unimed Grande Florianópolis oferece aos colaboradores o serviço de 

biblioteca com literatura diversificada. O objetivo central desta ação é o de estimular o 

hábito da leitura por parte de seus colaboradores. Além disso, ao disponibilizar também 

livros com temáticas na área infanto-juvenil, esta ação da Unimed contribui para uma maior 

aproximação dos nossos colaboradores com as suas famílias.

A Biblioteca Unimed também faz parte do programa Empresa Saudável. Atualmente o acervo 

conta com 400 livros e realiza em média o empréstimo de 90 livros/mês.

Em 2010, a biblioteca disponibiliza os livros para vestibular UFSC 2011. Os livros beneficiam 

também os colaboradores que irão prestar o vestibular, os filhos de colaboradores e os 

participantes do programa Jovem Aprendiz.
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Programa de Atendimento Psicoterápico

O objetivo do programa Atendimento Psicoterápico é o de proporcionar 

assistência psicoterápica aos colaboradores da Unimed Grande Florianópolis, 

tanto aos efetivos quanto aos afastados, com ênfase na Psicologia Clínica.

A Unimed Grande Florianópolis assume 50% do valor da consulta (os 

outros 50% são pagos pelo colaborador). São 4 sessões por mês. Caso o 

colaborador seja desligado, o mesmo poderá permanecer no programa 

por mais 6 sessões. Essa ação também faz parte do programa Empresa 

Saudável.

Concluindo este tópico focado no público interno, desejamos registrar mais uma vez que a Unimed Grande Florianópolis, desde a sua fundação,  

persegue o objetivo de ser uma Empresa Cidadã. No âmbito corporativo, por exemplo, na relação com os seus colaboradores, ela tem procurado exceder 

o conceito universal Compliance. Ou seja, a Unimed Grande Florianópolis  não se limita a cumprir as normas trabalhistas legais e regulamentares em 

relação aos seus colaboradores. Ela  acredita que,  num país com as nossas  conhecidas carências e desiguadades sociais,  precisa ir além do obrigatório 

no trato com os seus colaboradores. Essa é também uma estratégia corporativa alinhada com a  busca de nossa perenidade como  cooperativa 

médica, cujo “core business” é exatamente o de cuidar do que é mais importante para as pessoas : a saúde e qualidade de vida.

"Tu te tornas eternamente
        responsável por aquilo que cativas".

O PEQUENO PRÍNCIPE  •  Antoine de Saint Exupéry

UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS
Rua Antônio Dib Mussi, 351 - CEP 88.015-110
Centro - Florianópolis - SC
Fone 48 3216 8537
www.unimedflorianopolis.com.br

Grande Florianópolis

Grande Florianópolis
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