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Apresentação 

Um mundo acelerado e de mudanças constantes, reflexo de uma revolução tecnológica 
que vem ganhando força diariamente. Novas moedas de troca no mercado, transições 
de modelos de governança, tendências de comportamento, invenções e inovações que 
impactam nas escolhas e posicionamentos das pessoas e das organizações. 

Estamos vivendo um momento extremamente dinâmico, que pede das instituições 
um olhar cada vez mais atento a seus processos de gestão e governança. E as nossas 
cooperativas estão totalmente inseridas nesse contexto e têm, com um consumidor 
que valoriza atuações em rede e práticas de uma economia verdadeiramente 
colaborativa, a chance de mostrar seu jeito mais humano de fazer negócio, somada à 
qualidade dos produtos e serviços que oferecem. 

Nos últimos anos, fomos testemunhas de mudanças intensas nas formas de consumo, 
de fechar contratos, de nos relacionar, e a tendência é de que isso fique ainda mais 
acentuado. Com essa nova realidade, o segredo está em não perdermos o foco do que 
faz do nosso negócio um modelo diferenciado: ter no capital humano a sua grande 
força e trazer benefícios que não ficam restritos ao econômico, mas também são 
evidenciados na esfera social. 

Isso, só conseguiremos colocando em prática uma política de avaliação contínua que 
indique o nosso grau de maturidade no caminho da busca pela excelência da gestão. 
E a participação do cooperado na administração da cooperativa é fundamental 
nesse processo, afinal ele é o dono do negócio e seu beneficiário direto. Só assim, 
saberemos onde estamos acertando e o que precisamos rever em nossa atuação. É o 
que propõe o Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC), em 
funcionamento há cinco anos. 

A aplicação do PDGC já traz reflexos diretos nos resultados do setor cooperativista, 
evidenciando iniciativas que são consideradas referências. São boas práticas que 
devem servir de exemplo para todo o movimento e são reconhecidas a partir do 
Prêmio Sescoop Excelência de Gestão. Para espalhar essas boas ideias, elaboramos 
este compêndio, que já está em sua segunda edição e certamente irá inspirar muitas 
outras cooperativas nesse desafio de fazer sempre mais e melhor.

Márcio Lopes de Freitas
Presidente do Sistema OCB
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Unimed BH  
Programa de Compliance

Critério: 
 § Governança

Fundamento(s):
 § Pensamento sistêmico
 § Aprendizado organizacional
 § Olhar para o futuro
 § Decisões fundamentadas
 § Orientação por processos
 § Geração de valor

Processo gerencial: 
 § Identificação e tratamento de riscos

Palavras-chave: 
 § Compliance
 § Transparência
 § Integridade
 § Anticorrupção
 § Conformidade
 § Regulatório

Razão social
Unimed-BH Cooperativa de Trabalho Médico

Sigla
Unimed-BH

Data da constituição
27 de maio de 1971

Ramo do cooperativismo
Saúde

CNPJ
16.513.178/0001-76

Categoria
(x) 1º Grau - Singular

Número de cooperados
5.425

Número de colaboradores
4.001

Endereço
Avenida Francisco Sales, 1.483, Belo Horizonte/MG

Site
www.unimedbh.com.br

Contato
Vivian Nicele Andrade
Coordenadora de Compliance
(31) 3229-5293
compliance@unimedbh.com.br

Informações da cooperativa

http://www.unimedbh.com.br
mailto:compliance@unimedbh.com.br
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Diagnóstico
A implantação de um programa de compliance pela 
Unimed Belo Horizonte é um passo em direção à con-
formidade da cooperativa às regras nacionais e inter-
nacionais de gestão e às boas práticas de mercado, 
bem como estímulo à integridade e conduta adequada 
nos negócios e relacionamentos.

O objetivo é reforçar o que a diretoria espera das 
pessoas e as diretrizes para os processos relacionados 
à conformidade e integridade, visando a garantir a sua 
eficácia, bem como o estímulo e atuação com ética, 
integridade e transparência. 

A existência de uma diretriz clara para o cumprimento 
das exigências legais, com monitoramento do envio de 
informações para os reguladores, mobilização das áreas 
para a atendimento de atos normativos, dentre outras, 
foi o passo inicial para a implantação do Programa de 
Compliance na Unimed-BH. 

Aliado a esse ambiente, o Programa de Compliance 
da Unimed-BH se iniciou em outubro de 2014 e foi 

intensificado a partir da publicação dos decretos 
federal nº 8.420, de 18 de março de 2015, e esta-
dual nº. 46.782, de 23 de junho de 2015, que re-
gulamentaram a Lei nº 12.846, publicada em agos-
to/2013. Esses decretos fortalecem os programas 
de compliance, reconhecendo a importância de sua 
existência e efetivo funcionamento, agregando va-
lor às instituições.

Descrição da prática
O Programa de Compliance busca descrever como a 
Unimed-BH desenvolve as atividades para atingimen-
to e manutenção da conformidade e integridade em 
seus negócios. Pautado na identidade organizacional, 
objetiva atender a conformidade legal, as boas práti-
cas de compliance e, principalmente, desenvolver a 
cultura de compliance na instituição. 

Conforme previsto no planejamento de 2016, é um 
objetivo estratégico da Unimed-BH: Fortalecer os 
processos de defesa de interesses e de compliance.
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Para permitir o cumprimento do objetivo estratégico, o 
Programa de Compliance deve:

 § Proporcionar um ambiente, onde a conformidade 
dos processos e a integridade das pessoas sejam 
valorizadas e estimuladas, fortalecendo a cultura 
de compliance;

 § Garantir que os valores corporativos estejam sempre 
presentes na prática do negócio com os clientes, for-
necedores e colaboradores;

 § Assegurar, junto às áreas da Unimed-BH, a preven-
ção, monitoramento e garantia da adequação ao cum-
primento de leis e regulamentos internos e externos, 
trabalhando para mitigar os riscos de compliance e 
imagem, bem como disseminar a cultura de com-
pliance e de controle do negócio;

 § Treinar e orientar os colaboradores sobre os assuntos 
que permeiam o compliance.

Enfoque

Metodologia
O Programa de Compliance é o conjunto de práticas 
que visam à aderência aos dispositivos legais e prote-
ção à reputação e integridade do negócio. Descreve os 
mecanismos pelos quais a Unimed-BH vem implan-
tando, desenvolvendo e fortalecendo a conformidade 
e integridade nas atividades e estimulando a mesma 
prática em seus parceiros.

Por meio desse programa, a Unimed-BH colabora para 
o fortalecimento da cultura de compliance, com amplo 
incentivo ao desenvolvimento das pessoas, para que 
possam conhecer, disseminar, interagir, reportar e 
engajar com integridade, ética e transparência nas re-
lações e ações relacionadas à Unimed-BH, conforme 
detalhamento a seguir.

 � Conhecer
Proporcionar que todos os públicos da Unimed-BH te-
nham conhecimento desse programa de compliance, 
bem como códigos, políticas e procedimentos rela-
cionados à conduta ética, íntegra e em conformidade 
com as diretrizes da instituição; 

 � Disseminar
Tornar amplamente conhecido, divulgando e difun-
dindo as práticas e posturas esperadas no dia a dia, e 
como deve ser a conduta profissional para a realização 
dos procedimentos descritos, bem como os não escri-
tos e toda a atuação em nome da Unimed-BH; 

 � Interagir
A interação da equipe de compliance com as diversas 
áreas da Unimed-BH é estimulada, para que sejam 
criadas linhas de comunicação que permitam tanto 
a recomendação de práticas de compliance, quanto 
o fácil reporte de preocupações, dúvidas que possam 
impactar e gerar o não compliance; 

 � Reportar
Faz parte da estratégia de envolvimento das pessoas 
e desenvolvimento da cultura de compliance na 
Unimed-BH, o efetivo reporte às lideranças e ao corpo 
diretivo da instituição, bem como aos cooperados nos 
assuntos cabíveis. 

 � Engajar
Conquistar o engajamento dos colaboradores e coope-
rados com os aspectos de compliance é o grande pon-
to desse programa. O desenvolvimento se dá por meio 
de treinamentos contínuos, da tomada de consciência 
da atuação íntegra e do pertencimento de cada um 
quanto a conduta que a Unimed-BH espera de todos 
que a representam.

A organização da abrangência do Programa de Com-
pliance em cada negócio da Unimed-BH passa pela 
seguinte estrutura:

 � Mapear
Levantar o panorama de aspectos e elementos que 
constituem a base legal e funcional para cada um dos 
negócios; 

 � Organizar
Estabelecer formas de parâmetros aceitáveis, prazos, 
responsáveis, procedimentos e registros, a fim de ga-
rantir a conformidade;
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 � Implantar
Mobilizar e garantir a execução e aderências das áre-
as às normas internas e externas para manutenção do 
compliance;

 � Monitorar
Acompanhar o mercado e mensurar a aderência da 
Unimed-BH aos requisitos dos reguladores e normas 
internas e externas, avaliando o grau de exposição aos 
riscos de compliance, reputação e imagem;

 � Conferir
Promover e garantir a retomada da conformidade, 
quando identificados riscos por desvios relacionados 
ao ambiente interno e externo, podendo ser entendido 
como a auditoria de compliance;

 � Antecipar
Propor mecanismos de melhoria, a partir da visão crí-
tica do mapeamento e monitoramento do ambiente 
interno e externo. Atuar em ações e planejamentos 
aderentes às boas práticas de mercado e evolução do 
setor, propondo ações e defesa de interesses da Uni-
med-BH, pautados na ética e integridade do negócio. 

Responsabilidades:
Coordenação de Compliance da Unimed-BH.

Controle:
O monitoramento do Programa de Compliance na Uni-
med-BH é realizado pelo acompanhamento dos indi-
cadores relevantes para as operações, acompanhados 
em níveis estratégicos, gerenciais e operacionais. A 
ANS, como principal regulador, já legitima e realiza 
alguns monitoramentos, que visam a traduzir a confor-
midade das operadoras de planos de saúde à aderên-
cia aos processos de regulação, qualidade de atendi-
mento e acesso e satisfação de clientes. 

Também são monitoradas as exigências do Ministério 
da Saúde, da Anvisa, Secretarias de Vigilância 
Sanitária Estadual e Municipal, bem como obrigações 
empresariais e ainda com o Sistema Unimed. A 
avaliação de conformidade nos processos mais 
críticos de cada negócio da Unimed-BH é realizada 
e/ou monitorada pela Coordenação de Compliance e 

entregue para que os responsáveis realizem as análises 
críticas e ações para que as metas sejam atingidas. 

As informações enviadas para reguladores são anali-
sadas pela Coordenação de Compliance, objetivando 
zelar pela conformidade e propor ajustes quando da 
ocorrência de pontos de melhoria. A partir dessa con-
ferência, são realizadas recomendações e abertos pla-
nos de ações para correção de desvios.

Controles eficazes devem garantir o cumprimento das 
obrigações de compliance e o tratamento de falhas para 
prevenir reincidências. Além das conferências das bases, 
também são realizadas análises críticas de conformidade 
nos processos críticos, visando à manutenção da 
integridade e coerência dentro de toda a cooperativa. 
Também são monitoradas as obrigações legais, por meio 
do calendário regulatório, que tem por objetivo assegurar 
os envios de informações obrigatórias aos agentes 
externos até a data exigida pelos mesmos.

Proatividade: 
O Programa de Compliance objetiva, por meio de ações 
proativas de análise de normas e de processos, inibir 
ações que possam gerar inconsistências regulatórias 
e/ou de reputação, que coloquem em risco a sustenta-
bilidade da cooperativa.

Para isso, são desenvolvidas ações de treinamento dos 
colaboradores sobre o nosso código de conduta, “Guia 
de atitudes, posturas e relacionamentos”, desde a sua 
entrada na cooperativa, objetivando disseminar os va-
lores, contidos no S.E.M.P.R.E. Assim, a Unimed-BH 
realiza o alinhamento do padrão de atuação de cada 
colaborador, visando à minimização de comportamen-
tos inadequados ou desalinhados, que possam ocasio-
nar situações indesejadas. 

Além disso, mensalmente, são realizadas reuniões 
com colaboradores designados por cada gestão, 
para a divulgação de ações de compliance. São os 
facilitadores de compliance, responsáveis por transmitir 
aos colaboradores de seu próprio setor os temas 
abordados. Dessa forma, são pautados e previamente 
identificadas práticas que precisam ser monitoradas 



14 Compêndio de Boas Práticas de Gestão e Governança 

ou ajustadas, de modo a garantir a conformidade 
com as diretrizes da Unimed-BH. Estimula-se o relato 
de processos com inconsistências para correção. A 
integração das diversas áreas com a Coordenação de 
Compliance, por meio dos facilitadores, permite que 
sejam identificadas as situações que podem ocasionar 
risco futuro e assegurar o seu tratamento antecipado.

Para atingir os públicos com os quais a cooperativa 
se relaciona, foram criados códigos de conduta 
específicos para cada um. Dessa forma, divulga-se 
o comportamento esperado pela cooperativa nos 
diversos relacionamentos, agindo de forma proativa 
em relação às empresas e seus colaboradores e 
estimulando o relacionamento íntegro.

Ainda, entre outras ações coletivas em compliance, 
acompanha-se regularmente o andamento de projetos 
de lei que possam impactar processos internos, e a co-
operativa participa de campanhas, câmaras técnicas e 
consultas públicas que possam influenciar o mercado 
e a área de saúde, principalmente. 

Aplicação

 �Abrangência
Visando a garantir a conformidade e integridade, tanto 
nos processos quanto nas pessoas, o escopo do Pro-
grama de Compliance se estende por toda Unimed-BH. 
Tendo por objetivo facilitar a organização e atuação, 
agrupando as atividades nos seguintes negócios: Ope-
radora, Cooperativa, Serviços próprios, Gestão empre-
sarial e Instituto Unimed-BH; e ações sobre os diversos 
públicos que atuam e interagem com os processos des-
sa empresa, ou por meio dela: cooperados, colaborado-
res, fornecedores, prestadores e clientes.

 � Periodicidade
A prática é revisada anualmente, ajustando-se à 
maturidade da organização para com a cultura de 
conformidade e integridade.

 � Início da prática 
2014
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Disponível no site da Unimed BH.

Aprendizado

Melhoria 
Desde a implantação, foram realizadas diversas me-
lhorias nos processos para atingimento e manutenção 
da conformidade e integridade do negócio. Em 2015, a 
Coordenação de Compliance implantou os indicadores 
transversais para as áreas de negócio da Unimed-BH, 
que são indicadores operacionais e/ou gerenciais que, 
se combinados, têm a capacidade e o potencial de 
oferecer uma visão mais ampla do desempenho de um 
determinado objetivo estratégico. 

Essa iniciativa proporcionou uma visão mensal de in-
formações que são monitoradas pelos órgãos regula-
dores, podendo corrigir processos inconsistentes, re-
conduzindo-os para atingir os resultados esperados ou 
mesmo definir metas. 

Integração com outras práticas 
Conforme previsto no planejamento de 2016, é um 
objetivo estratégico da Unimed-BH: Fortalecer os 
processos de defesa de interesses e de compliance.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
O Programa de Compliance está alinhado com o princípio 
cooperativista da Educação, formação e informação, que 
é a base orientadora da cooperativa para colocar os seus 
valores em prática. Com a participação de todos, traba-
lha-se conjuntamente para a sustentabilidade da coo-
perativa e a manutenção da confiança dos clientes e do 
mercado nas relações com a Unimed-BH, estimulando 
também a evolução do setor. 

Resultados alcançados com a aplicação da prática

Resultados quantitativos

 § 1. Melhor resultado histórico no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS;

http://portal.unimedbh.com.br/wps/portal/inicio/home/conheca_a_unimed/perfil_institucional/relatorios_de_gestao/!ut/p/b1/hY7BCsIwEES_xR_o7tqkSY6pSKIUe7BFu5cSRaTatBfR37eCFw_q3AbeGwYYGqmNUFoagj3wEO7dOdy6cQj9q3PWFojW5mTRVW6Jdp4rb-Q2daWcgGYC8Ess_vPXwN0hJo9jTDAhLTSmJkXKSJEkCTvgz4VyoRWuTOErUdSY1eoN_Hiw8WM8QeReXy9i9gQSWWnC/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0wwMEFBQjFBME9DODcwSTlMSFQ0TFUwNkIw/
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Resultados qualitativos

Disponível em: https://acoesunimedbh.com.br/relacionamento/unimed_bh.html

 § 2. Implantação de código de conduta e relacionamento com fornecedores/prestadores e clientes corporativos;

 § 1. Mapeamento de normas;

 § 2. Recomendações internas de compliance por solicitação das áreas, demandas espontâneas. 

https://acoesunimedbh.com.br/relacionamento/unimed_bh.html
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Disponível em: http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas/docs/lista-apoiadores-por-uf.pdf

 § 3. Signatárias do Pacto empresarial pela integridade e contra a corrupção;

Disponível em: http://www3.ethos.org.br/conteudo/signatarios-do-pacto-empresarial-pela-
integridade-e-contra-corrupcao/#.V0ZG5vkrLZ4

 § 4. Apoio às 10 Medidas contra a corrupção – MPF.

http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas/docs/lista-apoiadores-por-uf.pdf
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Sicredi Noroeste MT  
Reunião de núcleos para sugestão de 
propostas e prestação de contas

Critério:
 § Governança

Fundamento(s):
 § Pensamento sistêmico
 § Atuação em rede
 § Liderança transformadora
 § Decisões fundamentadas

Processo gerencial:
 § Estímulo à participação dos 

cooperados na cooperativa

Palavras-chave: 
 § Democracia
 § Gestão democrática

Informações da cooperativa

Razão social
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 
do Noroeste do Mato Grosso

Sigla
Sicredi Noroeste MT

Data da constituição
29 de Janeiro de 1989

Ramo do cooperativismo
Crédito

CNPJ
33.022.690/0001-39

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de cooperados
28.250

Número de colaboradores
200

Endereço
Avenida Castelo Branco, 194, Centro, Araputanga/MT

Site
www.sicredi.com.br

Contato
Eber Silva Ostemberg
Assessor de Programas Sociais
(65) 9922-1397
eber_ostemberg@sicredi.com.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
Sistemicamente, as cooperativas Sicredi realizam as as-
sembleias de núcleo que são regionalizadas e acontecem 
previamente à Assembleia Geral Ordinária. Da mesma for-
ma, realizam, no segundo semestre, a reunião de núcleo, 
que também regionalizada, tem como principal função a 
prestação de contas do segundo semestre. 

Nesse formato, a Sicredi Noroeste MT identificou a neces-
sidade de um espaço prévio às assembleias de núcleos, 
que fosse voltado, especificamente, para que o associado 
tivesse conhecimento dos assuntos que seriam tratados 
nas assembleias e que pudesse sugerir novas propostas de 
acordo com as suas necessidades. Hoje, as cooperativas 
que não têm esse espaço prévio, dificultam a participação 
do associado, quando se trata de sugerir proposta como 
destinação das sobras ou do recurso do Fates (Fundo 
de Assistência Técnica, Educacional e Social). Exemplo:  
Uma cooperativa tem 14 unidades de atendimento e con-
sequentemente deverá realizar 14 assembleias de núcleo. 
Durante a realização das assembleias, digamos que, por 
volta da quinta assembleia, um associado tem uma pro-
posta diferente da do Conselho de Administração sobre 

a distribuição de sobras; quando levada em votação, os 
associados, que já participaram das quatro assembleias 
de núcleos anteriores, não terão a oportunidade de votar 
nessa proposta. 

Outro ponto identificado foi a necessidade de otimizar 
as assembleias de núcleos, tanto em questão de tempo, 
quanto de praticidade.

Desse modo, a Sicredi Noroeste MT foi a primeira a 
realizar as reuniões de núcleo previamente às assem-
bleias, dando plena oportunidade de participação 
democrática do associado na tomada de decisão dos 
rumos da cooperativa.

Descrição da Prática

Enfoque

Metodologia:
As reuniões de núcleos ou pré-assembleias, como 
também são chamadas, têm o objetivo de oportunizar 
aos associados o conhecimento prévio dos assuntos 
que serão tratados nas assembleias de núcleo e, princi-
palmente, sugerir novas propostas dentro da pauta das 
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assembleias. As propostas feitas pelos associados são 
apreciadas pelo núcleo durante a reunião e, se o núcleo 
em sua maioria decidir que sim, a proposta é incluída na 
pauta de votação para a assembleia de núcleos.

 § São realizadas reuniões com todos os 42 núcleos da 
área de atuação da cooperativa, esses núcleos são 
agrupados por cidade totalizando 14 reuniões; 

 § São realizadas com cerca de 30 dias de antecedên-
cia da assembleia de núcleo de cada Unidade de 
Atendimento;

 § As propostas feitas pelos associados e aprovadas pelo 
núcleo em reunião são apresentadas nas assembleias 
de toda a área de atuação da cooperativa, com a 
identificação de qual núcleo de qual cidade fez a 
proposta. Inclusive em proposta de distribuição de 
sobras, é utilizado um simulador individual, por meio 
do qual cada associado pode ter uma noção prévia de 
qual proposta seria melhor para ele, caso aprovada;

 § Além dos assuntos da pauta das assembleias, também 
são tratados outros assuntos do interesse do quadro 
social como previsto em estatuto, o qual, se decidido 
pela maioria do núcleo, é levado para votação em 
assembleia de núcleos.

As reuniões são realizadas preferencialmente em feve-
reiro, um mês antes das assembleias, que são realiza-
das, preferencialmente, em março.

Responsabilidades: 
Diretoria Executiva e Assessoria de Programas Sociais.

Controle: 
É feito o controle de participação de associados nas 
reuniões, através de ferramenta on-line. Também são 
feitos os registros das propostas levantadas pelos as-
sociados através de atas.

Proatividade: 
Para evitar que os associados não participem da reu-
nião, por não ter caráter deliberativo, os convites aos 
associados são feitos através das mídias tradicionais 
(jornal, rádio, convite impresso, call center etc.) e de for-

ma a atingir melhor regionalmente, como, por exemplo, 
SMS, grupos do aplicativo WhatsApp, entregues junto 
com a nota de leite do laticínio local. Os coordenadores 
de núcleo, que são associados eleitos representantes 
de todos os associados da cooperativa, também fazem 
os convites “corpo a corpo”, por terem um círculo maior 
de relacionamento com os associados.

Para que haja participação dos associados durante 
a reunião, ela é feita em caráter informal, deixando o 
associado à vontade para participar, permitindo, in-
clusive, a participação de acompanhantes. Também 
durante a apresentação dos assuntos da pauta, são 
abertos momentos para tirar dúvidas sobre o assunto, 
e o condutor prioriza sempre a linguagem informal e 
com exemplos práticos sobre os temas tratados.

Para que não haja dispersão de muitas propostas de 
um só núcleo, quando há mais de uma sugestão den-
tro de um núcleo referente a algum tema, os integran-
tes do núcleo votam se e/ou qual tema deve ser levado 
para a apreciação da assembleia.

Aplicação

 �Abrangência
Em toda a área de atuação da cooperativa nos 14 
municípios, atingindo a todos os associados.

 � Periodicidade
Anual, entre janeiro e fevereiro.

 � Início da prática 
2011

Aprendizado
Melhoria
Desde as primeiras reuniões de núcleo, o processo tem 
sido aprimorado para atender melhor à necessidade e à 
realidade do associado. As reuniões perderam o caráter 
burocrático, retirando do cerimonial o hino nacional e a 
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formação de mesa de autoridades. Também todas pas-
saram a ser realizadas no período noturno e consideran-
do datas comemorativas ou evento na cidade – já que a 
maioria das cidades da área de atuação da cooperativa 
são pequenas, com cerca de 3.000 habitantes - conforme 
solicitação dos associados, dando, assim, oportunidade 
de uma maior participação deles. Houve alteração tam-
bém no cardápio servido nas reuniões, que passou a ser 
mais simples e regional, assim como foram cortadas as 
bebidas alcoólicas.

Integração com outras 
práticas
A reunião de núcleos está diretamente relacionada ao 
Programa Pertencer, que visa a aumentar a participa-
ção do associado na gestão da cooperativa e com o es-
tatuto, por dar mais visibilidade à gestão democrática 
das cooperativas.

7

6

5

4

3

2

1

0

2014

Distribuição de sobras

1

2 2

0

2

4

2

0

Destinação das sobras Proposta de salário FATES Sugestões para planejamento do
ano seguinte/outros assuntos

2015 2016

Propostas feitas pelos associados

0 0 0 0 0

1

6

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática está alinhada ao princípio da Gestão democrática 
pelos sócios, pois proporciona a participação ativa do 
associado no dia a dia da cooperativa.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos: 
O número de propostas feitas por associados tem 
aumentado desde a implantação das reuniões antes 
das assembleias, assim como outros assuntos de 
interesse do quadro social. Também tem aumentado 
a satisfação dos associados, a nota média subiu de 
9,09 em 2015 para 9,12 em 2016.
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2014 2015 2016

12

10

8

6

4

2

0

Total de propostas

1

2

2

0 0 0

9,07 9,12

14

166,67%
200%

Aumento em relação ao ano anterior Satisfação dos associados 
com as assembleias

Resultados qualitativos:
Maior participação efetiva do associado durante a 
reunião, sugerindo e opinando como dono do negócio.

Mais agilidade para as assembleias de núcleos, 
pois os assuntos já foram discutidos e apresentados 
nas reuniões de núcleo, restando, assim, apenas a 
deliberação para as assembleias.
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Unimed Circuito das Águas   
Visitas periódicas aos cooperados

Critério:
 § Governança

Fundamento(s):
 § Pensamento sistêmico
 § Atuação em rede
 § Aprendizado organizacional
 § Decisões fundamentadas
 § Liderança transformadora

Processo gerencial:
 § Disponibilização de informações 

aos cooperados

Palavras-chave:
 § Integração
 § Aproximação
 § Cooperado

Informações da cooperativa

Razão social
Unimed São Lourenço Cooperativa de Trabalho Médico

Sigla
Unica

Data da constituição
09 de julho de 1988

Ramo do cooperativismo
Saúde

CNPJ
25.471.574/0001-79

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de cooperados
219

Número de colaboradores
156

Endereço
Avenida Antônio Junqueira de Souza, 476, São 
Lourenço/MG

Site
www.unimedcircuito.coop.br 

Contato
Luciana Junqueira
Gestora Gestão de Pessoas
(35) 3695-8541
viviane.oliveira@unimedcircuito.coop.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
Promover a aproximação da cooperativa com o co-
operado é um dos principais objetivos da coopera-
tiva. Como se trata de uma cooperativa de trabalho 
médico, uma das dificuldades para incentivar a 
maior participação dos cooperados é justamente a 
agenda atribulada dos médicos. Viu-se, nessa difi-
culdade, uma necessidade de facilitar a aproxima-
ção, levando a cooperativa até onde o cooperado 
está, em seu consultório médico. 

Por ter uma área de atuação que abrange diversas 
cidades, a Unimed Circuito das Águas tem coope-
rados distribuídos por toda a microrregião, o que 
também era um dificultador da integração des-
ses com a cooperativa, que tem sua sede em São 
Lourenço. Assim, a atribulada agenda profissional 
dos cooperados e o distanciamento geográfico de 
muitos levaram a alta direção a criar uma prática 
de aproximação, através de visitas periódicas do 
Setor de Relacionamento com o Cooperado aos 
consultórios médicos. 

Descrição da prática

Enfoque 
A prática tem por objetivos promover a aproximação e 
integração do cooperado, levar informações relevantes, 
estimular a participação ativa e conhecer as opiniões, 
críticas e sugestões dos cooperados. Para alcançar essas 
metas, o Setor de Relacionamento com o Cooperado or-
ganiza o calendário e agendamento das visitas, que são 
realizadas anualmente pela gestora do setor. Após definir 
a região a ser visitada, numa ordem que favoreça a logís-
tica de deslocamento, os horários são antecipadamente 
agendados com as secretárias dos médicos. 

Os assuntos a serem abordados durante as visitas 
são discutidos previamente com a alta direção, que 
decide quais informações possuem maior relevância 

para o cooperado. Posteriormente, é preparada uma 
apresentação que será a orientação da visita. 

No momento da visita, o cooperado esclarece 
dúvidas, questiona sobre os últimos acontecimentos 
e decisões tomadas pelos dirigentes, opina sobre 
diversas situações ou simplesmente conversa sobre 
assuntos variados, relacionados à cooperativa. Esse 
momento é exclusivo do cooperado, e ele possui total 
liberdade para se expressar, fortalecendo os laços de 
confiança entre os envolvidos. A visita ao consultório 
é paga pela cooperativa, no valor de uma consulta 
médica, pois é realizada em horário de trabalho do 
cooperado. Ao final da visita, a gestora entrega ao 
cooperado um presente em nome da cooperativa, 
como agradecimento pela atenção dispensada. 

Durante a visita, também é realizada uma pesquisa 
de satisfação, em que o cooperado tem a oportunida-
de de se expressar quanto a vários assuntos relacio-
nados à cooperativa, bem como aos benefícios ofere-
cidos e sua remuneração. Na pesquisa, o cooperado 
também dispõe de espaço para críticas e sugestões 
de melhorias para a cooperativa. 

Visitas periódicas aos cooperados
Prática

Planejamento

Análise dos 
RelatóriosTratativas

Compilação 
das Pesquisas

Aprendizado Visitas

Pesquisa de 
Satisfação

PROCESSO

A figura 1 apresenta o ciclo de execução da prática.
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Responsabilidades:
Setor de Relacionamento com o Cooperado e Dire-
toria Executiva.

Controle:
As visitas são agendadas com antecedência, para 
que o cooperado reserve tempo na sua agenda para 
atender a colaboradora da equipe de relacionamento 
com o cooperado. No dia anterior, é confirmada a visita. 

Proatividade:
Para garantir que o cooperado reservará tempo de 
qualidade para a visita, a cooperativa remunera o 
cooperado no valor de uma consulta médica. 

Aplicação 

 �Abrangência
Todos os cooperados.

 � Periodicidade
Anual.

 � Início da prática 
2008.

Aprendizado  

Melhoria
Em cada ciclo de visitas, sempre é encontrada oportuni-
dade de melhorar o processo. Com o tempo, percebemos 
que o cronograma pré-agendado e a escolha de microrre-
giões para cada período de visitas oferecem oportunida-
des de conversar por mais tempo com o cooperado. 

A prática de pagar uma consulta durante a visita também 
foi implantada como forma de demonstrar respeito e 
valorização pelo horário de trabalho do cooperado. 

A pesquisa de satisfação foi aprimorada com o tempo e 
hoje consegue identificar melhor o perfil do cooperado 

no momento e situação atuais. Anteriormente, o 
cooperado avaliava apenas o atendimento recebido 
da cooperativa às suas demandas. Desde 2014, a 
pesquisa é mais elaborada, e o cooperado avalia não só 
o atendimento recebido, mas a gestão da cooperativa, 
os benefícios oferecidos e a remuneração. 

Os brindes que são entregues aos cooperados também 
foram modificados com o tempo. Enquanto, no início, 
o mesmo brinde era presenteado a todos, hoje, 
escolhemos brindes diferenciados, pensando no gosto 
feminino e no gosto masculino dos cooperados. 

Integração com outras práticas
A prática está alinhada com o objetivo estratégico: "Edu-
cação e integração cooperativista". Está alinhada tam-
bém com a missão da cooperativa (atender aos anseios 
e expectativas dos cooperados), assim como com a "Pes-
quisa e monitoramento da satisfação dos cooperados" e 
com o tratamento de manifestações dos cooperados.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas  
A prática está alinhada aos princípios cooperativistas 
da Gestão democrática e da Educação, formação e 
informação. 

Resultados alcançados com  
a aplicação da prática

Resultados quantitativos 
No ciclo de visitas realizado no período de 2012 a 
2013, foram visitados 203 cooperados em 17 cidades, 
representando 99% dos cooperados. 

No ciclo de visitas atual, foram visitados, em 12 cidades: 
58 cooperados em 2014, 82 cooperados em 2015 e 35 
cooperados, até o mês de maio de 2016, num total de 
175 cooperados, representando 81% dos cooperados. 
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Resultados qualitativos
Os cooperados apreciam o momento da visita e se sentem 
à vontade para contribuir com suas sugestões. Aumenta a 
percepção de interesse da cooperativa pelos cooperados. 

Aumenta a integração dos cooperados com a cooperativa, 
no momento em que se estabelece um contato com a 
gestora da equipe de relacionamento, que é o canal para 
atendermos às demandas dos cooperados. 

A prática também ajudou os cooperados a conhecerem 
melhor a gestora do setor, depositando maior confiança 
no próprio setor, que se tornou uma referência para eles 
no atendimento da cooperativa.
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Sicoob Credialto    
Espaço Cultural e Museu do Cooperativismo

Critério:
 § Governança

Fundamento(s):
 § Liderança transformadora
 § Aprendizado organizacional
 § Pensamento sistêmico
 § Geração de valor

Processo gerencial:
 § Promoção da educação cooperativista

Palavras-chave:
 § Museu do cooperativismo
 § Educação cooperativista

Informações da cooperativa

Razão social
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Alto São 
Francisco Ltda 

Sigla
Sicoob Credialto

Data da constituição
03 de dezembro de 1991 

Ramo do cooperativismo
Crédito

CNPJ
41.805.003/0001-80

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de cooperados
7.466 (em 31/07/2016) 

Número de colaboradores
89

Endereço
Rua Grijalva Soares Terra, 69, Centro, Piumhi/MG

Site
www.sicoobcredialto.com.br 

Contato
Riquelme Caetano Santos 
Diretora Financeira
(37) 3371 9328
riquelme.santos@sicoobcredialto.com.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
Criar um espaço de difusão da doutrina cooperativista e 
preservação da memória e história do Sicoob Credialto 
e do sistema cooperativista na região. 

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia: 
Desde a fundação do Sicoob Credialto até os dias de 
criação do “Espaço Cultural e Museu do Cooperativismo”, 
o presidente Nelson Soares de Melo, alimentou esse 
sonho e, por isso, preocupou-se em preservar as peças 
da história do cooperativismo na cidade e da própria 
cooperativa. O espaço foi inaugurado em 11 de janeiro de 
2012, em Piumhi (MG), no auditório do Sicoob Credialto. O 
local tem como objetivo resgatar a história do surgimento 
do cooperativismo na cidade, além de divulgar e ensinar 
sobre os princípios do cooperativismo aos visitantes. A 
inauguração foi considerada pelo presidente da OCB, 
Márcio Lopes de Freitas, o primeiro evento oficial no Brasil 
em comemoração ao Ano Internacional do Cooperativismo. 
O espaço é destinado a abrigar documentos, objetos e 
fotografias que contam a história da cooperação, através 
de uma linha do tempo com os principais acontecimentos 
na trajetória do Sicoob Credialto. Está aberto à visitação 
de associados, escolas, empresas, demais cooperativas 
e comunidade interessada em geral, para ampliar a 
divulgação da prática cooperativista e contar a história do 
cooperativismo na cidade e na região. 

Em 2011, com o empenho da Unidade de Comunicação 
do Sicoob Credialto, foi elaborado o projeto de construção 
do espaço que contou com as seguintes etapas:

 § Definição do local para abrigar o “Espaço Cultural e 
Museu do Cooperativismo”: a escolha foi pela trans-
formação do auditório da cooperativa, localizado no 
mesmo prédio da agência sede;

 § Levantamento e apuração das peças publicitárias, 
equipamentos antigos utilizados pela cooperativa no 
passado, fotos, informativos, enfim, do material que 
viria a compor o espaço do Museu do cooperativismo;

 § Realização de pesquisas sobre a história do Coopera-
tivismo no Brasil e no mundo para compor peças e/ou 
vitrines do Espaço Cultural;

 § Definição do layout, pela Unidade de Comunicação 
do Sicoob Credialto, com a participação do profes-
sor de artes da ETFG/Arcos-MG, para a criação de 
peças como painéis, totens, vitrines, quadro etc. 
que comporiam o espaço;

 § Construção das peças: painéis, totens, vitrines e quadros;
 § Impressão gráfica dos adesivos do espaço;
 § Montagem do espaço conforme definido no layout.

Todo o processo de construção foi realizado pela Unidade 
de Comunicação, com acompanhamento direto do 
presidente e da diretoria da cooperativa. O espaço foi 
estruturado com os seguintes documentos, objetos e 
fotografias que contam a história da cooperação: 

 § Painéis com os sete princípios do cooperativismo;
 § Totens explicativos sobre os seguintes temas: O que 

é o cooperativismo; Como surgiu o cooperativismo; 
Sistema cooperativo; e Sicoob Credialto;

 § Exposição de materiais e equipamentos que fazem 
parte da história da cooperativa:

 § Documentos da fundação da Cooperativa de Crédito 
Rural de Piumhi: (Edital de convocação, Ata de cons-
tituição, Estatuto social, Autorização para funciona-
mento emitido pelo Banco Central do Brasil, recibo de 
depósito para constituição de capital);

 § Gravação em chapa de metal dos associados;



29GOVERNANÇA

 § Fotos da solenidade de sua inauguração, em 3 de 
dezembro de 1991;

 § Primeiro depósito e primeiro cheque pago em nome 
do associado Alaor Pereira de Carvalho, primeiro 
depósito pessoa jurídica para Piumhi Tênis Clube;

 § Primeiro monitor utilizado nos caixas, máquina de 
somar manual e aparelho de fax;

 § Suporte de fita adesiva feita em ferro fundido;
 § Máquina de datilografar da marca Olivetti, modelo Li-

nea 98, usada para preencher formulários como car-
tões de autógrafos, fichas de matrícula e propostas de 
admissão, dentre outros documentos;

 § Máquina de fabricar cheques; 
 § Nota fiscal de compra do primeiro microcomputador;
 § Brindes patrocinados pelo Sicoob Credialto, entre 

1991 e 2011;
 § Troféus recebidos pelo Sicoob Credialto por reco-

nhecimento de suas ações;
 § Exemplares de cédulas de cruzeiro (Cr$), moeda cor-

rente em 1991, ano de fundação do Sicoob Credialto; 
 § Moedas de diversas décadas em formato de dois 

pinheiros e moeda da sorte, brinde para os associa-
dos no ano de 2009;

 § Obra de arte confeccionada por artista da região, 
expressando que o sinal está verde para o movi-
mento cooperativista.

O público-alvo da prática é formado pelos os associados, 
escolas, empresas dos municípios de atuação do Sicoob 
Credialto (Piumhi, Doresópolis, Capitólio, Córrego 
Fundo e Pimenta) e comunidade em geral.

O espaço é utilizado para realização de eventos institu-
cionais, com participação de associados, funcionários, 
dirigentes e a comunidade em geral. Está aberto para 
visitação de cooperativas de todos os segmentos e par-
ceiros, bem como para visitação de escolas para disse-
minação da filosofia cooperativista. Todas a visitas são 
pré-agendadas junto à Unidade de Comunicação.

Responsabilidades:
Dirigentes da cooperativa com apoio da Unidade de 
Comunicação e Unidade de Infraestrutura.

Controle:
Registro de assinaturas das pessoas que participaram de 
eventos no espaço e, portanto, visitaram todo o acervo.

Proatividade:
Essa prática tem como proatividade a disseminação 
da filosofia cooperativista, na medida em que o espa-
ço é visitado por pessoas que desconhecem a cultura. 
Sendo utilizado para realização de eventos da coope-
rativa, os cooperados e a comunidade corporativista, 
ao serem recebidos para celebrar e valorizar o coo-
perativismo num ambiente que fala por si só, tomam 
consciência do movimento corporativista e passam a 
ser também disseminadores dessa cultura.
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Aplicação

 �Abrangência
Toda a comunidade de Piumhi – MG e região 
(Capitólio, Córrego Fundo, Doresópolis e Pimenta).

 � Periodicidade
Anualmente.

 � Início da prática 
2012

 

Aprendizado

Melhoria
Apesar de a maioria dos materiais e peças que com-
põem o Museu do Cooperativismo ter sido preservada 
pela cooperativa, alguns itens podem ter se perdido ao 
longo dos anos. A partir da criação do “Espaço Cultural 
e Museu do Cooperativismo”, a Unidade de Comunica-
ção passou a registrar, arquivar e manter todo material 
que conta a história da cooperativa, a fim de compor 
futuramente novas peças do espaço. Além disso, visi-
tas técnicas realizadas na cooperativa passaram a ter 
no roteiro a visita ao espaço.

Integração com outras práticas
A cooperativa utiliza o “Espaço Cultural e Museu do Co-
operativismo” como local de recepção dos participan-

tes de eventos voltados para cooperados, como o “En-
contro como os novos cooperados” e “Aniversariantes 
do mês”, e para colaboradores, como “Reunião geral 
de funcionários”. Tais eventos possuem, em suas pau-
tas, momentos para tratar de educação cooperativis-
ta. Assim, o próprio espaço é uma forma de levar essa 
formação ao público participante e de agregar valor às 
apresentações que são realizadas nos eventos.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
O espaço está alinhado com o 5º princípio cooperativis-
ta: Educação, formação e informação, visto que promo-
ve a educação e informação de quem passa pelo local, 
sobre a natureza e as vantagens do cooperativismo.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos 
Os picos de visitantes, nos anos de 2012 e 2015, se 
devem à realização do evento “Aniversariantes do 
mês”, no qual, durante aqueles respectivos anos, 
mensalmente, a cooperativa convidava os associados 
que fazem aniversário naquele mês, para um encon-
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tro no “Espaço Cultural e Museu do Cooperativismo” 
onde, além de comemorar seu aniversário, pudessem 
aprender sobre os princípios do cooperativismo e van-
tagens em fazer parte de uma cooperativa. 

Sempre me preocupei com 
a história de nossa cidade 

e de nossa cooperativa. Quem não 
conhece o passado, não tem futuro. 
Fui fundador e presidente de uma 
cooperativa de ensino e consegui 
preservar um pouco da sua história. 
Fui fundador de uma cooperativa 
de leite e também contribuí para 
não perder as primeiras imagens 
registradas de sua criação. Sempre 
gostei de história e, por isso, guardava 
os objetos, documentos e imagens 
que eu considerava que um dia 
poderiam ser utilizadas para mostrar 
às outras gerações, como chegamos 
até aqui. Bastou fazer uma visita 
a Nova Petrópolis aonde conhecia 
reconstrução da aldeia aonde fora 
criada a primeira cooperativa de 
crédito do Brasil. Voltei cheio de ideias 
e entusiasmo para criar nosso espaço. 
Não é que deu certo! Bastou alguém 
entender o meu sonho, me dar a mão 
e tudo ficou mais fácil, assim consegui 
realizá-lo. A contribuição da Eulália 
Maria Melo e Donizete Bernardes, 
ela funcionária da comunicação e ele 
professor de arte da ETFG 
foram decisivas para a 
realização desse sonho.

Nelson Soares de Melo, Presidente do 
Sicoob Credialto, idealizador do Espaço 
Cultural e Museu do Cooperativismo.

Resultados qualitativos 
Um museu só faz sentido, na medida em que cada um 
se sente refletido e homenageado de alguma forma, 
quando provoca questionamentos, em que cada 
informação captada resulte em mais uma pergunta, 
numa sucessão de eventos que nos transforme e nos 
faça melhores, como seres humanos, como cidadãos 
e como profissionais. O "Espaço Cultural e Museu do 
Cooperativismo" foi criado para celebrar e valorizar 
o cooperativismo, apresentando suas origens e 
histórias, juntamente com a do Sicoob Credialto, as 
maravilhas do cooperativismo estão reunidas num só 
lugar, criando um espaço para a emoção, a reflexão e 
a cidadania. Para o Sicoob Credialto, criar esse museu, 
no mesmo prédio que abrigou sua primeira sede, é 
reforçar seus laços com suas próprias raízes, e nada 
mais é do que a preparação para voos mais altos.

Quantidade de visitantes
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Sicredi Norte MT     
Formando novas lideranças cooperativistas

Critério:
 § Governança

Fundamento(s):
 § Pensamento sistêmico
 § Aprendizado organizacional
 § Liderança transformadora

Processo gerencial:
 § Estímulo ao desenvolvimento 

de novas lideranças

Palavras-chave:
 § Novas lideranças
 § Educação cooperativista

Informações da cooperativa

Razão social
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
associados Norte Matogrossense 

Sigla
Sicredi Norte MT

Data da constituição
13 de maio de 1992 

Ramo do cooperativismo
Crédito

CNPJ
37.442.605/0001-42

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de cooperados
41.317 (31/12/2015) 

Número de colaboradores
365

Endereço
Avenida Tancredo Neves 586, Setor Sul, Centro, Colíder/MT

Site
www.sicredi.com.br 

Contato
Valter Antonio de Souza
Assessor de Programas Sociais
(66) 99999-4293
valter_souza@sicredi.com.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática 
Com a criação da Fundação Sicredi, no ano de 2006, 
o Sistema Sicredi voltou seu olhar para a formação e 
informação dos seus associados em relação ao seu 
negócio: o cooperativismo. Essa estratégia de forma-
ção foi denominada Programa Crescer. 

Duas das principais finalidades do Programa Crescer 
são a formação dos atuais e futuros associados em 
assuntos do dia a dia da sociedade cooperativa e a 
habilitação de associados aptos a exercerem a fun-
ção de coordenadores de núcleos. 

Paralelamente ao Programa Crescer, foi desenvolvido 
o Programa Pertencer, que tem por objetivo aprimorar 
o processo de participação dos associados na gestão e 
no desenvolvimento das cooperativas do Sicredi.

Uma das formas de viabilizar a participação dos associa-
dos na gestão da cooperativa foi seccionar o quadro social 
em grupos menores, tendo como critério o endereço dos 
associados. Dessa forma, nasceram os núcleos.

Com o advento da nucleação de associados, a coo-
perativa Sicredi Norte MT percebeu o nascimento de 
uma nova demanda: a formação de lideranças capa-
zes de ser um elo entre as necessidades dos associa-
dos em relação à cooperativa e possíveis novidades 
e informações da cooperativa para seus associados.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia: 
O Programa Crescer é desenvolvido através de dois 
cursos sobre cooperativismo, denominados Percur-
sos 1 e 2. O Percurso 1 tem como meta discutir os 
conceitos mais básicos e cooperativismo, tais como: 
cota capital, capital social, assembleias, conselhos, 
diferenças entre cooperativa de crédito e banco, en-
tre outros; e o Percurso 2 tem por meta desenvolver 

possíveis lideranças, para que assumam, dentro do 
núcleo, o papel de coordenador e elo entre as deman-
das da comunidade e a cooperativa de crédito. 

O Percurso 1 é dirigido a todos os associados e até mes-
mo aos não associados, enquanto o Percurso 2 tem 
como público os associados que demonstram perfil de 
liderança e capacidade de representar o núcleo a que 
pertencem. O Percurso 2 discute basicamente três te-
mas, a saber: mobilizar, coordenar e representar.

Com o intuito de formar novas lideranças cooperativis-
tas, a Sicredi Norte MT resolveu trabalhar para além 
dos percursos citados e estabeleceu as seguintes prá-
ticas: uma reunião semestral entre coordenadores de 
núcleo, presidente (ou vice-presidente) e diretor exe-
cutivo, na cidade em que esse coordenador atua.

É importante ressaltar que parte dessa reunião se dá 
na presença do gerente da unidade de atendimento 
local, e parte, sem a presença do gerente.

Outra iniciativa – batizada de ‘encontrão de coorde-
nadores’ – ocorre no município sede da cooperativa. 
Esse é um evento eminentemente técnico, com a fina-
lidade de aprofundar o conhecimento dos coordena-
dores e promover o intercâmbio de práticas e ideias 
entre eles (visto que a cooperativa abrange dois esta-
dos e realidades bem diferenciadas).

Também nas unidades de atendimento da cooperativa, 
os gerentes buscam manter forte relacionamento 
com os coordenadores de núcleo, convidando-os, 
periodicamente, para reuniões com a equipe de 
colaboradores, pois eles são peças-chave no processo 
de estreitamento do relacionamento com os associados.

Essa prática teve seu início no ano de 2012, quando 
a “primeira geração” de coordenadores foi eleita. No 
ano de 2015, com o final do mandato dos primeiros 
coordenadores, novos coordenadores foram eleitos 
com mandato até o ano de 2019. Inquietos com a 
necessidade de continuidade dessa prática, a coope-
rativa gestou uma formação para os coordenadores, da 
seguinte forma: serão realizados três encontros modu-
lares nos meses de setembro, outubro e novembro. No 
primeiro encontro, profissionais da cooperativa falarão 
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Proatividade: 
A formação de novas lideranças cooperativistas, que 
tinha como visão inicial a manutenção da mobilização 
dos associados em relação às ações da cooperativa, 
especialmente, em momentos cruciais, como na 
época do processo assemblear, apontou para outras 
realidades até então não enxergadas pela diretoria, 
por exemplo: os coordenadores de núcleo, em parceria 
com a equipe da Unidade do Sicredi, inovaram nas 
estratégias de mobilização dos associados para o 
processo assemblear, prova disso é que o percentual de 
associados presentes nas assembleias saltou de 7,30% 
do quadro social, em 2012 (primeiro ano de atuação 
dos coordenadores), para 20,59% do quadro social, no 
ano de 2016. Situação análoga se verificou também na 
qualidade das discussões durante as assembleias.

A prática de formação de novas lideranças mostrou sua 
proatividade também nas eleições do Conselho de Ad-
ministração da Sicredi Norte MT, pois, na última eleição, 
sete coordenadores foram eleitos como conselheiros da 
cooperativa, mostrando a proatividade em relação à pe-
renidade e sustentabilidade do nosso negócio.

Aplicação

 �Abrangência
A Cooperativa Sicredi Norte MT atua em 14 municípios 
no estado de Mato Grosso e em mais seis municípios 
no estado do Pará, a saber: Colíder, Nova Canaã 
do Norte, Nova Guarita, Itaúba, Terra Nova do 
Norte, Marcelândia, Nova Santa Helena, Guarantã 
do Norte, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo, Alta 
Floresta, Carlinda, Paranaíta e Matupá, Altamira, 
Novo Progresso, Itaituba, Rurópolis e Santarém, 
totalizando 68 núcleos; em cada núcleo, como já foi 
dito antes, foram eleitos um coordenador titular e 
dois suplentes, ou seja, 204 representantes.

 � Periodicidade
Semestral.

aos coordenadores sobre os produtos e serviços do Sis-
tema Sicredi; no segundo módulo, o conteúdo versará 
sobre gestão financeira e gestão de riscos; e o terceiro 
módulo será uma visita técnica ao Centro Administrati-
vo Sicredi em Porto Alegre e à Sicredi Pioneira em Nova 
Petrópolis, ocasião em que trataremos sobre governan-
ça e a essência do cooperativismo, respectivamente.

É importante registrar que essa proposta modular de 
formação dos coordenadores, gestada na Sicredi Norte 
MT, foi adotada pela Central Sicredi Centro Norte (MT/
PA e RO) e sugerida para todas as demais cooperativas.

Responsabilidades: 
A responsabilidade pelo desenvolvimento do Progra-
ma Crescer e Pertencer é da Presidência da coope-
rativa. Na cooperativa Sicredi Norte MT, esse papel é 
compartilhado com o diretor executivo e com o asses-
sor de Programas Sociais. 

Controle: 
Com os coordenadores de núcleo, são realizados encon-
tros de formação, controlados por folha de presença. 

Reunião periódica com a equipe da Unidade de Aten-
dimento - coordenadores e gerentes – controle feito 
pela presença. Nas assembleias de Núcleo e Assem-
bleia Geral, o controle é feito por lista de presença. 

Produtos e Serviços 
8h

Gestão Financeira 
Gestão de Riscos 

8h

A Essência do Cooperativismo  
Governança Cooperativa

8h

Módulo

01
Módulo

02
Módulo

03
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 � Início da prática 
2012

Aprendizado
Melhoria: 
Uma das principais melhorias realizadas na prática 
aqui demonstrada diz respeito ao aspecto da 
organização dos eventos que envolvem a participação 
dos coordenadores. As equipes das unidades 
de atendimento, a cada dia, percebem mais a 
importância de dar ao coordenador de núcleo uma 
melhor qualidade na organização das reuniões entre 
diretoria e coordenadores e entre equipe da Unidade 
e coordenadores, considerando aspectos como a 
escolha do melhor dia, horário e local para os eventos, 
uma vez que os coordenadores têm seus afazeres e 
as reuniões não podem atrapalhar essa realidade, sob 
pena de perdermos a presença, o envolvimento e a 
parceria com os coordenadores.

Outra melhoria importante é o crescimento do envol-
vimento da equipe das unidades de atendimento com 
a prática. A cada dia mais, os colaboradores enten-
dem a importância estratégica de se ter um coorde-

nador de núcleo bem informado sobre o cooperativis-
mo e a atuação da cooperativa.

Integração com outras 
práticas
A primeira ação da cooperativa, com a qual os coorde-
nadores de núcleo se relacionam diretamente, é com as 
assembleias. Antes da nucleação, a cooperativa realizava 
uma Assembleia Geral, com todos os associados. Atual-
mente, realiza assembleias de núcleo (pelo menos vinte 
assembleias), antes de realizar a Assembleia Geral, e o 
índice de participação aumentou significativamente. 

Outro aspecto que vale ressaltar é a formação de 
lideranças, algumas delas já presentes no Conselho 
de Administração da cooperativa e outras tantas se 
destacando em ações pontuais. A cooperativa tem 
uma forte atuação em eventos das comunidades 
e em visitas pontuais a produtores e empresários, 
os coordenadores de núcleo potencializaram essa 
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atuação, seja indicando pessoas e grupos organizados 
a serem visitados, seja representando a cooperativa 
em eventos de sua comunidade.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas 
A prática está alinhada com os seguintes princípios 
cooperativistas: Gestão democrática; Educação, for-
mação e informação; Interesse pela comunidade e Au-
tonomia e independência.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos: 

No ano de 2012, a participação dos associados nas 
assembleias era de 7,30% (1.798 associados); nas 
últimas assembleias no ano de 2016, essa participação 
chegou a 20,59% (8.518 associados). O resultado mais 

significativo dessa prática vem da capacidade de gerar 
novas lideranças. Isso ficou retratado no fato de que, 
dos atuais 20 conselheiros da cooperativa, sete são 
oriundos da coordenação de núcleo, e a cooperativa 
adotou como critério que, para ser conselheiro, o 
associado deve ter passado primeiramente pela 
coordenação de núcleo. 

Resultados qualitativos: 

O primeiro resultado foi na qualidade do relaciona-
mento dos associados com a cooperativa. Percebe-
mos hoje intervenções, discussões e críticas mais 
pontuais e significativas. Essa mesma qualidade se ve-
rificou nas relações “comerciais” com os associados, 
pois a Sicredi Norte MT tem uma das menores taxas 
de inadimplência e maior pulverização do crédito no 
sistema MT/PA e RO; parceria de intercooperação com 
a Cooperlinda (Cooperativa de Produtores do Municí-
pio Carlinda) e Compasc (Cooperativa dos Produtores 
Agrícolas do Setor Caná – Carlinda), o que resultou em 
reconhecimento internacional para a cooperativa em 
evento da WOCCU nos Estados Unidos.
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Sicoob Sul     
Integração de gestão – Delegados

Critério:
 § Governança

Fundamento(s):
 § Pensamento sistêmico
 § Liderança transformadora

Processo gerencial:
 § Estímulo à participação dos 

cooperados na cooperativa

Palavras-chave:
 § Delegados
 § Governança
 § Transparência
 § Integração

Informações da cooperativa

Razão social
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do 
Espírito Santo 

Sigla
Sicoob Sul

Data da constituição
12 de setembro de 1989 

Ramo do cooperativismo
Crédito

CNPJ
32.467.086/0001-53

Categoria
(x) 1º Grau - Singular

Número de cooperados
24.460

Número de colaboradores
160

Endereço
Avenida Aristides Campos, 277, Nova Brasília, Cachoeiro 
de Itapemirim/ES

Site
www.sicoobes.com.br

Contato
(28) 3526-3134
ediene.messias@sicoob.com.br
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Responsabilidades: 
A responsabilidade pela execução da prática cabe ao 
diretor executivo e diretor operacional da cooperativa.

Controle:
Apuração dos principais indicadores de referência 
econômica e mensuração do desempenho obtido.

Proatividade: 
Essa prática permite que os delegados interajam com 
os gestores da cooperativa, a fim de integrá-los ao dia a 
dia da cooperativa, bem como insere a cooperativa na 
comunidade e amplia a transparência sobre os resultados.

Aplicação

 �Abrangência
Quadro de “delegados” eleitos de cada agência 
nos municípios do Espírito Santo da área de atu-
ação do Sicoob Sul.

 � Periodicidade
Quadrimestral.

 � Início da prática 
2011

Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
 § Integração dos “delegados” ao desenvolvimento das 

atividades econômicas e sociais que a cooperativa 
desenvolve, dentro de uma dinâmica quadrimestral, 
possibilitando avaliações e medidas tempestivas.

 § Ressaltar a relevância do quadro representativo 
dos associados (delegados), não somente em suas 
participações deliberativas em assembleias, mas 
na dinâmica do desenvolvimento da cooperativa. 

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia: 
 § Consiste em um calendário fixo de reuniões quadri-

mestrais, com o quadro de “delegados” eleitos de 
cada agência (os quais abrangem regiões distintas 
dentro da área de atuação da cooperativa);

 § O quadro de delegados é formado por 100 integran-
tes, eleitos democraticamente entre os associados 
de cada agência, proporcionalmente ao número de 
sócios, sendo 14 agências do ES; as duas do estado 
do RJ ainda não têm delegados;

 § Realização das reuniões para apresentação dos re-
sultados do quadrimestre alcançados pela agência 
(PA) e comparativamente ao consolidado da coo-
perativa em toda sua área de atuação;

 § Durante as reuniões, o quadro de delegados tam-
bém é estimulado a interagir com os sócios de suas 
localidades, objetivando uma representatividade 
dos anseios e demandas dos representados;

 § São debatidos os resultados alcançados e pers-
pectivas econômicas da cooperativa;

 § Os delegados expressam suas opiniões, reclamações 
e demandas em relação ao atendimento nas agências;

 § A Diretoria reforça solicitação ao apoio de atividades 
sociais desenvolvidas pelo Sicoob, bem como reforça 
ações comerciais em determinados produtos. 
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Aprendizado

Melhoria
A prática vem sendo aprimorada e assumindo rele-
vância no contexto de relacionamento com o quadro 
social; na concepção da prática, percebemos a neces-
sidade de realização das reuniões quadrimestrais.

Houve também o aprimoramento da integração entre 
os delegados e a Diretoria, proporcionando canal de 
conhecimento até mesmo na efetivação de negócios.

Foram realizados ajustes, visando à maior aproximação 
entre Diretoria e gestores com o quadro social, simplifi-
cando o convívio e gerando conhecimento. E, finalmen-
te, houve a percepção da necessidade e início do pro-
cesso de acompanhamento das ações de membros do 
Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Integração com outras práticas
A transparência, um dos principais pilares de gestão 
da cooperativa, é a mais relevante ação de integração 
no processo, construindo ao longo das reuniões uma 
proximidade, que estimula o conhecimento das ações, 
e fortalecendo decisões que visem a impulsionar a di-
nâmica pelos gestores. Sendo assim, também são exe-
cutadas, nessa ocasião, de maneira quadrimestral, a 
prática de reuniões com todos os colaboradores das 
agências de maneira separada. 

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática desenvolvida é estreitamente alinhada com 
o princípio cooperativista da Gestão democrática, no 
qual há interação direta com os representantes eleitos 
pelo quadro social, visando ao acompanhamento das 
ações de gestão da instituição. 

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos
O desempenho dos principais indicadores econômicos 
abaixo revela o comprometimento do quadro social na 
integração com as práticas de gestão implantadas.

Ano Número de sócios Evolução

2009 11.198

2010 13.636 22%

2011 16.595 22%

2012 18.924 14%

2013 20.949 11%

2014 21.094 1%

2015 23.252 10%

Ano Total de Ativos (R$) Evolução

2009 183.633.000,00

2010 224.192.000,00 22%

2011 279.712.000,00 25%

2012 342.204.000,00 22%

2013 437.964.933,00 28%

2014 594.147.054,00 36%

2015 674.466.675,00 14%

Ano Patrimônio Líquido (R$) Evolução

2009 43.157.855,00

2010 52.597.727,00 22%

2011 63.940.145,00 22%

2012 83.397.039,00 30%

2013 113.044.035,00 36%

2014 143.733.951,00 27%

2015 186.484.865,00 30%
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Ano Sobras brutas (R$) Evolução

2009 8.715.321,00

2010 10.687.331,00 23%

2011 15.118.814,00 41%

2012 22.604.200,00 50%

2013 29.690.669,00 31%

2014 35.681.054,00 20%

2015 50.449.936,00 41%

dos associados 
estão satisfeitos 
com os SICOOB

recomendam o 
SICOOB para amigos 
e familiares

84,5 % 97,4 %

Resultados qualitativos
 § Maior comprometimento dos delegados com a 

cooperativa;

 § Auxílio à tomada de decisões (crédito);

 § As reuniões oferecem oportunidade aos delega-
dos de expressarem suas opiniões sobre a atu-
ação da cooperativa, propiciando um diálogo 
transparente com a Diretoria e, consequente-
mente, maior proximidade;

 § Pesquisas confirmam que o meio de adesão mais 
eficaz ao ingresso na cooperativa é justamente o 
seu próprio quadro social.
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Sicredi Noroeste MT      
Encontro de coordenadores de núcleo

Critério:
 § Governança

Fundamento(s):
 § Liderança transformadora
 § Olhar para o futuro
 § Valorização das pessoas e da cultura
 § Atuação em rede
 § Pensamento sistêmico

Processo gerencial:
 § Prestação de contas da atuação 

do órgão de administração

Palavras-chave:
 § Democracia
 § Gestão democrática
 § Planejamento
 § Orientação sistêmica

Informações da cooperativa

Razão social
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 
do Noroeste do Mato Grosso

Sigla
Sicredi Noroeste MT

Data da constituição
29 de Janeiro de 1989 

Ramo do cooperativismo
Crédito

CNPJ
33.022.690/0001-39

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de 
cooperados
28.250 

Número de colaboradores
200

Endereço
Avenida Castelo Branco, 194, Centro, Araputanga/MT

Site
www.sicredi.com.br

Contato
Eber Silva Ostemberg 
Assessor de Programas Sociais 
(65) 9922-1397
eber_ostemberg@sicredi.com.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
Viu-se a necessidade de maior participação do coor-
denador de núcleo, como ponte entre o Conselho de 
Administração e o associado, assim como também a 
participação efetiva no planejamento da cooperativa, 
principalmente, na construção do processo assemble-
ar, trazendo necessidades pontuais de cada município 
da área de atuação da cooperativa.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia: 
A cooperativa, que, atualmente (2016), tem cerca de 
30.000 associados, seguindo orientação sistêmica de 
agrupamento de seus associados em núcleos, dividiu 
geograficamente seu quadro social em 42 núcleos. 
Cada núcleo possui um coordenador de núcleo efetivo 
e dois suplentes, totalizando assim 126 coordenado-
res de núcleo, que representam todo o quadro social 
da cooperativa, pois cada núcleo possui em média 700 
associados. Os coordenadores são associados que 
passaram pelo Programa Crescer - um curso sobre co-
operativismo e cooperativas de crédito. Eles são elei-
tos em assembleia pelos associados, em que o mais 
votado se torna o coordenador efetivo, e os outros dois 
mais votados se tornam os suplentes.

O encontro de coordenadores de núcleo é uma prática re-
alizada pela maioria das cooperativas do Sistema Sicredi, 
porém, a Sicredi Noroeste foi pioneira na implantação de 
metodologias que trabalhassem as sugestões e críticas 
trazidas pelos coordenadores para o planejamento das 
assembleias do ano seguinte; também foi a primeira a 
realizar a prestação de contas do segundo semestre, ape-
nas com os coordenadores de núcleo, que são os interme-
diadores entre associados e Conselho de Administração.

Os encontros são realizados, anualmente, no segundo 
semestre, com o objetivo de trabalhar pontos impor-

tantes no planejamento e prestação de contas da coo-
perativa como motivação.

 § No encontro, participam todos os representantes 
dos 42 núcleos da cooperativa, coordenadores su-
plentes e efetivos, totalizando 126 coordenadores 
de núcleo; também participam todos os conselhei-
ros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e do 
Conselho de Administração, os gerentes de Unida-
de de Atendimento e Diretoria Executiva; 

 § É realizada uma oficina para a construção das assem-
bleias do ano seguinte, com uma metodologia que 
acolha as propostas de todos. Gerentes de Unidade, 
diretores executivos e conselheiros participam junto 
com os coordenadores divididos em grupos;

 § É feita a prestação de contas do primeiro semestre da 
cooperativa, tanto financeira quanto das realizações;

 § Há uma palestra de acordo com o momento e ne-
cessidade, como, por exemplo: situação do cenário 
econômico, satisfação do associado vs. relaciona-
mento etc. Esse tema é escolhido pela Diretoria;

 § Há um momento em que se trabalha os produtos 
e serviços da cooperativa com um espaço para 
tirar dúvidas e questionamentos trazidos de cada 
cidade/núcleo.



43GOVERNANÇA

Responsabilidades: 
Diretoria Executiva e Assessoria de Programas Sociais.

Controle: 
É feito o controle de participação através de ferramen-
ta on-line. Todo o material é registrado e utilizado pela 
cooperativa para a construção do planejamento do ano 
seguinte. É feita a prestação de contas aos coordena-
dores do que foi realizado, através de um informativo 
impresso chamado “Boletim do Coordenador”, que é 
enviado três vezes ao ano.

Proatividade: 
Como o encontro não é obrigatório, os coordenadores 
e conselheiros são convidados individualmente, por 
telefone e por meio de convite impresso, com antece-
dência e já com pauta, para que eles possam levantar 
suas questões com antecedência. Com isso, busca-se 
evitar a baixa participação deles.

Para garantir a participação, também são utilizadas 
metodologias participativas, como oficinas, divisão em 
grupos de estudo, café colaborativo, entre outras.

Para que as sugestões e ideias trazidas pelos 
coordenadores sejam implantadas e dado o devido 
retorno, o plano de ações a respeito dessas sugestões 
é feito logo após a realização do encontro pela área de 
Programas Sociais, Presidência e Diretoria.

Aplicação

 �Abrangência
Coordenadores de núcleo em toda a área de 
atuação da cooperativa nos 14 municípios.

 � Periodicidade
Anual, entre agosto e outubro.

 � Início da prática 
2013

Aprendizado
Melhoria
Identificou-se, após o primeiro encontro, a necessidade 
da implantação da pesquisa de satisfação do evento e 
conteúdo, o que foi feito a partir do segundo encontro. 

Podemos verificar a melhoria nas assembleias, que 
passaram a ser realizadas com a característica local, 
de acordo com a solicitação do associado. 

Integração com outras práticas
O encontro de coordenadores de núcleo contempla 
o processo assemblear realizado anualmente e 
influencia completamente o planejamento anual da 
cooperativa e as ações diárias das 14 unidades de 
atendimento. A prática é realizada com a cooperação 
dos gerentes das unidades.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática está alinhada aos princípios da Gestão 
democrática pelos sócios, Autonomia e independência 
e Educação, formação e informação.
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2013

Participantes

40

9,13 9,07

34

Nota Sugestoes trazidas

2014 2015

0 0
2

0

9,12

36

46

9,09

Satisfação dos 
associados com as 

assembleias

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos
Embora a quantidade de participantes coordenadores 
de núcleo tenha ficado na média nos últimos três 
anos e a nota avaliativa tenha diminuído, o número 
de sugestões aumentou, de 2014 para 2015, em 
1.700%, o que demonstra que o nível de criticidade 
e participação dos coordenadores tem aumentado 

muito. Houve aumento da nota média de satisfação 
dos associados com as assembleias, de 9,07 em 
2015 para 9,12, em 2016. Não há dados de nota e 
sugestões em 2013, pois não houve avaliação.

Resultados qualitativos
Maior participação dos coordenadores no encontro, com 
sugestões e críticas; agilidade no processo assemblear, 
por solicitação dos coordenadores de núcleo, e aumento 
do relacionamento dos coordenadores e Conselho de 
Administração/Diretoria Executiva.
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Unidental       
Projeto Atendente Conceito

Critério:
 § Governança

Fundamento(s):
 § Liderança transformadora
 § Valorização das pessoas e da cultura
 § Geração de valor
 § Pensamento sistêmico

Processo gerencial:
 § Estímulo à participação dos 

cooperados na cooperativa

Palavras-chave:
 § Interação com cooperados
 § Melhoria de processos

Informações da cooperativa

Razão social
Unidental Cooperativa União dos Dentistas do Estados 
do Ceará

Sigla
Unidental

Data da constituição
18 de setembro de 1998  

Ramo do cooperativismo
Saúde

CNPJ
02.889.453/0001-46

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de cooperados
148 

Número de colaboradores
10

Endereço
Rua José Vilar, 1.717 - Aldeota, Fortaleza/CE

Site
www.unidentalce.com.br

Contato
Adriana Vasconcelos
Gerente
(85) 3433.2333 / 3433.7801
adriana.vasconcelos@unidental.com.br
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Diagnóstico
Dificuldade em envolver o cooperado com a coopera-
tiva, principalmente, nos processos de atualização e 
treinamentos relacionados ao Portal TISS.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia
O Projeto Atendente Conceito consiste em encontros 
realizados com as atendentes dos consultórios dos 
nossos cooperados e tem como finalidade principal 
envolver mais o cooperado com os assuntos relaciona-
dos aos processos da cooperativa, no que diz respeito 
ao Portal TISS. Como o acesso geralmente é feito pelas 
próprias atendentes, identificou-se que seria mais fácil 
e de maior resultado envolvê-las nesse processo. 

Por meio desses encontros, as atendentes interagem 
melhor com os colaboradores e diretores da coopera-
tiva, recebem informações, esclarecem dúvidas e aju-
dam a melhorar os processos da cooperativa, fazendo 
críticas e dando sugestões. 

O projeto acontece semestralmente, aos sábados, no 
período da manhã, no auditório do Sescoop/CE, com a 
participação de toda a Diretoria e colaboradores. An-
tes do início, é oferecido um café da manhã e, duas 
horas depois, um coffee break. 

A cada encontro, a cooperativa tem o cuidado de 
selecionar os mais variados temas, que vão desde 
a excelência no atendimento aos cuidados de aten-
ção à saúde da mulher. Após a escolha do tema, é 
feita uma pesquisa sobre profissionais capacitados 
para a realização da palestra. Após a escolha do 
palestrante, acontece uma reunião com o mesmo, 
para apresentação das necessidades e expectati-
vas da cooperativa para o evento.

Cada participante assina uma lista de frequência, 
incluindo seu e-mail e telefones de contato, para 

que o banco de dados continue sempre atualizado, 
facilitando ainda mais a comunicação.

Ao final dos encontros, acontece um sorteio de vá-
rios brindes, e é dada a palavra para depoimentos, 
momento em que os participantes expressam sua 
opinião sobre o encontro e o que esperam para os 
próximos, dando inclusive sugestões para os próxi-
mos temas.

Responsabilidades:
Diretoria Técnica e Gerência Administrativa.

Controle: 
O controle é feito por meio do registro da partici-
pação, com a assinatura na lista de frequência e o 
preenchimento do questionário de avaliação ao fi-
nal do evento.

Proatividade: 
A prática atende tanto às necessidades do setor de 
Contas Odontológicas da cooperativa, que visa a 
prevenir erros causados por falta de comunicação e/
ou atualização dos processos, quanto às necessidades 
dos cooperados e suas atendentes, que estão 
diariamente envolvidas nesses processos, tornando-
os mais comprometidos com a cooperativa.

Aplicação

 �Abrangência
Atendentes dos consultórios dos cooperados, 
diretores e colaboradores.

 � Periodicidade
Semestral.

 � Início da prática 
2015
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Aprendizado

Melhoria
Inicialmente, o contato com as atendentes era feito 
mensalmente, quando elas compareciam à coopera-
tiva para entrega da produção dos cooperados, ou por 
telefone, para tratar de assuntos relacionados a algum 
paciente. Com a implantação do Projeto Atendente 
Conceito, tornou-se possível estreitar o relacionamen-
to com elas e, consequentemente, melhorar a comuni-
cação com os nossos cooperados.

Percebeu-se também que os processos estão sendo 
executados com mais facilidade, já que as dúvidas e 
dificuldades estão sendo tratadas, em alguns casos, 
até individualmente. 

Todas essas melhorias acabam refletindo também no 
atendimento ao paciente, que tende a fluir de maneira 
mais rápida e simples.

Integração com outras práticas
A prática atende às necessidades não apenas da 
Unidental, como também dos cooperados e está 
alinhada à estratégia de gestão de pessoas, possibi-
litando a capacitação e excelência no atendimento 
ao cooperado e pacientes, um dos maiores objeti-
vos da cooperativa.

Por meio da realização desses encontros e treina-
mentos, é feita também a educação cooperativista. 

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
O Projeto Atendente Conceito está alinhado com os prin-
cípios internacionais do cooperativismo, com destaque 
para o princípio da Educação, formação e informação.

3º Encontro2º Encontro1º Encontro

Palestra Organização Expectativa
Individual

Evento Média
Geral

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Projeto Atendente Conceito
Avaliação

9,95

8,50

9,76

9,76

9,50

9,70

9,90

9,50

9,79

10,00

9,85

9,76

9,90

9,34

9,75

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos
Desde a implementação da prática, já foram realizados 
três encontros semestrais, com a frequência média de 
25% de atendentes dos cooperados ativos.

Por meio do acompanhamento das fichas de avaliação 
realizado ao final de cada encontro, é identificada 
a evolução no nível de satisfação dos participantes, 
apresentada no gráfico a seguir.

Resultados qualitativos:
A prática qualifica as atendentes, tornando-as mais atu-
antes e com maior conhecimento sobre o funcionamen-
to da cooperativa. Como resultado, foi identificada a 
melhoria no relacionamento entre os colaboradores, co-
operados e as próprias atendentes, bem como redução 
significativa de reclamações e erros nos processos.  
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Unimed João Monlevade       
Programa de Previdência Privada – 
cooperados e funcionários

Critério:
 § Governança

Fundamento(s):
 § Responsabilidade social
 § Valorização das pessoas e da cultura
 § Geração de valor

Processo gerencial:
 § Ações para fidelização dos cooperados

Palavras-chave:
 § Previdência Privada

Informações da cooperativa

Razão social
Unimed João Monlevade Cooperativa de Trabalho 
Médico Ltda.

Sigla
Unimed-JM

Data da constituição
16 de abril de 1991

Ramo do cooperativismo
Saúde

CNPJ
66.191.263/0001-33

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de cooperados
139 

Número de colaboradores
47

Endereço
Rua Florianópolis, 27 – Bairro Carneirinhos, João 
Monlevade / MG

Site
www.unimedjm.coop.br

Contato
Maria Aparecida Barbosa
Gerente Geral
(31) 3851-4888
maria.aparecida@unimedjm.coop.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática

A adoção da prática é motivada pela responsabili-
dade social da cooperativa para com seus coope-
rados e funcionários, no que tange à qualidade de 
vida pós-emprego. 

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia: 
A prática do benefício de previdência privada surge com 
a finalidade de permitir aos cooperados e funcionários 
maior tranquilidade financeira, em momentos de des-
compasso de suas finanças, sejam elas geradas pela 
condição econômica do país, demandas relacionadas à 
saúde, ausência de oportunidade de trabalho ou mesmo 
aposentadoria, permitindo que os mesmos tenham dispo-
nível uma reserva financeira, capaz de minimizar os im-
pactos no momento contextualizado.

Destaca-se que a prática é sustentada sobre quatro 
pilares, que também podem ser considerados como 
seus objetivos. São eles:

 § Investimento na carreira – Plano B: possibilidade 
de desenvolvimento de alternativas para o profis-
sional, o qual terá à disposição recursos para auxili-
á-lo na fase de transição;

 § Reserva financeira – instigar a cultura de poupan-
ça dos indivíduos, de forma a solidificar uma visão 
de futuro, por meio da manutenção de reservas fi-
nanceiras ou mesmo preparando-se para uma apo-
sentadoria complementar;

 § Bem-estar físico, social e mental: por meio da tran-
quilidade financeira, sugere-se a possibilidade de me-
lhoria física, social e mental, controlando a qualidade 
de vida com atividades físicas, boa alimentação e au-
mento da rede de relacionamento (networking).

 § Prática de voluntariado/cidadania: entende-se que, 
com a oportunidade de melhor planejar a aposenta-
doria, é possível dedicar essa fase da vida a ações de 
voluntariado e cidadania, por meio da aplicação de 
conhecimentos adquiridos ao longo da carreira em 
instituições sociais, tais como Apae, asilos e ONGs.

O programa é dividido em duas vertentes, de forma a 
atender à demanda de cada um dos segmentos alcança-
dos por ele: cooperados e funcionários. 

Para tanto, firmou-se o contrato de previdência comple-
mentar com empresa reconhecida nacionalmente pelos 
produtos de previdência complementar oferecidos ao 
público em geral, instituindo plano de benefícios, na mo-
dalidade Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL, cujos 
recursos são administrados pela empresa prestadora do 
serviço, o que possibilita à Unimed-JM oferecer a seus 
cooperados e funcionários as melhores taxas administra-
tivas e rentabilidade superior.

Alguns dos benefícios comuns a cooperados e funcioná-
rios, ao aderirem ao plano de previdência são:

 § Possibilidade de redução do imposto de renda, uma 
vez que as contribuições são dedutíveis da base de 
cálculo do imposto de renda;

 § Garantia de que, se alguma fatalidade (falecimento) 
ocorrer durante o período da contribuição, os benefi-
ciários têm direito sobre o fundo acumulado.

Outros benefícios do plano são específicos do público, 
conforme segue:

¡ Cooperados

A flexibilidade do plano estendido aos cooperados se torna 
um diferencial, a partir do momento em que o mesmo pode 
alterar a qualquer hora, durante seu período de contribui-
ção, os valores da contribuição (aumentar ou diminuir), 
renda escolhida, idade de saída e alterações cadastrais.

A Unimed-JM patrocina R$ 50,00 por cooperado, por 
mês, como incentivo ao investimento, para garantia da 
renda na aposentadoria. Para tanto, é necessário que o 
cooperado manifeste o desejo de participar do progra-
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ma elaborado pela cooperativa. Considerando ter dado o 
primeiro passo, a cooperativa abriu caminho, para que o 
cooperado possa aumentar a sua contribuição de acordo 
com suas possibilidades. Nesse contexto, o participante 
cooperado poderá contribuir com o valor e periodicidade 
por ele definidos na respectiva proposta de inscrição.

Além do patrocínio mensal, a Unimed-JM pode realizar 
aportes adicionais, de valor e periodicidade por ela defi-
nidos, observando critérios objetivos, uniformes e não dis-
criminatórios entre os participantes.

O resgate pode ser feito nos casos de o cooperado se desli-
gar da cooperativa ou quando atingir 65 anos, tendo como 
tempo mínimo de contribuição, cinco anos, para aqueles 
que já estão no limite de 65 anos ou já ultrapassaram.

¡ Funcionários
Estabelecido por meio de comissão de empregados da 
cooperativa e sendo uma deliberalidade da coopera-
tiva, o plano de previdência complementar é limitado 
aos funcionários, não sendo extensivo a aprendizes, 
estagiários, terceiros, temporários, demitidos, demis-
sionários e empregados que tenham contrato suspen-
so com a cooperativa.

A adesão ocorre de forma individual, por meio de 
preenchimento de formulário próprio, dirigido ao setor de 
gestão de pessoas da Unimed-JM e proposta de adesão 
à empresa prestadora do serviço, na qual o funcionário 
indicará o percentual de contribuição desejado.

As contribuições dos funcionários são descontadas na 
folha de pagamento, de acordo com o porcentual indicado 
em sua adesão sobre seu salário base. Os comissionados 
têm como contribuição o percentual indicado sobre o 
salário base mais a comissão recebida no respectivo mês. 
Os percentuais podem ser alterados pelos funcionários na 
data base (janeiro) conforme demanda do mesmo e com 
o consentimento da cooperativa.

Com intuito de estimular a contribuição individual, a co-
operativa acompanha o funcionário em até 3% da sua 
contribuição. Exemplificando: se a opção do funcionário 
for contribuir com 2% de seu salário para a previdência 
privada, a Unimed-JM procede à contribuição de 2% do 

referido salário base, portanto, o aporte mensal para o 
funcionário compreende 4% de seu salário base. Optando 
o empregado por contribuir com 5%, a cooperativa fará 
sua contribuição de acordo com o percentual máximo es-
tabelecido, 3%. Assim tem-se uma contribuição total de 
8% do salário base.

Destaca-se ainda que o valor de contribuição é reajus-
tado anualmente, conforme convenção coletiva de tra-
balho, uma vez que ele está diretamente relacionado 
ao salário base.

Havendo a suspensão ou interrupção por parte do funcio-
nário, que pode se dar a qualquer momento sem motivo 
justificado, desobriga a cooperativa de proceder com a 
contribuição sob seu encargo.

O resgate do saldo de previdência ocorre a qualquer mo-
mento para o saldo de sua contribuição individual, poden-
do o funcionário decidir utilizar o recurso de acordo com 
suas necessidades: viagem, aquisição de veículo, casa-
mento, doença na família, por exemplo, e as contribui-
ções efetuadas pela empresa podem ser levantadas nas 
seguintes hipóteses:

 § na aposentadoria;
 § demissão sem justa causa;
 § desligamento motivado pelo empregado por razões 

de oferta mercadológica, mudança de cidade, ou 
motivos particulares;
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 § empregados que contraírem doenças crônicas e/
ou terminais em conformidade com as regras esta-
belecidas para o FGTS.

Responsabilidades:
Gestão de Pessoas e Gerência Geral.

Controle:
Os controles são realizados por meio de planilhas eletrô-
nicas, espelhos de pagamentos de cooperados, folha de 
pagamento de funcionários e extrato eletrônico emitido 
pela empresa prestadora do serviço. Destaca-se que os 
funcionários e cooperados possuem acesso ao extrato 
emitido pela instituição, a qualquer momento, por meio 
do seu portal e, trimestralmente, a instituição emite o ex-
trato e o encaminha à residência dos participantes. 

Proatividade: 
Essa prática possibilita aos cooperados e funcionários o 
exercício de visão de futuro, por meio do planejamento 
financeiro para o pós-emprego. 

Aplicação

 �Abrangência
Cooperados e funcionários da Unimed-JM.

 � Periodicidade
Anualmente.

 � Início da prática 
2003 para cooperados e 2008 para funcionários

Aprendizado
Melhoria
Direcionada inicialmente apenas aos cooperados, foi 
estendida aos funcionários em maio de 2008, adicio-
nando-se à relação de benefícios fornecidos aos cola-
boradores, o que torna a Unimed-JM ainda mais atrativa 
para se trabalhar e proporciona melhoria nos indicado-
res da pesquisa de clima.

No âmbito do benefício aos funcionários, salienta-se a 
implementação do aumento no percentual de contribui-
ção individual, inicialmente limitado a 2%, podendo ser 
alterado pelo funcionário ao início de cada ano, de forma 
a atender suas possibilidades e expectativas. Outro fator 
de melhoria se refere à ampliação do teto percentual de 
contribuição da cooperativa de 2% para 3%, ocorrido em 
janeiro de 2011, sendo estabelecido ainda como propos-
ta alcançar 5% nos próximos anos.

Em relação aos cooperados, o programa recebeu 
melhoria em setembro-2007, quando o patrocínio da 
Unimed-JM passou de R$ 30,00 para R$ 50,00 ao mês. 
Ainda em 2007, foi realizado o primeiro aporte deliberado 
em AGE no valor de R$ 500,00, fato que se repetiu nos 
anos de 2008, no valor de R$ 950,00, 2009, no valor de 
R$ 1.000,00 e em 2015, no valor de R$ 400,00.

Destacam-se os pontos de melhoria como fator motiva-
cional para cooperados e funcionários ampliarem sua 
participação no programa.

Integração com outras práticas
A prática está alinhada à política de valorização do 
trabalho médico, oferecendo ao médico a oportuni-
dade de gestão de seus recursos com segurança e 
visão de futuro, possibilidade de geração de recursos 
para o desenvolvimento profissional, por meio da re-
alização de treinamentos e participação em congres-
sos, além de permitir o estreitamento das relações 
com os cooperados.

Considerando os funcionários, a prática pode ser inte-
grada com todas as relacionadas à gestão de benefí-
cios concedida pela cooperativa a seus funcionários. 
Ressalta-se que a mesma possui reflexos na gestão de 
clima da Unimed-JM e no desempenho dos colabora-
dores em suas atividades. Integra-se ainda ao Progra-
ma Joia Rara, que é um benefício cujo objetivo é incen-
tivar a estabilidade dos funcionários, para que possam 
vislumbrar um futuro de crescimento e de construção 
de carreira em nossa cooperativa, que define estrutura 
de premiação para os funcionários que completam 15, 
20, 25 e 30 anos de trabalho na cooperativa. 
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As formas de premiação são: ao completar 15 anos, 
o funcionário é presenteado com um relógio de pulso, 
que representa o tempo de permanência na coopera-
tiva. Para os demais anos, a premiação é o pagamento 
da porcentagem da remuneração do funcionário do 
mês de aniversário, revertido em aporte da Previdên-
cia Privada conforme relacionado:

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática apresentada está alinhada a pelo menos 
quatro princípios cooperativistas. São eles: 

 § Gestão democrática pelos cooperados, caracte-
rizada por meio da constituição do programa de 

previdência privada proposto pelo conselho admi-
nistrativo e aprovado em Assembleia Geral Extraor-
dinária em 25 de novembro de 2002.

 § Participação econômica dos membros, quando há 
a oportunidade de destinar parte dos recursos en-
tre os cooperados como benefícios, representado 
na prática pelas contribuições mensais e aportes 
esporádicos em previdência privada.

 § Educação, formação e informação, à medida que 
possibilita aos cooperados e funcionários a geração 
de reservas, que podem ser utilizadas como recur-
so para financiamento da educação e/ou formação 
profissional, qualificando-os, de forma a contribuir 
para o desenvolvimento da cooperativa.

 § Interesse pela comunidade, visto que o programa 
tem como sustentação o pilar relacionado ao pós-
-emprego, com o qual se espera disponibilizar ao 
participante um fundo de reserva que o subsidie 
até uma nova recolocação.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos
Com aplicação da prática, podemos apresentar os re-
sultados a seguir:
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nem todas as ocorrências de nossas vidas são 
planejadas, portanto, vejo na previdência privada 
uma forma de estar preparada para situações 
adversas. ”

“ O incentivo da Unimed João Monlevade para 
os colaboradores investirem na Previdência 
Privada é de extrema valia, uma vez que, a 
qualquer momento, podemos vivenciar situações 
inesperadas e carecer de uma quantia para nos 
auxiliar. O interesse em adquirir um bem foi o 
motivo pelo qual me vi interessada em retirar 
o valor que eu havia contribuído. Acredito que 
a Previdência Complementar é uma 
segurança para o colaborador, de que 
em caso de necessidade financeira, 
será devidamente amparado.

Saldo Contrato Previdência Privada em 06-2016

Abrangência Parte Empresa (R$) Parte Participante (R$) Saldo Total Contrato (R$)

Cooperados 1.461.248,55 2.285.542,60 3.746.791,15

Funcionários    220.173,58       156.911,78   377.085,36

Soma 1.681.422,13 2.442.454,38 4.123.876,51

Ano

COOPERADOS

FuncionáriosContribuição mensal (R$) Aportes Esporádicos (R$) Total (R$)

2003 28.230,00 28.230,00 -

2004 24.780,00 24.780,00 -

2005 26.610,00 26.610,00 -

2006 27.600,01 27.600,01 -

2007 36.970,00   47.416,64 84.386,64 -

2008 61.000,00 101.650,00 162.650,00 8.050,21

2009 66.050,00 112.000,00 178.050,00 11.779,71

2010 66.600,00  66.600,00 13.852,05

2011 67.150,00 67.150,00 24.246,64

2012 69.300,00 69.300,00 26.391,55

2013 70.200,00 70.200,00 31.502,47

2014 71.500,00 71.500,00 40.459,87

2015 73.300,00 49.200,00 122.500,00 40.851,60

TOTAL 689.290,01 310.266,64 999.556,65 197.134,10

Contribuição da cooperativa para:

Resultados qualitativos

A aplicação da prática tem possibilitado aos empregados 
oportunidade de se organizarem por meio da disponibili-
dade da reserva, portanto, com o objetivo de evidenciar 
esses resultados, apresentamos depoimento de funcio-
nária que usufruiu do programa: 

O benefício disponibilizado pela 
Unimed-JM por meio do programa 
de previdência privada foi de 

grande importância, uma vez que tive acesso a 
recursos financeiros que proporcionaram maior 
tranquilidade durante um tratamento médico. 
De lá para cá, tenho a convicção da importância 
de se ter uma reserva financeira, uma vez que 
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Unimed Vitória       
Plantão de Notícias

Critério:
 § Liderança

Fundamento(s):
 § Liderança transformadora
 § Valorização das pessoas e da cultura

Processo gerencial:
 § Comunicação dos temas relativos 

ao engajamento das pessoas aos 
colaboradores

Palavras-chave:
 § Comunicação
 § Engajamento
 § Acessibilidade

Informações da cooperativa

Razão social
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Sigla
Unimed Vitória

Data da constituição
27 de agosto de 1979  

Ramo do cooperativismo
Saúde

CNPJ
27.578.434/0001-20

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de cooperados
2.319 

Número de colaboradores
2.335

Endereço
Avenida Cezar Hilal, nº 700 - 3º Andar. CEP: 29.050-922, 
Vitória / ES

Site
www.unimed.coop.br

Contato
Larissa Calmon Castiglioni Pereira
Analista de Gestão da Estratégia e Projetos
(27) 3334-4252
larissacalmon@unimedvx.com.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
A Unimed Vitória ampliou sua atuação nas unidades 
próprias, por meio de um núcleo de comunicação es-
pecífico para essas unidades. A primeira etapa desse 
trabalho foi traçar o perfil dos públicos assistenciais 
que atuavam no Hospital Unimed, maior recurso pró-
prio da singular capixaba.

Dentre os entrevistados na pesquisa, 20% indicaram 
a falta de tempo como um fator crítico na leitura das 
notícias nos canais disponíveis. Com essa resposta, 
foram estudadas alternativas para oferecer uma 
ferramenta mais consistente a esse grupo.

Em 2013, a singular capixaba lançou o Plantão de Notí-
cias, um “jornal falado” para técnicos de enfermagem, 
enfermeiros e profissionais que atuam no setor de Far-
mácia. O nome buscou associar um jargão jornalístico 
conhecido pelo público, notícia e uma atividade comum 
ao público-alvo da ação: o plantão.

Descrição da prática 

Enfoque

Metodologia: 
Na semana anterior à intervenção junto às equipes 
assistenciais, um profissional da equipe da Assessoria 
de Comunicação e Marketing identifica pautas 
relevantes, por meio das matérias já veiculadas e em 
consulta com representantes de outros setores.

A partir dessas informações, é elaborado um roteiro 
geral ou adaptado para cada unidade, de forma que 
cada intervenção dure até três minutos em cada 
local. Para o conteúdo, é estabelecida uma linguagem 
coloquial, de forma a facilitar a compreensão dos 
temas e despertar o interesse do público.

O conteúdo é encaminhado para as áreas 
responsáveis pela sugestão de pauta para aprovação 
ou possíveis ajustes de conteúdo, sendo enviado 

posteriormente para a agência de ação promocional 
que operacionaliza a ação.

O material é compartilhado posteriormente pela agên-
cia ao “Cara da Notícia”, ator caracterizado como jor-
nal e contratado para ser o emissor das mensagens. 
O Cara da Notícia circula semanalmente em todos os 
setores assistenciais, nos plantões diurno e noturno, 
em dias alternados.

Considerando as particularidades, as intervenções 
podem ocorrer com público reduzido ou se repetir no 
mesmo turno, para alcançar o máximo de colaborado-
res. Esse é o elo estabelecido pela cooperativa junto 
aos colaboradores do complexo hospitalar, contribuin-
do para disseminar as informações.

Responsabilidades: 
Assessoria de Comunicação e Marketing (Ascom).

Controle:
Uma empresa de marketing promocional, responsável 
pela contratação do ator que realiza as intervenções, 
consolida um relatório semanal com as percepções 
dos colaboradores sobre os temas abordados. Além 
disso, realiza a coleta de assuntos indicados pelos 
próprios colaboradores, que são compartilhados com 
as áreas responsáveis ou apurados com esses grupos 
e respondidos na intervenção da semana seguinte.

As datas de apresentação seguem um cronograma 
elaborado pela Assessoria de Comunicação e Marketing 
(Ascom) no período, e, anualmente, é realizada uma 
pesquisa quantitativa, conduzida pelo próprio ator 
que realiza as intervenções. Ele apresenta e recolhe os 
formulários referentes às pesquisas, para tabulação e 
análise da Ascom. Tais resultados permitem trabalhar a 
adequação dessa estratégia de comunicação.

Proatividade:
Trabalhando a comunicação de uma maneira mais 
próxima com os colaboradores assistenciais, é possível 
formatar as ferramentas de comunicação já disponíveis 
e criar novas ações, que contribuam para incluir esse 
público e engajá-lo aos objetivos da Unimed Vitória.
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Com o Plantão de Notícias, é possível garantir que 
informações consideradas relevantes pela cooperativa 
sejam retransmitidas a todos os públicos internos da 
organização, permitindo aumentar a participação em 
eventos, atividades e identificando oportunidades de 
melhorias a serem compartilhadas com os demais 
setores da organização.

Aplicação

 �Abrangência
O Plantão de Notícias abrange os profissionais das 
áreas assistenciais e farmácia do Hospital Unimed 
Vitória (HU), Unidade Ambulatorial do Hospital 
Unimed (UAHU) e Hospital-Dia e Maternidade 
Unimed Vitória (HDMU).

 � Periodicidade
Semanal.

 � Início da prática 
2013

Aprendizado

Melhoria
A frequência semanal das intervenções foi um apri-
moramento do processo estabelecido, já que, inicial-
mente, sua ocorrência era quinzenal. Outro ponto 
adotado foi a elaboração de um calendário anual, 
que permite planejar antecipadamente os assuntos a 
serem abordados.

Após cada intervenção, a agência promocional passou 
a gerar um relatório com um detalhamento das ações 
(número de colaboradores alcançados por dia e por 
setor, percepções e comentários dos colaboradores 
sobre os temas abordados, entre outras informações), 
usadas para análise e direcionadas a outras áreas da 
cooperativa conforme seu teor (melhorias de processo 
e dúvidas, por exemplo). Conforme a manifestação, o 

Cara da Notícia passou a levar o retorno ao colaborador, 
fortalecendo a ideia da interatividade.

Foi possível ainda tratar da ampliação da ação do 
Hospital Unimed, para o Hospital-Dia e Maternidade 
da Unimed Vitória (HDMU) e Unidade Ambulatorial do 
Hospital Unimed (UAHU). Associado a esse acréscimo, 
foi realizada a customização do roteiro conforme a 
unidade, permitindo definir os temas de acordo com o 
público a ser informado.

O Plantão de Notícias passou a ser utilizado ainda 
como uma ferramenta para a disseminação do 
Planejamento Estratégico e de indicadores gerais da 
cooperativa, além de sensibilização/engajamento, 
como a importância da higienização das mãos e os 
elogios feitos aos clientes para os profissionais que 
atuam na respectiva unidade.

Integração com outras 
práticas
A prática está integrada às demais ferramentas de 
comunicação, focada no alcance dos mais diversos 
grupos de colaboradores da cooperativa. Ela está 
diretamente relacionada ao Totem Interativo, 
disponível no Hospital Unimed Vitória e Hospital-Dia e 
Maternidade Unimed Vitória, ao envio do jornal mural 
em formato fichário para os pacientes que atuam no 
serviço de Assistência Domiciliar (Aduvi).

O Plantão de Notícias também complementa outros 
canais já consolidados, como sistema de descansos 
de tela com lembretes, intranet, jornal mural, jornal 
mensal em meio eletrônico, boletim semanal enviado 
por e-mail e mídia próxima ao relógio de ponto.

Contribuem para essa prática as coordenações de 
enfermagem e administrativa das unidades, para a 
liberação do profissional nas unidades e nos setores 
de trabalho, e para sinalização da necessidade de 
mudanças de horários e feedback sobre a ação. Além 
desse grupo de gestores, áreas diversas da cooperativa 
contribuem para a ação, sugerindo temas que podem 
ser comunicados por meio do Plantão de Notícias.
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Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática está alinhada ao princípio cooperativista 
da Educação, formação e informação. A cooperativa 
promove o acesso à informação entre o seu público em 
geral, levando a eles informações relativas à Unimed 
Vitória, reforça periodicamente aspectos relacionados 
à natureza cooperativista e contribuem para que o 
público conheça as ações de formação e capacitação 
desenvolvidas pela cooperativa.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos
Pesquisa realizada em dezembro de 2015, com 
grau de confiança de 95%, abordou 287 dos 801 
profissionais (35,8% do público-alvo), que atuam 
na área assistencial das três unidades onde ocorre 
o Plantão de Notícias.

Desse total, 99,3% conhecem a prática de comunica-
ção e 88,7% conseguem acompanhar regularmente as 
intervenções que ocorrem em seus setores. A ação é 
aprovada por mais de 98% do público entrevistado e 
que diz conhecer o Plantão de Notícias.

A pesquisa mostrou ainda que 100% do público deseja 
que a prática continue ocorrendo e alcançou uma nota 
média de 9,3 em 2015, um acréscimo de 0,2 com re-
lação a 2014, quando o resultado alcançado foi de 9,1.

Entre as sugestões e comentários dos entrevistados, foi 
identificado que o Plantão de Notícias contribui para o 
senso de pertencimento e de valorização dos profissio-
nais, objetivos que eram visados por essa ação.

Resultados qualitativos
O Sistema de Comunicação é orientado pela perma-
nência, consistência e coerência das informações que 
circulam na cooperativa. O Plantão de Notícias consti-

tui uma importante ação, no sentido de fortalecer valo-
res e o relacionamento com os colaboradores.

Atualmente, trata-se do principal canal de comunica-
ção entre os profissionais assistenciais das unidades 
hospitalares da Unimed Vitória.
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Unimed Governador Valadares        
Implantação do Sistema de 
Gestão da Qualidade com foco em 
governança corporativa

Critério:
 § Liderança

Fundamento(s):
 § Pensamento Sistêmico
 § Orientação por processos
 § Geração de Valor

Processo gerencial:
 § Estabelecimento de padrões e 

melhoria de processos gerenciais

Palavras-chave:
 § Qualidade
 § Desenvolvimento
 § Participação

Informações da cooperativa

Razão social
Unimed Governador Valadares Coop. De Trab. Med. Ltda.

Sigla
Unimed Gov. Valadares/ Unimed GV

Data da constituição
24 de julho de 1992  

Ramo do cooperativismo
Saúde

CNPJ
42.892.281.0001/84

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de cooperados
409  

Número de colaboradores
352

Endereço
Rua Bárbara Heliodora, 250 – Centro, Governador 
Valadares/MG

Site
www.unimedgv.coop.br

Contato
Danilo dos Santos Matos
Gestor de Governança Corporativa
(33) 2101-2959/ 9.9906-2650
danilo.matos@unimedgv.coop.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
A Unimed Governador Valadares possui um quadro de 
médicos cooperados, que atuam nas diversas espe-
cialidades, em uma região abrangente de atuação no 
leste de Minas Gerais (57 municípios). Tendo em vista 
a necessidade de buscar a agregação desses coopera-
dos à cooperativa, fez-se necessária a busca de técni-
cas e/ou metodologias que facilitem a transparência, 
equidade, prestação de contas e responsabilidade 
corporativa, para todo o quadro social, por meio de um 
sistema integrado de qualidade, conforme requisitos 
da norma ABNT NBR ISO 9001.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia: 
A Unimed Governador Valadares trabalha com plane-
jamento estratégico desde 2007, passando por diver-
sas adaptações e modificações, utilizando a ferramenta 
BSC (Balanced Scorecard), utilizando sistema web de 
gerenciamento de informações. Nessa visão, em 2011, 
pensou-se na busca por certificações da qualidade, que 
possibilitassem a integração das informações já desenvol-
vidas e formalização de processos dinâmicos já criados 
para todos os setores. Em 2013, foi iniciado o trabalho de 
consultoria com a empresa IAG Saúde, para busca da cer-
tificação ISO 9001/2008, já com foco na acreditação da 
operadora na norma RN 277/2011 (ANS) e também na 
ONA para Hospital. O trabalho foi desenvolvido e, no final 
de 2014, foi certificado pela BVQI Certificadora. O traba-
lho gerou uma grande organização dos setores e possibi-
litou a integração de vários processos internos e externos, 
como qualificação da rede prestadora, fornecedores, 
prestadores de serviços, calibração de equipamentos, 
manutenção preventiva e corretiva. 

Desde 2008, a cooperativa participa de todas as edi-
ções do selo de Responsabilidade social da Unimed 

Brasil, atingindo a nota máxima (4) nas últimas edições, 
em 2010, 2011, 2012 e, posteriormente, Diamante em 
Sustentabilidade (2014 – 2016). Em 2013, foi contem-
plada com o selo Ouro de Governança Corporativa pela 
Unimed Brasil, também como Empresa Amiga da Crian-
ça (pela Fundação Abrinq) desde 2010. Outro ponto im-
portante é a participação no Programa de Desenvolvi-
mento da Gestão das Cooperativas - PDGC e Programa 
de Acompanhamento da Gestão Cooperativista - PAGC, 
sendo agraciados, em 2015, com o selo Bronze no Prê-
mio Sescoop Excelência de Gestão. 

Em 2015, foi criado um setor específico para lidar com 
as práticas e alinhar a gestão da cooperativa com as 
demais ações desenvolvidas pelo Sistema de Gestão 
da Qualidade (SGQ) e pelo Núcleo da Qualidade (NQU). 
Todo o seu funcionamento e monitoramento é regido e 
organizado utilizando as ferramentas estratégicas do 
sistema por via Web para gerenciamento, e o processo 
busca ser o guardião do modelo organizacional (resul-
tado), focado em executar tarefas de organização e ge-
renciamento dos padrões de governança corporativa, 
ética e responsabilidade social do hospital, atuando 
como agente facilitador de mudanças e padronizações 
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para exigências legais das normativas internacionais, 
desenvolvendo ações, treinamentos, reuniões e capaci-
tações, que visam a intermediar relações entre cliente, 
cooperado, prestador, comunidade e cooperativa, bem 
como, qualidade e gerência. São ações e obrigações da 
Gestão de Governança Corporativa. 

O Sistema de Gestão da Qualidade integrado com a go-
vernança corporativa conta com análise crítica da alta 
direção semestralmente (diretoria e conselhos), reuni-
ões mensais da qualidade com coordenadores de área 
e representantes, reuniões quinzenais de gestão com 
gerentes e gestores da cooperativa e também com reu-
niões setoriais devidamente documentadas em todos 
os setores da organização. Toda essa sistematização é 
organizada e monitorada em 24 procedimentos sistê-
micos de gestão integrada, que obedecem a requisitos 
legais, estatutários e regimentais da cooperativa, con-
forme normativa ABNT NBR ISO 9001, proporcionan-
do maior equidade, transparência, responsabilidade 
corporativa e prestação de contas com informações 
mais detalhadas e precisas de toda a gestão da Uni-
med Governador Valadares.

Responsabilidades: 
Gestão de Governança Corporativa.

Controle: 
O controle é feito por meio do registro de documentos 
e processos no sistema automatizado, totalmente por 
via Web (Strategic Advisor® Interact) . Todos os pro-
cessos e pesquisas de satisfação são desenvolvidos e 
transformados em indicadores no sistema. Existe um 
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), controlado por 
meio de auditorias internas da qualidade (semestrais), 
auditorias externas da qualidade (anuais), monitora-
mento de não conformidades (diário), análise da alta 
direção (semestralmente) e reuniões com gestores de 
área (mensalmente).

Proatividade: 
 § Gestão de risco integrada, mesmo em um sistema 

não certificado para normativa específica;

 § Alinhamento com planejamento estratégico;

 § Cultura da gestão por projetos/mapeamento de 
processos internos, a partir do desenvolvimento 
da mentalidade de governança corporativa em 
toda a organização;

 § Cultura da busca por mentalidade preventiva das 
ações, conforme preconizado pela normativa NBR 
ISO 9001;

 § Busca da melhoria contínua, por meio da revisão de 
processos e mapeamento contínuo das necessida-
des de melhoria e possíveis “gargalos” de processo.

Aplicação

 �Abrangência
Nível estratégico, tático e operacional.

 � Periodicidade
Anual. O SGQ foi certificado em 2014, passou pela 
primeira manutenção em 2015 com aumento de 
espaço para o laboratório Unimed, ali criado, e 
passará pela segunda manutenção em 2016.

 � Início da prática 
2014

Aprendizado

Melhoria
 § Mudanças das periodicidades de documentos e regis-

tros controlados em todo o sistema: a partir de 2016, 
a alta direção decidiu mudar a periodicidade de atuali-
zação de Procedimentos Operacionais Padrão de anu-
al para bianual, para facilitar o controle do processo;

 § Alterações do tempo de calibração e manutenção 
de equipamentos: foi avaliado um tempo maior para 
equipamento, que envolve menor risco sistêmico no 
seu desempenho quanto à organização;

 § Mudanças estruturais em unidades em transição: 
mesmo sabendo que havia duas unidades que 
seriam desativadas em 2016, com a abertura do 
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novo hospital da Unimed, foi aprovado o investimento 
estrutural para certificação e adaptação legal, com 
foco em segurança e garantia da prestação de 
serviços em saúde; 

 § Editais internos para Governança, Auditoria Inter-
na e Comitê de Boas Práticas: em 2015 e 2016, 
foram abertos editais para todos os colaboradores 
interessados em integrar as auditorias internas da 
qualidade, as ações do Núcleo de Desenvolvimen-
to Humano e também do Comitê de Boas Práticas 
da cooperativa. 

Integração com outras práticas
Embora não certificadas, foram criados paralelos à 
prática de Gestão da Qualidade (ISO 9001), o trabalho 
de Gestão de Risco (ISO 31.000), de Gestão Ambiental 
(14.001) e também desenvolvidos os critérios da NR 
277/2011 (Agência Nacional de Saúde). O Sistema 
de Gestão da Qualidade (SGQ) integra atualmente 33 
setores em cinco sítios (locais) diferentes, incluindo 
duas unidades hospitalares (Hospital Infantil e 
Pronto Atendimento Unimed) e um laboratório de 
análises clínicas, devidamente certificados na ISO 
9001. A integração da Governança Corporativa com o 
Núcleo de Desenvolvimento Humano (NDH) também 
é muito importante para completar o planejamento 
estratégico da cooperativa. 

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A metodologia do acompanhamento da Governança 
Corporativa está alinhada aos seguintes princípios 
cooperativistas:

 § Gestão democrática: pela participação no acom-
panhamento dos processos internos e externos de 
todos os envolvidos no negócio;

 § Educação, formação e informação: pela criação 
da sistematização dos processos de capacitação e 
treinamentos.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos
Desde que foi criado, o Sistema de Gestão da Qualidade 
da Governança Corporativa desenvolveu com todos os 
colaboradores envolvidos: 

 § Cinco análises críticas da alta direção (Acad), com 
tomadas de decisão e alinhamentos estratégicos;

 § 12 gargalos de processos alterados e simplificados 
durante a gestão;

 § 371 laudos de calibração e manutenção preventiva 
(incluindo unidades hospitalares e laboratório);

 § 822 indicadores estratégicos e de controle, sendo 
159 deles inativados após as análises críticas da 
alta direção;

 § 5.201 documentos internos de controles (procedi-
mentos operacionais padrão, normativas internas, 
descritivos de cargos e remuneração e matrizes de 
controle interno e externo);

 § 33 procedimentos sistêmicos, como normativas 
gerais para vários setores envolvidos em proces-
sos de gestão;

 § 47 protocolos assistenciais e nove protocolos clíni-
cos de trabalho médico;

 § Três pesquisas de satisfação com o cooperado, atin-
gindo sempre valores superiores a 70% de satisfa-
ção global do cooperado;

 § 2.441 atas de reunião/treinamentos;

 § 1.646 ocorrências internas (relatos de não confor-
midades), sendo que mais de 90% delas resultaram 
em ações efetivas de melhoria dos processos inter-
nos e não voltaram a repetir a falha. Todas tiveram 
planos de ação criados, analisados e desenvolvidos 
pelos gestores das áreas;

 § Foram realizados 210 treinamentos relaciona-
dos à qualidade e à importância da certificação 
e com foco em melhoria contínua dos processos 
internos de gestão;
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 § Desenvolvimento de um calendário anual de treina-
mentos e capacitações da qualidade.

Resultados qualitativos
São ganhos conseguidos com a unificação: 

 § Maior facilidade para integração da informação;

 § Agilidade da tomada de decisão estratégica em re-
lação aos resultados por parte da Diretoria;

 § Formalização de processos internos e externos na 
cooperativa;

 § Processos institucionalizados de parcerias e de-
senvolvimento de projetos internos;

 § Facilidade de planejamento das ações integradas 
entre sítios/setores;

 § Unificação da tomada de decisão estratégica da 
Diretoria;

 § Maior facilidade para desenvolvimento de projetos de 
sustentabilidade e estratégicos para a cooperativa;

 § Realização e monitoramento das auditorias inter-
nas e prestação de contas em auditorias externas 
(certificadoras);

 § Aumento da participação média dos cooperados 
em Assembleia Geral (40%);

 § Maior transparência da informação estratégica e/
ou operacional para o Conselho Fiscal, Conselho 
Técnico e Conselho Administrativo.
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Coopera       
Programa Coopera em Elos

Critério:
 § Estratégias e planos

Fundamento(s):
 § Pensamento sistêmico
 § Olhar par o futuro
 § Orientação por processos

Processo gerencial:
 § Definição dos planos de ação, 

visando a alcançar as metas 
da cooperativa relacionadas 
às estratégias

Palavras-chave:
 § Definição de planos e metas

Informações da cooperativa

Razão social
Cooperativa Pioneira de Eletrificação - Coopera

Sigla
Coopera

Data da constituição
27 de janeiro 1959  

Ramo do cooperativismo
Infraestrutura

CNPJ
83.646.653-0001/70

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de cooperados
23.000 

Número de colaboradores
78

Endereço
Rodovia Josephina Lodetti Vassoler, 2.801,  
Forquilhinha/SC

Site
www.coopera.com.br

Contato
Josimar Jacques Vendramini
Coordenadora de Cooperativismo
(48) 2102-1212
josi@coopera.com.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática

A cooperativa, do ramo de Infraestrutura, tem grandes 
dificuldades em manter o quadro social próximo de si. 
Evidentemente, também não é fácil alicerçar o coopera-
tivismo numa sociedade em que prevalece o individua-
lismo; contudo, compete ao quadro social manter acesa 
a chama da essência de todo o processo autogestiona-
do, para que a cooperativa efetivamente reflita a sua 
vontade. E essa essência passa necessariamente pelo 
respeito, confiança, transparência, autenticidade dos 
organismos que compõem a sociedade cooperativa.

Logicamente, para que tudo isso aconteça, é preciso ter 
um quadro social organizado. Organização essa, que, 
muitas vezes, não acontece por uma série de fatores: falta 
de entendimento de sua necessidade, falta de informação 
de seu quadro de colaboradores, falta de espaço na ges-
tão em que se repasse uma boa formação, e isso reflete 

diretamente na atuação da cooperativa. Nesse ínterim, 
percebemos que a cooperativa tem que ser a principal 
mentora, considerando os princípios que lhe servem de 
base, de projetos que busquem envolver os cooperados e 
colaboradores, para que se sintam inseridos na sociedade 
cooperativa, sendo mais participativos e fiéis.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia: 
Este programa tem como principal objetivo destacar os 
projetos conforme sua extensão, e, ao mesmo tempo, 
unindo-os em elos, fazendo com que todos sejam 
adjacentes, num processo de aplicação simultânea, 
mas com resultados distintos. O Programa Coopera 
em Elos está dividido em seis elos, que formam 
uma logomarca, apresentada na figura 1, com elos 
coloridos, que será utilizada ao longo do ciclo.

Figura 1 - Logotipo do Programa  Coopera em Elos
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Dentro de cada elo, há vários projetos direcionados ao 
quadro social, distintos pelo seu segmento, porém, com 
o mesmo propósito: aproximação com o cooperado, 
sendo que, de forma mais abrangente, é possível 
alcançar também as comunidades, pois a maioria 
dos projetos realizados é aberta à população. Desde 
sua criação, o programa confirmou melhorias na 
forma de fazer as prestações de contas, de avaliar 
os dados quantitativos e qualitativos de cada projeto, 
de cada elo e de cada ciclo. Fica cada vez mais claro 
que, mesmo que a aplicação seja individual, todas 
as ações se fundem em uma rede de construção 
conjunta com o apoio dos projetos que fazem parte 
do mesmo elo. O Quadro 1 apresenta os principais 
projetos inseridos nos elos do programa.

Responsabilidades : 
Setor de relacionamento com o cliente ou cooperado. 
Coordenadora do Setor de Cooperativismo.

Controle: 
Todos os projetos possuem procedimentos específicos 
e fluxogramas de seus processos. É utilizada uma 
planilha chamada 5W2H, na qual são definidos todos 
os passos de cada atividade, os responsáveis e datas. 
A cooperativa tem um calendário anual dos eventos, 
já definidos no ano anterior à implementação das 
atividades, e as verificações são feitas por meio de 
listas de presenças e fichas de avaliação nos eventos 
e através de prestação de contas para gerência e 
Conselhos de Administração e Fiscal.

Proatividade: 
Todos os projetos foram pensados para organizar 
o quadro social e aproximar o cooperado da 
cooperativa. O ramo infraestrutura é regulamentado 
pela Aneel na tarifação. Essa tarifa nos “congrega” 
com os cooperados, haja vista que o valor da tarifa 
é que aproxima e/ou afasta o cooperado/consumidor. 
E pensando em uma possível futura evasão de 
cooperados/consumidores, temos que nos preocupar 
em manter uma boa aproximação, utilizando os 
princípios cooperativistas e uma autogestão eficiente. Quadro 1 - Principais  projetos inseridos no programa

ELO AZUL ELO LILÁS ELO LARANJA ELO AMARELO ELO VERDE ELO VERMELHO

Organização do  
Quadro Social

Educação  
Cooperativa

Gestão  
Cooperativa

Cultura, Esporte  
e Lazer

Saúde e Meio 
Ambiente Cidadania

Projeto Manual de 
Integração do Cooperado:

Oferecer ao cooperado um 
manual, descrevendo seus 
direitos, deveres, os atos 
cooperativistas, missão e 
visão da Cooperativa, como 
funcionam as Assembleias, 
sobre regulamentação, 
Estatuto Social, agregando 
conceitos de cidadania e 
responsabilidade social. 

Programa Núcleo Feminino: 

Tendo como premissa 
orientar as mulheres 
participantes do Núcleo 
Feminino, para que 
despertem para seus 
deveres e direitos e se 
aproximem da Cooperativa 
a qual pertencem, foi criado 
o Manual de Integração do 
Núcleo Feminino.

Projeto COOPERA  
em Comunidade: 

Integrar o associado à 
Cooperativa, por meio de 
encontros nas comunidades 
dentro da área de atuação 
(pré-assembleias).

Integração de novos 
cooperados: 

Encontros com novos 
cooperados para repasse 
dos direitos e deveres e 
prestação de serviços.

Projeto Ler +=: 

Difundir a importância 
da leitura, por meio da 
disponibilização de livros, 
revistas, informativos, 
jornais, em uma biblioteca 
para os colaboradores. 

Curso de cooperativismo 
para colaboradores e 
coordenadores. 

Revistinha do Superxoke: 
Entrega de revistinhas 
para os alunos do ensino 
fundamental (1º ao 5º ano) 
das escolas municipais, 
estaduais, escolas especiais 
e particulares pertencentes à 
área de atuação da Coopera.

Progredir: 

Levar ao cooperado de 
empresas capacitação 
para melhor gerenciar seus 
negócios.

Orientação profissional: 

Orientação aos alunos da 
área de atuação sobre a 
escolha profissional.

Curso de Governança 
Cooperativista: 

capacitações para os 
membros dos Conselhos de 
Administração e Fiscal.

Encontro de Juventude: 

Encontros anuais para 
integração dos jovens na 
cooperativa, buscando 
futuros membros para os 
conselhos.

Núcleos Educativos 
Cooperativos: 

Formar grupos de 
cooperados, por meio de 
encontros educacionais, para 
que, de forma organizada, 
possam entender a real 
função da cooperativa e 
possam ser eleitos como 
membros dos conselhos.

Feira de Ideias: 

Seminários do Ramo de 
Infraestrutura sobre OQS.

Coopera cultura nas 
comunidades: 

Promover oficinas de 
arte nas comunidades 
(teatro, literatura, leitura, 
musicalidade e contação de 
histórias).

Cine Coopera: 

realizar sessões de cinema 
semanal para a comunidade, 
valorizando a produção 
do cinema nacional e 
facilitando acesso ao cinema 
à população.

Pontos de leitura: 
minibibliotecas nos postos 
de atendimentos da Coopera 
abertos à comunidade.

Projeto Oficina  
Semana da Saúde: 

Ciclo de palestras na 
semana que antecede 
o dia internacional do 
cooperativismo. 

Projeto Queimadas 
descartadas: 

Ação Interna: descartar 
os resíduos de lâmpadas, 
retiradas da rede de 
iluminação pública de 
maneira adequada para 
contribuir com o meio 
ambiente e evitar possíveis 
notificações dos Órgãos 
Ambientais. 

Reciclagem: 

Ação interna: 
conscientização dos 
colaboradores.

Iluminando suas ideias: 

Conscientiza a comunidade 
escolar sobre a utilização 
racional da energia 
elétrica, evitando o 
desperdício e ensinando 
cuidados com o manuseio.

Coopera em Ação: 

Eventos em 
comemoração ao 
dia internacional do 
cooperativismo.
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ELO AZUL ELO LILÁS ELO LARANJA ELO AMARELO ELO VERDE ELO VERMELHO

Organização do  
Quadro Social

Educação  
Cooperativa

Gestão  
Cooperativa

Cultura, Esporte  
e Lazer

Saúde e Meio 
Ambiente Cidadania

Projeto Manual de 
Integração do Cooperado:

Oferecer ao cooperado um 
manual, descrevendo seus 
direitos, deveres, os atos 
cooperativistas, missão e 
visão da Cooperativa, como 
funcionam as Assembleias, 
sobre regulamentação, 
Estatuto Social, agregando 
conceitos de cidadania e 
responsabilidade social. 

Programa Núcleo Feminino: 

Tendo como premissa 
orientar as mulheres 
participantes do Núcleo 
Feminino, para que 
despertem para seus 
deveres e direitos e se 
aproximem da Cooperativa 
a qual pertencem, foi criado 
o Manual de Integração do 
Núcleo Feminino.

Projeto COOPERA  
em Comunidade: 

Integrar o associado à 
Cooperativa, por meio de 
encontros nas comunidades 
dentro da área de atuação 
(pré-assembleias).

Integração de novos 
cooperados: 

Encontros com novos 
cooperados para repasse 
dos direitos e deveres e 
prestação de serviços.

Projeto Ler +=: 

Difundir a importância 
da leitura, por meio da 
disponibilização de livros, 
revistas, informativos, 
jornais, em uma biblioteca 
para os colaboradores. 

Curso de cooperativismo 
para colaboradores e 
coordenadores. 

Revistinha do Superxoke: 
Entrega de revistinhas 
para os alunos do ensino 
fundamental (1º ao 5º ano) 
das escolas municipais, 
estaduais, escolas especiais 
e particulares pertencentes à 
área de atuação da Coopera.

Progredir: 

Levar ao cooperado de 
empresas capacitação 
para melhor gerenciar seus 
negócios.

Orientação profissional: 

Orientação aos alunos da 
área de atuação sobre a 
escolha profissional.

Curso de Governança 
Cooperativista: 

capacitações para os 
membros dos Conselhos de 
Administração e Fiscal.

Encontro de Juventude: 

Encontros anuais para 
integração dos jovens na 
cooperativa, buscando 
futuros membros para os 
conselhos.

Núcleos Educativos 
Cooperativos: 

Formar grupos de 
cooperados, por meio de 
encontros educacionais, para 
que, de forma organizada, 
possam entender a real 
função da cooperativa e 
possam ser eleitos como 
membros dos conselhos.

Feira de Ideias: 

Seminários do Ramo de 
Infraestrutura sobre OQS.

Coopera cultura nas 
comunidades: 

Promover oficinas de 
arte nas comunidades 
(teatro, literatura, leitura, 
musicalidade e contação de 
histórias).

Cine Coopera: 

realizar sessões de cinema 
semanal para a comunidade, 
valorizando a produção 
do cinema nacional e 
facilitando acesso ao cinema 
à população.

Pontos de leitura: 
minibibliotecas nos postos 
de atendimentos da Coopera 
abertos à comunidade.

Projeto Oficina  
Semana da Saúde: 

Ciclo de palestras na 
semana que antecede 
o dia internacional do 
cooperativismo. 

Projeto Queimadas 
descartadas: 

Ação Interna: descartar 
os resíduos de lâmpadas, 
retiradas da rede de 
iluminação pública de 
maneira adequada para 
contribuir com o meio 
ambiente e evitar possíveis 
notificações dos Órgãos 
Ambientais. 

Reciclagem: 

Ação interna: 
conscientização dos 
colaboradores.

Iluminando suas ideias: 

Conscientiza a comunidade 
escolar sobre a utilização 
racional da energia 
elétrica, evitando o 
desperdício e ensinando 
cuidados com o manuseio.

Coopera em Ação: 

Eventos em 
comemoração ao 
dia internacional do 
cooperativismo.
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Aplicação

 �Abrangência
As ações estão divididas em toda a área de atuação 
da cooperativa, que compreende as cidades de 
Forquilhinha, Criciúma e Nova Veneza.

 � Periodicidade
Todos os projetos saem do planejamento estratégico 
e têm ciclo de quatro anos, revisados anualmente.

 � Início da prática 
2013

Aprendizado

Melhoria
Em 2013, o programa tinha somente cinco elos: Edu-
cação/Cidadania/Cultura, Esporte e Lazer/Cooperati-
vismo/Saúde e Meio Ambiente. 

Porém, surgiram mais programas e projetos, que eram 
importantes para o aperfeiçoamento da gestão e não se 
enquadravam nos elos existentes; então, foram criados 
outros e ajustados os que existiam. A cooperativa utilizava 
a planilha 5W1H, que foi trocada pela planilha 5W2H, 
para acompanhar também os investimentos na mesma 
planilha, facilitando assim a prestação de contas. 

Integração com outras práticas
Inter-relacionamento: Esta prática está alinhada com a 
missão da empresa, no que tange à organização do quadro 
social, com as diretrizes do Conselho de Administração 
na formação para surgimento de lideranças e com a 
necessidade do ramo de infraestrutura para a fidelização 
dos cooperados.

Cooperação: Ele permite que as demais áreas da 
cooperativa entendam a necessidade de organizar o 
quadro social por meio de projetos, pois deles depende 

a continuidade da cooperativa da mesma forma, há uma 
integração entre os setores, para trabalhar junto essas 
questões do quadro social.

Coerência: Esta prática busca cumprir parte da missão da 
cooperativa, está voltada para os valores da cooperativa 
e é feita em sintonia com o planejamento estratégico, 
levando em conta as outras áreas e suas atividades.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
O programa está vinculado especialmente a três prin-
cípios cooperativistas: Educação, formação e informa-
ção, Gestão democrática e Interesse pela comunidade.

Resultados alcançados com  
a aplicação da prática

Resultados quantitativos
 § Projeto Ler + = todos os colaboradores;

 § Dentro do Programa Cooperjovem, como segue:  
31 participantes no I Fórum Educação para 
Cooperação;  
25 participantes nas tardes de estudos mensais;  
500 crianças beneficiadas pelo Cinema na Coopera; 
230 crianças participantes na Roda de Conversa com 
os alunos pertencentes ao Programa;

 § Curso de cooperativismo  
80 colaboradores e coordenadores participando. 

 § Revistinha do Superxoke e sua turma em: Consu-
mo Consciente - 20 mil exemplares distribuídos;

 § Programa Núcleo Feminino  
300 mulheres participantes;

 § III Encontro de Mulheres Cooperativistas da COOPE-
RA Mais de 500 mulheres participantes;

 § Projeto COOPERA em Comunidade  
200 pessoas beneficiadas;

 § Manuais de Integração do Cooperado 
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Em 2015, foram entregues mais de 1.200;

 § Projeto Oficina Semana da Saúde  
250 participantes;

 § Curso de Governança Cooperativista  
18 conselheiros e diretores participantes do. 

Resultados qualitativos
Maior visibilidade das ações da cooperativa na 
comunidade, resultando em maior aceitação da 
cooperativa, mais cooperados participando da AGO, 
maior confiança na cooperativa, no sentido de estar 
realmente oferecendo projetos que condizem com 
sua função social dentro do sistema cooperativista, 
e maior organização no que tange às atividades do 
Setor de Cooperativismo diretamente. Entretanto, 
além da participação, melhoria na qualidade de vida 
com projetos direcionados à saúde e meio ambiente 
e a cooperativa estar mais próxima da comunidade, 
acreditamos que a cooperativa contribui com uma 
parcela que possibilita um aumento do IDH local.
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Sicoob Credivag        
Planejamento estratégico integrado

Critério:
 § Estratégias e planos

Fundamento(s):
 § Aprendizado organizacional
 § Inovação
 § Olhar para o futuro

Processo gerencial:
 § Definição das estratégias e 

planos de ação

Palavras-chave:
 § Planejamento estratégico
 § Integração
 § Participação

Informações da cooperativa

Razão social
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do 
Gorutuba Ltda.

Sigla
Sicoob Credivag

Data da constituição
09 de maio de 1988  

Ramo do cooperativismo
Crédito

CNPJ
25.404.542/0001-50

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de cooperados
6.601 

Número de colaboradores
64

Endereço
Avenida Maurício Augusto de Azevedo, 191-A,  
Janaúba/MG

Site
www.credivag.com.br

Contato
Fabrício 
Diretor Administrativo
(38) 3821-2546
fabricio.vicente@sicoobcredivag.com.br



75ESTRATÉGIAS E PLANOS

Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
Necessidade de envolver todas as áreas da coopera-
tiva na construção, acompanhamento e execução do 
planejamento estratégico, de forma que todos os cola-
boradores se sentissem partícipes e responsáveis pela 
efetiva implementação.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia
A construção da prática envolve toda a instituição, en-
globando colaboradores, gerências, Diretoria e Conse-
lho de Administração. 

O processo se inicia nas bases (agências), onde, 
a partir das diretrizes emanadas do Conselho de 
Administração e Diretoria, as gerências, juntamente 
com seus colaboradores, vão dimensionar as metas 
para o exercício seguinte, em que são abordados 
aspectos como participação no mercado, ampliação da 
base de associados, melhoria dos produtos e serviços 

disponibilizados, aumento dos negócios, crescimento 
patrimonial, dentre outros. 

No passo seguinte, a Diretoria visita as agências, a fim de 
discutir o planejamento estratégico com cada gestor, em 
que são abordadas as metas, ações, desafios, mercado, 
dentre outros, sendo alinhados os entendimentos, bem 
como acordadas as projeções para o próximo exercício.

Logo após, o Conselho de Administração analisa e 
discute, juntamente com a Diretoria, todas as metas 
individualizadas por agência, bem como o consolidado, 
em que, através da confrontação com as diretrizes e 
perspectivas externadas no início do processo, realiza-se 
a validação do planejamento estratégico.

Em seguida, a Diretoria se reúne com o corpo gerencial 
para repassar o planejamento já validado pelo Conse-
lho de Administração, passando, então, a ser um ins-
trumento direcionador das ações, tanto nas agências 
como na instituição como um todo. 

Mensalmente, são realizadas reuniões nos níveis, 
operacional, tático e estratégico, a fim de analisar e 
criticar as metas, em que são discutidas ações e fatores 
que influenciaram no resultado alcançado, seja superior 
ou inferior ao que fora projetado. 

É importante salientar que, a cada ano, essa prática 
vem sendo melhorada com a introdução de novas 
metodologias, com o intuito de torná-la mais eficiente, 
promover a maior participação e envolvimento dos 
colaboradores, projetar metas desafiadoras e superá-las, 
além de inovar nas ações e processos. 

Nesse sentido, a partir de janeiro/2016, foi realizado 
o INTEGRAR; trata-se de um evento específico para o 
lançamento do planejamento estratégico, a fim de alinhar 
o foco, provocar a motivação, desenvolver competências 
e formar equipes de alta performance.

Responsabilidades:
Conselho de Administração, Diretoria, gerentes e co-
laboradores.

Controle:
O controle é realizado pelo Conselho de Administração, 
Diretoria e gerentes, por meio do acompanhamento do 
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cronograma, de suas fases de execução, bem como de 
planilha mensal comparando os resultados projetados 
em relação aos resultados realizados.

Proatividade: 
Essa prática tem como cerne a participação de todas 
as áreas da cooperativa na construção e acompa-
nhamento do planejamento estratégico, em que há o 
compartilhamento de responsabilidades e atuação in-
tegrada de todos os envolvidos. De forma a antecipar 
os riscos de não comprometimento das partes envolvi-
das, são realizadas reuniões mensais com os gerentes, 
que, por sua vez, se reúnem semanalmente com seus 
colaboradores, no intuito de manter a proximidade, 
adesão e compromisso com o planejamento estratégi-
co e as metas projetadas. No intuito de potencializar 
ainda mais esse engajamento, a Diretoria Executiva, 
implantou o INTEGRAR, projeto que tem como objetivo 
a integração de todos os colaboradores com a institui-
ção, consolidação de competências e fortalecimento 
do inter-relacionamento.

Aplicação

 �Abrangência
Toda a equipe e alta administração.

 � Periodicidade
Anual.

 � Início da prática 
O planejamento estratégico é utilizado há mais 
de 10 (dez) anos, contudo, a prática de forma 
integrada foi implementada a partir de 2013

Aprendizado
Melhoria

A implementação da prática trouxe grande avanço, 
em que o processo de planejamento estratégico se 

enraizou na própria gestão da cooperativa e está 
enfatizado em todos os níveis, desde o operacional 
até o estratégico. Ao longo dos anos, realizamos 
várias ações de melhoria junto ao projeto, dentre as 
quais podemos citar:

 § Integração de cada agência e seus colaboradores 
na concepção das metas a serem atingidas;

 § Cada gerente se reúne com sua equipe para o 
acompanhamento dos resultados mensais, de 
forma a integrar ainda mais os colaboradores com 
os desafios e resultados de sua agência;

 § Alinhamento da participação nos resultados com 
as metas projetadas. A agência somente terá 
participação nos resultados se atingir as metas 
estabelecidas no planejamento estratégico;

 § Reuniões gerenciais mais produtivas, debatendo 
ações estratégicas para o atingimento das metas, 
inclusive com disseminação de boas práticas 
realizadas nas agências;

 § Elaboração de treinamentos pela própria equipe, 
com a formatação de dois colaboradores 
por produto ou serviço, no intuito de nivelar 
conhecimento e traçar estratégias para seu 
desenvolvimento. 

Assim, atualmente, todos os colaboradores, junta-
mente com os dirigentes, estão focados na melho-
ria contínua, em que o estabelecimento das metas, 
estratégias e ações, bem como o acompanhamento/
monitoramento dos resultados são realizados de for-
ma dinâmica, em que fica evidenciado o comprome-
timento generalizado com a perenidade, fortaleci-
mento e crescimento da instituição. 

Integração com outras práticas
Inter-relacionamento

O planejamento estratégico integrado se relaciona 
com todos os níveis da cooperativa, tático, operacio-
nal e estratégico. 
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Cooperação

A colaboração das diversas áreas da cooperativa ocor-
re diariamente, por meio da disseminação/nivelamen-
to de informações dos diversos setores da instituição, 
tendo como bússola a referida prática.

Coerência

A prática visa a comungar o pensar, o agir, o controlar e 
o aprender, a fim de que sejam experimentados de for-
ma sistêmica e orgânica, vivenciados pelos diferentes 
atores que atuam no desenvolvimento da instituição. 

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
Dentre os princípios cooperativistas aos quais a prática 
do planejamento estratégico integrado está alinhada, 
podemos destacar o da Gestão democrática, na me-
dida em que há a participação de toda a equipe na 
formulação da prática, e o da Educação, formação e 
informação, na medida em que todos os colaborado-
res e dirigentes estão envolvidos nesse processo e na 
sua efetiva implementação.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

do 2º ano de implantação da prática (2014), houve 
superação de metas, tais como patrimônio líquido e 
resultado do exercício, o que consagra a metodologia 
empregada, que vem sendo melhorada. 

Já em 2015, pode-se perceber a contínua evolução da 
cooperativa, em que as metas apresentam patamar 
de superação acima de 90%, sendo que o resultado 
do exercício alcançado mais uma vez é superior ao 
projetado, apesar da crise que se apresenta, além das 
dificuldades climáticas da região.

Assim, para 2016, ainda que os dados da conjuntura 
econômica não sejam muito animadores, as projeções 
acordadas para o exercício superam o que vem sendo 
alcançado, ou seja, um desafio ainda maior, no qual 
toda a instituição está direcionada para o sucesso. 
Nesse sentido, seguem abaixo os resultados já 
consolidados nos três primeiros anos da prática:

Resultados qualitativos
Atualmente, todos os colaboradores, juntamente com os 
dirigentes, estão focados na melhoria contínua, em que 
o estabelecimento das metas, estratégias e ações, bem 
como o acompanhamento/monitoramento dos resultados 
são realizados de forma dinâmica, em que fica evidencia-
do o comprometimento generalizado com a perenidade, 
fortalecimento e crescimento da instituição.

Ano Sobras Brutas (R$)
Evolução do 

Resultado

2013   2.457.185,77

2014   4.110.210,68 167,27%

2015 5.220.788,74 127,02%

Resultados quantitativos
Quantitativamente, percebe-se tanto o dimensiona-
mento de números cada vez mais desafiadores, como 
a constatação de que os patamares de atingimento 
foram bastante satisfatórios, sendo que, já a partir 
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Unimed Maringá         
Conselho de Clientes Unimed

Critério:
 § Clientes

Fundamento(s):
 § Conhecimento sobre os 

clientes e mercados
 § Decisões fundamentadas
 § Geração de Valor
 § Orientação por processos

Processo gerencial:
 § Identificação das necessidades 

e expectativas dos clientes

Palavras-chave:
 § Planejamento estratégico
 § Compartilhamento de 

informações
 § Cliente
 § Organização

Informações da cooperativa

Razão social
Unimed Regional Maringá – Cooperativa de Trabalho 
Médico

Sigla
Unimed Maringá

Data da constituição
05 de agosto de 1982  

Ramo do cooperativismo
Saúde

CNPJ
76.767.219/0001-82

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de cooperados
954

Número de colaboradores
621

Endereço
Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 750, Zona 07, 
Maringá/PR

Site
www.unimedmaringa.com.br

Contato
Samuel Ribeiro 
Ouvidor 
(44) 3221 2752
ouvidoria@unimedmaringa.com.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
Com o objetivo de estabelecer mais uma forma de os 
clientes se relacionarem com a cooperativa, instituiu-
se o Conselho de Clientes Unimed, que visa ao 
fortalecimento e estreitamento do relacionamento para 
com os clientes, fazendo com que melhores entregas 
sejam feitas, atendendo as suas reais demandas e 
necessidades, já que são levantadas a partir de suas 
próprias experiências, sejam elas negativas ou positivas.

Conselho de Clientes Unimed Maringá 2015

Cronograma anual de atividades do Conselho de Clientes da Unimed Maringá (vigência junho/2015 à dez/2015)

Atividade Data prevista Observação

1
Data limite para 
envio dos convites

12/06/2015 Os analistas do REE enviam os convites para os conselheiros escolhidos.

2

Primeira reunião 
do Conselho de 
Clientes da Unimed 
Maringá

18/06/2015
A primeira reunião contará com a participação: setor de Relacionamento 
Empresarial, Gerência de Mercado, Gerência Geral, Ouvidoria, Faturamento, 
Atendimento ao Cliente e setor Comercial.

3
Divulgação dos 
representantes  
do Conselho 

18/06/2015
Divulgação dos representantes do Conselho para todos os presentes na 
reunião e apresentação do Regimento.

4
Segunda Reunião  
do Conselho

16/07/2015
Os conselheiros fazem o apontamento das críticas, elogios, soluções e 
sugestões do trabalho realizado pela Unimed Maringá.

5
Terceira Reunião  
do Conselho

17/09/2015 A Unimed apresenta as respostas dos apontamentos da reunião anterior.

6
Quarta Reunião  
do Conselho

à definir
Confraternização encerramento das atividades do Conselho de Clientes da 
Unimed Maringá 2015.

Assuntos previstos para pauta de reuniões

  18/06/2015 
Apresentação e posse dos conselheiros; explicação do objeto do Conselho (entender as principais 
necessidades, dificuldades, pontos positivos, negativos dos nossos clientes perante a Unimed e 
apresentar os projetos da Unimed para o futuro).

  16/07/2015 Apontamentos feitos pelos conselheiros sobre o trabalho desenvolvido pela Unimed Maringá.

  17/09/2015 
Apresentação do plano de ação, baseado nos apontamentos feitos pelos conselheiros e 
encerramento das atividades do Conselho de Clientes da Unimed Maringá.

  a definir
Confraternização para encerramento das atividades do ano de 2015, em local e  
data a serem definidos.

Figura 1 – Cronograma anual de atividades do Conselho de Clientes Maringá

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia:
Idealizado o Conselho de Clientes, definiram-se seu 
caráter, objetivos e resultados esperados, para que, 
então, fosse determinado seu formato. Decidiu-
se pela realização de quatro encontros, e, a partir 
dessa, um cronograma foi definido, conforme 
mostra a figura 1.
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Para a primeira edição do Conselho de Clientes, optou-se 
trabalhar com a base jurídica, já que 65% da carteira de 
clientes é composta por empresas.

Definidas as dez empresas clientes que seriam convida-
das (buscou-se convidar segmentos de negócios diversi-
ficados), essas receberam o convite presencialmente, e 
nove aceitaram participar. Durante o convite, foi feita uma 
breve síntese da ideia e explanada a importância de sua 
participação na prática. Destaca-se a presença de outras 
três cooperativas a Unicampo (Cooperativa de Trabalho 
dos Profissionais de Agronomia), Sicoob (Cooperativa de 
Crédito) e Cocamar (Cooperativa Agroindustrial), entre as 
empresas convidadas.

Para um melhor controle da prática, foram feitas atas 
em todas as reuniões, elaboradas e preenchidas pelos 
analistas de Relacionamento Empresarial da Unimed 
Maringá, além de listas de presença.

Na primeira reunião, os conselheiros foram recepciona-
dos com um café da manhã e prestigiados pela presença 
da gerência de todas as áreas da cooperativa e lideranças 
das áreas de atendimento. Logo em seguida, apresentou-
-se parte do planejamento estratégico da Unimed Marin-
gá, o caráter do conselho, objetivos, resultados espera-
dos, entrega do regimento, apresentação do quadro de 
conselheiros e a apresentação de cada participante, além 
da agenda das próximas reuniões e orientação sobre o 
que deveriam providenciar para o próximo encontro, ou 
seja, um levantamento das principais necessidades en-
quanto clientes, dificuldades do dia a dia, pontos positivos 
e negativos da Unimed Maringá, sugestões de melhoria, 
novas ideias e novas soluções.

Pouco menos de um mês depois, ocorreu a segunda 
reunião, e os conselheiros foram novamente recepcio-
nados com um café da manhã. Em seguida, a reunião 
foi conduzida pelo ouvidor da Unimed Maringá, todos os 
conselheiros expuseram verbalmente os levantamentos 
feitos em suas empresas e também trouxeram as mani-
festações documentadas. A cada apontamento, o ouvi-
dor e os demais participantes por parte da Unimed Ma-
ringá mantiveram uma postura imparcial, postura essa 
que foi destacada por um dos conselheiros quando foi 
aplicada a avaliação ao final. 

Assim que identificado cada apontamento feito pelos 
conselheiros, foram distribuídos os apontamentos para 
cada gerência competente para analisar e traçar o plano 
de ação com definição de prazos. A terceira reunião 
ocorreu três meses após o primeiro encontro e novamente 
houve um café da manhã. Após a confraternização, 
foram apresentados os planos de ação pelos gerentes 
de cada área, de acordo com sua competência, que 
também disponibilizaram seus e-mails e telefones para 
contato. Após esse encontro, foi enviado um e-mail com o 
plano de ação de todas as áreas, para que os conselheiros 
tivessem a oportunidade de acompanhar as demandas.

Na quarta e última reunião, cuja finalidade era a dissolução 
e confraternização entre os envolvidos, foi enviado um 
convite prévio para uma manhã no Maringá Golfe Clube, 
juntamente com o envio de um kit composto por camiseta 
personalizada, boné e protetor solar.

No encontro realizado no Maringá Golfe Clube, os 
clientes foram recepcionados com um café da manhã, 
tiveram aula de golfe experimental e, ao final, partici-
param de um almoço para integração do Conselho de 
Clientes Unimed e entrega dos certificados de partici-
pação. Posteriormente, foi enviada uma avaliação so-
bre a satisfação com a prática.

Responsabilidades: 
Setor de Ouvidoria.

Controle: 
 § Cronograma anual de atividades do conselho de clien-

tes da Unimed Maringá, com vigência de seis meses;

 § Foram preenchidas atas em todas as reuniões pe-
los analistas de relacionamento empresarial da 
Unimed Maringá;

 § Lista de presença em todos os encontros;

 § Elaboração de planos de ação por cada gerência per-
tinente à demanda apresentada e cada plano de ação 
com um prazo estipulado de acordo com a demanda.

Proatividade: 
A disposição de ouvir os clientes já é uma maneira de se 
precaver de possíveis problemas futuros, e isso faz com 
que os encontros possibilitem a correção de atividades 
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já executadas, sugestões de melhorias e novas ideias, 
com percepção do cliente, e não da Unimed Maringá.

Identificar o que realmente o cliente leva em conside-
ração no atendimento prestado faz com que algumas 
práticas que efetuamos sejam revistas, com intuito de 
atender realmente a sua necessidade, além de poder-
mos planejar futuros projetos, bem como melhorar os 
produtos e serviços da cooperativa, julgando o grau de 
relevância e urgência. 

Aplicação

 �Abrangência
Clientes pessoa jurídica da Unimed Maringá. Todas 
as gerências da cooperativa.

 � Periodicidade
Anualmente.

 � Início da prática 
2015

Aprendizado
Melhoria
Com a execução da prática houve um fortalecimento no 
relacionamento com o cliente, o que acarretou em uma 
melhor qualidade no atendimento, bem como a melho-
ria nos produtos e serviços da cooperativa.

Destaca-se também a importância de identificar o que 
realmente é relevante ao cliente, identificando sua ne-
cessidade, ou seja, o que ele precisa e preza, isso pro-
porcionou à cooperativa melhorias nos processos e re-
sultados de entrega.

Para uma prática bem executada, é necessário que 
todos os planos de ação sejam cumpridos dentro dos 
prazos propostos e que a melhoria seja contínua. Novos 
encontros com demais clientes se fazem necessários para 
uma melhoria contínua nos processos da cooperativa.

Assim, a partir da prática apresentada e dos planos de 
ação elaborados pelas áreas, as melhorias implanta-
das na Unimed Maringá foram e estão sendo executa-
das a partir dos apontamentos feitos pelos conselhei-
ros e já finalizadas pelas gerências das áreas, dentre 
elas, destacamos:

Gerência de Mercado
 § Realização da reestruturação de um relatório com va-

lores de coparticipação, que foi disponibilizado no por-
tal Tasy (sistema de gestão) para as empresas;

 § Ampliação da divulgação dos canais de contato da 
Unimed, com definição, direcionamento desses 
canais disponíveis aos clientes (e-mail, telefones, 
central do cliente);

 § Contratação de uma empresa parceira para a impres-
são e envio dos cartões do plano de saúde, mitigando 
os atrasos no recebimento;

 § Realização de transbordo das chamadas externas 
para os demais ramais diretos do setor de cadastro, 
facilitando o contato do cliente;

 § Disponibilização de demonstrativo (relatório) de 
procedimentos com carências no Portal Web Be-
neficiários com a comunicação aos clientes feitas 
utilizando folder;

 § Elaboração do manual do cliente, direcionado ao clien-
te final (colaboradores e dependentes), com dúvidas 
pertinentes sobre como utilizar o plano de saúde, be-
nefícios, canais de contato e esclarecimento das ativi-
dades efetuadas por cada área da cooperativa.

Gerência Financeira
 § Disponibilização, por via do Portal Web Beneficiá-

rios, de um relatório de coparticipação faturada de 
funcionários desligados das empresas;

 § Apresentação dos motivos e critérios para a terceirização 
e cobrança do estacionamento da Unimed Maringá.

Gerência de Pessoas, Relacionamento 
e Comunicação 

 § Padronização da comunicação nos consultórios mé-
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dicos, com treinamentos realizados para as secre-
tárias sobre a implantação do novo sistema Tasy;

 § Gerenciamento e elevação dos critérios junto 
aos cooperados, para o fornecimento de atesta-
dos médicos. Foi criada uma assinatura digital 
(por via de sistema), para evitar fraudes de assi-
naturas de médicos;

 § Comunicação direta com cooperados, para otimizar 
o tempo de espera nos consultórios, buscando 
maior satisfação no momento da consulta.

Gerência de Saúde

 § Ampliação da divulgação do serviço de agenda-
mentos disponíveis na Central de Relacionamento 
com o Cliente, para que o prazo de agendamento 
com médicos cooperados se tornasse satisfatório;

 § Atuação junto aos prestadores, informando a ne-
cessidade de melhoria das condições de atendi-
mento e tempo de espera nos laboratórios.

Gerência de Recursos Próprios

 § Mapeamento do processo visando à redução no 
tempo de agendamento nas clínicas próprias;

 § Disponibilização de agendamento de avaliação, 
por meio da Central de Atendimento ao Cliente e 
não apenas de forma presencial;

 § Estudo de viabilidade para alteração de agenda no 
atendimento nas clínicas de psicologia, buscando 
melhorar tempo e periodicidade;

 § Melhoria na qualidade do atendimento na fisiote-
rapia e divulgação da reestruturação do serviço;

 § Processo de acreditação para a otimização no 
atendimento dos médicos plantonistas efetuados 
no pronto atendimento;

 § Estudo de viabilidade para oferecer assistências às 
gestantes dentro do Programa Saúde Empresarial, 
com flexibilidade maior de horários.

 § Ampliação e melhoria na comunicação com os 
familiares dos colaboradores, para que utilizem os 
programas da Medicina Preventiva.

Gerência de Inovação e Tecnologia

 § Projeto para desenvolvimento de um aplicativo da 
Unimed com cartão virtual;

 § Melhoria no processo de consulta ao guia médico 
no portal Unimed Maringá.

Gerência Geral

 § Criação de uma área de relacionamento com a 
rede geral, para uma maior satisfação do cliente 
intercâmbio;

 § Projeto para a criação de AAPS - Ambulatório de 
Atenção Personalizada à Saúde, para um maior 
acompanhamento médico.

Integração com outras práticas
A prática está alinhada aos objetivos e projetos estratégi-
cos da cooperativa, que busca ter altos índices de satisfa-
ção do cliente, garantir a resolutividade na assistência aos 
pacientes e intensificar as ações de promoção à saúde.

Para que a prática cumpra com os objetivos propostos, 
algumas estratégias precisam estar alinhadas em 
conjunto com os setores, como investir em cuidados e 
benefícios aos pacientes e minimizar os riscos dos recursos 
assistenciais, oferecer aos clientes soluções preventivas 
em saúde através dos programas de Medicina Preventiva, 
além de medir a satisfação do cliente para assim melhorar 
a estrutura física dos recursos próprios e encantar o 
cliente através de um atendimento personalizado. 

Ao propor os encontros com os clientes, a Unimed Marin-
gá tem a possibilidade de manter o bom relacionamento 
com os gestores das empresas e ouvir as suas principais 
necessidades, o que facilita todas as atividades executa-
das pelo setor de relacionamento empresarial.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas 
A prática dos encontros propostos pela Unimed Marin-
gá está alinhada ao princípio da Educação, formação e 
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Registro de manifestações

Status de tratamento – UNIMED Maringá

13%

45%

42%

A iniciar
Em andamento
Concluídas

Status de realização

30%

5%5%

8%

15%

15% 22%

Manifestações
Mercado
Serviços Próprios
Saúde
Tecnologia da Informação
Pessoas e Cooperados
Financeiro
Gerência Geral

informação, pois os apontamentos feitos pelos clientes 
contribuem eficazmente para o desenvolvimento con-
tínuo da cooperativa.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos
Em questão de dados, o que se pode destacar é que, 
das dez empresas convidadas, nove participaram de 
todos os encontros, demonstrando também o compro-
metimento e bom relacionamento das empresas com 
a Unimed Maringá. 

Recebemos um total de 47 reclamações e sugestões 
dos clientes, o que resultou em 42 planos de ação.
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Resultados qualitativos
Fortalecimento da marca Unimed, relacionamento com os 
gestores das empresas, fidelização, melhoria dos processos, 
satisfação dos clientes demonstrada pelo resultado da pes-
quisa aplicada ao final dos encontros. Esses resultados posi-
tivos demonstram o compromisso da Unimed Maringá com a 
melhoria contínua de seus processos. Encerrado o conselho 
de clientes, foi enviada a avaliação de satisfação da prática, 
com o retorno positivo por parte dos conselheiros:

Foi muito importante participar, 
constei a Unimed voltada 

principalmente para o atendimento das 
necessidades dos clientes.”  
Angelo Zussa - Gestor de RH – Unicampo

“Foi uma ótima experiência. A Unimed foi muito 
democrática e corajosa ao se expor solicitando 
críticas e sugestões.”  
Hermenegildo Rubim - Gestor de RH – Sicoob Metropolitano

“Foi muito bom estar com outras empresas e 
poder trocar informações, como também estar 
mais próximo das pessoas que nos atendem na 
Unimed.” Vera Tozzo - Gestora de RH – Cocamar

“Importante, percebi que vocês queriam 
conhecer o problema e a nossa realidade  
para propor soluções. 
Sirlei Barela Venancio - Gestora de RH - Viapar
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Coop          
Programa Humanizar

Critério:
 § Clientes

Fundamento(s):
 § Valorização das pessoas e da cultura
 § Liderança transformadora

Processo gerencial:
 § Capacitação de colaboradores

Palavras-chave:
 § Atendimento humanizado
 § Desenvolvimento de pessoas
 § Formação de agentes multiplicadores
 § Cultura organizacional

Informações da cooperativa

Razão social
Coop – Cooperativa de Consumo

Sigla
Coop

Data da constituição
20 de outubro de 1954   

Ramo do cooperativismo
Consumo

CNPJ
57.508.426/0001-78

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de cooperados
1.580.911 (dez. 2015)

Número de colaboradores
5.576 (dez. 2015) 

Endereço
Rua Conselheiro Justino, 56, Campestre, Santo André / SP

Site
www.portalcoop.com.br

Contato
Edmilson Sena
Assessor de Comunicação Social
(11) 4991-9531
edmilson.sena@coopsp.coop.br
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um atendimento mais próximo e acolhedor, a Educação 
Corporativa da Coop, em parceria com o Sescoop/SP - 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no 
Estado de São Paulo, desenvolveu o Programa Humanizar 
– Programa Humanização do Atendimento para as Coo-
perativas de Consumo.

Descrição da prática 

Enfoque

Metodologia:
Para entender as necessidades dos cooperados, é preciso 
estar atento aos seus anseios, desejos e necessidades e 
se colocar em seu lugar para, de fato, compreendê-los e 
saber até que ponto há capacidade de realizar o que dese-
jam. O essencial é atender o cooperado da melhor forma 
possível. Atendê-lo do jeito que ele prefere. Nesse caso, é 
difícil ter uma modalidade de atendimento para cada co-
operado, mas, pelo menos, é possível oferecer algumas 
modalidades programadas e deixar que ele escolha a que 
melhor lhe convém.

O Programa Humanizar tem como objetivo desenvolver 
ações de capacitação comportamental, com foco no 
atendimento humanizado, semelhante ao proposto no 
sistema de saúde, por meio do Programa Nacional de As-
sistência Hospitalar. Esse programa compreende a huma-
nização como “tornar humano, colocar-se diante de um 
ser humano como outro ser humano”, ou seja, humanizar 
é priorizar o aspecto humano no relacionamento interpes-
soal com colegas de trabalho, clientes e cooperados, sem, 
entretanto, esquecer-se das demandas e exigências pro-
fissionais. Fundamentalmente, a prática do atendimento 
humanizado se baseia em conceitos como a empatia, que 
é a prática do exercício de se colocar no lugar do outro, 
enxergar e compreender os sentimentos do outro, de-
monstrando apoio e solidariedade, além de discutir novas 
formas de atendimento, por meio da compreensão das 
necessidades do cooperado, do compromisso da lideran-
ça no desenvolvimento dos colaboradores, da criatividade 
da equipe e, principalmente, no prazer em atender.

Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática

A Coop – Cooperativa de Consumo encerrou o ano de 
2015 com um balanço patrimonial positivo, performance 
que se repete há mais de 60 anos e que a levou ao posto 
de maior cooperativa da América Latina. Suas 29 unida-
des de distribuição, 10 drogarias de rua e três postos de 
combustíveis no ABC e no interior de São Paulo geraram 
fornecimento superior a 1,9 bilhão, conquistados à base 
de profissionalismo da gestão e também pela fidelidade 
de sua carteira de cooperados, que somam cerca de 1,6 
milhão de associados.

Com objetivo de entender melhor o mercado e os seus co-
operados, em 2013, a Coop e uma empresa especialista 
em inteligência de mercado desenvolveram a Pesquisa de 
Satisfação de Clientes. Foram aplicados 2.800 questioná-
rios em todas as unidades de distribuição da cooperativa. 
Entre pontos mais fortes da pesquisa, foram mencionados 
o relacionamento e a fidelidade, “atendimento caixa” e 
“atendimento venda”.

Diante da necessidade de corresponder aos desafios do 
mercado de varejo das regiões onde atua, consideran-
do as rápidas transformações no mundo do trabalho, o 
avanço tecnológico que configura a sociedade virtual e 
pelos meios de informação e comunicação que incidem 
com enorme força sobre todas as pessoas, fazendo com 
que as organizações repensem a sua forma de atuação, a 
Coop constituiu, em 2014, a área de Educação Corporati-
va, que tem como missão: “promover o desenvolvimento 
de todos por meio da educação continuada, assegurando 
a aquisição das competências necessárias para sustentar 
as estratégias da Coop, tendo em vista o propósito de ser, 
para os cooperados, a melhor empresa de varejo e refor-
çar os princípios cooperativistas por meio de pessoas pre-
paradas e comprometidas”. 

Com a necessidade de preparar o seu colaborador para 
que o seu desempenho atenda à visão da cooperativa, 
que é “ser, para os cooperados, a melhor empresa de 
varejo, nas comunidades onde atua, seguindo os princí-
pios cooperativistas”, associado ao desafio de oferecer 
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Em 2014, o Programa Humanizar foi desenvolvido para 
aprofundar os conhecimentos e habilidades, além de 
estruturar e fortalecer os conceitos de humanização 
no atendimento nos cooperados e colaboradores. Por 
meio de encontros mensais, os colaboradores do setor 
de atendimento e da liderança do setor de tesouraria 
das unidades de distribuição da Coop se reuniram para 
a discussão de formas mais assertivas de desenvolver 
seus colaboradores para que estes pudessem atender 
o cooperado de forma humanizada.

No nível I, os colaboradores iniciaram o estudo do con-
ceito de humanização e, concomitantemente, ao final 
de cada encontro, era escolhido um “mandamento do 
atendimento humanizado”, isto é, orientações para 
que os conceitos aprendidos em sala de aula fossem 
registrados e, consequentemente, servissem de base 

para a elaboração de um roteiro de atendimento. 
Como resposta ao empenho dos participantes do cur-
so, ao final de 2014, a área de Educação Corporativa 
confeccionou o banner com os dez mandamentos do 
atendimento humanizado, idealizado pelas atenden-
tes e líderes de tesouraria, apresentado na figura 1. 

Em 2015 (nível II), os dois grupos de colaboradores 
voltaram à sala de aula para discutir e vivenciar cada 
mandamento redigido no ano anterior. Durante esse 
processo, alguns colaboradores da área de Educação 
Corporativa se deslocaram a cada unidade de distri-
buição para a entrega oficial do banner, que teve como 
objetivo a divulgação para todos os colaboradores dos 
dez mandamentos do atendimento humanizado Coop.

Para finalizar esse processo e com a intenção de que os 
mandamentos sejam incorporados, principalmente, aos 

Os dez mandamentos do atendimento humanizado

Figura 1
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novos colaboradores, o nível III oferece a proposta de for-
mação de competências essenciais para a multiplicação 
do conceito de atendimento humanizado, por meio de 
dinâmicas, leitura e compreensão de textos, além dos 
exercícios mensais, para que seja iniciado o processo de 
multiplicação do conceito nas nossas unidades. Em cada 
encontro, de acordo com os temas abordados, são retira-
das as ações de multiplicação que deverão guiar os exer-
cícios junto às equipes. No mês seguinte, faz-se o com-
partilhamento como forma de socialização/multiplicação 
entre os participantes, encorajando práticas futuras. O 
Programa Humanizar totaliza uma carga horária de 192 
horas, distribuídas em 29 módulos mensais, atingindo um 
público de 121 participantes/ano.

Responsabilidades: 
Áreas de Educação Corporativa e de Gestão de Clientes.

Controle: 
O controle é realizado por meio de listas de presença dos 
participantes, avaliações respondidas pelos participan-
tes, instrutoria pela Educação Corporativa da Coop e da 
performance do serviço de atendimento. Ademais, a cada 
encontro, são colhidos depoimentos sobre a melhoria do 
atendimento e relacionamento com o cooperado.

Proatividade: 
O Programa Humanizar tem, na sua essência, o concei-
to de protagonismo, isto é, promove no participante a 
responsabilidade pelas suas atitudes, distingue as suas 
ações das dos outros e expressa iniciativa e autoconfian-
ça. Esse programa atinge vários setores das unidades de 
distribuição, uma vez que são esses participantes respon-
sáveis pela disseminação dos “10 mandamentos do aten-
dimento humanizado” entre os demais colaboradores.

Aplicação

 �Abrangência
Colaboradores dos setores de atendimento e de 
tesouraria das unidades de distribuição Coop.

 � Periodicidade
Anual.

 � Início da prática 
2014

Aprendizado

Melhoria
O Programa Humanizar propôs uma nova forma de pre-
parar os colaboradores para atender ao cooperado. Ao 
invés de um manual de atendimento, foram criados “10 
mandamentos do atendimento humanizado” (vide figura 
1), isto é, frases que, na visão dos participantes do curso, 
representam a melhor forma de diferenciação dos con-
correntes, oferecendo uma experiência única de compra.

Integração com outras práticas
Estimulados pelo exercício da promoção do atendimen-
to humanizado e com foco na multiplicação dos conhe-
cimentos, alguns grupos de colaboradores promoveram 
atividades integradas e espontâneas para o aumento da 
venda de alguns produtos como, por exemplo, a Revista 
da Coop, cuja parte do valor arrecadado se destina à Fe-
deração das Associações de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais do Estado de São Paulo.

Outra prática observada foi o aumento do número de reu-
niões dos setores de tesouraria, que, além do repasse das 
informações do exercício diário da função, serviram para 
a troca de experiências e confraternização entre os cola-
boradores desse setor da cooperativa.

A integração entre os setores participantes do programa, 
tesouraria e atendimento, gerou ações que colaboraram 
para o aumento do número de novas associações.

Cabe destacar que a prática é realizada com a parceria do 
Sescoop/SP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Coo-
perativismo no Estado de São Paulo.
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Foi muito bom, porque 
elas começaram a 

interagir umas com as outras. O 
café foi uma oportunidade de se 
conhecer melhor.”  
Sabrine de Oliveira

“Em diversas situações, relembro 
os ensinamentos, como ‘a gente 
está aqui para atender bem e com 
excelência ao cooperado, nossa 
razão de existir.”  
Maria Ivonete Pishinin

“Formamos os colaboradores do 
Programa Humanizar, para que 
eles absorvam o conhecimento e 
disseminem aos colegas da unidade, 
explicando como é possível prestar 
um atendimento humanizado. 
Dessa forma, eles agem como 
multiplicadores no próprio  
ambiente de trabalho. 
Andréa Maia

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
O Programa Humanizar está alinhado ao 5º princípio, 
Educação, formação e informação, e ao 7º princípio do 
cooperativismo, Interesse pela comunidade.

Resultados alcançados com  
a aplicação da prática

Resultados quantitativos

Nota de qualidade (média geral todas as lojas)
Score composto por vários objetivos relacionados às 
atividades das atendentes de loja. Cada objetivo tem um 
peso (qualidade no atendimento, associações, precisão 
dos procedimentos etc.), e o score mínimo é 60 pontos.

A média entre as lojas em 2015 foi de 65 pontos, 
enquanto em 2014 era de 60, o que denota uma melhoria 
na qualidade da execução das atividades de atendimento.

Novas associações
Com a inclusão de metas individuais por atendente, 
foi possível alavancar o volume de associações feitas 
mensalmente.

2014

média de 748 
associações/mês

8.971 
associações

2015

média de 2.078 
associações/mês 

24.940 
associações

Crescimento
de 178%

Resultados qualitativos
Depoimentos dos colaboradores:
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Sicredi Pioneira RS          
Serviço de Atendimento ao Associado - SAA

Critério:
 § Clientes

Fundamento(s):
 § Conhecimento sobre clientes e 

mercados
 § Geração de valor
 § Aprendizado organizacional
 § Decisões fundamentadas
 § Pensamento sistêmico

Processo gerencial:
 § Registro e tratamento das 

manifestações dos clientes

Palavras-chave:
 § Informação
 § Ouvidoria
 § Canais de relacionamento
 § Atendimento
 § Relacionamento
 § Melhoria contínua de processos

Informações da cooperativa

Razão social
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Associados Pioneira da Serra Gaúcha

Sigla
Sicredi Pioneira RS

Data da constituição
28 de dezembro de 1902  

Ramo do cooperativismo
Crédito

CNPJ
91.586.982/0001-09

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de cooperados
113 mil

Número de colaboradores
510

Endereço
Rua 7 de Setembro, 374, centro, Nova Petrópolis/RS

Site
www.sicredipioneira.coop.br

Contato
Anneliese Seibt Altreider 
Assistente Administrativa
(54) 3281 8100
anneliese_altreider@sicredi.com.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática

No momento em que o associado se sente mal 
atendido, o relacionamento fica fragilizado. A coo-
perativa entende que as reclamações trazidas pe-
los associados são oportunidades de implantação 
de melhorias. As reclamações devem estar centra-
lizadas em uma área que possa realizar o seu tra-
tamento, sua análise e propor os direcionamentos 
necessários. Além de estreitar o relacionamento 
com o associado que reclamou, é possível, assim, 
melhorar os processos de negócios.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia: 
Até o ano de 2015, as questões trazidas pelos asso-
ciados e não associados, através dos canais de re-
lacionamento (SAC, Ouvidoria, Bacen, Procon, site 
e Facebook) eram tratadas por áreas distintas. Em 
2016, foi criada a área de SAA, que centralizou o 
tratamento das questões trazidas pelos associados e 
usuários, através dos canais de relacionamento.

O Serviço de Atendimento ao Associado (SAA) é um 
canal de comunicação entre a Sicredi Pioneira RS, 
seus associados e usuários, interligando as áreas in-
ternas da cooperativa e unidades de atendimento.

Tem como objetivo atender atenta e criticamente 
às sugestões, reclamações e/ou elogios dos asso-
ciados, através de canais específicos, e transformar 
as informações coletadas em melhorias. Também 
envolve as áreas da cooperativa e do sistema, uti-
lizando o método PDCA de melhoria contínua, ana-
lisando os processos relacionados às reclamações 
e possibilitando o aperfeiçoamento dos produtos, 
serviços, processos e atendimento.

Os canais de relacionamento acompanhados pelo SAA são:

 § Ligações recebidas na Superintendência Regional;
 § Reclamações recebidas na Central de Relaciona-

mento (Call Center da Sicredi Pioneira RS);
 § Facebook da Sicredi Pioneira RS;
 § E-mail: cooperativa@sicredipioneira.com.br;
 § Site: www.sicredipioneira.coop.br;
 § Fale conosco do site www.sicredipioneira.com.br;
 § SMS;
 § SAC, Ouvidorias e Bacen, recebidos através do Cen-

tro Administrativo Sicredi;
 § Reclame Aqui;
 § Redes sociais do Sistema Sicredi (Facebook, twitter);
 § WhatsApp da Sicredi Pioneira RS (54)99638245.

A figura 1 a seguir apresenta o fluxo de tratamento 
das reclamações recebidas através do Centro Ad-
ministrativo Sicredi.

Figura 1 - Fluxo de tratamento das reclamações 
recebidas no Centro Administrativo Sicredi. E o fluxo 
de tratamento das reclamações recebidas através dos 
canais de relacionamento da Sicredi Pioneira RS está 
apresentado na figura 2.

Recebimento 
da reclamação

Consulta a 
área da Suareg 

ou UA

Resposta 
à área de 

ouvidoria do 
CAS

UA ou SAA 
retornam ao 

associado

Reunião mensal 
com diretor 

executivo para 
análise

Reunião com as 
áreas relacionadas 
para inplantação 

de melhorias PDCA

mailto:cooperativa@sicredipioneira.com.br
http://www.sicredipioneira.coop.br
http://www.sicredipioneira.com.br
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Figura 2 - Fluxo de tratamento das reclamações rece-
bidas nos demais canais de relacionamento da Sicredi 
Pioneira RS.

COLUNAS  
DA TABELA

DESCRIÇÃO

DATA
data da ocorrência da 
reclamação

CANAL

canal da reclamação (CALL 
CENTER, BACEN, EMAIL 
COOPERATIVA, EMAIL SISTEMA, 
PROCON, SMS, RECLAME AQUI, 
SAC, SUREG, UA, WHATSAPP)

NOME nome do associado

GEN gênero do associado

CONTA número da conta

CARTEIRA carteira do associado

ASSOCIADO
classificação se é associado 
ou não

GESTOR DA 
CONTA

nome do gestor da conta

MOTIVO
o motivo que gerou a 
reclamação

UA unidade de atendimento 

COLABORADOR
nome do colaborador que foi 
citado na reclamação

QUEM ATENDEU
nome de quem atendeu a 
reclamação

REGISTRO 
RECLAMAÇÃO

número para controle interno

STATUS
registro de quem retornou  
(UA ou Sureg)

PROCEDÊNCIA
classifica as reclamações 
procedentes e improcedentes

RETORNO P/
OUVIDORIA

registro do retorno para a 
ouvidoria

CRM registro no CRM do associado

 

 Recebimento 
da reclamação

Consulta a 
área da Suareg 

ou UA

Resposta 
ao associado 

através do 
mesmo canal

Reunião mensal 
com diretor 

executivo para 
análise

Reunião com as 
áreas relacionadas 
para inplantação 

de melhorias PDCA

Responsabilidades: 
Gerência de Relacionamento da Sicredi Pioneira RS.

Controle: 
É realizado através de uma tabela, na qual são 
registradas todas as questões trazidas pelos associados 
e não associados, gerando inteligência para identificar 
melhorias contínuas de processos e para minimizar a 
recorrência de reclamações.

Modelo da tabela de controle
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Reclamações por Segmento

Reclamações por Gênero
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Proatividade: 
A prática permite, a partir das questões trazidas pelos 
associados e não associados, identificar melhorias nos 
processos de negócios junto às áreas, a fim de mini-
mizar a recorrência de reclamações, além de evitar 
ouvidorias, antecipando o contato pelos canais cria-
dos para aproximar a relação com o associado, como 
WhatsApp, callcenter e Facebook.

Aplicação

 �Abrangência
Associados e não associados da Sicredi Pioneira RS.

 � Periodicidade
Continuamente.

 � Início da prática 
2016.
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Aprendizado

Melhoria
De novos canais como WhatsApp, Facebook, Twitter, 
Ouvidoria e Reclame aqui.

Integração com outras práticas
Essa prática está alinhada com a visão da cooperativa, 
que indica o aumento da satisfação dos associados. 
Também está relacionada aos princípios de atuação 
da Sicredi Pioneira RS, como o 3º princípio (processo 
apoiando o negócio), 7º princípio (fazer a coisa certa) e 
8º princípio (excelência no atendimento). E também se 
relaciona ao diferencial “relacionamento”.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática está alinhada ao princípio da Educação, for-
mação e informação, através da informação que rece-
be e transmite ao associado.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos
Melhoria do NPS de 59,30%, em dezembro de 2015, 
para 62,11%, em junho de 2016.

Tratamento com resposta de 100% das questões 
trazidas pelos associados.

Resultados qualitativos
Realização de uma reunião mensal para analisar 
todas as questões trazidas pelos associados, com 
a presença do diretor executivo, com o objetivo de 
identificar pontos críticos.

Ampliação dos canais de relacionamento com asso-
ciados e não associados.

Além disso, os casos abaixo apresentam exemplos 
de ações e melhorias implantadas a partir da utili-
zação da prática.

 § 1. UA NH Centro

Trata-se da UA que mais tem reclamações no SAA. Re-
cebeu um olhar especial da Gerência de Relacionamen-
to, realizando reunião de sensibilização com a equipe, 
construção coletiva de plano de ação e capacitação de 
atendimento pela Gerência de Relacionamento. A UA 
já melhorou o seu NPS de 61,07%, em dezembro de 
2015, para 69,26%, em junho de 2016.

 § 2. Central telefônica UA Canudos

Um associado reclamou que, seguidamente, precisa-
va ligar para a UA, e que o telefone chamava sem al-
guém atender. Após verificação do SAA junto a área de 
infraestrutura, foi diagnosticada falha na central tele-
fônica da UA, que mandava as ligações para um ramal 
inexistente. A Assessoria de Infraestrutura procedeu 
ao ajuste da central.

 § 3. ATM de Presidente Lucena

Havia reclamações sobre os caixas eletrônicos, espe-
cialmente falta de numerário, lentidão e inoperância. 
Um equipamento foi trocado. Pela continuidade das 
reclamações, a Assessoria de Infraestrutura juntamen-
te com o SAA está analisando os motivos do NPS para 
apresentar melhorias (aumentar o link da UA e acom-
panhamento da ferramenta de suprimentos de ATM 
sobre os numerários). 

 § 4. Resgate do Capital Social

Recebemos diversas reclamações de associados, soli-
citando o resgate do capital social não se enquadrando 
nos requisitos do estatuto.

Foram incluídas as regras de saque no folder “Boas-
-vindas” e será implantado o certificado de associação. 
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Castrolanda         
Implantação do “Ecoponto Castrolanda”

Critério:
 § Sociedade

Fundamento(s):
 § Atuação em rede
 § Inovação
 § Responsabilidade social

Processo gerencial:
 § Promoção de ações 

voluntárias para o 
desenvolvimento 
sustentável

Palavras-chave:
 § Sustentabilidade
 § Responsabilidade social
 § Gestão de resíduos

Informações da cooperativa

Razão social
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda.

Sigla
Castrolanda

Data da constituição
13 de outubro de 1951  

Ramo do cooperativismo
Agropecuário

CNPJ
76.108.349/001-03

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de cooperados
852

Número de colaboradores
2.592

Endereço
Praça dos Imigrantes,03, Colônia Castrolanda, Castro - 
PR

Site
www.castrolanda.coop.br

Contato
Patricia
Supervisora de Meio Ambiente
(42) 3234-8164
patricia@castrolanda.coop.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática

O descarte inadequado de resíduos no município de 
Castro - PR, falta de locais apropriados para o des-
carte de resíduos para munícipes (produtores rurais 
e bairro Castrolanda). O lixo em sua maioria ainda 
é lançado a céu aberto e se tornou um dos gran-
des problemas das cidades, como a falta de locais 
para aterros, diminuição de vida útil dos existentes, 
poluição visual, problemas de saúde, contaminação 
de aquífero freático, rios, mar, proliferação de pra-
gas, entre outros.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia
A grande geração de resíduos no município, na atua-
lidade, tem se mostrado o grande gargalo na gestão 
tanto pública quanto privada, e a grande dificuldade 
da comunidade em poder fazer descarte correto de 
resíduos gerados levaram a área ambiental da Cas-

trolanda a buscar alternativas, pois não havia locais 
para descarte e nem coleta de resíduos nas áreas 
rurais onde os cooperados exercem suas atividades, 
bem como não existia nenhum trabalho de educação 
e conscientização no que tange ao descarte de mó-
veis, resíduos de construção civil, resíduos de podas 
de jardim, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e nem 
um local de apoio para descarte desses resíduos.

Tal problema foi amplamente debatido em reuniões 
do Conselho Municipal de Meio Ambiente, do qual 
a área ambiental da Castrolanda é membro desde a 
fundação, e a necessidade de facilitar a gestão dos 
resíduos e implantação de postos de entrega seria 
oportuna ante a dificuldade em atender todo o muni-
cípio pela coleta normal.

A partir desse interesse, mencionado em reuniões de 
Conselho Municipal de Meio Ambiente do município, 
a Castrolanda, em atenção à Política Nacional do 
Governo Federal, que sancionou a Lei de Resíduos 
Sólidos e instituiu a Nova Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, na qual a responsabilidade se 
torna compartilhada entre a sociedade, as empresas, 
os governos estaduais, a União e as prefeituras no 
manejo apropriado de resíduos, buscou a Secretaria 
de Obras e se propôs a construir um local, com 
o objetivo de conscientizar os munícipes sobre a 
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importância da segregação correta e de diminuir a 
quantidade de lixo descartado em locais públicos, 
terrenos baldios e córregos.

Além disso, o local seria mais uma alternativa 
para a realização do recolhimento de materiais 
urbanos recicláveis e reutilizáveis, evitando, assim, 
o desperdício de materiais recicláveis que são fonte 
de renda para a Associação de Catadoras de Castro, 
bem como a proliferação de doenças, enchentes e de 
animais que são atraídos pelo acúmulo de lixo.

Assim nasceu o Ecoponto Castrolanda, que é 
adequado para receber os materiais de coleta seletiva 
como: plástico, papel, vidro e metal, bem como 
pequenas quantidades de entulho, móveis usados 
ou velhos, podas de árvores, eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos e utensílios em geral, que não 
possuam mais serventia para aquele usuário.

Todos os resíduos recolhidos depois de triados são 

Orçamentos e 
cronograma de 

implantação

Projeto 
finalizado 

Tratativa 
Castrolanda 
e Município 
referente 

definição do 
regime de 

funcionento  
e controle

Definição 
funcionamento 

inicial 

InauguraçãoProposta 
Município

Aceite Reunião diretoria, 
associação de 

moradores Cooperados 
para definição de 

Projeto: * local, 
modelo de fácil 

implantação, realocável 
e construido com 

materiais reutilizaveis e 
reciclados 

encaminhados a diferentes recicladoras da prefei-
tura. Os resíduos de construção são reutilizados 
para aterros pelo setor de gestão de obras no mu-
nicípio e também podem ser encaminhados para 
usinas especializadas na produção de agregados 
reciclados (material utilizado na produção de diver-
sos pré-moldados). 

Os materiais recicláveis são enviados para a 
Associação de Catadoras de Castro, gerando empregos 
e renda para várias mulheres. Eletrodomésticos e 
eletroeletrônicos, quando em condições de uso, são 
doados para entidades sociais, e os materiais que não 
podem ser aproveitados são mandados para o aterro 
sanitário municipal.

Esse tipo de projeto exigiu esforço enorme da coope-
rativa, pois tratativas com entes públicos nem sem-
pre são rápidas, a burocracia atrasa e certo empenho 
foi dispendido para dar início a sua operação.

*Projeto: construção de um local com 150 m², provido de cerca, depósito de eletroeletrônicos e barracão com chapas 
reaproveitáveis, coberto com telhado oriundo de reciclagem de embalagens tetrapak, com capacidade de alocação de 
sete containers com até 6m³ cada, disponibilizando assim um local para receber resíduos de entulho de obras, móveis 
usados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, latas de tinta vazias, poda de jardim e recicláveis. 

Fluxo de Implantação
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Chegada 
cooperado 

ou munícipe, 
recepcionado 
colaborador 

município

Colaborador faz 
aferição da quantidade 

e tipo de resíduo/ e 
se é aquele tipo de 

resíduo é passível ou 
não de ser descartado 

no Ecoponto*

Resíduo aceito -  
o colaborador do município faz 
anotação da ficha de controle 

de nome, placa do veículo e 
quantidade, e o cooperado ou 
munícipe faz o descarte nas 

caçambas identifiadas

Caçambas cheias e/ou 
completas, o colaborador 

entra em contato com 
a Secretaria de Obras 

para retirar e levar até os 
recicladores

Cumpre destacar que, no local, somente podem 
ser recebidos os resíduos elencados acima, resíduo 
comum deve ser levado a aterro municipal, e com 
característica perigosa (ex: embalagem agroquímica) 
deve ser destinado a aterro classe I.

Para melhorar a gestão de resíduos, a Castrolanda 
conta com ações de educação ambiental, difundidas 
por sua área de meio ambiente: informativos publicados 
no jornal, treinamentos, mídias sociais e rádio.

Responsabilidades: 
Trata-se de um modelo de gestão compartilhada 
entre a Área Ambiental da Castrolanda, a Associação 
de Moradores e o município (Secretaria de Obras – 
Associação de Catadoras de Castro).

Controle: 
Planilha de controle e registro de entrada de resíduos. 

Proatividade: 
A implantação do Ecoponto Castrolanda gera nos co-
laboradores e cooperados maior senso de cidadania, 
consciência ambiental, sendo que os cooperados, por 
se tratar de gestão compartilhada, apoiam a ação e fis-
calizam os resíduos deixados no local, a fim de evitar 
desvio de finalidade e segurança, para que não haja 
furto. Da mesma forma, participam ativamente junto à 
área ambiental, com sugestões e informações quanto 
à gestão do Ecoponto.

Aplicação

 �Abrangência
Castro, bairro Castrolanda, onde vivem aproxima-
damente 3.000 pessoas, e entorno (zona rural).

 � Periodicidade
Duas vezes por semana.

 � Início da prática 
2016

Aprendizado
Melhoria
Tal prática oportunizou à Castrolanda, à Associação de 
Moradores e aos colaboradores, maior engajamento, 
contribuindo, assim, para o empoderamento da comu-
nidade rural e da associação dos moradores no sentido 
de uma melhor qualidade de vida, conscientização so-
bre gestão ambientalmente correta de resíduos. Bus-
camos, portanto, um maior comprometimento para 
redução, reutilização e descarte adequado, em que a 
participação social caminha junto com o ente público 
e todos se tornam instrumentos educativos. 

Fluxo de Operação
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Integração com outras práticas
A prática se relaciona à missão e à visão da coopera-
tiva, bem como com as estratégias internas ambien-
tais, tais como: programas socioambientais de apoio 
à regularidade ambiental de cooperados, coleta sele-
tiva, educação ambiental e a Política do Sistema de 
Gestão Integrado da Castrolanda, no qual a área am-
biental está inserida.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática está alinhada ao princípio do Interesse pela 
comunidade, pois o Ecoponto Castrolanda evidencia o 
interesse e demonstração das ações que a cooperativa 
realiza e pode realizar para contribuir com a geração 
de renda, de conhecimento e de oportunidades nas 
comunidades em que está inserida, fortalecendo o 
desenvolvimento socioambiental sustentável.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos
Redução de impacto ambiental - desde o início do 
funcionamento do Ecoponto, partiu-se de zero para 
300 m3/ mês, assim divididos:

 § Podas de jardim: 50 %

 § Resíduos recicláveis: 30%

 § Resíduos de construção civil: 18%

 § Resíduos eletroeletrônicos: 2%

Resultados qualitativos
Melhoria na imagem da empresa junto às partes interes-
sadas, melhoria no desempenho ambiental, sustentabili-
dade ambiental e qualidade de vida dos colaboradores, 
moradores da Colônia Castrolanda e municipalidade.
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Sicoob São Miguel          
Gibi Sicoobito

Critério:
 § Sociedade

Fundamento(s):
 § Responsabilidade social
 § Pensamento sistêmico

Processo gerencial:
 § Realização de ações ou projetos 

sociais pela cooperativa

Palavras-chave:
 § Educação cooperativa
 § Perenidade
 § Comunidade

Informações da cooperativa

Razão social
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Associados São Miguel do Oeste Sicoob São Miguel SC

Sigla
Sicoob São Miguel SC

Data da constituição
25 de julho de 1989

Ramo do cooperativismo
Crédito

CNPJ
81.607.046/0001-75

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de cooperados
61.840

Número de colaboradores
307

Endereço
Rua Almirante Barroso, 888, Centro, São Miguel do 
Oeste/SC

Site
www.sicoobsmo.com.br

Contato
Blásio Spaniol
Gerente de Comunicação e Marketing
(49) 3631 3800
sicoobsmo@sicoobsmo.com.br
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Diagnóstico
O Sicoob São Miguel sempre manteve programas 
de apoio em escolas e outras organizações na 
comunidade. A cooperativa percebeu que as escolas 
necessitavam de material de apoio para discutir temas 
transversais com cunho educativo. Em 2010, quando 
o projeto iniciou, ele foi apresentado para secretarias 
de educação, agências de desenvolvimento regional, 
gestores de todas as escolas, em um café colonial 
para todos os profissionais da educação, em cada 
município da área de atuação. No café, foi realizada 
palestra com o presidente da cooperativa, para 
falar sobre o cooperativismo, o Sicoob São Miguel e 
apresentar o projeto do Gibi Sicoobito. Ao apresentar a 
ideia da revista em quadrinhos, educadores e gestores 
a acolheram com muita receptividade.

Descrição da prática

ENFOQUE

Metodologia:
A cooperação é uma questão fundamental para o de-
senvolvimento da sociedade, e esse é o tema principal 
do Gibi Sicoobito, uma ferramenta de comunicação e 
educação cooperativa, que aborda diversos temas e 
valores, possibilitando a reflexão para a formação da 
cidadania, pautada nos princípios cooperativos.

Para a definição do tema que será apresentado no 
próximo ano, os profissionais responsáveis pelo pro-
jeto coletam informações, depoimentos, observações, 
comentários, ponderações e relatos de experiências, 
durante as visitas nas escolas para entrega dos gibis e 
em conversas com gestores, professores, alunos, em 
reuniões e visitas com associados da cooperativa. A 
partir desse feedback, procura-se construir o pré-ro-
teiro da próxima história.

O pré-roteiro pronto, elaborado pela equipe de Co-
municação e Marketing do Sicoob São Miguel, é en-
caminhado para a agência parceira para elaboração 

do gibi. O roteirista desenvolve o roteiro e envia para 
a cooperativa realizar ajustes, correções e adequa-
ções. Após a versão final do roteiro ser aprovada pelos 
responsáveis, ele retorna para a agência e começa 
a ser desenhado, e, na sequência, são realizados os 
procedimentos de coloração, edição e diagramação. 
Na própria agência, é impressa a boneca (páginas 
impressas e encaixadas na ordem correta e posição, 
simulando a versão final do gibi), que é enviado à co-
operativa para revisão. Feitas as devidas correções e 
aprovada a versão final por parte da cooperativa, o 
arquivo é finalizado e enviado para impressão em grá-
fica associada à cooperativa. A figura 1 apresenta o 
passo a passo de elaboração do gibi Sicoobito.

Como o fluxo para a criação do gibi é bastante 
detalhado e exige grande foco para cumprir com 
seu objetivo e estar adequado ao público, temática 
e princípios, sua concepção começa a partir do 
momento da entrega dos gibis da edição anterior nas 
escolas, normalmente entre maio e julho de cada 
ano. Já o processo de criação se inicia em setembro, 
seguindo as etapas passo a passo, com prazo para 
conclusão até março do ano seguinte. A impressão em 
gráfica é efetuada em abril. A cooperativa recebe todo 
o material impresso em maio, dando início, a partir de 
então, à organização e logística para distribuição.
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Com o apoio dos gerentes das agências nos munícipios 
de atuação da cooperativa, é efetuado um levanta-
mento do número de escolas e número de alunos, res-
pectivamente. Essas informações são encaminhadas 
para o setor de Comunicação e Marketing, que, por 
sua vez, realiza a entrega das revistas nas quantidades 
devidas na sede de cada município.

Com o apoio dos gerentes regionais e funcionários de 
cada unidade, é estabelecido roteiro de entrega, e 
uma equipe visita as escolas para distribuir as revis-
tas. O material é apresentado aos gestores, profes-
sores e, em visita às salas de aulas, entregue para 
as crianças. A equipe de Comunicação e Marketing 
acompanha inúmeras visitas, para interagir e obser-
var o resultado desse trabalho.

O propósito do Gibi Sicoobito é atingir crianças de 6 
a 12 anos. Em 2016, foi expandido para pré-adoles-
centes de 13 anos, por solicitação das escolas e dos 
próprios alunos. A história (estilo aventura) trata de um 
tema específico, com personagens, e, implicitamente, 
valores para a formação, para a cidadania, com a co-

operação como pano de fundo em todas as histórias. 
Dessa maneira, os professores, com a leitura do gibi, 
passam a discutir esses valores, um resgate do conte-
údo e a socialização disso. Os profissionais da área de 
Comunicação e Marketing, em diálogo com as crian-
ças em sala de aula, procuram memorizar a história, 
que as crianças passam a contar. Nisso está uma ri-
queza espetacular, pois é o momento para observar o 
real valor do projeto e sua contribuição para a pere-
nidade da cooperativa, construindo bases sólidas de 
pessoas com espírito de cooperação.

Responsabilidades: 
Setor de Comunicação e Marketing.

Controle:
O controle da prática é feito por meio de acompanha-
mento de indicadores, disponibilizados no painel BSC: 
alunos e escolas, investimento, quantidade de exem-
plares reproduzidos e distribuídos. Essas informações 
são alimentadas também com relatórios de entrega de 
cada gerente das unidades de atendimento, conten-
do município, nome da escola e número de alunos e 
exemplares entregues.

Proatividade: 
O tema de cada ano é escolhido a partir da coleta de 
informações em conversas com gestores, professores, 
alunos e em reuniões e visitas com associados da co-
operativa. Essa proximidade resulta na escolha de te-
mas relevantes para o contexto escolar, o que é deter-
minante para o sucesso do gibi.

Com o projeto do gibi, a cooperativa ampliou a visibili-
dade e passou a se comunicar e interagir com um pú-
blico bem distinto, possíveis futuros associados, além 
de chegar às famílias associadas, mantendo vivo um 
ciclo de relações com a comunidade. Essa prática se 
tornou uma oportunidade para os gestores da coope-
rativa ampliarem a relação de negócios, por meio dos 
profissionais da educação. Outra situação a ser obser-
vada é que esses profissionais são formadores de opi-
nião na sua comunidade, e o relacionamento saudável 
com eles oportuniza grande visibilidade.
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Aplicação

 �Abrangência
A distribuição do gibi Sicoobito é realizada em to-
das as escolas públicas e particulares da área de 
atuação do Sicoob São Miguel, entregue preferen-
cialmente para alunos de 06 a 13 anos. O gibi é dis-
tribuído em Santa Catarina, nos municípios de São 
Miguel do Oeste, Anchieta, Apiúna, Ascurra, Ban-
deirante, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Gua-
raciaba, Guarujá do Sul, Indaial, Joinville, Palma 
Sola, Paraíso, Princesa, Romelândia e São José do 
Cedro. Já no estado do Paraná, atende a crianças 
em Barracão, Bom Jesus do Sul, Flor da Serra do 
Sul, Manfrinópolis e Salgado Filho.

 � Periodicidade
Anual.

 � Início da prática 
2010

Aprendizado
Melhoria

A cada ano, a cooperativa repete a ação e também 
se renova essa conexão com as crianças e educado-
res. A interação é de uma riqueza impressionante, a 
espontaneidade, a energia das crianças, suas obser-
vações, sugestões, seus pedidos, pequenos detalhes 
que, por ora, parecem inocentes, mas que chamam a 
atenção e trazem revelações significantes e surpresas. 
Melhora-se a cada ano esse contato, essa troca, essa 
observação, analisa-se tudo e, por vezes, considera-se 
importante retornar a alguma escola para falar sobre 
alguma observação.

Em 2013, para difundir ainda mais o gibi, a cooperativa 
passou a disponibilizar todas as histórias no site institu-
cional, permitindo que outros públicos tenham acesso, 
além das pessoas que recebem a versão impressa.

Em 2015, a cooperativa passou a entregar para todos 
os funcionários, diretoria, conselheiros e delegados 
exemplares do gibi, para que os mesmos se apropriem 
do conteúdo que está sendo discutido na comunidade 
e tenham condições de contribuir com sugestões.

Integração com outras 
práticas
A prática é coerente com os direcionamentos estra-
tégicos da cooperativa, sua missão, visão, valores e 
princípios cooperativos. O processo de elaboração e 
desenvolvimento da prática envolve diretamente os 
setores de Comunicação e Marketing, Contabilidade, 
Administrativo, Diretoria, agência terceirizada, secre-
tarias de educação, agências de desenvolvimento re-
gional e escolas. Também há cooperação de líderes e 
funcionários nas etapas de distribuição.
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Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática está alinhada aos princípios cooperativistas 
da Educação, formação e informação e do Interesse 
pela comunidade.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos
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Resultados qualitativos
O gibi Sicoobito tem grande relevância na difusão do 
cooperativismo, de noções de economia, na iniciação 
e no desenvolvimento a leitura e da consciência lúdica.

Para as escolas, é uma ferramenta que proporciona o 
debate e a discussão de temas que afetam a educação, 
sendo usada de diversas formas, com alunos ainda 
não alfabetizados na hora de leitura ou contação de 
histórias, com os alunos maiores que levam o material 
para ler, e, depois, o material é definitivamente 
entregue aos alunos do público-alvo, de 6 a 13 anos.

São milhares de revistas entregues e que já conquis-
taram o reconhecimento da comunidade e do sistema 
cooperativo. Professores e alunos contribuem com os 
novos temas a serem trabalhados e, ansiosamente, a 
escola toda aguarda a entrega do gibi. No sistema co-
operativo, outras cooperativas têm reproduzido o gibi 
e levado o mesmo conteúdo para as comunidades de 
sua área de atuação.

Em 2014, o Sicoob São Miguel recebeu o Prêmio 
Concred Verde, durante a 10ª edição do Congresso 
Brasileiro de Cooperativismo de Crédito (Concred), em 
Manaus-AM, com o projeto “Sicoobito nas Escolas”, na 
categoria projeto que “Melhor Coopera como FRUTO”.

E também o Prêmio Ser Humano – SC 2014, na 
categoria Trabalhos Projetos Socioambientais com o 
trabalho: Educação cooperativa nas escolas através 
do gibi Sicoobito.
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Sicredi Celeiro MT           
Programa Sicredi na Comunidade

Critério:
 § Sociedade

Fundamento(s):
 § Responsabilidade social
 § Valorização das pessoas e da cultura
 § Olhar para o futuro

Processo gerencial:
 § Realização de ações e projetos sociais

Palavras-chave:
 § Responsabilidade socioambiental
 § Desenvolvimento social
 § Sustentabilidade
 § Parceria
 § Cooperação

Informações da cooperativa

Razão social
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT

Sigla
Sicredi Celeiro do MT

Data da constituição
10 de fevereiro de 1990  

Ramo do cooperativismo
Crédito

CNPJ
26.555.235/0001-33

Categoria
(x) 1º Grau - Singular 

Número de cooperados
35.507 (junho/2016)

Número de colaboradores
259 (julho/2016)

Endereço
Avenida Natalino João Brescansin, 124, Centro, Sorriso/
MT

Site
em construção

Contato
Josemara Bergmann
Assessora de Comunicação e Marketing 
(66)3545.5250 / 9985.6240
josemara_bergmann@sicredi.com.br
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qualidade de vida das pessoas, equilibrando resultados 
financeiros com o desenvolvimento das comunidades.

Por meio do programa, são contemplados anualmente 
projetos desenvolvidos nos municípios de Sorriso, Sinop, 
Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratã, União do Sul, Cláudia e 
Santa Carmem, além dos distritos de Boa Esperança 
e Primavera e no Parque Água Limpa. As entidades 
beneficiadas devem obrigatoriamente atuar sem fins 
lucrativos e não estarem ligadas a poderes públicos, bem 
como ter CNPJ devidamente constituído. O programa 
atende anualmente a dezenas de entidades e já beneficiou 
milhares de pessoas, direta e indiretamente.

A cooperativa, a cada ano, após seu processo assem-
blear, no qual aprova com seus associados a destinação 
dos recursos, abre as inscrições para que entidades que 
atendam a alguns requisitos possam apresentar seus pro-
jetos. Após encerrado esse prazo, o Comitê Local* faz a 
análise das iniciativas que devem atender aos seguintes 
requisitos: ser entidade sem fins lucrativos, não ligadas a 
poderes públicos, devidamente constituídas, ter sede em 
um dos municípios da área da cooperativa e ter um ou 
mais projetos relacionados às áreas social, cultural, edu-
cacional, ambiental ou esportiva. Os projetos analisados 
pelo Comitê Local são enviados em prazo determinado ao 
Comitê Gestor, para análise e aprovação.

Diagnóstico

Motivos que levaram a adoção da prática
Em seus 26 anos de história, a Sicredi Celeiro do MT 
demonstrou seu compromisso com a sociedade atra-
vés do apoio a iniciativas sociais, esportivas, ambien-
tais, culturais e educacionais. Em 2005, a cooperati-
va observou que era possível ir além e percebeu que 
muitas entidades sem fins lucrativos constituídas em 
sua área de atuação tinham propostas de ações em 
responsabilidade social, mas precisavam de apoio e 
parceria para a execução de seus projetos. Além dis-
so, ciente de seu papel na sociedade, com base em 
sua missão, visão e valores, atendia ao seu compro-
misso de gerar o desenvolvimento das comunidades, 
por meio de iniciativas que passaram a reforçar o 
crescimento sustentável e a valorização das pessoas. 
O programa, desde então, incentivou ainda mais a re-
alização de projetos que promovem o bem-estar e a 
qualidade de vida da sociedade.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia: 
O Programa Sicredi na Comunidade, que em 2016 tem 
como slogan “Há 11 Anos, a cooperação transforma 
vidas”, foi criado em 2005 pela Sicredi Celeiro do Mato 
Grosso e totaliza a destinação de R$ 2 milhões investidos 
em projetos sociais, ambientais, educativos, culturais e/
ou esportivos, em 11 anos. 

A iniciativa busca anualmente reforçar o compromisso da 
cooperativa com o desenvolvimento social e reitera sua 
preocupação com as comunidades e um mundo mais 
sustentável, ao gerar resultado econômico, ao mesmo 
tempo em que protege o meio ambiente e melhora a 

*Comitê Local: este comitê é formado pelo gerente de unidade, gerente administrativo financeiro e conselheiros locais de 
administração e fiscal. Nesse comitê, é opcional o convite para participação de um ou mais coordenadores de núcleos. O comitê 
é responsável pela avaliação e pelo encaminhamento dos projetos para avaliação do Comitê Gestor.  
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A cada edição, as seguintes etapas são realizadas:

 § Divulgação às entidades;   

 § Prazo para inscrição pelas entidades;

 § Análise e seleção dos projetos pelo Comitê Local; 

 § Encaminhamento dos projetos ao Comitê Gestor;**

 § Análise dos projetos pelo Comitê Gestor;

 § Divulgação do resultado;  

 § Entrega simbólica do benefício em reuniões com 
associados;

 § Pagamentos dos projetos as entidades;

 § Comprovação de aplicação dos recursos em relató-
rio à Diretoria;

 § Divulgação dos projetos. 

Responsabilidades: 
Diretoria Executiva.

Controle:
Para assegurar que os objetivos e o cronograma sejam 
atendidos, bem como os projetos realizados conforme 
apresentação, a cooperativa analisa a entidade, sua 
atuação na sociedade e exige a comprovação de des-
tinação de recursos a cada edição do programa. Além 
disso, periodicamente, através da atuação dos envolvi-
dos nos comitês locais e Comitê Gestor, realiza visitas 
às entidades beneficiadas.

Proatividade: 
A prática contribui para que novos projetos sejam de-
senvolvidos em busca de melhorias em diversas áreas 
da sociedade e que outros tenham sequência. Atende 
às necessidades de muitas entidades que desenvol-
vem atividades essenciais em muitas comunidades, 
iniciativas comprometidas com os valores humanos e 
ações que fazem a diferença na vida de crianças, jo-
vens, adultos e idosos. 

Aplicação

 �Abrangência
Área de atuação da Sicredi Celeiro do MT: Municípios 
de Sorriso, Sinop, Feliz Natal, Vera, Nova Ubiratã, 
União do Sul, Cláudia e Santa Carmem. Distritos de 
Boa Esperança, Primavera e Parque Água Limpa.

 � Periodicidade
Anual.

 � Início da prática 
2005.

Aprendizado
Melhoria

O programa recebeu, em 2010, sua logomarca, para uti-
lização na divulgação dos projetos às entidades . Desde 
2013, foi estipulado um valor mínimo por projeto de R$ 
4 mil, incentivando as entidades para o desenvolvimen-
to de ações que representem mudanças significativas e/
ou importantes para as comunidades beneficiadas. Em 
2013, além do programa passar a contar com um cro-
nograma de ação (descrito em Metodologia), também 
foram criados os comitês locais e o Comitê Gestor, bem 
como definidos seus integrantes, qualificando o recebi-
mento, análise e aprovação dos projetos.

Integração com outras práticas
O programa Sicredi na Comunidade está totalmente 
integrado à missão, à visão e aos valores do Sicredi 
e atende ao seu compromisso permanente com a 
responsabilidade social. Nesse contexto, a prática se 
integra à gestão da cooperativa por meio de:

**Comitê Gestor: este comitê é formado pelos Dirigentes da Cooperativa (Presidente e/ou Vice-presidente), Diretoria Executiva, 
Assessora de Comunicação e Marketing e Assessor de Programas Sociais. É responsável pela decisão final de escolha dos 
projetos, bem como pelo tratamento e direcionamento de exceções e definições, conforme requisitos definidos pelo Programa.
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 § Inter-relacionamento: a prática impacta direta-
mente na qualidade dos serviços prestados nas 
entidades beneficiadas, como também estimula 
que colaboradores e associados estejam envolvi-
dos e conheçam iniciativas em prol de uma socie-
dades mais justa, humana e solidária. 

 § Cooperação: é visível a integração à iniciativa dos 
colaboradores, dos associados e da comunidade, 
que valorizam os compromissos e os objetivos do 
programa, baseados em um modelo de negócios 
que se organiza a partir de um propósito coopera-
tivo e sustentável. 

 § Coerência: o programa está alinhado aos valores 
do cooperativismo e ao planejamento estratégico 
do Sicredi, que, entre as aspirações estratégicas, 
destaca a atuação no desenvolvimento das comu-
nidades locais e regionais.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A iniciativa está totalmente relacionada com o princípio 
do cooperativismo Interesse pela comunidade. Nes-
se sentido, é importante ressaltar que o interesse pela 
comunidade e a preocupação com a mesma exigem o 
apoio a projetos e soluções, que sejam sustentáveis tan-
to do ponto de vista econômico (para a perpetuidade do 
próprio empreendimento), como sob a ótica social e am-
biental. O princípio se associa diretamente ao valor da res-
ponsabilidade socioambiental.

Resultados alcançados com  
a aplicação da prática
Resultados quantitativos: milhares de pessoas já 
foram atendidas através dos inúmeros projetos 
selecionados. Quatrocentos e noventa e seis projetos 
de diferentes áreas receberam os recursos para o 
desenvolvimento de iniciativas que contribuíram com 
o desenvolvimento de ações, nos oito municípios da 
área de atuação da cooperativa.

Há 11 anos, a cooperação transforma vidas.
Recursos destinados e entidades

R$ 100 mil destinados a 
35 entidades

R$ 120 mil destinados a 
56 entidades

R$ 200 mil destinados a 
42 entidades

R$ 120 mil destinados a 
48 entidades

R$ 150 mil destinados a 
36 entidades

R$ 250 mil destinados a 
43 entidades

R$ 120 mil destinados a 
48 entidades

R$ 150 mil destinados a 
46 entidades

R$ 250 mil destinados a 
34 entidades

R$ 300 mil 
(o cronograma de 2016 
segue no momento para 
análise do Comitê Gestor) 

R$ 120 mil destinados a 
57 entidades

R$ 200 mil destinados a 
51 entidades
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Resultados qualitativos
O desenvolvimento das ações pelas entidades com 
o apoio do Sicredi tem contribuído há 11 anos para 
o bem-estar das comunidades beneficiadas. O com-
promisso com esse programa está diretamente asso-
ciado ao valor da responsabilidade socioambiental e 
demonstra claramente a preocupação da cooperativa 
com a sociedade regional. 

Confira a seguir o que pensa sobre esse programa a dire-
tora de uma das entidades atendidas e parte dos depoi-
mentos dos assessores da cooperativa na apresentação 
das práticas em Brasília:

programa Sicredi Na Comunidade, um exemplo 
deles é o projeto Cozinha Pedagógica, que 
foi incorporado às ações pedagógicas da 
instituição e que tem por objetivo desenvolver 
a autonomia pessoal dos nossos alunos. Sendo 
assim, o programa Sicredi na Comunidade 
contribui diretamente para a inserção social, o 
desenvolvimento social e a formação cidadã da 
pessoa com deficiência.”,  
Flávia Castro Fonseca, Diretora da Apae de Feliz Natal 

“O programa Sicredi na Comunidade nos ensina 
e nos mostra que pequenas ações podem ter 
um significado imenso e fazer toda a diferença 
quando bem direcionado. Em toda a história, 
acompanhamos a realização de sonhos, as 
alegrias e o atendimento às necessidades de 
pessoas diferentes e em diferentes lugares. 
Quando falamos em realização de sonhos, 
lembramos de histórias como a de um menino 
de Sorriso que sonhava em aprender violão, 
de uma menina de Santa Carmem que queria 
saber mais sobre música, de sonhos como o de 
uma comunidade que hoje tem uma biblioteca 
em plena praça central em Cláudia, de meninos 
e meninas que trocaram os chinelos pelas 
chuteiras para jogar futebol. Nos contagia a 
alegria de cada projeto colocado em prática. 
Quando lembramos das necessidades, nos 
vêm a mente histórias como a de mulheres 
que receberam o primeiro e talvez o único 
enxoval do seu bebê, de uma entidade por meio 
do programa. Os resultados desse programa 
são incríveis, se pensarmos no quanto o pão 
fabricado pela máquina doada pelo Programa 
fez a diferença para muitas famílias em uma 
das localidades e do quanto cada iniciativa 
atende às expectativas das comunidades de 
toda a nossa área de atuação. O brilho no olhar 
de quem recebe é a resposta que precisamos 

O programa Sicredi na Comunidade 
encanta anualmente cada pessoa 

atendida e representa para nossa entidade 
o carinho, a responsabilidade e a dedicação 
da cooperativa com nossas crianças e 
adolescentes. Em cada espaço da Mãezinha 
do Céu, tem um pouco desse programa, seja na 
estrutura, na biblioteca, na sala de artesanato 
ou de música”,  
Marlene Holsbach, diretora da Associação Mãezinha do Céu, 

que atende 120 crianças em um bairro carente de Sorriso. 

“Desenvolvendo o poder da cooperação e 
cidadania em todos aqueles que entendem 
e escolhem viver de maneira mais humana, 
solidária e cooperativa. É dessa forma que 
podemos defino o programa Sicredi na 
Comunidade. A Escola de Educação Especial 
Feliz Viver – Apae de Feliz Natal encontrou 
no programa Sicredi na Comunidade uma 
parceria para o desenvolvimento de projetos 
e ações de inclusão, valorização, autonomia e 
aperfeiçoamento das pessoas com deficiência. 
Há três anos, nossa instituição elabora e 
desenvolve projetos com o apoio direto do 
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para fazer cada vez mais por nossas 
comunidades e colocar na agenda uma pauta 
chamada responsabilidade socioambiental”, 

Josemara Bergmann, Assessora de Comunicação e 

Marketing da Sicredi Celeiro do MT, durante a apresentação 

do Programa na OCB, em Brasília.

“O programa Sicredi na Comunidade pode 
ser visualizado a partir da analogia do Padre 
Theodor Amstad, que foi o precursor do 
cooperativismo de Crédito no Brasil, a partir 
de 1902, quando chegou ao Rio Grande do Sul, 
assumindo a Paróquia de São Sebastião do 
Caí, que integrava vários municípios. Em sua 
peregrinação em lombo de mula, tinha seu 
bondoso olhar voltado para as comunidades, 
onde os agricultores eram explorados a 
partir dos baixos preços pagos aos produtos 
agrícolas. Com o olhar atento e preocupado 
com essas pessoas, o Padre os incentivava a 
fundar associações e cooperativas e, além do 
sacerdócio, manifestava diversas iniciativas de 
cunho apostólico e social. Com esse olhar, é que 
programa Sicredi na Comunidade se desenvolve, 
ou seja, para entidades sociais que atuam na 
região, com seu olhar voltado para as pessoas 
que necessitam não só de contribuições 
financeiras, mas também de envolvimento, 
de abraço e apoio, o que é fundamental para 
a vida. Essas pessoas precisam das mãos e 
dos olhares de cooperativas como as nossas. 
Suas vidas não podem passar pelas nossas 
de forma indiferente. Nossas comunidades 
e toda a sociedade precisam do nosso 
comprometimento e da nossa atenção.

Valter Reis, Assessor de Programas 
Sociais, durante a apresentação do 
Programa na OCB, em Brasília.
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Unimed Chapecó            
Programa de Gerenciamento dos 
Resíduos para os Cooperados

Critério:
 § Sociedade

Fundamento(s):
 § Responsabilidade social
 § Pensamento sistêmico
 § Atuação em rede

Processo gerencial:
 § Promoção de ações voluntárias 

para o desenvolvimento 
sustentável

Palavras-chave:
 § PGRSS
 § Resíduos
 § PGRSS cooperados

Informações da cooperativa

Razão social
Unimed Chapecó – Cooperativa de Trabalho Médico da 
Região Oeste Catarinense

Sigla
Unimed Chapecó

Data da constituição
20 de fevereiro de 1992 

Ramo do cooperativismo
Saúde 

CNPJ
85.283.299/0001-91

Categoria
(x) 1º Grau - Singular  

Número de cooperados
266

Número de colaboradores
864

Endereço
Av. Porto Alegre, 132 D, centro, Chapecó/SC

Site
www.unimedchapeco.com.br

Contato
Naiara Olga Lusa
Bióloga
(49) 3361-1892
naiara@unimedchapeco.com.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
O programa iniciou visando a um processo de gestão 
de resíduos mais eficaz. Realizar o gerenciamento dos 
resíduos dos consultórios e clínicas dos cooperados da 
Unimed e dar um suporte técnico foram as maneiras 
que a Unimed encontrou para instigar os cooperados 
para o manejo correto dos resíduos, garantindo segu-
rança em todo o processo, desde a segregação até a 
disposição final.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia: 
A Unimed Chapecó subsidia profissional técnico qua-
lificado para elaboração do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS das clíni-
cas e consultórios dos médicos cooperados e contra-
to com empresa licenciada para a coleta, transporte, 
tratamento e destinação final dos resíduos perigosos 

(infectantes, químicos e perfurocortantes) gerados 
nesses estabelecimentos.

A adesão ao programa é voluntária, sendo que cada 
médico admitido na cooperativa recebe uma circular 
informando sobre o programa, com um termo de ade-
são a ser preenchido. A responsável técnica contra-
tada pela Unimed Chapecó realiza visitas periódicas 
nos estabelecimentos dos cooperados, para atualizar 
PGRSS da organização, verificar o manejo interno dos 
resíduos e repassar orientações necessárias com re-
lação às boas práticas e legislações vigentes sobre ar-
mazenamento e separação dos resíduos de saúde.

A visita técnica é pré-agendada, e o roteiro segue as 
informações necessárias para a elaboração do PGRSS: 
dados cadastrais (razão social, CNPJ, e-mail, horário 
de funcionamento, responsável técnico, corpo técni-
co, número de funcionários e atendimentos por dia), 
informações sobre controle de pragas e água de abas-
tecimento do estabelecimento, dados sobre a geração, 
segregação e descarte dos resíduos gerados (classifi-
cação dos resíduos gerados, tipos de lixeiras utilizadas, 
cor dos sacos de lixo, local de armazenamento interno 
e empresas de coleta externa).

A empresa contratada realiza a coleta dos resíduos 

NQS / NSA

Naiara Olga Lusa

NAIARA

Clínica OMP

Empresa XL

Empresa XL
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infectantes, químicos e perfurocortantes diretamen-
te nas clínicas e consultórios dos médicos que fazem 
parte do programa da Unimed Chapecó. Esses resí-
duos são transportados até a estação de tratamento e 
destinação final da própria empresa, onde passam por 
autoclave ou incineração (dependendo de sua classifi-
cação) e, posteriormente, são destinados para o aterro 
sanitário. Todo o fluxo realizado pela empresa contra-
tada possui licença do órgão ambiental estadual.

A Unimed Chapecó arca com os custos desse pro-
grama, que envolve o profissional habilitado para 
elaborar o PGRSS dos consultórios ou clínicas e todo 
o processo de coleta, tratamento e destinação final 
dos resíduos infectantes, químicos e perfurocortan-
tes, como um benefício aos médicos cooperados da 
Unimed Chapecó.

Responsabilidades: 
Núcleo de Qualidade em Saúde (NQS) - Bióloga

Controle: 
Anualmente, é realizada visita técnica nos estabeleci-
mentos que fazem parte do programa, e, mensalmen-
te, acompanhamos a quantidade de resíduos perigo-
sos coletados pela empresa contratada. Neste ano, os 
envolvidos no gerenciamento de resíduos dos consul-
tórios e clínicas receberam treinamento para criarem 
seus próprios indicadores, conforme normas do Con-
sema (Conselho Estadual de Meio Ambiente).

Proatividade: 
Resíduos gerados na assistência à saúde, quando não 
tratados de forma correta, ou quando despejados em 
locais inadequados são um problema à saúde pública 
e ao meio ambiente, devido aos riscos de contamina-
ção e acidentes. Materiais químicos contaminam solo 
e água, e materiais infectantes carregam microorga-
nismos patógenos. Quando esses materiais são des-
cartados em lixeiras recicláveis, os trabalhadores das 
associações de catadores que recebem esse material 
ficam expostos ao risco; quando descartados com os 
resíduos comuns, esses materiais vão para aterros sa-
nitários sem tratamento.

É importante ressaltar que a Unimed Chapecó não tem 
responsabilidade sobre o tratamento e destinação dos 
resíduos gerados nos estabelecimentos de seus coo-
perados; porém, entende que é importante orientar e 
incentivá-los à gestão correta dos resíduos, observan-
do que a separação, tratamento e descarte inadequa-
do os expõe a riscos de multas e ações ambientais. 

Aplicação

 �Abrangência
O programa atende a consultórios e clínicas de 
médicos cooperados, de 25 municípios da área de 
abrangência da Unimed Chapecó, são eles: Águas 
de Chapecó, Águas Frias, Caxambu do Sul, Chape-
có, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Cunhataí, For-
mosa do Sul, Galvão, Guatambu, Irati, Jardinópo-
lis, Modelo, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Novo 
Horizonte, Pinhalzinho, Planalto Alegre, Quilombo, 
Santiago do Sul, São Carlos, Saudades, Serra Alta, 
Sul Brasil, União do Oeste.

 � Periodicidade
Anual.

 � Início da prática 
2003.
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Aprendizado
Melhoria
A rotina da empresa terceirizada era realizar a coleta 
de forma coletiva, a partir de apenas um local para o 
descarte dos resíduos de todos os cooperados, situa-
dos no mesmo edifício. Essa rotina estava ficando in-
sustentável, pois não havia controle da quantidade que 
cada gerador descartava. A rotina foi mudada para co-
leta individual, e, atualmente, cada cooperado possui 
um ambiente dentro do seu estabelecimento; assim, 
ao coletar o material, a empresa terceirizada pesa e 
deixa um ticket que comprova a quantidade recolhida.

Integração com outras práticas
A prática está alinhada ao negócio da Unimed Chape-
có, não há como pensar em Promoção em Saúde, sem 

Pontos com adesão ao PGRSS 
dos cooperados
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proteção ao meio ambiente. A exposição às questões 
ambientais influenciam diretamente na saúde da co-
munidade local. Essa prática reforça também a missão 
e os princípios da Unimed Chapecó, que busca perma-
nentemente a gestão sustentável.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática está alinhada ao princípio cooperativista  “In-
teresse pela comunidade”.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos

Indicador 1: Número de pontos de adesão ao Programa de Gerenciamento de Resíduos.
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Indicador 2: Quantidade de resíduos coletados (KG) nos pontos de coleta de resíduos.

Destaques:

 § Atualmente, são atendidos 129 pontos (consultó-
rios e clínicas);

 § 188 médicos cooperados na região de abrangência 
destinam corretamente seus resíduos;

 § A Unimed Chapecó garante a destinação e trata-
mento adequado de 435 kg/mês (em média) de 
resíduos perigosos da saúde;

 § De 2009 a 2016, houve aumento de 211% na ade-
são ao Programa;

Resultados qualitativos
A elaboração do PGRSS e o auxílio na gestão dos 
resíduos das clínicas e cooperados, proporcionam, 
além da minimização de riscos e proteção ao meio 
ambiente, um subsídio importante na fidelização 
dos cooperados.

Quantidade de resíduos coletados 
em cada ponto de coleta
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Coopanest           
Jornada Educativa  
“Mitos e verdades sobre anestesia”

Critério:
 § Sociedade

Fundamento(s):
 § Responsabilidade social
 § Pensamento sistêmico
 § Atuação em rede

Processo gerencial:
 § Realização de ações ou projetos 

sociais pela cooperativa

Palavras-chave:
 § Mitos
 § Fatos
 § Verdades sobre anestesia
 § Esclarecimento
 § Dúvidas
 § Proximidade com clientes
 § Empatia
 § Respeito

Informações da cooperativa

Razão social
Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Ceará 

Sigla
Coopanest-CE

Data da constituição
02 de fevereiro de 1987  

Ramo do cooperativismo
Saúde

CNPJ
11.807.245/0001-41

Categoria
1º Grau - Singular  

Número de cooperados
506

Número de colaboradores
24

Endereço
Rua João Carvalho, 800 salas 804 a 811, Fortaleza - CE

Site
www.coopanest-ce.com.br

Contato
Luiza Magalhães
Gerente de Credenciamento
(85) 3456.6000 / 99921.7411
coopanest@coopanest-ce.com.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática

A Coopanest-CE, sempre preocupada em atender ao 
princípio cooperativista “Interesse pela comunidade”, 
vem promovendo ações com esse propósito, dentro de 
uma filosofia maior de responsabilidade social. Enfatiza-
mos que essa prática é totalmente voltada para a popu-
lação, uma vez que todos os nossos clientes são todos 
pessoas jurídicas, tendo o usuário/paciente pouca ou 
nenhuma ingerência sobre a contratação dos serviços 
prestados pela Coopanest-CE.

Ao longo do tempo, verificou-se que as pessoas que se 
submetiam a procedimentos cirúrgicos e ou diagnósticos, 
em que havia a necessidade de anestesia, possuíam mui-
tos medos e crenças em mitos, a maioria por total desco-
nhecimento dessa prática e do profissional que a executa. 

Diante disso, criou-se a Jornada Educativa - “Mitos 
e verdades sobre anestesia”, cujo objetivo é levar à 
população em geral, em pontos estratégicos da cida-
de, informações relevantes sobre a anestesia, prestar 
esclarecimentos e reforço das “verdades” relativas à 
especialidade, bem como desmitificar e diminuir an-
gústias nas pessoas que poderão se submeter a uma 
anestesia, alcançando diversos segmentos da socieda-

de, mostrando e explicando o trabalho e a importância 
do anestesiologista, principalmente no que concerne à 
qualidade e segurança de seu trabalho.

Delineia-se o alcance da atuação do médico anestesista, 
dentro ou fora do centro cirúrgico, fazendo um trabalho 
de conscientização da sociedade civil sobre a aneste-
siologia enquanto especialidade médica, prestando es-
clarecimentos sobre o tema ao maior número possível 
de pessoas, educando ao desmistificar a anestesia e o 
ato anestésico, combatendo o medo do desconhecido e 
dando à população noção do alcance de atuação desses 
profissionais, para que esses sejam reconhecidos como 
profissionais que irão ajudá-lo no período transoperatório.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia
A partir da constatação que as pessoas que se sub-
metiam a procedimentos cirúrgicos e/ou diagnósticos 
possuíam muitos medos, dúvidas e angústias, por total 
desconhecimento da prática anestésica, foi idealizada 
a Jornada Educativa - “Mitos e verdades sobre aneste-
sia”, iniciando com um evento anual em praça pública, 
na cidade de Fortaleza. 
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Hoje, após várias melhorias implementadas, realizamos 
a prática três a quatro vezes no ano, preferencialmen-
te entre os meses de maio a outubro, ampliando a re-
alização para shopping center, bem como em outras 
localidades do estado do Ceará onde a Coopanest-CE 
atua, tais como as cidades de Sobral e Juazeiro do Nor-
te, abrangendo, assim, vários segmentos da sociedade. 

Para realização dessa prática, são cumpridas as se-
guintes etapas: 

 § Reunião da equipe gestora para definição de lo-
cais e datas;

 § Solicitação de utilização dos espaços, com solici-
tação de autorização de órgãos públicos ou enca-
minhamento de projeto escrito a shopping center, 
conforme o caso;

 § Recrutamento dos profissionais: médicos anestesis-
tas, médicos residentes em anestesiologia, técnicos 
de enfermagem e colaboradores da Coopanest-CE;

 § Contratação de assessorias: imprensa, comunicação, 
logística e infraestrutura;

 § Compra de materiais descartáveis (insumos);

 § Solicitação de empréstimos: agulhas, respiradores, 
monitores, manequins;

 § Atualização e impressão da cartilha “Mitos e verda-
des sobre anestesia”, que contém as perguntas mais 
frequentemente realizadas por pessoas ou familiares, 
que poderão se submeter a um procedimento cirúrgi-
co e, consequentemente, a uma anestesia. As respos-
tas a tais perguntas foram elaboradas por uma equi-
pe de profissionais médicos anestesiologistas, sendo 
adotada linguagem clara e de fácil compreensão.

Os objetivos do evento são:

 § Distribuir a cartilha “Mitos e verdades sobre anestesia”;

 § Possibilitar o contato, interação entre população e 
profissionais dessa área médica fora do ambiente 
hospitalar;

 § Possibilitar a orientação genérica do pré-operatório;

 § Oferecer à população os serviços de verificação da 
pressão arterial e teste de glicemia. 

Quando o evento é realizado em shopping center, 
também é montado um minicentro cirúrgico, com de-
monstrações diversas de materiais e equipamentos 
que fazem parte do dia a dia do médico anestesiolo-
gista, tais como: agulhas, monitores, respiradores e 
manequins para entubação. 

Além das praças públicas e outros locais com grande 
fluxo de pessoas, essa prática abrange divulgação e 
marketing por meio de vários canais de comunicação, 
tais como rádio, TV e jornais e de forma espontânea, 
dando uma maior visibilidade para a cooperativa, a 
qual tem a oportunidade de manifestar sua respon-
sabilidade social.

Responsabilidades
Setor de relacionamento com o cliente ou cooperado, 
diretor presidente e gerente de credenciamento.

Controle: 
O que assegura a correta execução da prática é a reali-
zação de um check list, com todos os itens planejados, 
antes da realização de cada ação, de acordo com cro-
nograma elaborado com datas e locais do evento, para 
melhor controle dos prazos. Outros métodos utilizados 
são: inserção de post-it na tela do computador dos co-
laboradores que participam do evento, para lembrar 
atividades e prazos; acompanhamento da autorização 
dos espaços; acompanhamento da impressão das car-
tilhas; confirmação da presença dos profissionais re-
crutados; verificação junto às assessorias de imprensa 
e comunicação se o evento está sendo divulgado; veri-
ficação junto às assessorias de logística e infraestrutu-
ra; verificação se o processo está ocorrendo conforme 
acordado; confirmação dos empréstimos dos mate-
riais e equipamentos. Durante o evento, são registra-
dos a quantidade de cartilhas distribuídas, bem como 
os serviços oferecidos à população (testes de glicemia 
e verificação da pressão arterial), para fins estatísticos 
e de planejamento dos eventos subsequentes.

Proatividade: 
Essas ações permitem que a Coopanest-CE tenha 
um maior contato com a população de várias classes 
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sociais, contribuindo para que as pessoas tenham 
acesso à informação, gerando segurança e confiança 
a elas. Com um mínimo de 20 (vinte) dias da realização 
de cada ação dessa prática, é realizado um check-list 
com todas as datas, prazos estabelecidos, materiais 
utilizados, equipamentos emprestados e confirmação 
dos profissionais envolvidos, para que a prática ocorra 
sem qualquer intercorrência. 

Aplicação

 �Abrangência
População do estado do Ceará.

 � Periodicidade
Anual (sendo realizadas três ou mais jornadas 
por ano).

 � Início da prática 
2009

Aprendizado
Melhoria
O projeto iniciou na cidade de Fortaleza (nas praças 
do Ferreira e dos Estressados), com a distribuição da 
cartilha e o acesso ao profissional anestesiologista, 
para esclarecimentos e dúvidas sobre a especialidade. 
Posteriormente, ganhou uma maior proporção, pas-
sando também a ser realizado em shopping center, 
com layout diferenciado do estande, abrangendo um 
público mais exigente e curioso, bem como estendida 
à população das cidades de Juazeiro do Norte (região 
sul do estado) e à cidade de Sobral (região norte do 
estado), ampliando a frequência para três ou mais ve-
zes ao ano, levando conhecimento, informações, além 
da inserção dos serviços de verificação da pressão ar-
terial e teste de glicemia, como forma de atrair mais 
pessoas para o estande.

Foram implementadas outras melhorias, como a criação 
de um formulário padrão para anotação do nome da 
pessoa, resultado do teste de glicemia e aferição da 
pressão arterial, pois, caso os resultados estejam fora 
do padrão, essas pessoas são orientadas a procurar um 
posto de saúde ou um médico especialista. 

Integração com outras práticas
Essa prática está alinhada com os objetivos desenhados 
em nosso planejamento estratégico, bem como com 
os valores da cooperativa, tais como: compromisso, 
cooperação, responsabilidade socioambiental, ética, 
transparência, coerência e efetividade, junto aos seus 
cooperados, contratantes, colaboradores e a sociedade. 

A prática tem o envolvimento das três áreas da  
Coopanest-CE: credenciamento, operacional e fi-
nanceiro. A Coopanest-CE também participa do Dia 
C – Dia de Cooperar do Sistema OCB/Sescoop, por 
meio de ação voluntária de seus colaboradores. 

A elaboração da cartilha “Mitos e verdades sobre 
anestesia” é feita com a colaboração das entidades 
Sociedade Brasileira de Anestesiologia e a Sociedade 
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Cearense de Anestesiologia, e a impressão é realizada 
com a cooperação do Sistema OCB/Sescoop-CE.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
Essa prática está alinhada com o sétimo princípio co-
operativista: Interesse pela comunidade.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos

Geral: 

53.700 cartilhas distribuídas  

9.140 verificações de pressão arterial realizadas

5.590 testes de glicemia realizados

Ano a Ano: 

2012 2013 2014 2015

Cartilhas   7.500 6.000 3.800 8.600

P.A.   710 1.135 550 900

Glicemias 535 790 500 640

 
Resultados qualitativos
A comunidade adquiriu conhecimentos sobre a espe-
cialidade médica de anestesiologia, desmistificando 
a atuação nessa especialidade médica, bem como 
proporcionando o acesso a várias verdades sobre a 
anestesia, por meio do contato direto e salutar do 
profissional anestesiologista com um grande núme-
ro de pessoas, resultando numa maior visibilidade da 
cooperativa e da especialidade em si.
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INFORMAÇÕES E 
CONHECIMENTOS
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Unimed BH            
Gestão Unimed-BH de Indicadores 
Assistenciais - GUIA

Critério:
 § Informações e conhecimento

Fundamento(s):
 § Decisões fundamentadas
 § Aprendizado organizacional
 § Liderança transformadora
 § Olhar para o futuro
 § Geração de valor

Processo gerencial:
 § Integração com as partes 

interessadas por meio dos 
sistemas de informação

Palavras-chave:
 § Cooperados
 § Eficiência
 § Indicadores
 § Desempenho
 § Participação
 § Transparência
 § Qualidade assistencial

Informações da cooperativa

Razão social
Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico 

Sigla
Unimed-BH

Data da constituição
27 de maio de 1971  

Ramo do cooperativismo
Saúde

CNPJ
16.513.178/0001-76

Categoria
1º Grau - Singular  

Número de cooperados
5.425

Número de colaboradores
4.001

Endereço
Avenida Francisco Sales, 1483, Belo Horizonte/MG

Site
www.unimedbh.com.br

Contato
Fernando Coelho
Superintendente Administrativo Financeiro
(31) 9999-36950 / 3229-6062
fernando.coelho@unimedbh.com.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
“Ninguém faz nada sozinho”. Inspirada nessa expres-
são motivacional, a atual Diretoria da Unimed-BH 
propôs uma série de compromissos de participação e 
envolvimento dos cooperados com a cooperativa. Um 
dos primeiros passos foi convidar os membros do Con-
selho Social a definir as pautas de interesse para seus 
encontros periódicos com a Diretoria. A discussão de 
propostas para valorizar a remuneração médica, ba-
seada em ganhos de qualidade assistencial, foi um 
dos temas prioritários. Uma das principais definições 
sugeridas pelos conselheiros para dar andamento a 
esse debate foi envolver os membros dos comitês de 
especialidades para dar a sua contribuição. Assim, a 
partir de novembro de 2014, teve início o Projeto de 
Indicadores Assistenciais e de Produção Médica, com 
uma intensa agenda de reuniões entre os comitês e 
a equipe técnica da Unimed-BH até agosto de 2015, 
quando foi lançado o GUIA – Gestão Unimed-BH de 
Indicadores Assistenciais.

Com a proposta de convocar o cooperado a avaliar e 
aprimorar o seu desempenho, baseado em indicado-
res assistenciais e de produção, o GUIA é elencado 
como mais uma iniciativa do programa Por Dentro da 
Nossa Unimed. Ele apresenta um painel, em que o mé-
dico pode acompanhar o desempenho da cooperativa 
na atenção à saúde e os reflexos da sua atuação nos 
resultados da Unimed-BH. O painel está disponível em 
unimedbh.com.br/guia, sistema acessado exclusiva-
mente por via do site dos cooperados, mediante CRM 
e senha do médico. 

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia: 
A definição dos indicadores do GUIA foi feita durante o 
primeiro semestre de 2015, em mais de quatro mil horas 

de processamento de dados e elaboração técnica pela 
equipe da Unimed-BH, incluindo 150 horas de reuniões 
com os comitês de especialidades. Eles estão organizados 
da seguinte forma:

 § para uma visão geral do negócio, há 12 indicadores 
de resultado da cooperativa, com dados de desem-
penho econômico-financeiro e de atenção à saúde;

 § para a análise das particularidades de cada espe-
cialidade médica, há 690 indicadores de eficiência 
técnica, referentes a processos e resultados assis-
tenciais. A média é de 10 a 15 indicadores por es-
pecialidade, que avaliam o cuidado, a vinculação 
entre o médico e seus pacientes e a qualidade dos 
serviços prestados. 

A apresentação do GUIA para o conjunto dos cooperados 
foi realizada em setembro, com a abertura do hotsite 
e divulgação dos indicadores por especialidade. 
Durante o 10º Encontro de Cooperados, evento anual 
que, em 2015, reuniu mais de 2.200 cooperados no 
auditório do Minascentro, a grande novidade do GUIA 
foi a disponibilização dos resultados individuais dos 
cooperados, indicadores até então apresentados apenas 
de forma macro, por especialidade. 
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Mensalmente, os cooperados já acompanhavam os in-
dicadores de resultado da cooperativa e, após novem-
bro, passaram a ter acesso aos indicadores individuais, 
o que complementa a visão dos indicadores por espe-
cialidade. A partir de janeiro de 2016, o acompanha-
mento foi melhorado e está sendo feito a partir de um 
sistema preparado exclusivamente para a publicação 
e o monitoramento dos indicadores, também com a di-
vulgação mensal dos indicadores por especialidade. O 
acesso ao cooperado é bastante simples, estando tam-
bém disponível em aplicativo para dispositivos móveis.

Desde o lançamento do GUIA ao conjunto dos cooperados, 
em setembro de 2015, até o dia 30 de maio de 2016, 2.425 
médicos acessaram ao sistema. Entre as especialidades 
mais presentes, estão: ginecologia obstetrícia, pediatria, 
clínica médica, cardiologia e oftalmologia. 

Responsabilidades: 
Gestão de Planejamento, Processos e Projetos; Gestão 
de Relacionamento com Cooperados; Gestão de Co-
municação Corporativa. 

Controle: 
O controle da prática é realizado a partir do monitora-
mento das estatísticas de acesso às informações do GUIA 
(quantitativo total de cooperados que já acessaram pelo 
menos uma vez o sistema), para verificar o volume de 
acessos diário, o quantitativo de cooperados por especia-
lidade e o quantitativo de cooperados do Conselho Social 
e comitês de especialidade que já acessaram o sistema. 
O acesso dos cooperados regularmente garante maior 
conhecimento sobre as informações da cooperativa e, 
consequentemente, maior engajamento dos cooperados.

Proatividade: 
Possibilidade de o cooperado acompanhar o desempenho 
da cooperativa quanto aos aspectos econômico-financei-
ros e de atenção à saúde. A disponibilidade de indicado-
res de eficiência permite a cada cooperado visualizar os 
resultados conjuntos de sua especialidade. Finalmente, 
os indicadores individuais fomentam o convite à reflexão 
do próprio desempenho, comparando-o aos resultados 
do conjunto da especialidade, permitindo adoção de prá-

ticas e ações para corrigir eventuais desvios significativos 
de padrão. Com isso, a cooperativa tem reflexos no cui-
dado, na vinculação entre o médico e seus pacientes, na 
qualidade dos serviços prestados e até mesmo nos resul-
tados econômico-financeiros.

Aplicação

 �Abrangência
Cooperados da Unimed-BH.

 � Periodicidade
Atualização mensal dos dados.

 � Início da prática 
2015

Aprendizado

Melhoria
Inicialmente lançado como hotsite, o GUIA já foi 
aprimorado e, atualmente, funciona a partir de um 
sistema exclusivamente criado para a publicação com 
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acesso restrito, por via de CRM e senha. Essa melhoria 
trouxe ganhos de segurança da informação, já que 
os cálculos são feitos automaticamente, reduzindo 
potenciais erros. O acesso foi facilitado, podendo ser 
feito de forma simples, por meio de aplicativo para 
dispositivos móveis. 

Integração com outras práticas
A iniciativa está alinhada ao Planejamento Estratégico 
da Unimed-BH, especificamente ao objetivo estratégico 
da perspectiva de processos internos “Aumentar o 
engajamento dos cooperados com transparência na 
gestão dos recursos, fortalecendo a transversalidade dos 
processos”, bem como na perspectiva do cooperado no 
objetivo estratégico “Aumentar a geração e percepção 
de valor para o cooperado”.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
Essa estratégia está alinhada com o princípio coope-
rativista de Gestão democrática, que descreve que 
as cooperativas são organizações democráticas, con-
troladas pelos seus membros, que participam  ativa-
mente da formulação das suas políticas e da tomada 
de decisões. E também com o princípio da Participa-
ção econômica dos membros, pois o cooperado pas-
sa a entender melhor a realidade da cooperativa e a 
se conscientizar da importância da sua participação 
econômica na cooperativa. E a Educação, formação e 
informação, na medida em que são disponibilizados ví-
deos educativos sobre os temas abordados e material 
de apoio (e-book), com informações detalhadas sobre 
qualidade em saúde e sobre os indicadores do projeto.
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Resultados alcançados com a aplicação da prática

Resultados quantitativos
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Resultados qualitativos

O GUIA reúne três premissas 
básicas: participação, transparência 

e qualidade assistencial. Ele contribui para 
balizar as nossas escolhas pessoais, as 
escolhas no âmbito da prática médica e 
as escolhas coletivas, que determinam a 
sustentabilidade da nossa cooperativa.”  
Samuel Flam, diretor-presidente da Unimed-BH 

“Nossa cooperativa está à frente mais 
uma vez. Já inovamos no atendimento ao 
cliente, na valorização do trabalho médico 
e na assistência do cuidado. Agora, vamos 
nos permitir incorporar melhores práticas, 
e isso assegura a nossa sustentabilidade 
no mercado. É preciso disciplina e 
participação de todos”. 
Cooperado Eduardo Filgueiras, homeopata 

 “Um provérbio africano mostra a nossa 
força e traduz o nosso desejo com o projeto 
focados na qualidade assistencial e na 
sustentabilidade da cooperativa: ´Se quiser 
ir mais rápido, vá sozinho. Se quiser ir mais 
longe, vamos juntos’. Precisamos sempre 
lembrar que somos uma cooperativa. 
Precisamos caminhar juntos em busca dos 
melhores resultados.

José Augusto Ferreira, Diretor de 

Provimento de Saúde
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Coopama            
Sistema de Gestão Integrada: 
BI – Business Intelligence

Critério:
 § Informações e conhecimento

Fundamento(s):
 § Pensamento sistêmico
 § Liderança transformadora
 § Agilidade
 § Orientação por processos
 § Decisões fundamentadas

Processo gerencial:
 § Disponibilização de 

informações aos colaboradores

Palavras-chave:
 § Resultado
 § Foco estratégico
 § Monitoramento
 § Atualização
 § Agilidade

Informações da cooperativa

Razão social
Cooperativa Agrária de Machado Ltda. 

Sigla
Coopama

Data da constituição
03 de julho de 1944 

Ramo do cooperativismo
Agropecuário

CNPJ
22.226.476/0001-88

Categoria
1º Grau - Singular  

Número de cooperados
2.018

Número de colaboradores
308

Endereço
Rua Cel. Francisco Vieira, 457, Centro, Machado/MG

Site
www.coopama.com.br

Contato
Aline Borges
Analista de Marketing
(35) 3295.0155
aline@coopama.com.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
Antes da implantação da prática Business Intelli-
gence – BI, as informações que compõem os fatores 
críticos para tomada de decisão eram descentrali-
zadas, sendo necessário acessar várias ferramen-
tas de gestão para se obter dados e relatórios, o que 
tornava o processo de tomada de decisão moroso, 
pois os dados eram consolidados manualmente. 

A consolidação manual dos dados impactava dire-
tamente na confiabilidade das informações, pois 
havia maior risco de erros.

Nas reuniões gerenciais, denominadas Avaliação Ge-
rencial Mensal Coopama (AGM), as informações eram 
analisadas com até 60 dias de atraso. Devido ao longo 
período, as informações eram dispersas e havia em 
cada apresentação até cinco slides sobre o mesmo se-
tor, o que tornava as reuniões muito extensas.

Em virtude da lacuna na gestão das informações, os 
setores não possuíam metas definidas e não havia 
tempo hábil para correções de estratégias, o que di-
ficultava o alcance dos objetivos institucionais. 

A gestão de estoque também era impactada, uma 
vez que não havia uma metodologia sistemática efi-
ciente de controle, o que causava imobilização de 
recursos em mercadorias de baixo giro, mau uso do 
espaço físico dos estoques com produtos de pouca 
saída. A cooperativa também não possuía uma fer-
ramenta que localizasse os produtos nos estoques, 
o que causava compras desnecessárias, ou até 
mesmo demora no atendimento. Destaca-se ainda, 
a ausência de dados estatísticos que balizassem a 
formação de preço.

Não havia acompanhamento efetivo da movimen-
tação (compras), nas nossas unidades de negócio, 
o que dificultava definir o perfil dos cooperados e, 
consequentemente, impossibilitava estabelecer es-
tratégias de atuação específicas, que atendesse as 
suas necessidades e expectativas.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia
Diante do cenário altamente competitivo do segmen-
to, a Coopama identificou que poderia ampliar a sua 
assertividade, através de uma gestão integrada com o 
uso de ferramentas de tecnologia. Assim, desenvolveu 
internamente um software inteligente de gestão, deno-
minado BI, capaz de apresentar em tempo real todas as 
informações necessárias para tomadas de decisões nos 
diversos setores da cooperativa. 

A prática do Sistema de Gestão Integrada – BI (Business 
Intelligence) é aplicada em três níveis hierárquicos: Dire-
toria/Superintendência, gerências/coordenações e cola-
boradores em geral. Oferece um conjunto sistêmico de 
informações, capaz de possibilitar uma análise ampla de 
todos os números, produtos, margens, estoque, custos e 
localização dos produtos. Os dados são extraídos do sis-
tema de gestão CS9 e atualizados a cada cinco minutos, 
assim, a informação é precisa e em tempo real. Os usu-
ários possuem login e senha e acessam de acordo com 
sua necessidade. Os logins permitem acesso limitado, de 
acordo com a necessidade de informação de cada usuá-
rio. O setor de TI que desenvolveu o programa monitora e 
faz as implementações necessárias.

O BI é utilizado diariamente pelos líderes para possibilitar 
a formação de preço de venda, tornando o processo ágil e 
preciso, pois, o sistema oferece custo de cada produto em 
estoque, com as suas respectivas margens, possibilitando 
ajustes rápidos para atender a demanda do cooperado.

Os relatórios do BI são extraídos de maneira simples 
e completa, oferecendo informações diversas, tais 
como: preço, quantidade e data da compra, estoque 
mínimo e máximo, localização dos produtos dentro 
das lojas da cooperativa.

A prática proporciona análises sintéticas e analíticas, pois 
o mesmo estabelece níveis de autonomia, de acordo com 
as funções de cada departamento.
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O BI é um conjunto de teorias, metodologias, proces-
sos, estruturas e tecnologias que transformam uma 
grande quantidade de dados brutos em informações 
úteis para a tomada de decisões estratégicas. Dessa 
forma, o desdobramento das informações oferecidas 
pelo BI é apresentado no sistema em tela única, fa-
cilitando as pesquisas e, ao mesmo tempo, possibi-
litando uma leitura e interpretação em níveis de de-
talhes minuciosos, proporciona uma visão holística 
da cooperativa, reduzindo substancialmente o tempo 
das decisões e o índice de erros dos líderes.

Responsabilidades
Superintendência, com apoio da TI.

Controle
A prática também é acompanhada através da ferra-
menta de gestão 5W2H, em que a Superintendência 
e o profissional de TI verificam suas atividades, pra-
zos para execução e informam a situação de cada 
demanda, bem como avaliação de processos de me-
lhoria do próprio software.

Os usuários possuem login e senha de acesso. Os 
logins permitem acesso limitado, de acordo com a 
necessidade de informação de cada usuário. O setor 
de TI, responsável pelo desenvolvimento do programa, 
monitora e faz as implementações necessárias, de 
acordo com as orientações da Superintendência. 

Proatividade
Com a possibilidade de acesso aos dados de todos 
os setores e estoques, é possível uma visão ampla 
da cooperativa e, assim, ter agilidade na tomada de 
decisões futuras e em tempo real. Além disso, permite 
que colaboradores tenham autonomia, de acordo 
com suas funções em departamentos específicos, o 
que colabora para o desenvolvimento de novas ações 
e estratégias na busca de melhores resultados da 
cooperativa e permitem que possam fazer ajustes nas 
ações para o atingimento das metas. 

Aplicação

 �Abrangência
Todos os setores da cooperativa.

 � Periodicidade
Permanente.

 � Início da prática 
2013

Aprendizado
A ferramenta BI era manipulada exclusivamente 
pelos gerentes em suas unidades. Percebeu-se que 
a melhor maneira para criar uma unidade na gestão 
seria utilizar a ferramenta em análise conjunta com 
todos os gestores na AGM, dessa forma foi alterada a 
maneira de utilização da ferramenta. Assim, a prática 
foi melhorada a partir do momento em que todos 
compartilham mensalmente os principais indicadores 
de desempenho da cooperativa através do BI.

Integração com outras práticas
A Coopama busca, de maneira sistêmica, integrar suas 
práticas de desenvolvimento e gestão, de forma a com-
plementar as ações na busca por melhores resultados e 
desenvolvimento da cooperativa e cooperados. 

O BI está alinhado com os objetivos de crescimento da 
cooperativa, dentro dos pilares de missão, visão, valores, 
metas e negócio. As informações disponibilizadas em 
tempo real, seus gráficos e análises, possibilitam o alinha-
mento para novas ações e estratégias da cooperativa. 

A prática também acontece de forma integrada com a 
Avaliação Gerencial Mensal (AGM). A AGM da Coopama 
tem como objetivos gerais: nortear ações estratégicas, por 
meio de dados atuais, com foco em resultados futuros; e 
analisar o andamento dos setores, tornando possível, 
assim, criar soluções imediatas, caso surja alguma 
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eventualidade ou problema. Através do BI, é possível o 
acesso rápido e atualizado às informações dos diversos 
departamentos da cooperativa, o que contribui para 
rápida tomada de decisão e controle das atividades. 

Essa prática também está integrada à prática “Coor-
denador em Ação”, em que a Superintendência e co-
ordenações trabalham juntos na execução de ações 
e estratégias para o desenvolvimento da cooperativa 
e dos cooperados. O Coordenador em Ação acontece 
através de reuniões mensais. nas quais todos os se-
tores têm acesso à ferramenta BI, aos dados corres-
pondentes a sua área e contribuem para o controle e 
encaminhamento de novas ações.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática está alinhada com os princípios coopera-
tivistas: Gestão democrática e Educação, formação 
e informação.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos

Atingimento de metas (quadro 2015);

Gráfico de Metas x Vendas
Financeiro - Agripeças

ANO ANTERIOR META VENDAS

01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016
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Aumento do faturamento em 32%, em 2015, e 24%, em 2014.

RELACIONAMENTO
O monitoramento das compras realizadas pelos coope-
rados nas unidades de negócio, por meio do BI, possi-
bilitou definir o perfil dos cooperados e agrupá-los por 
área e segmento, tornando as estratégias de marketing 
e vendas mais eficientes. 

GESTÃO SEGURA DE ESTOQUE
Por meio do BI, está sendo possível realizar uma gestão 
segura do estoque, mitigando a imobilização de recursos 
em estoques desnecessários, por meio do acompanha-
mento sistemático do volume de produção e de vendas, 
o giro do estoque.

Localização ágil dos produtos no estoque (o estoque é in-
terligado entre a sede e as demais unidades de negócio), 
o que tem evitado compras desnecessárias e dado maior 
agilidade no atendimento ao cooperado.

Todos esses fatores refletiram positivamente nos custos 
do estoque, possibilitando o repasse dos produtos aos co-
operados com preços mais justos, aumentando a rentabi-
lidade dos associados e também o giro do estoque.

Resultados qualitativos

AGILIDADE
A centralização das informações no BI, possibilitou a 
realização de filtros, que geram relatórios de todos os 
fatores que abarcam a gestão comercial, o que impac-
tou positivamente no processo de tomada de decisão, 
tornando-o mais ágil.

As reuniões gerenciais, denominadas AGM, se torna-
ram mais ágeis e estratégicas, pois as informações 
analisadas são acessadas por meio de um único ins-
trumento e em tempo real. 

SEGURANÇA
O BI condensa automaticamente as informações das 
várias ferramentas de gestão, o que eliminou o risco de 
erro humano quando da importação manual de dados, 
gerando, assim, segurança e confiabilidade nos relatórios, 
números estatísticos e demais informações, além da 
unificação das informações. 

Estoque x Vendas - Ano 2016 - Custo atualizado

METAVENDAS

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
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PESSOAS
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Sicoob São Miguel             
Coaching para Desenvolvimento Humano

Critério:
 § Pessoas

Fundamento(s):
 § Aprendizado organizacional
 § Inovação
 § Liderança transformadora
 § Valorização das pessoas e da cultura

Processo gerencial:
 § Ações de capacitação dos 

colaboradores

Palavras-chave:
 § Desenvolvimento
 § Liderança
 § Comunicação
 § Equipe

Informações da cooperativa

Razão social
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Associados São Miguel do Oeste Sicoob São Miguel SC 

Sigla
Sicoob São Miguel 

Data da constituição
25 de julho 1989 

Ramo do cooperativismo
Crédito

CNPJ
81.607.046/0001-75

Categoria
1º Grau - Singular  

Número de cooperados
61.840

Número de colaboradores
307

Endereço
Rua Almirante Barroso, 888, Centro, São Miguel do 
Oeste/SC

Site
www.sicoobsmo.com.br

Contato
Joiciane Tressoldi
Auxiliar Administrativo
(49) 3631 3800
sicoobsmo@sicoobsmo.com.br
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Diagnóstico
As pessoas são a razão de existir da cooperativa, constitu-
ída a partir do princípio de “gente atendendo gente”. Por 
isso, para que o associado tenha suas necessidades e ex-
pectativas atendidas, compreendemos que o profissional 
deve estar preparado, motivado e que haja uma verdadei-
ra convergência entre os objetivos estratégicos e valores 
da empresa com os objetivos e valores do funcionário.

O Sicoob São Miguel acredita no poder de realizar de 
cada integrante da equipe e proporciona a busca pelo 
conhecimento, a superação de desafios e a ampliação 
das expectativas de resultados pessoais e organizacio-
nais, motivo pelo qual a cooperativa adota práticas de 
desenvolvimento humano. 

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia
O coaching é utilizado como ferramenta de gestão na co-
operativa desde 2012. O profissional que realiza as ses-
sões é terceirizado, e a seleção dos funcionários é feita 
por meio de um cronograma das agências e setores que 
passarão pelo processo. 

Cada funcionário recebe 10 sessões individuais, que con-
vergem com objetivos identificados pelo próprio funcioná-
rio, que podem ter foco no âmbito pessoal ou profissional. 
Cada processo tem duração média de cinco meses. De-
pois de findos os processos, ocorrem, anualmente, ses-
sões de manutenção para continuidade do aprendizado.

A cooperativa faz o acompanhamento da evolução das 
competências, segundo a própria autoavaliação do fun-
cionário, antes e após o processo de coaching. São ana-
lisadas as seguintes competências profissionais: orienta-
ção para resultados, gestão da informação/comunicação, 
iniciativa, conhecimento, trabalho em equipe, autogestão, 
foco no cliente/associado, relacionamentos/networking, 
negociações e vendas, estratégias e planos, processos e 
qualidade, administração do tempo, identificação com o 
propósito Sicoob e criatividade.

Para os líderes, além dessas competências, são trabalha-
das competências adicionais de liderança, organização, 
controle, responsabilidade social e gestão de pessoas.

Além disso, está atrelado ao desenvolvimento profis-
sional, a melhoria do bem-estar no que diz respeito às 
emoções positivas e qualidade de vida, engajamento, 
qualidade em relacionamentos, sentido e missão e re-
alização de conquistas.

Todas essas competências visam a evidenciar e maximi-
zar as forças, minimizar as fraquezas, elevar o nível de sa-
tisfação com a vida, reduzir o stress e melhorar o nível de 
engajamento das equipes.

Responsabilidades
Setor de Gestão de Pessoas. 

Controle
É realizado acompanhamento do cronograma das ses-
sões, por meio de agenda disponibilizada pelo profissio-
nal que realiza o processo, das listas de presença e dos 
relatórios de resultados e avaliações, que acontecem ao 
final dos processos de desenvolvimento. 

Proatividade
O processo é flexível, e o funcionário tem a liberdade 
de definir seu próprio objetivo de desenvolvimento, 
que pode ser pessoal ou profissional. Além disso, 
são realizadas sessões de manutenção, com o 
objetivo de reforçar os processos já finalizados e 
manter as conquistas alcançadas. 

Aplicação

 �Abrangência
Diretoria, gerências, supervisão, administrativo e 
operacional.

 � Periodicidade
O ciclo tem duração de 10 sessões individuais 
para cada funcionário.

 � Início da prática 
2012
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Aprendizado

Melhoria
A prática iniciou em 2012, com Diretoria e gestores de 
área, e, a partir disso, a melhoria foi a implementação de 
cronograma para contemplar as demais categorias fun-
cionais da cooperativa. Outra melhoria aplicada foi a men-
suração e acompanhamento dos resultados baseados na 
autoavaliação do funcionário antes e após o processo.

Integração com outras práticas
A prática se relaciona com a missão, visão e valores da 
cooperativa, e os resultados dela fornecem informação que 
podem ser utilizadas no levantamento de necessidades 
de capacitação e na reestruturação de equipes.

Existe cooperação entre a área de gestão de pessoas, 
os líderes, os funcionários e a empresa terceirizada, 
além de impactar em todas as áreas da cooperativa 
e associados, pois melhora o nível de funcionamento 
das equipes e eleva a satisfação do funcionário com 
relação à vida e ao trabalho. 

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática está alinha ao 5º princípio cooperativista: 
Educação, formação e informação.

Resultados alcançados com 
a aplicação da prática

Resultados quantitativos

Profissionais que participaram por 
categoria funcional
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O coaching me 
proporcionou maior 
foco com a correta 

definição de objetivos. Isso 
aumentou significantemente os 
resultados pessoais e 
profissionais. Despertando 
os sentimentos do bem e 
da positividade, para que, 
através de ações assertivas, 
seja possível ajudar as pessoas a 
alcançarem seus objetivos.” 

Fabiele Terezinha Frizon

“A minha experiência no processo 
de coaching foi extremamente 
positiva. A cada término de 
sessão, me sentia transformado 
e preparado, percebi que tinha 

muitas forças internas que 
precisavam ser despertadas, e 
foi exatamente isso que ocorreu. 
Aprendi novas habilidades e 
capacidades que me ajudam a 
agir de forma coerente e eficaz 
na hora da tomada de decisão, a 
reconhecer meus pontos fortes 
e, principalmente, os pontos 
fracos, alguns pontos fracos tive 
que eliminar de fato e outros 
apenas trabalhar e potencializar 
para alcançar os resultados 
esperados. Posso afirmar que 
o processo de coaching mudou 
minha vida, tanto no âmbito 
profissional quanto pessoal. 

Jacson Roberto Bosio

Resultados qualitativos
 § Maximização das forças;

 § Nível de funcionamento otimizado 
das equipes;

 § Evolução anual no nível da pesqui-
sa de clima organizacional;

 § Aumento em cerca de 15% nos 
investimentos em capacitação;

 § Elevação do índice de satisfação 
com a vida em 12%;

 § Case “Coaching para elevação 
de performance e bem-estar no 
trabalho”, premiado no Prêmio 
Ser Humano 2014 da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos 
de Santa Catarina.

Evolução dos indicadores de bem-estar
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Unimed Circuito das Águas              
Projeto Conviva

Critério:
 § Pessoas

Fundamento(s):
 § Atuação em rede
 § Inovação
 § Valorização das pessoas 

e cultura

Processo gerencial:
 § Promoção da educação 

cooperativista

Palavras-chave:
 § Integração
 § Cooperado
 § Colaborador
 § Cooperativa

Informações da cooperativa

Razão social
Unimed São Lourenço Cooperativa de Trabalho Médico  

Sigla
Unimed Circuito das Águas 

Data da constituição
09 de julho de 1988  

Ramo do cooperativismo
Saúde 

CNPJ
25.471.574/0001-79 

Categoria
(x) 1º Grau - Singular  

Número de cooperados
219 

Número de colaboradores
156 

Endereço
Av. Antônio Junqueira de Souza - 476, São Lourenço - MG

Site
www.unimedcircuito.coop.br

Contato
Luciana Junqueira  
Gestora Gestão de Pessoas  
(35)3695-8541  
luciana.junqueira@unimedcircuito.coop.br 
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
A primeira edição do Projeto Conviva foi realizada em 
2011, para atender a algumas metas estabelecidas 
durante o planejamento estratégico da cooperativa. As 
metas que motivaram a criação do projeto foram: im-
plantar projeto de aproximação da cooperativa com os 
cooperados; implantar programa de aproximação dos 
cooperados com os colaboradores; e promover fideli-
zação do cooperado à marca Unimed. Para  atender a 
essas demandas, o Projeto Conviva realiza encontros e 
atividades que envolvem cooperados e colaboradores, 
com caráter social e educativo. 

Descrição da prática 

Enfoque 

Metodologia
O Conviva é um conjunto de atividades programa-
das para promover encontros que possibilitem a in-
teração dos cooperados com os colaboradores da 
cooperativa. As atividades visam à socialização, e, 
para isso, os encontros envolvem atividades sociais, 
culturais e esportivas. Além da integração, a progra-
mação inclui atividades e palestras que promovem 
a educação cooperativista. A realização do Conviva 
obedece às seguintes etapas:
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 § Planejamento: é realizado no primeiro semestre 
de cada ano, pela gestora de pessoas, que detalha 
as atividades de integração propostas, as progra-
mações, os facilitadores, orçamento, cronogra-
ma, locais e datas. 

 § Aprovação: pela Diretoria Executiva, após analisar 
o escopo, o orçamento e a viabilidade. 

 § Comunicação: com antecedência mínima de um 
mês, todos os cooperados e colaboradores recebem 
o convite com a programação, por meio dos canais de 
contato (e- mail, correspondência, intranet, mural). 

 § Adesão: a adesão é livre, tanto para cooperados, 
como colaboradores. No caso dos cooperados, sua 
participação contabiliza pontos no Programa de In-
tegração Cooperativista - PIC. 

 § Registro: a participação é registrada em livro de 
presenças, e o setor de comunicação da cooperati-
va faz o registro fotográfico, entrevistas etc. 

 § Veiculação: após o evento, o setor de comunica-
ção da cooperativa se encarrega de manter a do-
cumentação do projeto, o catálogo de fotos, vídeos 
e depoimentos. Além disso, faz a divulgação dos 
encontros e resultados nos canais de mídia apro-
priados (para o público interno e externo). 

Responsabilidades
Setor Gestão de Pessoas 

Controle
É realizado pelo setor Gestão de Pessoas, por meio 
do monitoramento da participação de cooperados e 
colaboradores, e, a partir de 2015, estatísticas entre 
participação prevista e realizada e controle do inves-
timento no projeto. 

Proatividade
Para garantir o alcance dos resultados esperados e 
que as atividades ocorram como previsto, os serviços 
são contratados antecipadamente, os acordos são 
colocados por escrito e assinados entre as partes. O 
projeto é monitorado mediante checklist, que con-
templa as atividades, prazos e atividades. 

Aplicação 

 �Abrangência
Cooperados e Colaboradores da Unimed Circuito 
das Águas.

 � Periodicidade
Anual.

 � Início da prática 
2011

Aprendizado  
Melhoria
Em 2011, os participantes eram divididos em equi-
pes, de forma que, em toda equipe, havia colabora-
dores e cooperados, e essas equipes participavam 
em atividades competitivas, em que uma delas seria 
a vencedora. Em anos recentes, houve mudança no 
foco, o projeto buscou mais atividades de socializa-
ção e de cooperação. 

Integração com outras práticas
A prática está alinhada com um dos objetivos es-
tratégicos da cooperativa, que é “Educação e in-
tegração cooperativista”, com o PIC (Programa de 
Integração Cooperativista), com a “Avaliação do 
clima organizacional” e com a Política de Recursos 
Humanos da cooperativa. A sua realização envolve 
a equipe de Gestão de Pessoas e a equipe de Rela-
cionamento com os cooperados.  

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas  
Está alinhada com o princípio 5º Educação, formação 
e informação.
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Resultados qualitativos
Além de promover a valorização das pessoas 
e integrar os colaboradores que atuam em 
unidades operacionais distintas, o Conviva 
também proporciona a aproximação entre 
cooperados e colaboradores. 

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos
Ao final do projeto, as participações de cooperados e cola-
boradores em cada evento são contabilizadas e somadas. 

15 cooperados 
215 colaboradores
19 cooperados
135 colaboradores

2014

2015

Participação de:

Participação de
colaboradores

-63,5% +48,3%

Participação de
cooperados

Diferenças entre previsto e realizado em 2015:
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Unimed Vitória               
Prêmio A Ideia é Essa

Critério:
 § Pessoas

Fundamento(s):
 § Inovação
 § Orientação por processos
 § Valorização das pessoas e da cultura
 § Conhecimento sobre clientes e mercados

Processo gerencial:
 § Avaliação do potencial de ideias 

criativas em se converterem em 
inovações

Palavras-chave:
 § Inovação
 § Premiação para colaboradores

Informações da cooperativa

Razão social
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico  

Sigla
Unimed Vitória 

Data da constituição
27 de agosto de 1979  

Ramo do cooperativismo
Saúde 

CNPJ
27.578.434/0001-20 

Categoria
(x) 1º Grau - Singular  

Número de cooperados
2.319 

Número de colaboradores
2.335 

Endereço
Avenida Cezar Hilal, nº 700 - 3º Andar. CEP: 29050 -922, 
Vitória / ES

Site
www.unimed.coop.br

Contato
Larissa Calmon Castiglioni Pereira
Analista de Gestão da Estratégia e Projetos
(27) 3334-4252
larissacalmon@unimedvx.com.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
Há 36 anos atuando no mercado capixaba, a Unimed 
Vitória consolidou sua marca com valores sólidos. A 
busca contínua pelo bom desempenho da cooperativa 
está sustentada nas constantes transformações em 
seus conceitos e pontos de vistas, como forma de 
se antecipar às mudanças e tendências do setor de 
saúde suplementar, adaptando-se a elas. Mesmo 
com a liderança de mercado, a cooperativa precisava 
aproveitar o bom momento e se reinventar, para 
evitar risco de estagnação. E como todo processo de 
aculturação que, em semelhança com os processos 
de qualidade, requer que se comece pela direção, um 
programa de inovação foi solicitado pela Presidência. 

O programa de inovação foi criado e a primeira ação 
foi a implantação de um prêmio de geração de ideias, 
o Prêmio A Ideia é Essa, com o objetivo de inserir uma 
cultura entre os colaboradores, público preferencial, 
para iniciarmos o estímulo à cultura de inovação, re-
forçando o potencial competitivo da cooperativa. 

A inovação agora já faz parte da essência da coopera-
tiva. Em 2011, a cooperativa revisou a sua identidade 
corporativa, com adequação da missão, visão de fu-
turo e dos valores. A inovação foi inserida como um 
valor, para que a Unimed Vitória busque estar à fren-
te das mudanças do mercado, tanto no que se refere 
aos clientes, quanto para o público interno. 

O prêmio visa à implementação de novas e modernas 
ideias, que agreguem novos valores ao nosso sistema 
de gestão, como, por exemplo, novos produtos e ser-
viços, processos, focando sempre nas necessidades 
do mercado. O desafio do programa de inovação é 
aprimorar o relacionamento com os públicos de inte-
resse para estabelecer vínculos de colaboração.

Descrição da prática 

Enfoque

Metodologia
As ideias são inscritas por meio de um hotsite do 
prêmio, localizado na Intramed (intranet da Unimed 
Vitória). As ideias são avaliadas por uma comissão 
julgadora, formada por gestores da cooperativa. Se 
consideradas viáveis, os colaboradores recebem 
uma premiação no valor de R$ 350,00. No final 
do ano, os colaboradores que tiverem as ideias 
implantadas ganham uma bolsa de estudos no valor 
de até R$ 4.500,00 para ser utilizada em cursos 
de idiomas, graduação, extensão, especialização 
lato sensu (pós-graduação) e em demais cursos de 
capacitação. Além disso, todos os colaboradores 
que sugerem ideias, independentemente de serem 
viáveis, concorrem a um brinde alusivo ao prêmio, 
que é uma luminária.

Os colaboradores podem escrever ideias relacionadas 
aos desafios:

 § Soluções para melhoria do relacionamento com o 
cliente - atributos de segurança, eficiência, eficácia, 
equidade e agilidade na prestação de serviços (ven-
das, serviços assistenciais e processos internos);

 § Soluções para melhoria de processos na redução 
de custos e economia para a cooperativa, no seu 
relacionamento com clientes, fornecedores, rede e 
processos internos.

Na inscrição, é necessário preencher os itens: título da 
ideia; fonte da ideia; descrição da ideia; objetivo e possíveis 
benefícios; o que é necessário para implementá-la 
(quantidade de pessoas, recursos financeiros, materiais/
equipamentos); onde pode ser implementada; quais 
áreas serão beneficiadas; quem são os idealizadores; 
superior imediato; e como será a divisão do prêmio.
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Até 2015, as ideias eram avaliadas mensalmente, e, 
a partir de 2016, a avaliação passou a ser bimestral. 
Na avaliação feita pelos gestores, eles só conhecem 
as sugestões, não sabem quem é o autor durante a 
apresentação das ideias. A comissão avaliadora, que 
também elabora o regulamento, é formada por gestores 
das áreas: Comunicação e Marketing, Relacionamento 
com Cliente, Relacionamento com Rede, TI, Financeiro, 
Ouvidoria, Centro de Especialidades, Oncologia, RH.

As sugestões podem ser dadas em conjunto, e os co-
laboradores também dividem a premiação. As suges-
tões viáveis que não foram implementadas em 2015 
podem ser em 2016, e os colaboradores continuam 
concorrendo à bolsa de estudos.

O Prêmio A Ideia é Essa é amplamente divulgado aos 
colaboradores, por meio de matérias e campanhas 
nos canais de comunicação interna. Todos os anos, 
é feito um evento de reconhecimento e premiação 
para os colaboradores que participam e ganham a 
bolsa de estudo.

Responsabilidades
Assessoria de Comunicação e Marketing.

Controle
O controle é feito por meio do administrador do 
hotsite, em que é possível ter os dados dos inscritos 
e responder a avaliação da comissão julgadora. A 
divulgação dos colaboradores vencedores é feita por 
meio dos veículos de comunicação da cooperativa.

Proatividade
Essa prática visa à implementação de uma cultura ino-
vadora entre os colaboradores. Permite a implementa-
ção de novas e modernas ideias, que agreguem novos 
valores ao nosso sistema de gestão, como, por exem-
plo, novos produtos e serviços e processos, focando 
sempre nas necessidades do mercado. Também pro-
porciona práticas para redução de custos, com suges-
tões que trazem economia para a cooperativa. 

Aplicação

 �Abrangência
Todos os colaboradores da cooperativa podem par-
ticipar.

 � Periodicidade
Anual.

 � Início da prática 
2011

Aprendizado
Melhoria
Quando foi criado em 2011, as propostas sugeridas 
pelos colaboradores no Prêmio A Ideia é Essa visavam 
a incentivar alguma inovação nos temas de sustenta-
bilidade do negócio, ampliação da qualidade e capa-
cidade de atendimento às demandas dos clientes e 
relacionamento com o cooperado. Além disso, deviam 
atender a três categorias: Produto, Processos e Tec-
nologia Social. A partir de 2013, o prêmio ficou mais 
fechado com ideias voltadas apenas para o foco no 
cliente. No entanto, o número de ideias e participação 
de colaboradores apresentou uma queda. Dessa for-
ma, em 2016, o prêmio foi lançado com maior abran-
gência nos desafios, sendo: soluções para melhoria do 
relacionamento da cooperativa com o cliente e solu-
ções para melhoria de processos na redução de custos 
e economia para a cooperativa, no seu relacionamento 
com clientes, fornecedores, rede e processos internos. 

Integração com outras práticas
O Prêmio A ideia é Essa está relacionado à Identida-
de Unimed Vitória, já que, seguindo o regulamento, as 
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ideias estão de acordo com a visão, missão e valores 
da cooperativa. Para sua realização, a área respon-
sável conta com o apoio do RH para contratação das 
bolsas de estudos para os colaboradores vencedores.

Além disso, participando do prêmio, os colaboradores 
criam interfaces com a gestão do planejamento estra-
tégico, comunicação, gestão de riscos, escritório de 
projetos, tecnologia da informação e recursos huma-
nos da cooperativa.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática está alinhada ao 5º princípio cooperativista: 
Educação, formação e informação, pois, ao incentivar 
os colaboradores a participarem sugerindo ideias, a 
premiação é uma bolsa de estudos para formação/
capacitação profissional.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática 

Resultados quantitativos

Resultado 2011 2012 2013 2014 2015

Ideias inscritas 815 306 338 350 208

Ideias viáveis 66 15 25 15 5

Ideias 
implementadas 7 8 11 7 2

Colaboradores 
que sugeriram 
ideias

286 189 202 179 131

Resultados qualitativos
 § Melhoria no clima organizacional;

 § Aprimoramento das competências profissionais 
dos ganhadores por meio dos cursos realizados;

 § Fomento da cultura de inovação na cooperativa;

 § Aprimoramento dos processos operacionais, com 
a contribuição de colaboradores da linha de frente 
na apresentação de soluções práticas que agilizam 
o atendimento ao cliente.
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Sicredi Sudoeste MT               
Pesquisa de Carreira – Aspirações de 
nossos colaboradores

Critério:
 § Pessoas

Fundamento(s):
 § Valorização das pessoas e cultura
 § Liderança transformadora

Processo gerencial:
 § Identificação e utilização das 

necessidades e expectativas 
dos colaboradores para o 
desenvolvimento de políticas e 
programas de gestão de pessoas.

Palavras-chave:
 § Crescimento profissional

Informações da cooperativa

Razão social
Cooperativa de Livre Admissão de Associados do Sudoeste 
de Mato Grosso  

Sigla
Sicredi Sudoeste MT 

Data da constituição
31 de março de 1989  

Ramo do cooperativismo
Crédito 

CNPJ
32.995.755/0001-60 

Categoria
(x) 1º Grau - Singular  

Número de cooperados
44.550 

Número de colaboradores
273 

Endereço
Rua Neftes de Carvalho, Nº 489-S, Tangará da Serra/ MT

Site
www.sicredi.com.br

Contato
Katiuscy Rodrigues Arantes
Assessor de Gestão de Pessoas
(65) 9997-1863/ 311-7202
katiuscy_arantes@sicredi.com.br



158 Compêndio de Boas Práticas de Gestão e Governança 

Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
O Sistema Sicredi aplica de forma sistêmica uma Pes-
quisa de Clima Organizacional, a cada dois anos, que 
é base para a gestão do ciclo de clima organizacional 
nas centralizadoras e cooperativas. Essa gestão ocor-
re por meio da metodologia e da operacionalização de 
uma consultoria especializada. 

Nos resultados da pesquisa aplicada em 2012, a coope-
rativa Sicredi Sudoeste MT apresentou resultados gerais 
abaixo das demais cooperativas de sua Central, sendo o 
índice de favorabilidade geral de 65%. Um dos itens em 
que a avaliação foi mais desfavorável foi o fator “Cresci-
mento Profissional”, atingindo apenas 57% de favorabili-
dade entre os colaboradores. 

Com o desafio de aumentar a favorabilidade no clima 
organizacional da cooperativa, o primeiro passo foi a dis-
cussão dos dados levantados na Pesquisa de Clima Orga-
nizacional, em reuniões com gestores e colaboradores. 
Nessas reuniões, ficou evidente que os colaboradores não 
tinham percepção sobre as oportunidades de crescimen-
to profissional que a cooperativa oferecia, também foi evi-
denciado que os gestores não mantinham conversas com 
seus colaboradores sobre suas carreiras e poucos orienta-
vam seus colaboradores sobre crescimento profissional. 
Além disso, os colaboradores também não assumiam o 
papel de protagonistas em suas carreiras.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia
Com objetivo de incentivar o desenvolvimento e o cres-
cimento profissional dos colaboradores da cooperativa 
Sicredi Sudoeste MT, avaliou-se de quais formas seria 
possível provocar nos colaboradores uma reflexão so-
bre a condução de suas carreiras e, consequentemen-
te, proporcionar um diálogo entre gestor e colaborador 
sobre crescimento profissional.

Após várias opções, entendeu-se que era necessário ma-
pear as aspirações profissionais dos colaboradores, por 
meio de um formulário, em que os colaboradores pudes-
sem expor quais posições almejam em nossa empresa e 
em que prazo. Portanto, a área de Gestão de Pessoas, em 
conjunto com alguns gestores e colaboradores, construiu 
o formulário e aprovou com a Diretoria. Esse formulário se 
tornou a base para uma pesquisa de aspirações profissio-
nais na cooperativa, denominada “Pesquisa de Carreira”.

Essa pesquisa foi encaminhada para todos os colabo-
radores em regime CLT da cooperativa, contratados há 
mais de 90 dias. O colaborador preenche o formulário, 
acessando a pesquisa através de um link, que pode ser 
respondido em casa ou no trabalho, e as principais per-
guntas são sobre os seus objetivos profissionais de curto 
prazo (um ano), médio prazo (três anos) e longo prazo 
(cinco anos), e sobre a sua possibilidade de mudança 
de cidade (mobilidade), indicando para quais cidades 
estaria disposto a buscar oportunidades na cooperativa 
Sicredi Sudoeste MT. A pesquisa também aborda sobre 
o interesse do colaborador em participar de programas 
de formação antecipada da cooperativa. Após o preen-
chimento, o formulário é encaminhado para a área de 
Gestão de Pessoas para consolidação dos dados.
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Após a consolidação dos dados, a área de Gestão de Pes-
soas envia as informações detalhadas por unidade para 
os gestores, para que realizem uma conversa com seus 
colaboradores, baseada em suas respostas e, principal-
mente, levantem como desenvolver e apoiar o colabora-
dor em seus objetivos de carreira.

Além disso, essa “fotografia” das aspirações dos colabo-
radores é uma forma da cooperativa conhecer melhor 
seus colaboradores e aonde cada um quer chegar, assim, 
são realizadas apresentações para os gestores e diretores 
e os colaboradores são convidados para processos seleti-
vos internos com base em suas respostas.

Responsabilidades
 Assessor de Gestão de Pessoas.

Controle
Durante a aplicação da pesquisa, a área de Gestão de Pes-
soas monitora as respostas por unidades, encaminhando 
aos gestores o percentual de adesão em sua unidade, 
para que o gestor possa acompanhar e, assim, garantir 
que a maioria dos colaboradores responda a pesquisa. 
A Pesquisa de Carreira consta no calendário de ações 
da cooperativa, sendo aplicada anualmente pela área de 
Gestão de Pessoas nos meses de junho-julho. 

Proatividade
Quando um novo colaborador é admitido, no evento de 
Integração, apresenta-se a Pesquisa de Carreira, para 
que o novo colaborador entenda sobre a importância da 
pesquisa quando for convidado a responder. Quando um 
gestor muda de unidade, a área de Gestão de Pessoas 
encaminha as respostas dos colaboradores, para o novo 
gestor ter acesso e poder fazer a gestão do crescimento 
profissional da equipe.

Além disso, a prática de a cooperativa instigar seus co-
laboradores a refletirem sobre as suas aspirações de 
carreira e, consequentemente, assumirem o papel de 
protagonistas em suas carreiras reduz a possibilidade de 
desmotivação dos colaboradores diante dos desafios de 
uma grande empresa e potencializa o engajamento e en-
volvimento dos colaboradores em seu desenvolvimento e 
crescimento profissional. A prática também antecipa que 

o colaborador limite a sua carreira pela falta de conheci-
mento de oportunidades. 

Aplicação

 �Abrangência
Abrange todos os colaboradores e estagiários que 
atuam em 18 municípios do estado do Mato Grosso, 
que fazem parte da área de atuação da cooperativa.

 � Periodicidade
Anual.

 � Início da prática 
2013

Aprendizado
Melhoria
No início dessa prática, em 2013, realizamos a coleta de 
dados, utilizando planilhas eletrônicas, o que acarretou 
em considerável tempo para consolidação da pesquisa. 
Por isso, em 2015, realizamos a pesquisa com a utilização 
de uma nova ferramenta on-line, que possibilitou ao cola-
borador acessar o formulário de qualquer local e a conso-
lidação instantânea dos dados nessa plataforma. 

Nas edições de 2015 e 2016, foram necessárias algumas 
adaptações nas perguntas do formulário, para melhor en-
tendimento dos colaboradores. Além disso, percebeu-se 
que os gestores não estavam totalmente preparados para 
conversar sobre carreira com seus colaboradores, e a co-
operativa identificou a necessidade de atuar com os ges-
tores em relação a esse tema. Também foram realizadas 
visitas nas unidades de atendimento, para detalhar para 
as equipes qual é a finalidade da pesquisa de carreira, 
com o objetivo de orientar o colaborador a ser sincero em 
suas respostas.

Outra melhoria foi a inclusão dos estagiários como res-
pondentes da pesquisa, a partir de 2016, pois esse públi-
co também apresenta anseios que devem ser mapeados.
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Integração com outras práticas
O levantamento das aspirações dos colaboradores e a 
reflexão sobre suas carreiras estão alinhados aos va-
lores do Sistema Cooperativo Sicredi, que é a Valori-
zação e desenvolvimento das pessoas. Isso é um dos 
alicerces para a estratégia de expansão da cooperativa 
e que pode proporcionar crescimento interno aos co-
laboradores. Isso também reflete, diretamente, sobre 
todas as práticas de Gestão de Pessoas da cooperati-
va, tais como: Gestão de Desempenho, Remuneração 
e Incentivos, Promoções, Treinamento e Desenvolvi-
mento, gerando conscientização e informação para 
os colaboradores e, consequentemente, contribuindo 
para o sucesso e continuidade do negócio.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
O projeto está diretamente relacionado ao 5º princípio 
cooperativista: Educação, formação e informação.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos
Na Pesquisa de Clima Organizacional Sistêmica, o 
percentual de favorabilidade geral de 65%, em 2012, 
aumentou para 80% em 2014. Ocorreu o aumento do 
percentual de favorabilidade em todos os fatores ava-
liados, e o fator “Crescimento profissional”, que foi tra-
balhado por meio da prática “Pesquisa de Carreira”, 
cresceu 23 pontos percentuais, passando de 57% de 
favorabilidade, em 2012, para 80% de favorabilidade, 
no ciclo de 2014. Isso demonstra uma mudança signi-
ficativa na percepção dos colaboradores. Além disso, 
entende-se que essa prática também impactou o per-
centual de favorabilidade do fator “Engajamento”, que 
saiu de 76%, em 2012, para 90%, em 2014.

É importante destacar que, no último ciclo concluí-
do (2015,) a adesão de colaboradores na pesquisa 
foi de 89%.

35

SICREDI SUDOESTE 2012 SICREDI SUDOESTE 2014

ALTA LIDERANÇA

76
86

57

80

67

85

68

83

60

73

85

70
80

61

74
66

81

63
73 76

90

68

81

65

80

Comparativo Dimensões
Pesquisa Bons Ventos 2012x2014

CRESCIM
ENTO PROFISSIONAL

DIREÇÃO

QUALIDADE E FOCO NO ASSOCIADO

RECONHECIM
ENTO E IN

CENTIVOS

COMUNICAÇÃO

COOPERAÇÃO E SATISFAÇÃO DE ...

ESTRUTURA E PROCESSOS

GESTÃO DE DESEMPENHO

RECURSOS

ENGAJAMENTO

SUPORTE ORGANIZACIONAL

MÉDIA



161PESSOAS

Resultados qualitativos
Com esse projeto de melhoria contínua, foi percebida 
uma mudança no engajamento das equipes, que 
se tornaram mais participativas nas pesquisas de 
carreira, ano após ano, e buscando mais desafios 
em suas carreiras, demonstrando uma percepção 
ampla quanto à quantidade de oportunidades que a 
cooperativa apresenta. Também foi percebida uma 
mudança na postura dos gestores, que, anteriormente, 
não estimulavam seus colaboradores a buscarem 
novas oportunidades, até mesmo pelo receio de 
perder a mão de obra, e passaram a estimular seus 
colaboradores a se inscreverem nas oportunidades 
internas e incentivar o desenvolvimento de seus pontos 
de melhorias para as oportunidades que almejam. 

É possível também citar o crescimento da quantidade 
de promoções internas, pois, em um único processo 
seletivo interno, foram selecionados e promovidos 
quatro colaboradores para cargos de gestão, e todos 
foram convidados por terem respondido, na Pesquisa 
de Carreira, que seu objetivo profissional de curto 
prazo era ser um gerente de unidade.

Olá, meu nome é Elton Costa, 
tenho 33 anos e estou há 7 anos 

na Coop. Sicredi Sudoeste-MT. Entrei na 
cooperativa em Fevereiro de 2009 como 
auxiliar administrativo, depois fui promovido 
a assistente administrativo e, em 2013, 
assumi a unidade Cristo Rei como gerente 
administrativo financeiro. 

Eu respondi a pesquisa de carreira da 
cooperativa e coloquei que, nos próximos três 
anos, eu queria ser gerente de unidade e, em 
Novembro de 2015, fui convidado a participar 
de um processo seletivo para esse cargo e, 
entre nove candidatos, eu fui selecionado 
para a vaga. Em maio de 2016, iniciei minha 
formação para GUA e logo assumirei como 
gestor de uma unidade de atendimento.

Bom, o que dizer de tudo isso, espetacular 
é a palavra que encontrei, trabalho desde 
1998 e nunca tinha trabalhado em uma 
empresa que se preocupa tanto com a 
carreira do colaborador e que tivesse 
tantas oportunidades como o Sicredi. 
Estar preparado para as oportunidades é 
uma coisa que sempre fiz. Muito trabalho, 
dedicação e busca de conhecimentos são os 
requisitos que fiz para que isso se tornasse 
realidade em minha vida. 

Sem Deus, minha família e meus colegas 
de trabalho, isso não teria acontecido. 
Espero que todos os novos colaboradores 
e os antigos enxerguem as oportunidades 
que esta empresa nos proporciona 
e estejam preparados. Você poder 
participar um processo seletivo com uma 
bancada de diretores e assessores, isso é 
magnífico e nos mostra aonde podemos 
chegar nessa empresa.

Enfim, valorizar a empresa, os colegas 
de trabalho e estar preparado para as 
oportunidades é a chave para o sucesso 
nessa cooperativa.

Elton Costa - Gerente de UA em formação
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Castrolanda               
CIPATIVA – Para uma CIPA mais participativa

Critério:
 § Pessoas

Fundamento(s):
 § Valorização das pessoas e da cultura
 § Aprendizado organizacional
 § Decisões fundamentadas
 § Responsabilidade social

Processo gerencial:
 § Identificação de perigos e tratamento 

de riscos relacionados à saúde 
ocupacional e segurança

Palavras-chave:
 § Segurança no trabalho
 § Prevenção de acidente
 § Qualidade de vida
 § Identificação de riscos ocupacionais

Informações da cooperativa

Razão social
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda  

Sigla
Castrolanda 

Data da constituição
13 de outubro de 1951  

Ramo do cooperativismo
agropecuário/agroindustrial 

CNPJ
76.108.349/0001-03 

Categoria
(x) 1º Grau - Singular  

Número de cooperados
837 

Número de colaboradores
2.597 

Endereço
Praça dos Imigrantes, Castro/PR

Site
www.castrolanda.coop.br

Contato
Jonathan Roque Mendes de Souza 
Coordenador do Sistema de Gestão Integrado
(42) 3234-8491
jonathan_mendes@castrolanda.coop.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
Baixa participação dos cipeiros nas atividades e reu-
niões da CIPA, um corpo de cipeiros pouco críticos e 
participativos.

Quando bem organizada, treinada e valorizada, a CIPA 
passa a ser um importante canal para análise, divulgação 
e abordagem dos assuntos relacionados à Segurança no 
Trabalho, mas, para que isso aconteça, a Comissão Inter-
na de Acidentes do Trabalho necessita ser efetiva. A ideia 
de criar um plano de trabalho, Book da CIPA e um sistema 
de gestão por indicadores individuais e coletivos, nasceu 
da necessidade de fortalecer uma cultura preventiva e 
um ambiente participativo, propício para o devido envol-
vimento, incentivo e reconhecimento dos colaboradores 
que fazem a diferença, dessa forma contribuindo para 
melhorar o ambiente de trabalho, tornando-o compatível 
com a preservação da vida e a promoção da saúde de 
seus colaboradores.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia
A prática tem como objetivo estabelecer um plano de 
trabalho detalhado, destacando o papel da CIPA e a 
importância do envolvimento de cada cipeiro. Neste 
mesmo plano de trabalho, são elencados indicadores 
com metas, individuais e coletivas, para o ano corrente. 
Os indicadores são: atualização de mapas de risco, 
inspeção de área, diálogo de segurança, número 
de alertas preventivos, presença em reuniões e 
investigação de acidentes.

Como forma de reconhecimento, foi criado um 
programa chamado “Cipeiro Destaque”, que nasceu 
da ideia de identificar o cipeiro como referência em 
comportamento para todo o time CIPA. O programa 
prevê reconhecer mensalmente aquele cipeiro que 

DDS de entrega dos Mapas de Risco.

melhor se destaca nos indicadores de desempenho 
propostos. O cipeiro destaque do mês é premiado com 
um brinde da Grife Castrolanda e, ao final da gestão, 
aquele que manteve um desempenho constante e 
alcançou os melhores resultados no acumulado do 
ano, é premiado com um jantar com acompanhante.

A cada ciclo de CIPA, o plano de trabalho é revisado 
em conformidade com a NR5 e com propostas de 
melhorias, fornecidas por integrantes que já tenham 
passado por outras gestões de CIPA anteriores. O 
mesmo é submetido ao crivo do Sesmt, das diretorias 
e apresentado às gerências das unidades de negócios.

Ao longo da reunião inaugural da CIPA, cada cipeiro 
recebe seu plano de trabalho impresso, que é 
amplamente comentado e esclarecido, de forma que 
todos os integrantes tenham o pleno entendimento 
e possuam as condições mínimas necessárias para 
execução das ações ali descritas. Mesmo diante das 
dinâmicas e explanações, o presidente, vice, secretariado 
e demais colegas mais experientes de CIPA se colocam 
à disposição para qualquer auxílio na execução das 
atividades., Dessa forma, ao longo do ano, todos os 
integrantes se tornam mais críticos e independentes em 
relação às atividades sob sua responsabilidade.
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Ao final da gestão, nos reunimos e conduzimos o momento 
“Queremos ouvir você!” e o “Próximo, o que nos reserva?”. 
Nesse momento o cipeiro coloca no papel, de forma 
sincera e anônima, sua opinião à respeito da condução 
e dos trabalhos realizados pela CIPA, bem como tem a 
oportunidade de sugerir melhorias para gestões futuras.

Para evidenciar as realizações, foi confeccionado um  
book chamado “Book da CIPA”, que traz, em seu conceito, 
a prática de registrar as ações realizadas pela CIPA, de 
modo a difundir aprendizado às gerações futuras, bem 
como a promover trabalhos realizados por seus membros, 
estimulando, dessa forma, os demais colegas a fazerem 
o mesmo e até melhor. Esse material tem a intenção de 
auxiliar nos direcionamentos dos trabalhos, por entender 
que os caminhos são mais claros e os passos mais firmes, 
quando se compartilham experiências, tantos os acertos, 
quanto, especialmente, os erros.

O Book da CIPA evidencia atividades práticas realiza-
das pela comissão corrente. É o livro de registros das 
iniciativas da CIPA, ações tais como, inspeções de 
áreas; mapas de riscos; Diálogo de Segurança – DDS; 
eventos de conscientização, premiações; e reuniões. 
Serve ainda para organizar os registros fotográficos, 
alimentar mensalmente a assessoria de comunicação 
das promoções, para condução de endomarketing 

(propaganda interna dos colaboradores que realizam 
as ações, como forma de inspiração aos demais) e, no 
fechamento anual da CIPA, é o instrumento de presta-
ção de contas do trabalho realizado. 

Estratégias de atuação
 § Papel prevencionista e proativo junto ao Sesmt, 

contribuindo, assim, para a redução de acidentes 
no trabalho e melhoria da qualidade de vida dos 
colaboradores;

 § Buscar apoio da alta direção e do Colegiado Gerencial, 
para execução das ações propostas que envolvam a 
cooperativa;

 § Uma CIPA mais atuante dentro de um processo de 
melhoria contínua;

 § Buscar aproximação com demais CIPA da cooperati-
va, compartilhando experiências e colaborando, as-
sim, para que seja deixado um legado para as futuras 
comissões;

 § Desenvolvimento dos cipeiros como facilitadores de 
segurança e saúde no trabalho em suas áreas, geran-
do contribuições à cooperativa por meio do DDS (Diá-
logos de Segurança), participação nas integrações de 
novos colaboradores e inspeções de área.

ANTES DEPOIS

Condição eminente 
de acidente resolvida 
pelo colaborador no 
mesmo dia (RSC PG). 
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muitas vezes, é imediata, por parte do próprio cipeiro, 
como, por exemplo: falta de uso de EPI, acesso às áreas 
restritas, situações que necessitem de manutenção ou 
isolamento de área.

Aplicação

 �Abrangência
CIPA Matriz atua em 10 unidades produtivas, unidades 
com mais de 700 colaboradores e é composta por 
22 cipeiros. Essa dinâmica, pautada pelo Plano de 
Trabalho, foi estendida à Unidade Industrial de Carnes.

 � Periodicidade
Anual.

 � Início da prática 
2015

Programa Cipeiro Destaque

Responsabilidades
O presidente da CIPA, com o apoio do Sesmt – Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho  e SGI – Sistema de Gestão 
Integrado Castrolanda.

Controle
A secretaria da CIPA alimenta as planilhas de controle 
enquanto as atividades vão sendo executadas e disponi-
bilizadas, para atuação da Presidência, recursos como: 
lista de presença, formulários de inspeções e alertas, 
bem como fotografias para guarda e registros. A gestão 
do andamento das atividades é realizada por meio de um 
quadro de gestão à vista, no qual são disponibilizadas as 
metas, a estruturação de um sistema de indicadores para 
gestão das ações da CIPA e desdobrados os indicadores 
individuais para os cipeiros. As atividades são revistas nas 
reuniões mensais, na forma de indicadores, que são ana-
lisados, discutidos e, a partir daí, propõem-se ações, em 
caso de não atendimento às metas estabelecidas.

Proatividade
Com o desenvolvimento da prática, notou-se um au-
mento significativo na presença da CIPA nas áreas, 
com disseminação de conhecimento, participação 
em reuniões e cumprimento das atividades propos-
tas. Dessa forma, contribui para evidenciar situações 
de riscos, sejam eles eminentes ou mesmo potenciais. 
Com essa dinâmica de trabalho, a CIPA atua como 
“olhos e braços” da segurança, agindo para evitar aci-
dentes e conscientizar colaboradores.

Além das inspeções, com os alertas preventivos, diver-
sas situações potenciais são levantadas e a tratativa, 

Programa Cipeiro Destaque
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Aprendizado

Aprendemos ao longo do desenvolvimento da prática. 
Identificamos oportunidade de melhoria na dinâmica 
“Inspeções de área”, visto que, no início, ela era direciona-
da a todas as áreas sem distinção, o que, então, foi muito 
positivo, pois demonstrou que estávamos realmente mais 
próximos das áreas e, como cipeiros, pudemos conhecer 
outras realidades. Todavia, com o passar dos meses, ficou 
evidente que determinadas áreas não necessitam de ta-
manha frequência de visitas, tais como certas áreas admi-
nistrativas, ou mesmo áreas com baixa ocorrência de aci-
dentes/incidentes. Portanto, destacamos que o processo 
de inspeção deve primar pela priorização de locais, de 
acordo com certos critérios à escolha da gestão corrente. 
Algumas sugestões seriam: por ocorrência de acidentes, 
número de colaboradores, tipo de atividade, por grau de 
risco da área, ou mesmo direcionada a determinados se-
tores/áreas, locais específicos para verificar determinada 
atividade com maior incidência de acidentes ou desvios. 

Destacamos ainda a oportunidade de melhorar a gestão 
sobre as necessidades de adequações levantadas em ins-
peções de área. Identificamos a possibilidade de inclusão 
no Sistema Manusis (software de gestão de manutenção) 
das situações apontadas em vistorias; dessa forma, ga-
nharíamos em dinamismo, em segurança da informação 

e daríamos a visão para a área de manutenção, visto que 
essa é uma das áreas mais demandadas em termos de 
adequação de condições de risco. Sugerimos ainda que o 
Sesmt avalie a inclusão dos Planos de Adequação levan-
tados por seu corpo técnico de segurança, centralizando, 
assim, nesse sistema, para uma melhor gestão.

O número de alertas preventivos (nove por mês, por ci-
peiro) foi demasiado, o que incorreu, por vezes, na repe-
tição de apontamentos, alertas sem relevância, ou mes-
mo frustração do cipeiro. Como agora contamos com 
um histórico, sugerimos tomar por base esses números 
alcançados e definir uma meta menos arrojada, mas 
que ainda assim seja desafiadora. É válido definir junto 
ao Sesmt a invalidação de alertas que sejam repetitivos 
ou aqueles que estejam ao alcance de o cipeiro resolver 
a questão e que, por algum motivo, o mesmo não o fez. 
Deve-se ter atenção nesses casos, para manter uma via 
de comunicação, de maneira a dar o devido retorno ao 
cipeiro, como forma de orientação, elevando o nível de 
entendimento e criticidade do time.

A gestão passada alinhou muito bem a comunicação do 
Plano de Trabalho com direção e gerências, porém, pe-
cou na disseminação junto à média gestão (coordenado-
res e supervisores), o que, por momentos, gerou perda de 
sinergia em alguns processos desempenhados pela CIPA. 
É válido trabalhar no desenvolvimento de um Manual de 
Boas Práticas da CIPA, nos moldes das regras do Sistema 
de Gestão Integrado-SGI, de maneira a estender o enten-
dimento do trabalho da CIPA a todos os níveis da organi-
zação, bem como traçar diretrizes mínimas esperadas na 
atuação das CIPA da Castrolanda.

O indicador de Média de dias sem acidente se mostrou 
ineficiente em termos de indicador de acompanhamen-
to, pois já se acompanha as ocorrências de acidentes (e 
a meta é zero!), bem como o Índice de Maturidade de Se-
gurança – IMS, que é uma espécie de consolidado desse.

Quanto aos mapas de risco, o trabalho realizado foi excep-
cional, muita dedicação e comprometimento da equipe. A 
sugestão foi apenas organizar e catalogar os arquivos em 
AutoCad além do Visio (utilizado). Dessa forma, em caso 
de alterações das estruturas físicas atuais fica fácil reali-
zar ajustes necessários, avaliar, junto às áreas de enge-
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nharia, a possibilidade de alterarem seus processos, parar 
os casos de mudanças ou de edificação de novas áreas, 
e que isso seja automaticamente comunicado à CIPA, via 
Sesmt, e disponibilizado o mapa para contemplar os tra-
balhos da CIPA.

Outro importante aprendizado é o modelo de delegação 
de atividades gerenciais dentro da CIPA. Inicialmente, e de 
forma a envolver todos os cipeiros, definimos responsabi-
lidades em grupos, porém, sem um líder para conduzir as 
atividades. Esse modelo se mostrou ineficaz, pois acabou 
sobrecarregando alguns cipeiros, em detrimento da falta 
de compromisso de outros. Sugerimos, e já foi acatada na 
nova gestão, a definição de “gestores” de atividades a um 
único cipeiro e recomendamos ainda que aqueles com 
atividades gerenciais assumam menos atividades opera-
cionais, assim, o trabalho pode ser melhor distribuído.

Quanto à manutenção do trabalho desenvolvido, reco-
menda-se tratar a indicação à presidência das CIPA sub-
sequentes como um processo de “sucessão”, tomando-se 
o devido cuidado em incluir como membro cipeiro o presi-
dente futuro. Dessa forma, garantimos o tempo adequado 
para o aprendizado necessário do indicado. Destacamos 
ainda, com base em nossa experiência, que ocupem a 
presidência da CIPA colaboradores que desempenhem 
cargos de liderança na Castrolanda. Não menos impor-

tante, julgamos fundamental a manutenção de parte da 
equipe corrente, como forma de manter e disseminar a 
cultura estabelecida aos recém-indicados ou eleitos.

Integração com outras práticas
A prática está relacionada à Política e às Diretrizes 
do SGI Castrolanda – Sistema de Gestão Integrado 
Castrolanda (estabelecidas, aprovadas e comuni-
cadas desde 2014, pelo Conselho de Administração 
a todos os colaboradores). O objetivo é atingir um 
ambiente de trabalho que preserve a qualidade de 
vida no trabalho e a vida.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
Essa prática está alinhada com o 5º princípio coope-
rativista Educação, formação e informação, visto que 
se nota o desenvolvimento de seu corpo de colabora-
dores, bem com da educação e formação de colegas. 
Destaca-se que a CIPA é composta por colaboradores 
com adesão livre e indicados, tornando-se assim um 
fórum ao qual todo colaborador pode aderir.
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Resultados qualitativos
O grande diferencial do trabalho proposto se deve à di-
nâmica de delegação de atividades/responsabilidades a 
todos cipeiros, sem distinção de indicadores ou eleitos, 
titulares ou suplentes. Na forma proposta de indicadores, 
o resultado da atuação de cada indivíduo (cipeiro) alimen-
tava o resultado do desempenho da CIPA como um todo. 

Com o estabelecimento dos parâmetros de desempenho 
da CIPA, obtivemos um salto na qualidade dos trabalhos 
desempenhados por ela, um maior envolvimento dos ci-
peiros, soluções mais ágeis de situações pontuais e sim-
ples, porém que ofertem riscos à integridade de nossos 
colaboradores e mais apoio dos gestores para questões 
relacionadas à CIPA e segurança no trabalho.

Os Alertas Preventivos e o Diálogo de Segurança são ago-
ra conduzidos por cipeiros, o que não era uma prática e 
passou a ser cultura da equipe da CIPA.

Por meio dos históricos dos resultados, observamos ain-
da que uma tendência crescente em relação à aderên-
cia dos cipeiros para suas atividades é uma cultura que 

está sendo promovida. Observamos mudanças nítidas no 
comportamento, inclusive das equipes que possuem co-
legas cipeiros. Recebemos depoimentos de como a CIPA 
foi transformada, tanto de gestores, ex-cipeiros e atuais 
cipeiros, e eles viram o quanto ela contribuiu para a pro-
moção de um ambiente mais proativo diante dos desvios, 
consequentemente tornando o trabalho mais seguro.

Ao longo da gestão, foi nítida a evolução de muitos cole-
gas cipeiros, que, no início da CIPA, mal se expressavam 
durante as reuniões. Foi gratificante todos nós vivenciar-
mos essa evolução conjunta. Eles puderam conhecer as 
diferentes realidades de outros setores (nas inspeções de 
áreas, confecção dos mapas de risco), desenvolver olhar 
mais crítico sobre situações de risco (com o aumento 
das presenças em reuniões e os registros e atuação so-
bre alertas preventivos), comunicação (com a condução 
de diálogos de segurança em suas áreas). Consideramos 
esse ponto como um grande diferencial em termos de re-
sultado, visto que colaboradores mais críticos e conscien-
tes de seu papel na organização comprometem-se mais e 
entregam mais valor em seu dia a dia.

Resultados alcançados com a aplicação da prática

Resultados quantitativos
A seguir alguns indicadores que demonstram o sucesso da prática:

INDICADORES DE DESEMPENHO META ATUAL 
(2016)

COM A PRÁTICA
(2015)

ANTES DA 
PRÁTICA (2014)

IMS  
(índice de Maturidade para Segurança) 5 (máx.) 1,8 2,32 na

Participação dos cipeiros em reuniões 80% 82% 76% 39%

Inspeções de área por cipeiros 100% 70% 64% 11,7%

Atualização mapa de riscos por cipeiros 100% 90% 90% 0%

CIPA na investigação de acidentes 100% 100% 100% 7,69%

Índice de atividades da CIPA  
(consolidado dos membros) 80% 78% 49% na 

Alertas Preventivos encerrados 70% 61% 47% na

na: não aplicável ou indicador não acompanhado anteriormente / 344 Alertas Preventivos abertos  / (162 encerrados)
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Unimed Sul Capixaba                
Modelo conceitual de LNT – Levantamento 
de necessidades de treinamento 

Critério:
 § Pessoas

Fundamento(s):
 § Pensamento sistêmico
 § Valorização das pessoas e da cultura
 § Decisões fundamentadas

Processo gerencial:
 § Identificação das necessidades de 

capacitação e desenvolvimento.

Palavras-chave:
 § Desenvolvimento
 § Capacitações
 § Inputs de gestão
 § Objetivos
 § LNT

Informações da cooperativa

Razão social
Unimed Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico  

Sigla
Unimed Sul Capixaba 

Data da constituição
dezembro de 1989  

Ramo do cooperativismo
Saúde 

CNPJ
32.440.968/0001-25 

Categoria
(x) 1º Grau - Singular   

Número de cooperados
422 

Número de colaboradores
733 

Endereço
Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 46, Cachoeiro de 
Itapemirim/ES

Site
www.unimedsulcapixaba.coop.br

Contato
Deidiney Santanna Peçanha
Gerente Administrativo
(28) 2101 6202 / 99952 2600
diney@unimedsulcapixaba.coop.br
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ganização e comunicação. São utilizadas ainda 
diretrizes da Unimed do Brasil voltadas ao de-
senvolvimento dos colaboradores, tais como: 
cooperativismo, foco em resultados e foco no 
cliente, entre outros;

 § O Plano Anual de Capacitação (PAC) é elaborado 
após recebimento do LNT, alinhamento entre as 
áreas e aprovação da gerência de pessoas; 

 § Formatação e divulgação do PAC, com os treina-
mentos a serem realizados pelos colaboradores 
que apresentarem a mesma Matriz de Desenvol-
vimento Individual, definida a partir da descri-
ção de cargos e competências a serem desen-
volvidas de acordo com a Unimed do Brasil. 

Responsabilidades
Coordenador de Recursos Humanos, Núcleo de De-
senvolvimento Humano.

Controle
O controle do PAC é feito a partir da aprovação dos 
LNT do RH e das demais áreas pela Gerência de 
Pessoas. A realização do PAC é controlada por meio 
de planos de capacitação (internos ou externos), or-
ganizando, realizando e avaliando eficácia das ca-
pacitações com os documentos: lista de presença, 
fichas de avaliação de reação, testes e/ou análise 
de indicadores para verificação de alcance dos ob-
jetivos e necessidades previstos. 

Proatividade
Por meio dos registros e controles dos LNT aprova-
dos anualmente, são definidos quais treinamentos/
capacitações são necessários para atendimento 
com qualidade e segurança aos clientes da coope-
rativa. São identificados ainda pontos de melhoria 
nos treinamentos não cumpridos, cancelados, com 
avaliação de eficácia ou reação abaixo da média do 
plano de capacitação interno ou externo.

Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
Necessidade de identificar as carências individu-
ais e globais de treinamento, desenvolvimento e 
atualização, por competência em deficiências ob-
servadas, com objetivo de gerar Plano de Desenvol-
vimento Individual e Plano Anual de Capacitações.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia
O Levantamento da Necessidade de Treinamento é 
realizado com auxílio dos gestores e colaboradores 
das áreas, utilizando uma metodologia voltada para 
treinamentos comportamentais e técnicos, com o 
objetivo de realizar o que foi programado e, poste-
riormente, avaliar e verificar se os objetivos foram 
alcançados e quais as ações a serem implemen-
tadas ao próximo processo de LNT. A metodologia 
tem as seguintes etapas:

 § Realização de reunião do RH com os gestores 
das áreas para solicitação de LNT; 

 § Os gestores se reúnem com a equipe para for-
mulação da LNT setorial;

 § O setor de RH recebe as LNT das áreas e formata 
apresentação para reunião posterior com gestores;

 § Reunião do RH com gestores para apresentação 
das necessidades levantadas e possível alinha-
mento entre as demais áreas com o mesmo ob-
jetivo de capacitação;

 § O setor de RH acrescenta ao LNT as compe-
tências recomendadas na descrição de cargos: 
requisitos legais, autodesenvolvimento, com-
prometimento, compromisso com valores da or-
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Aplicação

 �Abrangência
O programa é aplicado na Unimed Sul Capixaba e 
seus recursos próprios.

 � Periodicidade
Anual.

 � Início da prática 
2003

Aprendizado

Melhoria
Com a instituição do modelo LNT atual, sistematizado e 
integrado ao Plano Anual de Capacitação, há a oportuni-
dade de otimizar os treinamentos comuns às áreas, redu-
zindo custos e tempo no processo de capacitação. Todos 
os treinamentos e capacitações passam a integrar o Plano 
Anual de Capacitação, sendo de fácil acesso e controle, 
atendendo, dessa forma, aos padrões de qualidade espe-
rados quanto ao item referente à capacitação profissional. 
Com o alinhamento da Matriz de Treinamento e Desenvol-
vimento das áreas em 2016, otimizou-se o processo, pas-
sando a executar o Plano de Desenvolvimento Individual 
de cada colaborador da Unimed Sul Capixaba.

Integração com outras 
práticas
A prática está inter-relacionada com o Plano Anual de 
Capacitação, com o Programa de Gestão por Compe-
tências da Unimed do Brasil, além de estar alinhada 
às perspectivas estratégicas, Finanças (aumento de 
produtividade) e Patrimônio Humano (Atrair, reter e 
desenvolver colaboradores e cooperados). A coope-
ração entre as partes interessadas é primordial para 
obtenção dos objetivos da prática.

2013 2014 2015

93,88%

87,59%

85,45%

94,00%
92,00%
90,00%
88,00%
86,00%
84,00%
82,00%
80,00%

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática está alinhada ao 5º princípio cooperati-
vista: Educação, formação e informação, visto que 
está diretamente ligada à capacitação dos colabo-
radores, de forma que eles atendam aos objetivos 
da organização.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos

Cumprimento do PAC -  
Plano Anual de Capacitação

Resultados qualitativos
Com a adoção do modelo LNT, a Unimed Sul Capi-
xaba identifica, de forma clara e objetiva, junto aos 
gestores e colaboradores, as necessidades de trei-
namento, visando a atender os requisitos de melhor 
atendimento aos nossos clientes, além de garantir a 
organização e realização do Plano Anual de Capacita-
ção na sua íntegra, com avaliação de eficácia realiza-
da ao final do ciclo.
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Unimed Sul Capixaba                
PEV/R UNIMED – Programa Excelência em 
Vendas e Relacionamento 

Critério:
 § Pessoas

Fundamento(s):
 § Agilidade
 § Valorização das pessoas e da cultura
 § Conhecimento sobre clientes e 

mercado
 § Geração de valor

Processo gerencial:
 § Incentivo aos colaboradores na 

busca do alto desempenho

Palavras-chave:
 § Produtividade
 § Rentabilidade
 § Eficácia
 § Avaliação
 § Resultados

Informações da cooperativa

Razão social
Unimed Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico  

Sigla
Unimed Sul Capixaba 

Data da constituição
Dezembro de 1989  

Ramo do cooperativismo
Saúde 

CNPJ
32.440.968/0001-25 

Categoria
(x) 1º Grau - Singular   

Número de cooperados
422 

Número de colaboradores
733 

Endereço
Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 46, Cachoeiro de 
Itapemirim/ES

Site
www.unimedsulcapixaba.coop.br

Contato
Deidiney Santanna Peçanha
Gerente Administrativo
(28) 2101 6202 / 99952 2600
diney@unimedsulcapixaba.coop.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
O programa tem o propósito de ampliar a rentabilidade 
dos negócios, aumentar a participação de mercado e 
a sustentabilidade do relacionamento institucional.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia (o quê)
O programa consiste em uma sistemática de avalia-
ção, por meio de critérios que envolvem dois pilares: 
alinhamento estratégico e performance. Os critérios 
estabelecidos permitem que as equipes de analistas 
e vendedores da Unimed Sul Capixaba, bem como os 
parceiros comerciais, sejam avaliados e beneficiados, 
conforme ampliem seu alinhamento aos objetivos da 
operadora e sua capacidade de gerar resultados. 

A metodologia adotada é estabelecida pela avalia-
ção dos seguintes indicadores de alinhamento es-
tratégico: qualidade do atendimento, conhecimen-
to dos produtos, índice de ocorrências e índice de 
não conformidades. 

Os indicadores de performance são: atingimento 
de metas, índice de SOS agregado, índice de plano 
medicamentos agregado, índice de proteção fami-
liar agregado, sinistralidade da carteira, índice de 
retenção de demitidos/aposentados, ticket médio de 
novas vidas, volume de vendas – faturamento novas 
vidas e volume de vendas – número de vidas.

Esses indicadores são pontuados de acordo com o 
seu atingimento, sendo a pontuação denominada 
“PINUS”. O controle de pontuação define, de acordo 
com o desempenho de cada consultor de vendas, a 
premiação que cada um recebe.

A Unimed Sul Capixaba disponibiliza link específico 
para acompanhamento de todo o programa, com ali-

mentação de ranking, indicadores e prêmios dispo-
níveis à escolha dos vencedores, de acordo com sua 
pontuação (PINUS).

Responsabilidades
Gerente de Mercado.

Controle
O monitoramento é realizado no sistema Stratws, 
pelos gestores da área de Vendas e Relacionamento 
Pessoa Jurídica. São acompanhados os indicadores 
de alinhamento estratégico e de performance citados 
na metodologia.

Proatividade
A busca constante pela melhor performance em ven-
das é um dos objetivos da prática, bem como traba-
lhar a sustentabilidade do negócio por meio do in-
centivo e reconhecimento. Para assegurar que essa 
busca atende aos valores da cooperativa, o partici-
pante do programa pode ser penalizado com perda 
de pontos (PINUS) e/ou suspensos, caso aja de ma-
neira a prejudicar a imagem da operadora ou o tra-
balho de outro participante, fira os princípios da éti-
ca e da moral, bem como os valores praticados pela 
operadora e outros casos que a Unimed Sul Capixaba 
entender ferir as regras do programa.

Aplicação

 �Abrangência
O programa abrange toda equipe de vendas da 
Unimed Sul Capixaba - consultores internos, con-
sultores de vendas externos, corretoras e analis-
tas de Relacionamento Empresarial.

 � Periodicidade
Anual.

 � Início da prática 
2014
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Aprendizado
Melhoria
Aumento nas vendas com a motivação dos colaboradores 
envolvidos, a competitividade incentivada leva à satisfação 
pelos objetivos alcançados e amadurecimento dos indica-
dores, deixando-os mais consistentes com a estratégia.

Integração com outras práticas
A prática está de acordo com o alinhamento estratégico, 
buscando gerar mais atenção junto ao cliente e interação 
com outras áreas, de acordo com os indicadores que são 
monitorados. A prática também está alinhada aos indica-
dores estabelecidos no alinhamento estratégico: posição 
da carteira, número de novas vidas, market share, cresci-
mento da receita de saúde ocupacional, número de novas 
vidas do produto único, posição da carteira do produto 
único e ROI de marketing e comunicação.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática está alinhada ao princípio cooperativista da 
Educação, formação e informação.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos

Ticket médio NV

2014 2015

121,00%

91,40%

140,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

0,00%

Não conformidade

2014 2015

6,34%

9,77%

7,00%
6,00%
5,00%

10,00%
9,00%
8,00%

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Prospecção

2014 2015

268

217

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

SOS agregado ao plano

2014 2015

70,27%

76,00%

75,00%

74,00%

73,00%

76,00%

72,00%

71,00%

70,00%

68,00%

69,00%

67,00%
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PF agregado ao plano

2014 2015

42,18%

33%

40%

35%

30%

45%

25%

20%

15%

5%

10%

0%

Sinistralidade

2014 2015

50,66%

51,30%

51,10%
51,00%
50,90%

51,20%
51,30%

50,80%
50,70%
50,60%

50,40%
50,50%

50,30%

Novas vidas comercializadas

2014 2015

14.710

17.476

17.000

16.500

16.000

17.500

15.500

15.000

14.500

13.500

14.000

13.000

Conhecimento produto

2014 2015

3,50%

4,50%

4,00%

3,50%

3,00%

4,50%

2,50%

2,00%

1,50%

0,50%

1,00%

0,00%

Reajustes acima da meta

2014 2015

657.953,11

552.826,17

R$ 640.000,00

R$ 620.000,00

R$ 660.000,00

R$ 600.000,00

R$ 580.000,00

R$ 560.000,00

R$ 520.000,00

R$ 540.000,00

R$ 500.000,00

Serviços incorporados

2014 2015

1623

912

1600

1400

1200

1800

1000

800

600

200

400

0
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Resultados qualitativos
Foi observado um aumento na motivação dos consultores 
de vendas, que trabalham com foco em resultados, o que 
os faz participar do programa de forma proativa, buscando 
as melhores práticas de vendas junto aos clientes. 

Visitas de relacionamento

2014 2015

1229

769

1400
1200
1000
800
600
400
200

0
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Sicoob Cofal                 
Gestão Integrada promovendo a criação 
e a valorização de ideias  

Critério:
 § Pessoas

Fundamento(s):
 § Valorização das Pessoas e da Cultura
 § Aprendizado organizacional
 § Pensamento sistêmico
 § Agilidade
 § Olhar para o futuro
 § Conhecimento sobre clientes e 

mercado
 § Inovação

Processo gerencial:
 § Manutenção de um clima favorável 

à criatividade, à inovação e à 
excelência no desempenho

Palavras-chave:
 § Gestão
 § Criação
 § Compartilhamento das informações
 § Inovação

Informações da cooperativa

Razão social
Cooperativa de Crédito dos Servidores dos Poderes 
Legislativos do Estado de Minas Gerais e do seu Órgão 
Auxiliar Ltda.  

Sigla
Sicoob Cofal 

Data da constituição
19 de junho de 1980   

Ramo do cooperativismo
Crédito 

CNPJ
21.797.311/0001-01  

Categoria
(x) 1º Grau - Singular   

Número de cooperados
2.693 

Número de colaboradores
37 

Endereço
Rua Matias Cardoso, 155, 3º andar, Bairro Santo Agostinho, 
CEP 30170-050, Belo Horizonte/MG

Site
www.sicoobcofal.com.br

Contato
Maria Helena Coelho
Gerente-geral 
(31) 3516-4800
gerencia@cofalmg.com.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
A Diretoria Executiva observou o baixo envolvimento 
dos colaboradores e, diante disso, levantou-se a 
necessidade de aprimorar seu relacionamento e o 
desempenho de suas funções na cooperativa. 

Assim sendo, nas reuniões, foram adotadas estratégias 
para despertar a conscientização e compreensão 
dos colaboradores no seu importante papel para o 
crescimento, união, fortalecimento da imagem e 
sustentabilidade da cooperativa.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia
A Gestão Integrada tem por objetivos:

 § Levar ao conhecimento dos colaboradores as diretrizes 
e estratégias da cooperativa;

 § Despertar a consciência dos colaboradores para a 
importância do seu papel na sustentabilidade e no 
fortalecimento da imagem da instituição;

 § Reforçar sua responsabilidade no alcance das 
metas do planejamento estratégico;

 § Estimular a capacidade criativa dos colaboradores.

Embasados nessa nova metodologia, os colaboradores 
decidiram se reunir em equipes para pensar a coope-
rativa como um todo e expor e discutir ideias. A partir 
daí, foram desenvolvidos seis projetos: Mensageiro 
Instantâneo, Fidelizar, Cooperando com a Sustentabi-
lidade, Consumo Consciente de Energia, Associação e 
Saúde Laboral, que envolvem economia, imagem, ino-
vação, sustentabilidade e fidelização. 

Para a formatação dos projetos, os colaboradores 
fizeram pesquisas, estatísticas, viabilidade econômica 
de adoção, ônus, bônus e rentabilidade. 

Foram feitas reuniões com a gestão para apresentação 
dos projetos para estudos e verificar a possibilidade de 
sua implantação.

Esse novo processo entre gestores e colaboradores foi 
muito importante para valorização de todos os colabo-
radores, principalmente para os 54% do nosso quadro 
funcional provenientes de uma entidade que atua no 
amparo, na orientação, na formação humana e cidadã 
e na profissionalização de adolescentes e jovens ca-
rentes, de famílias de baixa renda, em situação de vul-
nerabilidade social. Após inserção no quadro funcional 
da cooperativa, esses colaboradores são qualificados 
e alinhados ao processo estrutural e estratégico.

Nessa nova metodologia, ficou evidenciado para os 
colaboradores que é necessário somar forças com a 
gestão para o crescimento da cooperativa, aliado ao 
bom clima organizacional, resultando na excelência 
do atendimento ao cooperado.

Alguns projetos já foram adotados, entre eles, o proje-
to Consumo Consciente de Energia, que visa a investir 
em sistemas de iluminação mais econômicos, a fim de 
reduzir o consumo de energia de maneira significati-
va, diminuindo custos e, principalmente, reduzindo o 
impacto ambiental e social, de acordo com a Política 
Institucional de Responsabilidade Socioambiental do 
Sicoob. Como resultado do projeto, as lâmpadas flu-
orescentes do Espaço Cooperativo e da Sede foram 
substituídas por lâmpadas de LED, promovendo o con-
sumo consciente de energia e a redução de despesas.

Responsabilidades
Conselho de Administração e Diretoria Executiva da 
cooperativa, com supervisão da Gerência-Geral e 
apoio da Assessoria Especial.

Controle
Memória de reunião, pauta e lista de presença.

Proatividade
Valorização e conhecimento do potencial profissio-
nal para ascensão à carreira. Redução do turnover, 
aplicabilidade e vivência da educação cooperativista. 
Trabalho com excelência nas atividades diárias.
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Aplicação

 �Abrangência
Nível estratégico, gerencial, colaboradores e 
quadro social.

 � Periodicidade
Anual.

 � Início da prática 
2010.

Aprendizado

Melhoria
Com o desenvolvimento da prática, houve, por parte 
da gestão, a percepção do potencial de cada colabo-
rador, resultando na adequação de cada um na as-
censão na carreira. Além disso, com os projetos im-
plantados, foi possível melhorar práticas relativas ao 
relacionamento com o cooperado, sustentabilidade e 
gestão de pessoas.

A cooperativa, desde a implantação, passa por uma 
mudança em sua cultura organizacional, e tornou-se 
perceptível a compreensão da responsabilidade de 
cada um, refletindo no bom resultado e na excelência 
para com o cooperado.

Integração com outras 
práticas
A prática acarreta benefícios internos, como a diminuição 
do retrabalho, desperdícios, a comunicação eficaz, o 
crescimento da cooperativa e a transparência, um dos 
pilares do cooperativismo. Essa prática também permite 
o reforço da missão, visão e valores da cooperativa e 
enriquece o relacionamento com os cooperados.

A prática também está integrada à estratégia de gestão 
de pessoas, possibilitando a retenção de talentos, e ao 

alcance da excelência no atendimento ao cooperado, 
um dos nossos maiores objetivos. 

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática está alinhada ao quinto princípio: “Educação, 
formação e informação”. 

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos
Evidenciou-se o resultado positivo da implantação da 
prática na pesquisa de clima organizacional. No ano 
de 2015, a pesquisa registrou 96,6% de satisfação 
dos funcionários por estarem trabalhando na coope-
rativa, com crescimento de 34,17% em relação ao 
ano de 2014.

Resultados qualitativos
 § Maior interação entre gestores e colaboradores;

 § Busca dos colaboradores pela excelência no exer-
cício de suas atribuições e no atendimento às de-
mandas dos cooperados

 § Minimização de conflitos internos, promovendo 
melhoria do clima organizacional;

 § Satisfação com o reconhecimento profissional;

 § Conhecimento dos talentos e perfis voltados para o 
crescimento da cooperativa;

 §  Maior interesse dos colaboradores por capacitação 
e disseminação do seu conhecimento.
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Unimed Poços de Caldas                 
Utilização da Metodologia LEAN para a 
melhoria dos processos críticos 

Critério:
 § Processos

Fundamento(s):
 § Orientação por processos
 § Decisões fundamentadas
 § Geração de valor

Processo gerencial:
 § Padronização e melhoria dos 

processos principais.

Palavras-chave:
 § Lean
 § Melhoria processos críticos
 § Enxugamento

Informações da cooperativa

Razão social
Unimed Poços de Caldas Sociedade Cooperativa de 
Trabalho e Serviços Médicos  

Sigla
Unimed Poços de Caldas 

Data da constituição
05 de dezembro de 1991  

Ramo do cooperativismo
Saúde 

CNPJ
41.781.949/0001-53 

Categoria
(x) 1º Grau - Singular   

Número de cooperados
244 

Número de colaboradores
451 

Endereço
Avenida Gentil Messias Kitate, 217. Poços de Caldas/MG

Site
www.unimedpc.com.br

Contato
Marcos Adriano Ferraz
Gerente de Gestão da Informação
(35)3729-3319
ferraz@unimedpc.com.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
Eram frequentes as reclamações sobre a demora para 
autorizações dos procedimentos médicos, tanto por parte 
de beneficiários, quanto por colaboradores internos que 
participavam do processo. Não havia uma padronização 
da atividade, nem diretrizes que pudessem orientar a ges-
tão desse serviço. Não havia um processo padronizado 
e nem uma ferramenta de gestão com base de conheci-
mento compartilhada, o que ocasionava situações de in-
conformidade e erros de interpretação.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia
Foi adotada a metodologia LEAN, que se fundamen-
ta em seis princípios: postura de melhoria contínua, 
criação de valor, unidade de propósito, respeito pelos 
colaboradores da linha de frente, acompanhamento 
visual e regimento flexível.

A primeira etapa do método foi identificar e definir qual 
o processo seria analisado. Como critérios para a es-
colha, foram utilizados o resultado e o impacto que o 
processo traz para a cooperativa.

A padronização do processo de autorização de pro-
cedimento médico foi desenvolvida com o objetivo de 
garantir maior controle e agilidade nos pedidos de au-
torização de procedimentos.

Inicialmente, foram realizadas reuniões com os colabo-
radores, visando a descrever o fluxo de trabalho. Nessa 
atividade, participaram os colaboradores das áreas de 
Autorizações, Auditoria, Central de Abastecimento Far-
macêutico, Central de Compras, Agendamento Cirúrgi-
co e Tecnologia da Informação.

Nessa etapa, foi utilizada a ferramenta mapeamento 
de fluxo, em que é utilizada uma sala, em cujas pare-
des são colocados papeis e post-its, para descrição das 

atividades relatadas. Para cada atividade relatada de 
forma diferente, é definida uma nova cor para a ativida-
de. Dessa forma, ao final do mapeamento, foi possível 
identificar facilmente a diversidade de formas com que 
uma mesma atividade é realizada.

Após o mapeamento do processo, as atividades que se 
mostravam dispendiosas ou inócuas foram identificadas 
e retiradas. Essa fase é muito importante para a equipe vi-
sualizar e identificar as atividades que não agregam valor 
ao processo, facilitando a implantação das mudanças ne-
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cessárias. O resultado foi um processo reestruturado com 
a participação ativa de toda a equipe.

Com a identificação do novo fluxo, é necessário identi-
ficar os pontos de controle e elaborar um grupo de in-
dicadores e metas para o monitoramento do processo. 
No processo de autorização, foram estabelecidos 16 
indicadores, tais como: 

1) Conformidade de auditoria no prazo;

2) Conformidade de previsão de gasto OPME no prazo;

4) Conformidade de atendimento cliente local no prazo;

5) Conformidade de atendimento cliente intercâmbio no 
prazo;

7) Conformidade de atendimento internações no prazo;

10) Conformidade de quimio/rádio ambulatorial no prazo;

15) Quantidade de atendimento diário presencial;

16) Quantidade de horas extras.

Após o desenho do novo fluxo e a definição dos in-
dicadores, é realizada a descrição e padronização 
das instruções de trabalho, visando a documentar 
todas as etapas necessárias para a garantia de que 
o processo seja concluído de maneira satisfatória. A 
documentação resultante dessa fase é a base para o 
treinamento e educação continuada de toda a equipe 
envolvida no processo.

Visando a possibilitar e garantir a qualidade da infor-
mação, foi identificada a necessidade de uma base 
de conhecimento compartilhada; para isso, foi adota-
do um software livre para gestão eletrônica e controle 
das autorizações. No sistema, é relatado o desenvol-
vimento do processo, contendo a digitalização de to-
dos os documentos inerentes a cada transação, tais 
como: guia de solicitação, relatório médico, laudos 
de exames, parecer da auditoria, entre outros. Toda 
essa fase foi desenvolvida no momento da elaboração 
das instruções de trabalho.

Desenhado o processo, estruturados os indicadores 
e com as instruções de trabalho descritas e forma-
lizadas, foi realizada a fase de assegurar o nivela-
mento das informações referentes à atividade da 
ferramenta, sendo instituída a realização de trei-
namentos. Toda a equipe é treinada com base na 
documentação desenvolvida.

Após o treinamento de toda a equipe no novo fluxo 
e instruções de trabalho, é que o novo processo 
é iniciado e monitorado. Ficou estabelecido que 
esse monitoramento é feito por reuniões diárias 
às 09h30, com duração de 15 minutos na sala de 
processos da cooperativa.

Um dos princípios da metodologia LEAN é a gestão 
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à vista. Dessa forma, diariamente, é gerada uma 
planilha com valores dos indicadores, que são plotados 
(manualmente1) em gráficos afixados na sala de 
processos ou no próprio ambiente de trabalho (quando 
possível). O responsável pelo processo faz uma análise 
prévia dos indicadores e identifica os pontos de atenção.

Quando é identificado que determinada situação se 
repete por mais de duas vezes, ou seja, permanece 
sem solução por dois dias consecutivos, é gerado um 
apontamento na ficha de plano de ação, para que seja 
realizado o acompanhamento formal da solução do caso.

Também é realizada uma análise crítica mensal que 
ocorre toda a primeira sexta-feira do mês. Essa reu-
nião, com duração de uma hora com toda a equipe, 
tem como assuntos principais: demonstrar os desvios 
ocorridos e a ações realizadas para correção, acompa-
nhamento das metas do processo e assuntos relevan-
tes que ocorreram no mês anterior.

Responsabilidades
Coordenadora de Autorizações - Setor de Autorizações.

Controle
Utilizamos a metodologia de gestão à vista por 
meio de gráficos e indicadores da operação. Dessa 
forma, diariamente é realizada uma reunião com 
duração de 15 minutos, em que são analisados os 
indicadores do dia anterior e realizada a análise 
crítica e proposta as ações corretivas e preventivas 
que se fizerem necessárias. 

As informações do gráfico são plotadas manualmente 
pelo responsável do processo, visando a garantir a 
evidência da realização da reunião e, nos casos em 
que ocorre desvios da meta, existe uma ficha de 
plano de ação, na qual são informados o problema, 
a ação a ser realizada, o responsável pela ação e o 
prazo para solução e observações.

1 Foi observado que a inserção manual dos valores nos gráficos gerou um 
maior comprometimento e entendimento da informação por parte dos 
colaboradores envolvidos. 

Proatividade
Essa atividade diária previne que as atividades fiquem 
paradas ou sem respostas aos beneficiários, pois os 
casos de desvios são imediatamente identificados e 
já saem da reunião com a ação a ser desenvolvida 
para a solução do problema. Isso garante a gestão 
dos nossos recursos de forma eficiente, evitando 
a insatisfação e possíveis transtornos para os 
beneficiários e para a cooperativa.

Aplicação

 �Abrangência
Processos de autorizações de procedimento mé-
dico, gestão de beneficiários, gestão de auditoria 
e processamento de contas e gestão de abasteci-
mento farmacêutico.

 � Periodicidade
Continuamente.

 � Início da prática 
2014
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Aprendizado

Melhoria
Inicialmente, no momento da análise crítica diária, 
não havia a participação de alguns gestores das áreas 
envolvidas. No segundo mês de aplicação, os gestores 
dos demais processos envolvidos passaram a ser 
convidados, garantindo, assim, o conhecimento de 
problemas que ocasionavam atrasos no processo.

Também foi instituída a convocação dos colaboradores 
que possuíam alguma pendência com problemas de 
resolução. Dessa forma, o comprometimento de toda 
a equipe na resolução dessas situações aumentou e 
houve melhoria nos resultados dos indicadores.

Integração com outras práticas 
A missão da Unimed Poços de Caldas é “possibilitar 
trabalho digno e ético ao médico cooperado, prestando 
atendimento humano e de qualidade a seus clientes, 
com responsabilidade social, econômica e ambiental”. 
A prática desenvolvida está totalmente alinhada aos 
valores da cooperativa e, sobretudo, aos valores do 
cooperativismo, uma vez que a otimização desse 
processo viabilizou os resultados abaixo relatados.

No desenvolvimento da prática, foi verificado que pro-
cessos importantes da cooperativa foram impactados 
positivamente. A gestão das autorizações possibilitou 
realizar a gestão dos nossos recursos próprios, princi-
palmente na gestão de vagas hospitalares e gestão de 
bloco cirúrgico. Houve melhora significativa no proces-
samento das contas assistenciais, aumentando a efi-
ciência da cooperativa na cobrança e pagamento dos 
serviços realizados.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática está alinhada com o quinto princípio coo-
perativista: Educação, formação e informação, visto 
impactar na forma como os diversos atores podem 
contribuir eficazmente para a sustentabilidade e o 
desenvolvimento da cooperativa.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos
 § Melhora no cumprimento do prazo de atendimen-

to das autorizações de procedimento médico;

 § Diminuição do número de reclamações dos bene-
ficiários;

 § Definição das competências no processo e esta-
belecimento de meta clara a ser executada;

 § Diminuição do volume de horas-extras no setor de 
autorizações;

 § Diminuição do prazo para processamento e fecha-
mento das contas assistenciais.

Percentual de conformidade de autorizações no prazo
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Demonstrativo evolução de horas extras
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MÉDIA 1º
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Horas extras (+BH) Meta

*Média mensal de horas inclusive banco de horas

71%
70%

Resultados qualitativos
 § Estamos com 96% de satisfação dos beneficiários 

com o processo de autorização de procedimento 
médico;

 § Diminuição de conflitos na área de atendimento ao 
beneficiário;

 § Criação de base de conhecimento e gerenciamen-
to eletrônico;

 § Engajamento dos colaboradores;

 § Documentação formal das atividades;

 § Clareza do escopo de atendimento realizado no se-
tor de autorizações.
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Coopercon                 
FAR - Fundo Antecipador de Repasse

Critério:
 § Processos

Fundamento(s):
 § Orientações por processos
 § Decisões fundamentadas
 § Geração de valor

Processo gerencial:
 § Gestão das finanças da cooperativa.

Palavras-chave:
 § Gestão financeira
 § Processos financeiros
 § Fundos
 § Satisfação dos cooperados

Informações da cooperativa

Razão social
Coopercon – Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades 
Afins do Estado de Minas Gerais  

Sigla
Coopercon 

Data da constituição
1997  

Ramo do cooperativismo
Cooperativa Médica 

CNPJ
02.556.125/0001-28 

Categoria
(x) 1º Grau - Singular   

Número de cooperados
2.444 

Número de colaboradores
43 

Endereço
Avenida João César de Oliveira, 2.705, sala 201, 
Contagem-MG

Site
www.coopercon.coop.br

Contato
Daniela
Coordenadora de Processo da Qualidade e Pessoas
(31) 3353-4800 / 3356.0759
coordenacao.operacional@coopercon.coop.br
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Responsabilidades
Diretoria, com apoio da gerente geral e do coordena-
dor financeiro. 

Controle
O controle é feito por meio da sobra contábil (movi-
mento contábil). 

Proatividade
Com a implantação do FAR, o cooperado tem a segurança 
de que o atendimento que ele realizou aos usuários de 
planos de saúde serão pagos, mesmo que a cooperativa 
tenha problemas com o recebimento por parte de 
alguma operadora de plano de saúde. Ela realizará o 
repasse dos atendimentos, mediante as regras definidas 
e registradas em ata de Assembleia Geral Ordinária, 
enquanto o processo judicial que a cooperativa instalar 
contra o convênio seguirá o trâmite normal. A Coopercon 
antecipa o pagamento aos cooperados e, caso ganhe 
na esfera judicial, o valor é destinado ao fundo. Esse é 
um diferencial para a cooperativa, que oferece maior 
segurança e credibilidade aos cooperados.

Aplicação

 �Abrangência
Todos os cooperados.

 � Periodicidade
Anualmente são destinados recursos para o FAR, 
que são utilizados quando necessário.

 � Início da prática 
2015

Aprendizado

Melhoria
Em virtude de a prática ter sido implantada recente-
mente, estamos em processo de refinamento. 

Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
Atraso e falta de pagamento por parte dos convênios 
(operadoras de plano de saúde), antes da implementação 
do FAR, uma vez que os cooperados não tinham segurança 
nem garantia da agilidade no recebimento dos seus 
honorários médicos, tendo em vista que a cooperativa 
dependia da realização do contrato de prestação de 
serviços, com cláusulas bem definidas, relacionadas ao 
pagamento, garantindo tal recebimento. 

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia
O Fundo Antecipador de Repasse - FAR foi desenvolvi-
do em 2015, pela alta direção da cooperativa e valida-
do pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal. 
Em seguida, foi aprovado por todos os cooperados pre-
sentes em Assembleia Geral Ordinária.

A criação do FAR visa a garantir ao médico cooperado 
a segurança do recebimento de seus honorários, 
antecipando repasses que, por ventura, não sejam 
realizados por inadimplência de algumas operadoras.

Os recursos do FAR são utilizados para os repasses de 
operadoras de planos de saúde, com as quais já foram 
esgotadas todas as formas possíveis de recebimento 
e que já tenham sido encaminhadas para execução 
judicial. O percentual de aporte para o fundo é de 20% 
da sobra líquida apurada, sendo os aportes realizados 
até o limite máximo de um milhão de reais. 

Os critérios de utilização do FAR levam em conta o maior 
número possível de cooperados beneficiados e os valores 
a serem utilizados, obedecendo a critérios técnicos e 
operacionais que não prejudiquem a saúde financeira 
da cooperativa. Vale lembrar que qualquer utilização de 
recursos do FAR deve ser aprovada por, no mínimo, 2/3 
dos membros do Conselho de Administração. 
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Integração com outras práticas
A prática está alinhada à política da qualidade da 
cooperativa, com os seus valores, com destaque para a 
transparência, bem como permite o reforço da missão, 
valores e metas. Além disso, está inter-relacionada 
com a gestão financeira e o processo assemblear. 

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
A prática está alinhada ao princípio da Gestão demo-
crática, pelo qual os membros participam ativamente 
da definição de políticas; e ao princípio da Participa-
ção econômica dos membros, pois a garantia do rece-
bimento é um estímulo aos cooperados manterem e 
aumentarem suas operações com a cooperativa.

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos
O resultado positivo da implantação da prática é evi-
denciado na melhoria dos indicadores da pesquisa de 
satisfação do cooperado. No ano de 2015, a coopera-
tiva atingiu o índice de satisfação de 94% dos coope-
rados, apresentando crescimento de 13,60 % em rela-
ção ao ano de 2010.

Resultados qualitativos
Os médicos cooperados passam a ter maior garantia 
de recebimento de seus honorários, com impacto 
positivo no resultado do indicador de satisfação e maior 
credibilidade do cooperado em relação à cooperativa.

Satisfação de Cliente COOPERADO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Média

80,40% 79,80%

90,00% 90,30% 91,00%
94,00%

87,58%

Resultado da pesquisa:
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Viacredi                 
Comitê de Custos

Critério:
 § Processos

Fundamento(s):
 § Pensamento sistêmico
 § Olhar para o futuro
 § Orientação por processos
 § Decisões fundamentadas
 § Geração de valor

Processo gerencial:
 § Elaboração e controle do 

orçamento

Palavras-chave:
 § Redução dos custos

Informações da cooperativa

Razão social
Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí   

Sigla
Viacredi 

Data da constituição
26 de novembro de 1951  

Ramo do cooperativismo
Crédito 

CNPJ
82.639.451/0001-38  

Categoria
(x) 1º Grau - Singular   

Número de cooperados
366.778 (abril) 

Número de colaboradores
1.243 (abril) 

Endereço
Rua Hermann Hering, 1.125, Blumenau/SC

Site
www.viacredi.coop.br

Contato
Vanildo Leoni
Diretor Executivo
(47) 3331.4655
vanildo@viacredi.coop.br
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Diagnóstico

Motivos que levaram à adoção da prática
No atual cenário de recessão econômica, cooperativas 
que possuem uma boa gestão nos custos administrati-
vos, atingem as metas orçamentárias com maior qua-
lidade, conseguem identificar onde estão os gargalos 
nos processos, reduzem custos e equilibram as contas.

Como o valor realizado das despesas administrativas 
é considerável, o foco nas despesas é de extrema im-
portância. Definir metas e prazos, eleger responsáveis 
pelo acompanhamento e cobrar ações de redução 
contribuem para que todos se esforcem no alcance 
dos resultados traçados.

Descrição da prática

Enfoque

Metodologia
A cooperativa está, cada vez mais, buscando novos 
desafios para alcançar as reduções nos custos, e um 
desses meios é envolver equipes estratégicas capazes 
de analisar todo o processo da organização, desde a 
aquisição de produtos e serviços até a ponta, com a 
constante melhoria na estrutura de processos para 
atendimento ao cooperado.

Dentro do nosso conceito de estratégia de negócios, 
destaca-se o Comitê de Custos, que tem como objetivo 
identificar as despesas administrativas da cooperativa 
com maior relevância, possibilitando, de forma eficien-
te e eficaz, uma análise do comportamento dos gastos 
de acordo com a estratégia por ela estabelecida.

O comitê é formado pelos diretores de controlado-
ria, operações e administrativo, pelos gerentes de 
contabilidade e crédito e pela coordenadora do ad-
ministrativo da cooperativa. Essa gestão se reúne 
trimestralmente, analisando os números realizados 
e propondo instrumentos para constante redução 
dos custos. Na prática, o Comitê de Custos instiga 

os responsáveis a compreender os valores orçados e 
realizados das despesas, entendendo seus impactos 
na gestão da cooperativa.

As informações são disponibilizadas para as equipes, 
mensalmente, após o fechamento contábil dos núme-
ros. A área administrativa responsável pelo processo 
disponibiliza a variação mensal e anual, cobra o motivo 
das oscilações, diante das críticas, avalia e apresenta 
os resultados dos números à Diretoria. Em alguns ca-
sos, inclusive com planos de ação de melhorias.

A adoção de melhores práticas de gestão de custos, 
indicadas juntamente com um forte envolvimento de 
equipes especializadas, proporciona ao comitê uma 
redução anual de suma importância comparando um 
ano com o seguinte.

Ao se deparar com as metas propostas pelo Comitê de 
Custos, no acompanhamento de todas as despesas 
administrativas, a cooperativa teve que reavaliar e re-
estruturar todo o processo das despesas administrati-
vas, que foram desde a contratação do fornecedor até 
o cancelamento da impressão de relatórios, que não 
eram necessários imprimir. 

Algumas das medidas que foram praticadas e que 
contribuíram para a redução de custos estão apre-
sentadas a seguir: 

 § Investimento em novos fornecedores locais, 
buscando cooperados, para conseguir melhores 
negociações de preços, logística de entrega e 
para reduzir estoques e suas sobras;

 § Padronização dos processos para compras, cen-
tralizando e otimizando as negociações nas con-
tratações de serviços e compras de produtos;

 § Renegociação de contratos, buscando a redu-
ção de valores, a melhoria do tempo de presta-
ção de serviço, o estabelecimento de parcerias e 
mantendo a agilidade no atendimento;

 § Aperfeiçoamento dos processos operacionais, 
descobrindo gargalos, buscando executar for-
mas de desempenhar as mesmas funções com 
um menor custo;
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 § Redução do desperdício de recursos, com a im-
plantação ações, tais como:

 § troca de lâmpadas incandescentes por LED;
 § instalação de torneiras automáticas;
 § digitalização de documentos, sem a necessi-

dade de impressões e arquivos físicos;
 § centralização de compras de material de escri-

tório e de limpeza, evitando compras exagera-
das com preços altos;

 § organização de atendimentos de manuten-
ções, por meio de ferramenta adequada, evi-
tando contratações em duplicidade e com al-
tos custos.

 § Disseminação de uma cultura para redução das des-
pesas por meio da Política dos 3R (reduzir, reutilizar 
e reciclar), implantando ações de redução (impres-
sões), reaproveitamento de materiais (rascunho) e 
reciclando os materiais por meio de processo indus-
trial em novos produtos (papel e plástico). 

Responsabilidades
Coordenador do Administrativo.

Controle
Quando são traçados os planos de ação para reestru-
turação dos processos ou redução das despesas, a 
área administrativa, mensalmente, acompanha a va-
riação por meio da ferramenta BI, que está sendo um 
componente essencial, permitindo-nos a comparação 
do realizado mês a mês e de um ano para outro. Diante 
disso, a área verifica se a estratégia traçada está tra-
zendo resultados, questionando os responsáveis para 
a meta ser atingida. A ferramenta BI traz autonomia 
aos responsáveis, pois, assim que os números contá-
beis fecham, eles já conseguem observar o realizado 
do mês em questão. 

Proatividade
Implementar e gerir uma estratégia definida de redu-
ção de custos proporcionam benefícios substanciais 
nos processos e simplificam a gestão. Essa prática 

permite identificar os gargalos e melhorias de pro-
cessos dentro de toda a cooperativa. Refletir sobre a 
necessidade de cada despesa é de extrema impor-
tância, para saber quais as ações a serem tomadas. A 
redução dos custos não deve ser um sacrifício, e sim 
um esforço de conscientização e envolvimento de to-
das as equipes envolvidas.

Aplicação

 �Abrangência
Processos administrativos de todas as unidades de 
Viacredi.

 � Periodicidade
Monitoramento mensal e planejamento 
orçamentário anual.

 � Início da prática 
2015.

Aprendizado

Melhoria
No início, a prática era realizada envolvendo apenas 
a área administrativa e Diretoria. No entanto, o 
envolvimento de todas as equipes trouxe maiores 
resultados. Mensalmente, as equipes apresentam 
no Acompanhamento e Gestão dos Planos de Ações 
e Metas (AGPAM) o que está sendo verificado, quais 
as melhores práticas e resultados alcançados. A 
troca de informações entre equipes está trazendo 
resultados surpreendentes para a organização, bem 
como permite determinar, no instante de análise, se 
a estratégia adotada é coerente com o que foi traçado 
pelo Comitê de Custos ou se ela deve ser modificada.
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Integração com outras práticas
A prática é coerente com os objetivos estratégicos 
da cooperativa relacionados ao mercado (redução 
dos custos fixos sobre os ativos totais) e aos produtos 
e processos (mantendo e reforçando o modelo de 
centralização dos serviços comuns às singulares, com 
mapeamento e gestão dos processos, em parcerias 
estratégicas em infraestrutura de produtos e serviços). 
Ela é realizada com a cooperação das seguintes 
áreas da cooperativa: Controladoria, Operações e 
Administrativo, Contabilidade e Crédito e está inter-
relacionada com o planejamento orçamentário, a 
melhoria de processos e o AGPAM.

Alinhamento com os princípios 
cooperativistas
Os princípios do cooperativismo são as linhas 
orientadoras, por meio das quais as cooperativas 
levam os seus valores à prática. Ao investir em 
novos fornecedores locais, buscando cooperados, a 
prática está alinhada ao sétimo princípio – Interesse 
pela comunidade. As cooperativas trabalham 
para o desenvolvimento sustentado das suas 
comunidades, através de políticas aprovadas pelos 
membros. Contribuem, concretamente, para tornar 
a sociedade mais justa e os valores humanos mais 
respeitados. A boa aceitação no mercado permite 
que elas façam a diferença na vida social, cultural e 
econômica das pessoas.

A prática também está relacionada ao sexto 
princípio – Intercooperação - Ativa cooperação 
entre as cooperativas em plano local, nacional e 
internacional. Trabalhando em conjunto servem de 
forma mais eficaz a seus membros e dão mais força 
ao movimento cooperativo. 

Resultados alcançados com a 
aplicação da prática

Resultados quantitativos
 § Redução em 13% em relação ao ano anterior da 

despesa, com: Pré-Assembleia, Assembleia Geral 
Ordinária e/ou Extraordinária:

 § Expectativa de reduzir em 11%, em relação ao 
ano anterior, a despesa com serviços logísticos de 
valores;

 § Considerando o orçamento apertado para 2016, 
foi alcançada uma economia de R$ 3,6 milhões no 
primeiro semestre.

Resultados qualitativos
 § Otimização na qualidade dos processos;

 § Cultura de redução de custos;

 § Aprimoramento na qualidade de informações e 
controles.
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