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Há pouco mais de cinco décadas, 23 médicos da cidade de 
Santos (SP) uniram forças para buscar um modelo que 
resgatasse a ética e o papel social da Medicina, garantindo a 
prática liberal da profissão e a qualidade do atendimento. 
Encontraram nos princípios cooperativistas a base para a 
criação da marca Unimed.

A combinação poderosa entre esse modelo de negócio e nossos 
valores nos conduziu ao nosso propósito: cuidar da saúde e da 
vida das pessoas.

Hoje, nossa marca representa a maior rede privada de 
assistência médica do Brasil e o mais bem-sucedido modelo de 
operação da saúde suplementar. Essas conquistas só foram 
possíveis porque nos unimos.

E  p a r a  m a n te r  n o s s a  i n te g r a ç ã o  n a c i o n a l m e n te , 
comprometidos com a transformação e a sustentabilidade do 
Sistema Unimed, precisamos, também, assegurar que nossos 
comportamentos e formas de nos relacionarmos expressem os 
valores da marca Unimed.

Reunimos nesta nova edição do Código de Conduta, atitudes 
claras que devem fazer parte de todas as nossas atividades e 
nos ajudar a ser ainda melhores. Ele é essencial para garantir 
uma cultura organizacional focada na ética, na transparência, 
no respeito e no cuidado com o próximo.

São essas diretrizes, vivenciadas em nossa prática diária, que 
transmitem uma imagem sólida e de confiança perante todos 
os públicos com os quais nos relacionamos e que devem ser 
observadas por todos nós, independentemente de cargos, 
atribuições ou responsabilidades.  Como resultado, 
continuaremos impactando positivamente as vidas das 
pessoas e das comunidades ao nosso redor.

Faça a sua parte colocando em prática o conjunto de normas 
deste documento nas suas pequenas e grandes decisões como 
colaborador, gestor, dirigente ou médico cooperado do maior 
sistema cooperativista de saúde do mundo,  o Sistema Unimed.
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Na Unimed Costa do Descobrimento acreditamos no 
compromisso com a saúde e qualidade de vida de forma ética, 
transparente e humanizada, sempre sendo leal aos princípios 
cooperativistas.

Portanto, este Código de Conduta é o documento norteador de 
nossa atuação e tem como objetivo reforçar os valores 
essenciais da Unimed Costa do Descobrimento e orientar 
colaboradores, cooperados, fornecedores e parceiros quanto às 
condutas esperadas.

É responsabilidade de cada um de nós tomar conhecimento e 
aplicar as diretrizes aqui contidas, tornando o ambiente de 
trabalho mais saudável, refletindo na qualidade da prestação 
dos serviços, na satisfação dos nossos beneficiários e na 
reputação da nossa marca.

Com o propósito de fortalecer a cultura ética e responsável com 
todos os nossos públicos de relacionamento, acreditamos que 
as orientações contidas aqui serão referência no dia a dia de 
cada um que faz parte desta Cooperativa.

Eugênio Luis Carvalho Franca
Presidente da Unimed Costa do Descobrimento





7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



Na Unimed Costa do Descobrimento a ética é tratada pelo Comitê de Gestão de 
Riscos, Compliance e Integridade - CGRCI.

grci@unimedcd.coop.br.
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