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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Inovar vem do latim “innovare”, que significa “renovar”, ou seja, tornar novo. Para nós, inovação representa uma mudança positiva e significativa. É um valor percebido por alguém
que se entende como beneficiado. E é por isso que inovar é uma das premissas da diretoria
executiva da Central Nacional Unimed.
A nossa inovação nos estimula a agir de forma determinada, rápida e cirúrgica na transformação de práticas e de processos, visando ao desenvolvimento dos negócios e qualidade no
atendimento, que asseguram o futuro da maior cooperativa do Central Nacional Unimed.
Assim construímos o Book Estratégico “Inovando a cada oportunidade”. Nele você terá
acesso ao nosso Planejamento Estratégico 2019-2021 de uma nova forma: diretamente na
tela do seu celular ou tablet, sempre ao alcance das mãos.
Você poderá conferir como nosso Planejamento Estratégico está estruturado, pautado sempre na inovação. É necessário definir objetivos, traçar metas, aferir e monitorar resultados,
para que tenhamos a análise crítica dos indicadores de forma clara e precisa.
Por isso, a Central Nacional Unimed vem inovando em suas ações e projetos, com foco em
fortalecer cada vez mais o Sistema Unimed.
Bem-vindos ao Planejamento Estratégico 2019 – 2021!
Alexandre Augusto Ruschi Filho
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CONQUISTAS ALCANÇADAS
A qualidade é a propriedade que determina nossa essência. Não por acaso, em
2018 a padronização dos processos e práticas da Central Nacional Unimed foi
reconhecida com a conquista do Selo Ouro de Qualidade da RN277, da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, e pela certificação ISO 9001:2015.
E a felicidade no ambiente do trabalho, base para todos os avanços, reafirmouse com a participação da cooperativa, pela 12ª vez consecutiva, no guia das 150
Melhores Empresas para Você Trabalhar.
Assim como o anuário Exame “Melhores & Maiores”, no qual a Central Nacional
Unimed aparece em 120º lugar, um avanço de 590 posições desde 2004. Na
publicação, a cooperativa foi considerada a 34ª maior empresa de todo ramo de
serviços; quinta na categoria Saúde; a quarta maior em vendas líquidas; quarta em
liderança de mercado, oitava em rentabilidade.
Já no ranking “Melhores da Dinheiro”, conquistou o 139º lugar, sendo a quarta
melhor em Plano de Saúde; terceira em Inovação e Qualidade; terceira em Recursos
Humanos; segunda em responsabilidade social e sustentabilidade financeira; quinta
em Governança Corporativa.

IDENTIDADE CORPORATIVA
NOSSOS VALORES

NOSSO PROPÓSITO

Cooperação
Ética
Compromisso com os Clientes
Respeito aos Colaboradores
Inovação
Sustentabilidade

Cuidar da saúde do cliente como
operadora nacional, representando,
fortalecendo, apoiando e integrando
o Sistema Unimed.

NOSSA VISÃO DE FUTURO
Ser referência no mercado de saúde
suplementar e gerar valor para as
sócias.

O SISTEMA DE GESTÃO
ESTRATÉGICA DA CNU
CONTEMPLA SEIS MAPAS
ESTRATÉGICOS

SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DA CENTRAL NACIONAL UNIMED
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Relações com Sócias
e Unimeds
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Unidade de Negócio
São Luís/MA

Unidade de Negócio
Bahia

Unidade de Negócio
Brasília/DF

Unidade de Negócio
São Paulo/SP
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A CNU estruturou o Sistema
de Gestão Estratégica baseado
na metodologia PDCA para
que as nossas estratégias
alcancem os objetivos traçados
e possam ser constantemente
monitoradas e atualizadas.

CNU Corporativo

Planejar:

formulando a
estratégia
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Nesta etapa ocorre, de forma
integrada com outras frentes, o Ciclo
de Revisão Anual do Planejamento
Estratégico. O framework a seguir
demonstra a integração entre o
Ciclo de Revisão do Planejamento
Estratégico e o Ciclo Orçamentário.
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FRAMEWORK DO CICLO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DIAGNÓSTICOS
ESTRATÉGICOS

DIRECIONADORES
ESTRATÉGICOS

MAPAS
ESTRATÉGICOS

DESDOBRAMENTO
DA ESTRATÉGIA

DIAGNÓSTICO CNU DIGITAL

DIAGNÓSTICO DA MARCA
DIAGNÓSTICO DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA

TORRE DE PROJETOS
DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS
PLURIANUAIS

ELABORAÇÃO DO MAPA
ESTRATÉGICO CORPORATIVO
E POR UNIDADE DE NEGÓCIO

FOCOS ESTRATÉGICOS
CNU CORPORATIVO

ELABORAÇÃO DO
MAPA ESTRATÉGICO
RELAÇÕES COM SÓCIAS

PESQUISAS COM STAKEHOLDERS

TORRE DE AÇÕES ESTATÉGICAS
INDICADORES ESTRATÉGICOS E
OPERACIONAIS
RISCOS ESTRATÉGICOS

RECOMENDAÇÕES
DAS AUDITORIAIS

CICLO ORÇAMENTÁRIO

PRIORIZAÇÃO DE DEMANDAS
TI - ESTRATÉGIA
REVISÃO DA REDE DE VALOR
ESTUDOS DE INTELIGÊNCIA
DE MERCADO

METAS GLOBAIS

PROJEÇÃO DE
RECEITAS

PROJEÇÃO DE DA/
IMOB INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS

PROJEÇÃO DE
RESULTADO
OPERACIONAL

ANÁLISE SWOT E CANVAS
CNU Corporativo
Relações com Sócias
Por Unidade de Negócio

PROJEÇÃO DO
CUSTO
ASSISTENCIAL

PROJEÇÃO DE
DA CORRENTE

GESTÃO DE DESEMPENHO
ALINHAMENTO COM AS METAS DA COOPERATIVA

PROJEÇÃO DE
RESULTADO
FINANCEIRO

DIAGNÓSTICOS ESTRATÉGICOS
O Ciclo de Revisão
do Planejamento
Estratégico tem como
base os diagnósticos
estratégicos que
subsidiam a definição
dos principais
direcionadores
definidos pela Diretoria
Executiva e Conselho
de Administração.

A análise dos Cenários Externo e Interno tem como objetivo fornecer às lideranças uma visão ampla e profunda do ambiente da Central Nacional Unimed
e do mercado de Saúde Suplementar no Brasil, visando obter insumos para a
definição do Planejamento Estratégico de curto e longo prazo.
Essas análises contemplam vários aspectos, aprofundados nas páginas seguintes.

Estudos
Inteligência
de Mercado

Diagnóstico
CNU Digital

Revisão da
Rede
de Valor

Priorização
de
demandas
TI +
Estratégia

Diagnóstico
da Marca

Diagnóstico
de
Governança

Recomendações
Pesquisas
das
com stakeholders
Auditorias

DIAGNÓSTICOS ESTRATÉGICOS (CONTINUAÇÃO)
Estudos Inteligência de Mercado
Estudos realizados pela área de
Inteligência de Mercado para subsidiar o
Planejamento Estratégico
Revisão Rede de Valor
Revisão da estrutura atual de processos
da empresa, considerando a implantação
do Sistema de Gestão da Qualidade
Priorização de demandas TI + Estratégia
Mapeamento da capacidade
de TI e o impacto nos projetos mapeados
Recomendações das Auditorias
Recomendações partir do resultado das
auditorias ISO 9001-2015

Estudos
Inteligência
de Mercado

Diagnóstico
CNU Digital

Revisão da
Rede
de Valor

Priorização
de
demandas
TI +
Estratégia

Diagnóstico
da Marca

Diagnóstico
de
Governança

Recomendações
Pesquisas
das
com stakeholders
Auditorias

DIAGNÓSTICOS ESTRATÉGICOS (CONTINUAÇÃO)
Estudos
Inteligência
de Mercado

Diagnóstico
CNU Digital

Revisão da
Rede
de Valor

Priorização
de
demandas
TI +
Estratégia

Diagnóstico
da Marca

Diagnóstico
de
Governança

Recomendações
Pesquisas
das
com stakeholders
Auditorias

Diagnóstico CNU Digital
Estudo com o objetivo de alinhar visão de negócio
CNU a um novo contexto digital
Diagnóstico da Marca
Estudo com o objetivo de identificar soluções para
aumentar o reconhecimento e credibilidade da CNU
junto aos seus públicos, gerando valor para todo o
Sistema Unimed
Diagnóstico de Governança Corporativa
Diagnóstico e recomendações para
aprimoramento do modelo e práticas de governança
corporativa, cultura e liderança ética da CNU
Pesquisas com Stakholders
Pesquisas de satisfação com beneficiário, cliente
oculto, pesquisa de satisfação com Sócias, de
Mercado e de Corretores, em parceria com o
Instituto IBRC

ANÁLISE SWOT

AMEAÇAS

OPORTUNIDADES

Com base nos diagnósticos realizados, a Matriz
SWOT é revisada e os itens priorizados de acordo com
as suas respectivas relevâncias. É, então, elaborada a
Matriz SWOT para cada Unidade de Negócio, CNU
Corporativo e Relações com Sócias.

Após a classificação das relevâncias e prioridades, é
gerado um gráfico de posicionamento da SWOT, que
orienta a construção do Mapa Estratégico.
FRAQUEZAS
DESENVOLVER
Desenvolver estratégias que
minimizem os efeitos negativos
dos pontos fracos e que
simultaneamente aproveitem as
oportunidades detectadas.

FORÇAS
CRESCER
Tirar o máximo partido dos
pontos fortes para aproveitar
ao máximo as oportunidades
detectadas.
2019

SOBREVIVER
Reduzir ou liquidar o negócio,
ou ainda realizar acordos
estratégicos com outras
organizações.

MANTER
Tirar o máximo partido dos
pontos fortes para minimizar
os efeitos das ameaças
detectadas ou para transformálas em oportunidades.

MODELO DE NEGÓCIO: BUSINESS MODEL CANVAS
O Business Model Canvas (BMC) é uma ferramenta utilizada na formulação da Estratégia. Seu objetivo
otimizar a visualização e compreensão dos modelos de negócio da empresa. O BMC existe para alimentar
o pensamento estratégico amplo e reduzir o foco nas questões operacionais. A ideia é pensar no negócio
de forma sistêmica e não apenas nos papéis individuais das pessoas e equipes envolvidas.
PARCEIROSCHAVE PARA
GERAR VALOR

ATIVIDADESCHAVE PARA
GERAR VALOR

PROPOSTA
DE VALOR

Quem são os
nossos principais
parceiros?

Quais as principais
atividades que a nossa
proposta de valor
exige?

Qual o valor que
vamos entregar
para o cliente?

Quais os
principais recursos
que estamos
adquirindo de
nossos parceiros?

RECURSOSCHAVE PARA
GERAR VALOR
Quais os principais
recursos que a nossa
proposta de valor
exige?

Quais pacotes de
produtos e serviços
que estamos
oferecendo a cada
segmento de
clientes?

RELACIONAMENTO
COM OS CLIENTES
Quais tipos de
relacionamento você
estabelecerá com
cada um de seus
clientes?

CANAIS DE
DISTRIBUIÇÃO
Por meio de que canais
os clientes querem
ser alcançados? Como
vamos alcançá-los?

ESTRUTURA DE CUSTOS NECESSÁRIA PARA
EXECUÇÃO DO NEGÓCIO

FONTES DE GERAÇÃO DE RECEITA

Quais são os custos mais importantes inerentes
ao seu modelo de negócio?

Por quais mecanismos de preço o seu
modelo de negócios captura valor?

CLIENTES

Para quem estamos
criando valor?
Quem são nossos
principais clientes?

Ser referência no
mercado de saúde
suplementar e gerar
valor para as sócias.

DIRECIONADORES
ESTRATÉGICOS PLURIANUAIS
Nesta etapa são elaborados os
Direcionadores Estratégicos
Plurianuais. Eles orientam uma
caminhada rumo à nossa Visão de
Futuro: ser referência no mercado
de Saúde suplementar e gerar valor
para as sócias.

2021
2020
2019
2018

MAPAS ESTRATÉGICOS
Nessa etapa, os Mapas Estratégicos
são revisados levando em consideração todos os insumos do diagnóstico
estratégico.

CNU Corporativo

Relações com Sócias
e Unimeds

São eles que demonstram os caminhos
que escolhemos para o cumprimento
dos objetivos estabelecidos e que entregam a nossa Visão de Futuro:

Ser referência no mercado de
Saúde Suplementar e gerar valor
para as sócias.

Unidade de Negócio
São Luís/MA

Unidade de Negócio
Bahia

Unidade de Negócio
Brasília/DF

Unidade de Negócio
São Paulo/SP

Após a construção dos Mapas
Estratégicos, os Objetivos Estratégicos são
desdobrados por Focos Estratégicos, que
explicitam os desafios a serem cumpridos
para o alcance da nossa Estratégia.

MAPA ESTRATÉGICO CORPORATIVO 2019-2021
VISÃO: Ser referência no mercado de saúde suplementar e gerar valor para as sócias

Controlar a sinistralidade
Assegurar eficiência administrativa

APRENDIZADO
E CRESCIMENTO

PROCESSOS
INTERNOS

MERCADO E
CLIENTES

Aumentar receitas de contraprestação

Crescer a carteira de clientes
com sustentabilidade

Controlar o custo assistencial

Ampliar a satisfação e a confiança do
cliente

Expandir e fortalecer a presença da marca

Fortalecer o relacionamento
com os clientes

Intensificar o relacionamento
com as sócias

Aprimorar o relacionamento
com a rede prestadora

Fomentar gestão de saúde
populacional e AIS

Cuidar, desenvolver e gerir
pessoas

Fortalecer a responsabilidade
socioambiental

Aprimorar a prontidão da
tecnologia da informação
alinhada à estratégia

Aprimorar a gestão e
governança corporativa

VALORES: cooperação | ética | compromisso com os clientes | respeito aos colaboradores | inovação | sustentabilidade
PROPÓSITO: Cuidar da saúde do cliente como operadora nacional, representando, fortalecendo, apoiando e integrando o Sistema Unimed

ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE E INOVAÇÃO

RESULTADOS

GARANTIR RESULTADO SUSTENTÁVEL PARA O NEGÓCIO

MAPA ESTRATÉGICO DE RELAÇÕES COM SÓCIAS 2019-2021

Controlar a sinistralidade
Assegurar eficiência administrativa

APRENDIZADO
E CRESCIMENTO

PROCESSOS
INTERNOS

MERCADO E
CLIENTES

Aumentar receitas de contraprestação

Crescer a carteira de clientes
com sustentabilidade

Controlar o custo assistencial

Ampliar a satisfação e a confiança do
cliente

Expandir e fortalecer a presença da marca

Fortalecer o relacionamento
com os clientes

Intensificar o relacionamento
com as sócias

Aprimorar o relacionamento
com a rede prestadora

Fomentar gestão de saúde
populacional e AIS

Cuidar, desenvolver e gerir
pessoas

Fortalecer a responsabilidade
socioambiental

Aprimorar a prontidão da
tecnologia da informação
alinhada à estratégia

Aprimorar a gestão e
governança corporativa

VALORES: cooperação | ética | compromisso com os clientes | respeito aos colaboradores | inovação | sustentabilidade
PROPÓSITO: Cuidar da saúde do cliente como operadora nacional, representando, fortalecendo, apoiando e integrando o Sistema Unimed

ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE E INOVAÇÃO

RESULTADOS

GARANTIR RESULTADO SUSTENTÁVEL PARA O NEGÓCIO

ATENDIMENTO E
CRESCIMENTO

VISÃO: Ser referência no mercado de saúde suplementar e gerar valor para as sócias

PROCESSOS
INTERNOS

MERCADO E
CLIENTES

RESULTADOS

VISÃO: Ser referência no mercado de saúde suplementar e gerar valor para as sócias

INTENSIFICAR O RELACIONAMENTO COM AS SÓCIAS

Promover a continuidade do
ATENDIMENTO ASSISTENCIAL em
território nacional

Ampliar a participação da CNU e das sócias
em MERCADO com predominância de
concorrentes

Fortalecer a COMUNICAÇÃO,
aproximando-se das sócias

Prover INTERFACES operacionais ágeis
e de qualidade

Promover o compartilhamento de BOAS PRÁTICAS de gestão no Sistema Unimed

VALORES: cooperação | ética | compromisso com os clientes | respeito aos colaboradores | inovação | sustentabilidade
PROPÓSITO: Cuidar da saúde do cliente como operadora nacional, representando, fortalecendo,
apoiando e integrando o Sistema Unimed

INTEGRAÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO COM PROCESSOS
DE NEGÓCIO DA REDE DE VALOR
Mapa Estratégico Corporativo

Rede de Valor

VISÃO: Ser referência no mercado de saúde suplementar e gerar valor para as sócias

RESULTADOS

GARANTIR RESULTADO SUSTENTÁVEL PARA O NEGÓCIO

Fortalecer o relacionamento
com os clientes

Cuidar, desenvolver e gerir
pessoas

Ampliar a satisfação e a confiança do
cliente

Intensificar o relacionamento
com as sócias

Fortalecer a responsabilidade
socioambiental

Expandir e fortalecer a presença da marca

Aprimorar o relacionamento
com a rede prestadora

Aprimorar a prontidão da
tecnologia da informação
alinhada à estratégia

Fomentar gestão de saúde
populacional e AIS

Aprimorar a gestão e
governança corporativa

VALORES: cooperação | ética | compromisso com os clientes | respeito aos colaboradores | inovação | sustentabilidade

IMPRENSA

PARCEIROS
COMERCIAIS

Gerir Estratégia
Organizacional

NEGÓCIO

Crescer a carteira de clientes
com sustentabilidade

Controlar o custo assistencial

Gerir Produtos
e Serviços

APOIO

APRENDIZADO
E CRESCIMENTO

PROCESSOS
INTERNOS

MERCADO E
CLIENTES

Aumentar receitas de contraprestação

ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE E INOVAÇÃO

Assegurar eficiência administrativa

GESTÃO

SÓCIAS
Controlar a sinistralidade

Gerir Pessoas

Gerir Governança
Corporativa

Comercializar
Planos de Saúde

UNIMEDS

Gerir Riscos
Corporativos

Operacionalizar
Contratos

Gerir Reputação
Corporativa

Gerir Relacionamento
com Clientes

SOCIEDADE

CLIENTES

MERCADO
Gerir Finanças
e Contabilidade

Gerir Serviços
Administrativos

Gerir Tecnologia
da Informação

FORNECEDORES

PROPÓSITO: Cuidar da saúde do cliente como operadora nacional, representando, fortalecendo, apoiando e integrando o Sistema Unimed

COLABORADORES

DEMANDAS ESTRATÉGICAS
PERSPECTIVA DE
PROCESSOS INTERNOS

ÓRGÃOS
REGULADORES

PRONTIDÃO DOS PROCESSOS
DE NEGÓCIO

Os Processos de Negócio da Rede de Valor devem
estar prontos para atender às demandas estratégicas dos
Mapas Estratégicos da Central Nacional Unimed.

DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA
Durante a elaboração dos seis Mapas Estratégicos, são
definidos os Objetivos Estratégicos para cada uma das
quatro perspectivas - Perspectiva de Resultados, Perspectiva de Mercado e Clientes, Perspectiva de Processos
Internos e Perspectiva de Aprendizado e Crescimento,
que se desdobram da seguinte forma:

Focos estratégicos

MAPA ESTRATÉGICO CORPORATIVO 2019-2021

Elaborados a partir da Matriz SWOT, são desdobrados
em Indicadores e Iniciativas Estratégicas, permitindo
assim o monitoramento do alcance da Visão de Futuro.

VISÃO: Ser referência no mercado de saúde suplementar e gerar valor para as sócias

Assegurar eficiência administrativa

APRENDIZADO
E CRESCIMENTO

PROCESSOS
INTERNOS

MERCADO E
CLIENTES

Aumentar receitas de contraprestação

Crescer a carteira de clientes
com sustentabilidade

Controlar o custo assistencial

Ampliar a satisfação e a confiança do
cliente

Expandir e fortalecer a presença da marca

Fortalecer o relacionamento
com os clientes

Intensificar o relacionamento
com as sócias

Aprimorar o relacionamento
com a rede prestadora

Fomentar gestão de saúde
populacional e AIS

Cuidar, desenvolver e gerir
pessoas

Fortalecer a responsabilidade
socioambiental

Aprimorar a prontidão da
tecnologia da informação
alinhada à estratégia

Aprimorar a gestão e
governança corporativa

VALORES: cooperação | ética | compromisso com os clientes | respeito aos colaboradores | inovação | sustentabilidade
PROPÓSITO: Cuidar da saúde do cliente como operadora nacional, representando, fortalecendo, apoiando e integrando o Sistema Unimed

ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE E INOVAÇÃO

RESULTADOS

GARANTIR RESULTADO SUSTENTÁVEL PARA O NEGÓCIO

Controlar a sinistralidade

Objetivo estratégico

Indicadores Estratégicos
e Metas

Iniciativas estratégicas
(Projetos e ações)

INTEGRAÇÃO COM O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Todas as etapas do Ciclo de Revisão do Planejamento Estratégico estão integradas ao
Planejamento Orçamentário, em que os Projetos Estratégicos e Táticos são priorizados
por meio da análise da Torre de Projetos.

ENCERRAMENTO
DO CICLO DE REVISÃO
DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
Ao final da formulação da estratégia, ocorre
o encerramento do Ciclo de Revisão do Planejamento Estratégico com o objetivo de
apresentar os Mapas Estratégicos para validação do Conselho Administrativo, Técnico e Operacional e da Diretoria Executiva.
O documento oficial que formaliza a conclusão desse ciclo é este Book Estratégico,
que contém: os Mapas Estratégicos e a metodologia para formulação e execução da
Estratégia.

Executar:

executando a
estratégia
[DO]
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[ACT]

VERIFICAR

[CHECK]

PLANEJAR

[PLAN]

EXECUTAR

[DO]

C
A

O principal evento de mobilização
para execução da estratégia
é o “Kick-off”, que reforça aos
colaboradores que o Planejamento
Estratégico é um compromisso de
todos.

P

A

TAÇÃO
CI

O gestor é o principal responsável por disseminar às suas equipes os desafios do Planejamento
Estratégico, os indicadores, as metas e os projetos que serão monitorados, além de estabelecer com
os colaboradores uma periodicidade de reuniões para fazer o monitoramento.
Durante toda a execução, os gestores contam com o apoio e suporte metodológico da equipe de
Estratégia e Projetos.

Verificar:

verificando a
estratégia
[CHECK]
MUNIC
O
A
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AVALIAR

[ACT]

VERIFICAR

[CHECK]

PLANEJAR

[PLAN]

EXECUTAR

[DO]

C
A

Todos os indicadores, projeto e
ações de melhorias aprovados
durante o Ciclo de Revisão do
Planejamento Estratégico 2019-2021
são monitorados durante o Ciclo
de Execução.

P

A

TAÇÃO
CI

PORTAL DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA
Essa ferramenta fomenta a geração de conhecimento, subsidiando as lideranças
com informações para a tomada de decisão e, se necessário, correção de rota.
A verificação e o controle
da estratégia ocorre
por meio do Portal
de Governança e
Estratégia, que permite
o monitoramento e
gerenciamento dos
indicadores estratégicos
e operacionais, assim
como dos projetos
estratégicos e táticos.

Nessa etapa é importante a verificação dos desvios de indicadores estratégicos,
dos projetos e das ações de melhorias, aprovadas em orçamento, pelos respectivos
gestores, como preparação prévia aos fóruns de monitoramento da Estratégia.
Janeiro/2019

Portal da

Home

Governança
e Estratégia

GESTÃO ESTRATÉGICA

GESTÃO DE PROJETOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
PROCESSOS E QUALIDADE

Avaliar:

avaliando a
estratégia
[ACT]
MUNIC
O
A
C
Ç

Ã

O

AVALIAR

[ACT]

VERIFICAR

[CHECK]

PLANEJAR

[PLAN]

EXECUTAR

[DO]

C
A

Para o monitoramento da Estratégia,
a Central Nacional Unimed realiza
dois fóruns específicos que se
retroalimentam e permeiam todos os
níveis da organização.

P

A

TAÇÃO
CI

RAE Tática – Reunião de Análise Estratégica Nível Tático e
RAE Estratégica - Reunião de Análise Estratégica Nível Estratégico
Cada fórum tem o seu objetivo, público, dinâmica, pauta e entregáveis bem definidos, considerando que
os níveis táticos devem garantir os resultados esperados e deliberados pelo Conselho Administrativo,
Técnico e Operacional e Diretoria Executiva.
MAPAS ESTRATÉGICOS

Periodicidade: Bimestral

Os indicadores estão sendo
gerenciados e as ações
corretivas estão sendo eficazes?

OS
LT
AD
SU
RE

ES

Superintendentes e
Gestores

Õ
AÇ

RAE TÁTICA

ER

Periodicidade: Bimestral

Estamos garantindo
a sustentabilidade da
cooperativa e atingindo
os objetivos estratégicos
alinhados à visão de futuro?

LIB

Conselho de
Administração,
Diretoria Executiva e
Superintendentes

DE

EA
ÇÕ

ES

RAE ESTRATÉGICA

CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Ao longo de todas as etapas do Ciclo PDCA, ocorrem a
Capacitação e a Comunicação, que atuam como “força motriz”
na formulação e execução da estratégia por meio de:
n

n

n

n

eventos de mobilização envolvendo toda a companhia
nas questões referentes ao Planejamento Estratégico;
utilização dos veículos de comunicação a fim de manter
os colaboradores atualizados quanto ao desempenho da
estratégia;
Portal da Governança e Estratégia, que permite aos
líderes gerenciar os resultados estratégicos de forma
online;
realização de treinamentos específicos para gestores
e equipes envolvidas na formulação e execução da
estratégia.

A estratégia é uma tarefa de todos!
O comprometimento da Diretoria Executiva, do Conselho
Administrativo, Técnico e Operacional e de todos os
colaboradores é a chave do sucesso para a eficácia da
formulação e execução da estratégia!
Para atender ao desafio de promover a formulação e a
execução da estratégia da Central Nacional Unimed, a
superintendência de Estratégia, Governança e Riscos,
ligada à Presidência, atua como guardiã no fortalecimento
da cultura de organização orientada à Estratégia.
Essa superintendência conta com a gerência de Estratégia,
Projetos, Processos e Qualidade para conduzir a
formulação e execução junto às lideranças.

