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Perfil profissional 
Gosto de trabalhar em equipe com foco em resultados. Sou uma pessoa dinâmica, flexível e 
de bons relacionamentos profissionais, sempre disponível e disposto a novos desafios. 

Formação 
 
4º Grau - Pós-graduação no nível Especialização. 
 

 Pós-Graduação – Especialização 
Pós-Graduação em Administração Hospitalar e Negócios em Saúde – IAHCS (2005) 

 Extensão Especialista em Negociação, UNISINOS (agosto/2003)  
 Graduação 

Superior em Gestão de Empresas de Telecomunicações – UNA (2003)  
 Curso técnico – Médio (2º grau) 

Curso Técnico em Processamento de Dados – COTEMIG (1997)  
 

Cursos 
 
Curso Anticorrupção - Modelo de Liderança Unimed BH - Universidade Corporativa da Unimed BH – nov/2018 
Grupo GT – Integridade - Universidade Corporativa da Unimed BH – jul/2018  
PDL II - Modelo de Liderança Unimed BH - Universidade Corporativa da Unimed BH – jun/2018  
PDL – Modelo de Liderança Unimed BH - Universidade Corporativa da Unimed BH – abr/2018 
Pacote Office 2016 – Word - Universidade Corporativa da Unimed BH – mai/2018 
Resolução Normativa – RN259 - Universidade Corporativa da Unimed BH – mai/2018 
Procedimentos em Caso de Acidente de Trabalho - Universidade Corporativa da Unimed BH – fev/2018 
Técnicas de Apresentação e Oratória - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Como lidar com Conflitos - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Políticas Corporativas - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Poder de Influência e Escuta Ativa - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Inovação - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Conheça sua Unimed: Serviços e Programas - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Onbase: Sistema de Consulta de Documentos do SIG - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Por dentro da ISSO 9001:2015 - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Hábitos Eficazes I - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Convivendo com as Diferenças - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Coleta Seletiva na Operadora - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Procedimento em caso de incêndio - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Responsabilidade Social - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Produtos e Serviços Unimed BH - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Gestão de Riscos - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
No Ritmo da Acreditação da Operadora - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Cooperativismo e Sistema Unimed - Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Código de Conduta e Relacionamento – Universidade Corporativa da Unimed BH – jan/2018 
Comunicação Empresarial – Curso Online – VES – 8 horas - 2017 
Segurança da Informação – Curso Online – VES – 8 horas - 2017 
Rito de Passagem para Gerentes – Faculdade VALER – RJ – 40 horas - 2014 
Excelência no Atendimento – Cassi Sede – Prof. Irmár - 2010 – 16 Horas 
Técnicas de Negociação – Cassi Sede – Prof. David Salviano – 2010 - 16 Horas 
Microsoft Excel Avançado – EAS Consultoria Empresarial LTDA – 2010 – 18 horas 
Comunicação e negociação através da Programação Neurolinguistica e da Arte-Educação - Prof. Márcio Barros de 
Azevedo / CASSI – 2009 – 8 horas 
Comunicação Gerencial – Fundação Centro das Industrias (Funcici) – 2009 – 9 horas 
Capacitação – TISS, TUSS, Portal Corporativo na Internet e Cordenador TISS – UNIDAS – 2009 – 4 horas 
Gestão da Qualidade (FUNDATEC) – 2005 – 40 horas 
Capacitação do Programa de Excelência no Relacionamento – CASSI-BA – 2006 – 8 horas 
Congressista “Recursos Humanos como Referencial Competitivo: Impulsionando os resultados da organização” (Sul 



Saúde) - 2005 – 7 horas 
Curso de Preparação de Examinadores do Prêmio Qualidade RS (PGQP) – 2005 - 16 horas 
Curso de Preparação de Examinadores do Prêmio Qualidade RS (PGQP) –2004 – 16 horas  
Curso de Excel Avançado – (Senac) – 2004 – 36 horas  
Participação na Capacitação de Conselheiros do Conselho de Usuários da Cassi-MG – 2003  
Curso de ISO 9001:2000 (KEYASSOCIADOS) – 2003 – 16 horas 
Curso Balanced ScoreCard – Implementando e Controlando a Estratégia (Fundatec) – 2003 – 16 horas  
Curso de Oratório e Marketing Pessoal (Dinâmica Systens) – 2003 – 16 horas  
Curso de Gestão e Padronização de Processos (UNISINOS) – 2003 – 32 horas  
Oficina do Curso Básico de Saúde da Família do Colégio Canadense da Universidade de Toronto (CASSI-RS) – 2003 
– 120 horas  
Palestrante na I Oficina de Padronização de Fluxogramas da Regional RS (CASSI-RS) 2003 – 2 horas 
Curso de Formação de Avaliadores Nível 1 do PGQP (LUCEM) – 2003 – 8 horas  
II Simpósio de Auditoria em Saúde (SOMAERGS – Sociedade dos médicos auditores do Rio Grande do Sul) - 2003 
Curso Windows 2000 Server e Profissional – 2671 – (NET HOUSE) – 2002 – 40 horas  
Curso de Auxiliar de Compras (Senac) – 1992 – 3 meses 
Técnicas de Arquivamento (SENAC) 
Auxiliar de Escritório (SENAC) 
Qualidade Total (SEBRAE) 
5S – Técnicas de Qualidade Total (SEBRAE) 
 
ATIVIDADES PROFISSIONAIS  
 

Unimed BH - De 08/01/2018 até 23/11/2018 
 
 - Cargo: Coordenador de Relacionamento com o Sistema Unimed  
 
Responsável pelo relacionamento comercial, administrativo, financeiro e de atendimento aos 
usuários da Unimed BH no nível de intercâmbio com todas as unidades da Unimed do Brasil. 
Controle de cobranças de inadimplências das singulares. 
Relacionamento Institucional no Sistema Unimed. Unimed Brasil, CNU, Federações e 
Intrafederativas. 
Resolução de processos de autorizações e reclamações de usuários. 
Criação e alimentação de indicadores e metas estratégicas e gerenciais. 
Implantação de sistemas de comunicação entre as singulares. 
Implantação de atualizações de resoluções normativas da ANS nos processos e sistemas. 
Recepção de singulares e organização de eventos institucionais. 
Viagens e visitas às singulares e organizações do sistema Unimed. 
 
PASA – Plano de Assistência aos Funcionários  da VALE – De 01/04/2013 até 
30/08/2017 
 
- Cargo : Gerente Regional 
 
Gestão da carteira de clientes/usuários em torno de 110 mil vidas (AMS e PASA); 
Gestão dos prestadores de serviço de MG, BA, SE e GO. (1700 prestadores) 
Gestão dos recursos financeiros: R$ 240 Mi/ano; 
Gestão da Sinistralidade: Mantendo média de 80%; 
Gestão do Orçamento administrativo; 
Gestão das pessoas: em torno de 50 funcionários administrativos e 15 técnicos (médicos, 
enfermeiros, assistentes sociais e técnicos de segurança) 
 
Revisar periodicamente os contratos dos prestadores no que diz respeito aos serviços e 
procedimentos contratados, suas habilitações assim como os valores acertados, em 
conformidade com a diretriz estratégica da empresa;  
 
Manter relacionamento institucional e operacional junto aos recursos credenciados, 
objetivando estreitar os laços comerciais entre as partes, difundindo e consolidando os 
conceitos, princípios e a cultura que norteiam as práticas operacionais da empresa;  
 
Negociar serviços, procedimentos, produtos e demais eventos médico-assistenciais de 
interesse da operadora junto aos recursos credenciados, sejam consultórios médicos, 



clínicas especializadas ou hospitais, atuando sempre dentro dos conceitos éticos e limites 
financeiros previamente estabelecidos;  
 
Buscar sempre adequar os valores contratados (para maior ou menor) objetivando o 
equilíbrio econômico financeiro do negócio assim como assegurar a plena e eficaz 
disponibilização do serviço/evento negociado aos nossos beneficiários;  
 
 
CASSI - Caixa de Assistência aos Funcionários do Banco do Brasil. 
De 08/01/2001 até 03/2013 
 
Nesta empresa ocupei os cargos de Gerente de Negócios (RS), Gerente de Negociação e Produtos (BA), 
Gerente de Relacionamento com o Mercado(BA) e Executivo de Negócios(MG).  
 
- Ultimo cargo: Executivo de Negócios (Cassi-MG) 
 
Prestar atendimento a Rede de Prestadores, mantendo bom relacionamento através de 
contato frequente e fazendo ações corretivas e preventivas com foco nos resultados. 
Negociar com prestadores de serviços de saúde, desenvolvimento e implantação de tabelas. 
Resolução de problemas de prestadores de serviço e de usuários. 
Realizar visitas aos prestadores credenciados e prospects para credenciamento. 
Analisar documentação técnica para novos credenciamentos. 
Realizar visitas a prestadores. 
Conduzir atividades de registro, controle de documentos, relatórios. 
Referência para os prestadores no faturamento eletrônico atuando junto com a Orizon.  
Analisar recursos de clientes. 
 
 
- Penúltimo Cargo: Gerente de Negociação e Produtos (Cassi-BA) 
 
Auxiliar na implementação da Estratégia de Saúde da Família com ações de credenciamento 
e referenciamento em função de regiões carentes e readequações na rede. 
Auxiliar na diminuição do crescimento da despesa básica mantendo a qualidade de 
atendimento ao usuário, se tudo ocorrer da forma como está atualmente. 
Gerenciamento da equipe de OPME (1 auxiliar e 2 estagiários) 
Gerenciamento temporário e.e. do NUREG (4 médicos, 1 enfermeira e 1 auxiliar) 
Redução no percentual de crescimento da despesa básica em relação a média histórica dos 
últimos anos baseado em obtenção de descontos por especialidade. 
Formação de redes de prestação de serviço em regiões onde não existe atendimento ou é 
atendida por UNIMED; 
Dividir o estado do Rio Grande do Sul em 6 regiões pré-estabelecidas de acordo com a 
estratégia de relacionamento, onde os prestadores terão uma referencia de contato. 
Definição de projetos de negócios. 
Auxilio técnico em projetos de TI.  
Idiomas 

Inglês: leitura avançada, escrita intermediária, conversação intermediária. 
 
Informações complementares  
Possuo aproximadamente 17 anos de experiência em gestão na área de saúde. Atuei como 
gerente regional, executivo de negócios, gerente de negócios e coordenador de 
relacionamento em grandes empresas com mais de 4 mil funcionários no ramo de saúde. 
Estou interessado em novos desafios e oportunidades de crescimento profissional. 
Nesses últimos anos morei em Belo Horizonte-MG, Salvador-BA, Porto Alegre-RS, Brasília-
DF e São Luiz-MA assumindo diversas funções gerenciais. 
Tenho grande experiência em gestão de pessoas, processos, tecnologia e atendimento a 
clientes. 
Atualmente resido em Belo Horizonte-MG, mas tenho disponibilidade total para mudança de 



local de residência para outros estados e cidades. Possibilidade de inicio imediato. 
 

 
Einstein Romero Durães 

 

 


