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APRESENTAÇÃO 
 

RAZÃO SOCIAL: Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do RJ 

ENDEREÇO: Av. Ayrton Senna, 2.500 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ 

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: Yuri Doria- Coordenador de RH 

yuri.doria@unimedrio.com.br 

Telefone - (21) 31397787 

NÚMERO DE EMPREGADOS: 1.073 Operadora 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA:  

A Unimed-Rio é o resultado de uma trajetória de empreendedorismo, que teve 

início há 48 anos quando um grupo de 27 médicos teve a ousadia de criar uma 

pequena cooperativa para garantir trabalho e remuneração digna para a classe. 

Hoje, com cerca de 5 mil sócios e 740 mil clientes em todo Brasil, integramos o 

maior sistema de saúde da América Latina, somos líderes do mercado de 

planos de saúde do Rio de Janeiro, estamos entre as 100 Melhores Empresas 

para se Trabalhar no Brasil e nos orgulhamos de ser a 8ª Maior Empresa de 

serviços em nosso país, segundo a publicação Maiores e Melhores da Revista 

Exame. 

O Grupo Unimed-Rio possui hoje aproximadamente 1.073 funcionários, 

atuando com base na medicina humana e ética. Somos a maior cooperativa do 

Sistema Unimed em termos de faturamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÍTULO: PROJETO TRAVESSIA 2020 

 

RESUMO DO CASE  
 

Começamos 2020 pensando que esse seria um ano de desafios, assim como 

os anteriores, mas jamais poderíamos imaginar o que estava por vir. Por mais 

que trabalhar em um modelo com home office, entre tantos outros projetos 

estivessem no nosso radar, implantá-los rapidamente, como tivemos que fazer, 

não era a nossa intenção. Nesse case, apresentaremos tudo o que realizamos 

junto as equipes da Unimed-Rio nesse momento tão difícil e até então, 

utópico.  

Fevereiro de 2020: identificadas no Brasil, as primeiras ações ligadas à uma 

doença nova (covid-19), com a repatriação dos brasileiros que viviam em 

Wuhan, cidade chinesa epicentro da infecção. Em 15 dias, o país confirmou o 

primeiro caso de contaminação em São Paulo, quando a Europa já confirmava 

centenas de casos e encarava as mortes decorrentes da covid. 

Vivenciar uma pandemia era algo tão surreal, que ainda custava acreditar no 

que estávamos começando a enfrentar. No mês de março a situação piorou e 

entramos em ação rapidamente. No dia 17, foi confirmada a primeira morte, 

também em São Paulo, por decorrência da doença. No mesmo momento, 

percebemos que trabalhar em escala não seria suficiente. 

Vivenciar uma pandemia era algo tão surreal, que ainda custava acreditar no 

que estávamos começando a enfrentar. No mês de março foi onde a situação 

piorou e entramos em ação rapidamente. No dia 16 foi confirmada a primeira 

morte, também em São Paulo, por decorrência da doença. No mesmo 

momento, percebemos que a escala não seria suficiente. 

E assim, começaram novos desafios, com praticamente todos trabalhando de 

casa. Nas próximas páginas contaremos mais sobre os nossos projetos, 

adaptação, uso da criatividade, entre tantas outras ações que o período nos 

exigiu para que empresa continuasse a funcionar, sem perder a qualidade do 

serviço entregue para os beneficiários e colaboradores. 

INTRODUÇÃO 
 

Mesmo com toda a turbulência que vivemos no mês de março, a partir do dia 

17, começamos a colocar as equipes para trabalhar no modelo de home office. 

Esse já foi um grande desafio não só para a Assessoria de Gente e Gestão, 

mas para a Área de Tecnologia da Informação, uma vez que nunca havíamos 

trabalhado dessa forma antes. Tudo precisava acontecer muito rápido, pois não 



poderíamos deixar de fazer nossas entregas e perder prazos, e nem que essa 

decisão afetasse o nosso beneficiário, ainda mais em um momento como esse. 

Assim, iniciamos uma verdadeira corrida contra o tempo: em menos de uma 

semana, todas as equipes em home office (95%) já estavam com acesso a 

todos os sistemas necessários para desenvolverem seus trabalhos. Mas, além 

de possibilitar o trabalho remoto, qual o papel do RH no apoio aos 

colaboradores agora? Esse foi o ponto de partida para nos reinventarmos. Não 

apenas em questão de processos, mas principalmente, na forma de pensar e 

agir. 

Desde 2017, estávamos nos preparando tecnologicamente para um possível 

advento como o que estamos vivendo agora, não pensando em uma pandemia, 

mas sim, no home office. Havíamos migrado nossos principais sistemas para 

formato web: Top Saúde, MXM Web, Office 365 (com o e-mail na “nuvem”) e 

isso ajudou muito nesse processo. Migramos também o Data Center e 

trocamos os computadores tradicionais por notebooks para todos os cargos de 

liderança (coordenadores e gerentes) da empresa. Desde o começo, passamos 

a adotar a plataforma Teams, tornando cada vez mais comum a comunicação 

via chat e as reuniões virtuais. Além disso, publicamos e enviamos aos 

colaboradores e lideranças, cards informativos (um para cada público-alvo), 

abordando boas práticas no home office. 

Nesse período, nossa plataforma de desenvolvimento online, o Don, ganhou 

grande destaque, pois se tornou o canal mais importante de treinamento e 

desenvolvimento para todas as equipes. Nossos colaboradores ficaram mais 

conectados e com isso, o acesso a ele aumentou bastante. No final de março, 

todos os colaboradores foram convidados a participar de um treinamento sobre 

o home office, onde abordamos um verdadeiro guia de boas práticas, dicas dos 

gestores e informações sobre como ser mais produtivo. 

Ainda em março, tivemos a realização da nossa tradicional pesquisa de clima. 

Esse foi mais um grande desafio para nós, principalmente por termos os 

colaboradores em casa. Por esse motivo, engajamento (interação nos meios 

internos de comunicação) e participação (questionários respondidos) eram dois 

pontos que nos exigiram atenção redobrada. Para a pesquisa, criamos diversas 

estratégias de comunicação com nossos colaboradores e elas trouxeram um 

resultado bastante positivo nessas questões. Na verdade, conseguimos uma 

adesão surpreendente: aumentamos o percentual de participação dos 

colaboradores e melhoramos a nossa pontuação final. 

Além da pesquisa de clima, conseguimos implantar diversos novos projetos (e 

dar continuidade aos já existentes). Na verdade, o home office acabou 

impulsionando todos eles. O que foi muito gratificante para nós. Em maio, 

fizemos uma pesquisa com todo o nosso público para conhecer melhor a 

percepção deles sobre o modelo de home office adotado durante este período 



de quarentena. Essa ação buscou avaliar o que foi feito e nos preparar para o 

que virá. O formulário foi criado, para que os colaboradores nos ajudem a 

construir uma nova Unimed-Rio. Para o preenchimento, não foi necessária 

identificação, solicitamos apenas o nome da unidade para a análise dos 

indicadores. Tivemos o total de 868 respondentes, entre lideranças e demais 

cargos. Nas próximas páginas falaremos mais sobre todos eles e sobre essa 

pesquisa. 

Mais gratificante ainda, foi perceber que nossos colaboradores estão ao nosso 

lado o tempo todo, independentemente do momento que estivermos 

enfrentando. As equipes foram incansáveis a maior parte do tempo. Temos 

equipes apaixonadas e com “sangue verde” de verdade! 

 

CORPO DO TRABALHO E RESULTADOS 
 

Estar há 03 (três) anos realizando o processo de migração dos nossos 

sistemas para a “nuvem”, facilitou muito a implantação do home office na 

Unimed-Rio. Não tivemos grandes problemas com a utilização deles, pois os 

colaboradores já estavam acostumados a acessar a maioria deles dessa forma. 

Além dos sistemas, outras iniciativas fizeram parte do nosso planejamento para 

os colaboradores, como: 

1. Aluguel de notebook para todos os colaboradores 

que não possuíam equipamento próprio, mantendo 100% de 

possibilidade do trabalho em home office; 

3. Disponibilização de curso on-line sobre home office na plataforma de 

treinamento da empresa (DON), com turmas separadas para gestão e 

liderados. O curso visa nortear e alinhar expectativas nessa nova forma 

de trabalho. Em parceria com a área de Processos, Compliance e 

Segurança de Informação, lançamos esse curso completo, para oferecer 

aos nossos colaboradores tudo sobre as ferramentas necessárias para o 

trabalho remoto e a estrutura que essa nova realidade precisa para que 

a sua produtividade possa continuar;  

4. Publicação no Workplace, duas vezes por semana, de dicas e 

orientações de ergonomia em home office. Preparamos uma sequência 

de dicas de segurança para esta nova rotina de trabalho dos 

colaboradores. A proposta é oferecer orientações para contribuir 

significativamente no conforto e produtividade de todos; 

5. Lançamento do programa de premiação “Conquiste seus DONs”, 

visando o engajamento dos colaboradores no autodesenvolvimento 

através de conteúdo on-line. O projeto estimula a participação dos 

colaboradores nos cursos on-line, através da distribuição de moedas 

virtuais (DONs) que, quando acumuladas, podem valer prêmios ao final 



do ano. As premiações são divididas em níveis hierárquicos e 4 

categorias, de acordo com a participação: Bronze, Prata, Ouro e 

Diamante; 

6. Lançamento do Programa Mostre seu Dom, na plataforma de 

treinamento on-line, visando estimular a integração e troca entre os 

colaboradores nesse período de isolamento.  Uma forma de compartilhar 

conhecimento e ideias sobre o que fazer em casa, compartilhar talentos 

e/ou hobbys com o grupo; 

7. Projeto Acolhimento. Considerando o cenário atual e consequentemente 

o aumento do estresse no trabalho e/ou na vida pessoal, 

disponibilizamos para os colaboradores do grupo Unimed-Rio um canal 

de escuta com profissionais da Assessoria de Gente e Gestão, formados 

em psicologia. O Principal objetivo é de acolher e aliviar as tensões e 

ansiedades agravadas pelo momento atual. Um canal de apoio 

emocional para discutir medos, incertezas e angústias. O Contato é 

sigiloso, por telefone e sem obrigatoriedade de identificação; 

8. Publicação na interface, duas vezes por semana, de mensagem de 

positividade e saúde para os colaboradores. O objetivo é transmitir 

mensagens que contribuam para o bem-estar dos colaboradores neste 

momento desafiador. Por conta dessas mensagens, também criamos 

um conteúdo online sobre saúde mental. O material busca esclarecer 

informações sobre o tema, de forma leve e trazendo uma mensagem 

positiva para todos. Além de ressaltar as principais informações sobre os 

cuidados que precisamos ter, diante da pandemia e a importância de 

pedir ajuda quando houver necessidade emocional; 
9. Possibilidade de alterar o auxílio refeição para alimentação (ou vice-

versa) neste período; 

10. Realização de parceria com Hotéis próximos às unidades próprias da 

Unimed-Rio (Hospital e Prontos Atendimentos). Com isso, conseguimos 

desconto nas estadias de Hotéis na Barra da Tijuca, Recreio e 

Copacabana, visando os colaboradores da área assistencial que 

queiram evitar o retorno para casa em dias de trabalho; 

11. Visto o aumento da necessidade de comunicação através da escrita, 

disponibilizamos aos colaboradores (no Workplace) uma sequência de 

oito dicas sobre o correto uso de termos utilizados na língua portuguesa 

brasileira. O intuito foi de contribuir e auxiliar o colaborador com a escrita 

corporativa, utilizando uma linguagem simples para atrair o público 

proposto. Foram oito vídeos animados que trouxeram o conteúdo de 

forma leve e objetiva; 

12. Com o intuito de trazer mais transparência e clareza para um tema que 

costuma ser tratado com confidencialidade, a Unidade de Gestão 

Estratégica e Carreira passou a divulgar, semanalmente, uma série de 

vídeos no Workplace sobre Remuneração. A ideia é abordar de forma 

simples e clara os principais temas de Remuneração, para que todos os 



colaboradores tenham a oportunidade de entender melhor sobre o 

assunto e tirar suas dúvidas. Alguns dos temas abordados: descrição de 

cargo, avaliação de cargo e metodologia utilizada, grades e faixas 

salariais; 

13. Elaboramos uma curadoria de cursos online e gratuitos disponíveis para 

todos. Com o nome Aprenda em Casa, as sugestões de conteúdos 

foram divididas por jornadas: Jornada Essencial, com conteúdo básico 

para todos os cargos, Jornada dos Cargos, com conteúdo divididos por 

cargos e Jornada das Superintendências, com conteúdo técnico dividido 

para cada uma das superintendências. Além das jornadas, o 

desenvolvimento digital conta com podcasts, livros e revistas para 

proporcionar uma experiência completa; 

14. Roda de Conversa sobre sentimentos em tempo de Pandemia – 

Consiste em um espaço onde os colaboradores podem compartilhar 

experiências e conversar sobre as mudanças e preocupações que estão 

vivendo no cotidiano. O encontro é realizado por um profissional de 

psicologia, da Assessoria de Gente e Gestão, através do Microsoft 

Teams e tem a duração de 1h30; 

15. Acesso ao Don pelo Celular – A partir do mês de julho, os colaboradores 

puderam acessar todas as funcionalidades do DON, através do 

smartphone; 

16. Vídeos Animados sobre Gestão de Desempenho – Publicação semanal 

com uma série de conteúdos, através de vídeos animados, explicando 

sobre Gestão de Desempenho, processo que visa avaliar o desempenho 

dos colaboradores, gerando informações para tomada de decisões em 

relação a carreira, desenvolvimento, aperfeiçoamento e remuneração de 

cada colaborador. 

Tivemos também, alguns projetos impulsionados pela adesão ao home office. 

Eles foram: 

1. Finalização do Projeto de Revisão da Estratégia de Remuneração, em 

parceria com a consultoria Korn Ferry. O projeto teve início em 2019, com a 

participação dos gestores no processo de revisão das descrições de cargos do 

grupo Unimed-Rio. O objetivo desse projeto era rever nossas práticas salariais, 

a fim de garantir um alinhamento com o mercado, buscando a satisfação dos 

nossos colaboradores;  

2. Realizamos a entrega do Planejamento Estratégico da Empreendimentos 

(Hospital e PA’s) e do CEFIS (Centro de Excelência Física). Com a mesma 

metodologia usada na Operadora (Balanced Scorecard – BSC), construímos a 

matriz SWOT, os Mapas Estratégicos e direcionadores ligados aos objetivos 

estratégicos, para que a partir dessas informações, pudéssemos estabelecer 

as Metas Estratégicas para as áreas administrativas e assistenciais de cada 

empresa. 



 

 

 

 

Pesquisa de Clima 

Desde que 2020 começou, temos sido desafiados todos os dias. Precisávamos 

estimular ainda mais os nossos colaboradores a responderem, ultrapassando 

as barreiras do distanciamento. 

Iniciamos no dia 16 e finalizamos em 31 de março. No fim da primeira semana, 

obtivemos 25% aproximadamente, de questionários respondidos. Enviamos e-

mails através de Interface Extra, todos dias, informando o nosso progresso e 

explicando como é feito o acesso ao site. Além de publicarmos Cards no 

Workplace, reforçando essa comunicação. 

Na última sexta-feira antes do término da pesquisa, lançamos o desafio: “10% 

em 1 dia” e fechamos o último dia com 82% (885 pessoas) de colaboradores 

respondentes. Essa adesão foi histórica, pois superamos em 4% a participação 

em relação ao ano anterior. 

Também, alcançamos um feito inédito: alinhamento total entre a média da 

Visão Área e Visão Empresa (85). Isso é muito importante e geralmente só 

acontece com as empresas que estão nos primeiros lugares. Ter as duas notas 

alinhadas, demonstra uma resposta superpositiva diante das mudanças, dos 

Nossos Hábitos e de todas as ações feitas com o intuito de estarmos cada vez 

mais unidos, fortes e sermos um lugar melhor ainda para se trabalhar. 

Ainda na gama de esforços para ao atual momento, a Unimed-Rio teve que 

criar alguns projetos corporativos específicos para se adequar à dinâmica desta 

nova realidade, pensando nos nossos colaboradores e beneficiários. Os 

principais foram: 

Telemedicina: Como forma de apoio a médicos e clientes neste momento e, 

em consonância com a decisão do CFM de autorizar a telemedicina durante a 

pandemia de coronavírus, a Unimed-Rio iniciou um projeto para oferecer 

consultas online para seus clientes; 

Programa LGPD: Adequação das operações do grupo à lei 13.709/2018 que 

regula as atividades de tratamento de dados pessoais de maneira multisetorial; 

Contratação Online: Implantação da ferramenta de contratação online dos 

nossos produtos; 

Novo Site HUR: Desenvolvimento um novo site para o Hospital Unimed-Rio; 

Agendamento Digital: Virtualização do agendamento de exames e consultas 

para clientes Unimed-Rio; 



Novo Site Operadora: Criação de um novo site para a Unimed-Rio; 

Novo APP Unimed-Rio: Criação de um novo aplicativo para a operadora; 

Gestão da Produtividade: Ao adotar o home office, pensamos também em 

produtividade. Estamos em fase de testes de um modelo para a gestão da 

produtividade dos nossos colaboradores. Nesse caso, os desafios são: 

entender que não há perda de controle, mudar o aspecto cultural em relação à 

presença física, implantar um modelo de gestão adaptado a nossa realidade e 

adaptação à uma gestão por produtividade. Utilizaremos ferramentas que 

ajudam a planejar as atividades do dia a dia, além de auxiliar os gestores a 

distribuir melhor as demandas. 

 

Plano de Retorno 

Com a adoção desse novo modelo, trabalharemos de forma híbrida: 2 vezes na 

semana de forma presencial e os 3 outros dias, em home office. A partir do 

mês de outubro, iniciaremos nossa volta de forma faseada:  

 Fase 01: Operação presencial com 20% dos colaboradores; 

 Fase 02: Operação presencial com 30% dos colaboradores; 

 Fase 03: Operação presencial com 50% dos colaboradores. 

Nossa volta acontecerá com todo o cuidado e segurança para nossos 

colaboradores. Teremos distribuição de álcool em gel em dispensers por todos 

os ambientes e também do isopropílico, para a higienização dos equipamentos, 

as salas de reunião com número de cadeiras reduzidas (álcool em gel 

disponível nas mesas), teremos regras para a quantidade e espaço entre 

mesas no convívio, além disso, sinalizadores, painéis eletrônicos e adesivos, 

farão o reforço da necessidade de utilização de máscaras, do distanciamento 

social e da higienização dos locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 
 

Com todas as dificuldades e desafios que nos foram impostos não só em 2020, 

mas nos últimos anos, continuamos a acreditar que o melhor plano de saúde é 

viver e vivemos apaixonadamente cada segundo do nosso trabalho. Estamos 

reescrevendo a nossa história, dando o nosso melhor e nos reinventando todos 

os dias, sempre em busca do sucesso da nossa organização. 

O resultado mais relevante de todas essas ações foi a percepção positiva das 

pessoas, demonstradas na pesquisa sobre o home office, onde 99% das 

lideranças e 89% dos demais colaboradores apoiam a continuidade dessa 

forma de trabalho. Além do que, aproximadamente 79% deles afirmam que a 

maior vantagem desse sistema é estar fora do trânsito e sem exposição ao 

vírus nos transportes públicos. A facilidade de concentração e melhor 

administração das rotinas pessoais, também foram apontadas como pontos 

positivos. 

Por fim, o objetivo mais almejado por nós, o principal termômetro de sucesso, 

foi alcançado. Em 2020, alcançamos a marca histórica de 82% de participação 

da pesquisa de clima da GPTW, atribuindo à Unimed-Rio uma nota superior, 

comparada a 2019, o que garantiu a presença da cooperativa na lista das 

melhores empresas para se trabalhar, no Rio de Janeiro e no ranking que 

compreende as melhores do Brasil. 

Somos carinho, cuidado e acolhimento. Juntos, somos a Unimed-Rio e 

cuidamos do maior patrimônio do mundo: a vida das pessoas. 

E vamos em frente, porque aqui é Unimed-Rio! 

 

 

 

 

ANEXOS 
Álbum de Fotos 

(https://photos.google.com/share/AF1QipO7gar04Jw5Bc8uFDoW0hfu2zfcBuKP

BJowrDJKMlxF8mLokWZmy3TUyQsVMpDPJw?key=V1F0dnIyNmhVdl9QSGd

wUHhIQnlwUFZUODZmRG1n) 

 

Álbum de Fotos - Unimed-Rio – Clicar no link acima e abrir no navegador 

Google Chrome.  

https://photos.app.goo.gl/nF5SQNr6qivyNLBz7
https://photos.google.com/share/AF1QipO7gar04Jw5Bc8uFDoW0hfu2zfcBuKPBJowrDJKMlxF8mLokWZmy3TUyQsVMpDPJw?key=V1F0dnIyNmhVdl9QSGdwUHhIQnlwUFZUODZmRG1n
https://photos.google.com/share/AF1QipO7gar04Jw5Bc8uFDoW0hfu2zfcBuKPBJowrDJKMlxF8mLokWZmy3TUyQsVMpDPJw?key=V1F0dnIyNmhVdl9QSGdwUHhIQnlwUFZUODZmRG1n
https://photos.google.com/share/AF1QipO7gar04Jw5Bc8uFDoW0hfu2zfcBuKPBJowrDJKMlxF8mLokWZmy3TUyQsVMpDPJw?key=V1F0dnIyNmhVdl9QSGdwUHhIQnlwUFZUODZmRG1n


 


