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APRESENTAÇÃO:  

 

RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO: APSA – Administração Predial e 

Negócios Imobiliários S/A 

 

TÍTULO: Viver Bem em Propriedades Urbanas: Ideologia humana em um 

cenário pandêmico 

 

RESUMO DO CASE:  

O cenário pandêmico desafiou a sociedade a promover uma célere mudança 

de cultura. Novos hábitos, novas formas de se relacionar deram luz à incríveis 

capacidades humanas como se reinventar, criar e progredir.  

Como RH, sabemos que as mudanças culturais precisam de força para sua 

sustentação e que a ideologia é um aliado fundamental nessa jornada. E é 

nesse contexto que trazemos a nossa contribuição como empresa, 

componente importante dessa rede de interrelações sociais, para gerar 

conscientização e promover a saúde.  

Ao longo desse trabalho, apresentamos as ações conduzidas pela área de 

Recursos Humanos junto às lideranças e colaboradores, alicerçadas na 

ideologia, com o intuito de permitir que as pessoas possam viver bem, mesmo 

em um momento tão delicado para as relações sociais.  

Práticas ideológicas de paixão, respeito, gentileza, compromisso, integridade, 

atenção aos detalhes e conciliação entre tradição e futuro respaldaram o nosso 

diálogo e responsabilidade com o viver bem de cada ser humano que dedica 

parte do seu dia a dia para formar a nossa empresa.   

As ações desenvolvidas e implantadas permearam a gestão de pessoas 

através dos nossos treinamentos, lideranças, cultura, responsabilidade social, 

administração de cargos, remuneração, gestão de desempenho e 

comunicação.  

Os resultados apresentam a eficácia das práticas adotadas pela empresa com 

elevação do nível de satisfação dos colaboradores e redução dos índices de 

afastamento ao longo do período analisado.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma mudança cultural provocada figurativamente por um vírus. O universo, 

como organismo vivo, mais uma vez nos mostra que não é possível prever ou 

controlar tudo.  

Um cenário de mobilização mundial contra a propagação da pandemia 

do Coronavírus, iniciada ao final de 2019, na China, e presente no Brasil logo 

no início do primeiro trimestre de 2020, se estabeleceu em poucos meses.  

A ameaça à saúde física trouxe também incertezas, isolamento social e 

a urgente necessidade de mudar hábitos com impacto emocional na sociedade 

já esgotada pelo desempenho (HAN, 2015).    

Foi nesse cenário que vimos o viver bem da nossa ideologia ser 

desafiado em sua prática. Começamos a refletir sobre como promover o viver 

bem em um momento de crise, de caos.  

Foi preciso informar, construir junto, acolher e fortalecer as redes de 

apoio, mas também mudar, reconstruir, se reinventar.  

É com base nesse contexto e na ideologia APSA que compartilhamos as 

ações de treinamento, liderança, comunicação, remuneração e engajamento 

que nos permitiram conduzir esse momento de força e fragilidade humana 

juntos, com impactos positivos no engajamento e na promoção da saúde das 

pessoas que fazem parte da organização. 

O objetivo das ações apresentadas a seguir frente à pandemia 

constituiu-se em promover a satisfação e o engajamento dos colaboradores 

diante das medidas adotadas para a promoção da saúde física e emocional ao 

longo do período da pandemia, bem como minimizar o índice de afastamentos 

e internações causadas pela proliferação do vírus e seus impactos emocionais.  

 

2. NOSSO JEITO DE SER APSA 

 

A APSA, empresa do segmento imobiliário fundada em 1931, passou 

recentemente por um profundo processo de revisão da sua ideologia.  
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Fazia sentido aproximar a ideologia de um mundo modificado 

constantemente pela transformação digital, onde a ênfase na humanidade dos 

relacionamentos, mais do que nunca, tornou-se primordial para a construção 

de uma sociedade emocionalmente saudável.  

Do projeto abraçado por toda a empresa, surgiu uma ideologia voltada para 

o viver bem em propriedades urbanas, com fortes valores que permeiam todas 

as ações do dia a dia da organização. 

O resultado desse trabalho foi o livro Nosso Jeito de Ser APSA, lançado 

exclusivamente para o público interno em 2019, com informações detalhadas 

sobre o nosso negócio, missão, visão e valores, como apresentamos a seguir:  

 Nosso negócio: 

Viver bem em propriedades urbanas 

 Nossa missão: 

Oferecer soluções em propriedades urbanas para que as pessoas possam 

viver bem. 

 Nossa visão: 

Ser a melhor empresa nacional em soluções para o viver bem em propriedades 

urbanas e, através de uma ideologia própria, ser percebida como diferenciada 

no mercado de prestação de serviço. 

 Nossos valores: 

- Temos paixão pelo que fazemos 

- Cumprimos nossos compromissos com integridade 

- Somos detalhistas e fazemos bem feito 

- Respeitamos e somos gentis com as pessoas 

- Conciliamos tradição e visão de futuro 

Como sabemos, a ideologia de uma empresa precisa ser aplicada de dentro 

para fora, ela precisa ser vivenciada pelos colaboradores como cultura. Com a 

pandemia, nos deparamos com mudanças que interferiram no viver das 

pessoas e alterar o loop do hábito foi necessário. (DUIHGG, 2012) 

 

3. PANDEMIA SOB A PERSPECTIVA IDEOLÓGICA 
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Ao final de 2019, com a descoberta do vírus na China e sua propagação 

mundial nos meses seguintes, diversas iniciativas surgiram para contenção do 

vírus. Frente às incertezas geradas pelo vírus desconhecido, uma série de 

recomendações, restrições e até mesmo legislações foram criadas em um 

curto espaço de tempo. Adaptar-se a elas passou a ser, literalmente, questão 

de sobrevivência.  

Mas além da ameaça física, a saúde emocional das pessoas foi afetada 

pelo receio de contrair o vírus, pelo isolamento social, pela incerteza quanto à 

manutenção do emprego, pela mescla das rotinas de casa e do trabalho, 

dentre outros aspectos apresentados na nova realidade pandêmica. 

Diante de todo esse cenário, a APSA precisou redirecionar sua estrutura 

funcional de modo que permaneceram apenas 16% do quadro na modalidade 

presencial, em função das características do trabalho, 20% do efetivo teve o 

contrato suspenso e 64% passaram a uma estrutura de trabalho remota. 

Para dar conta dessa diversidade de situações, a empresa adotou 

práticas de apoio à saúde física, emocional e até mesmo financeira para que os 

colaboradores pudessem viver bem ao longo da quarentena e percebessem, a 

cada ação, a presença dos valores organizacionais. Conheça as ações a 

seguir.  

 

4. DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

    

4.1. COMUNICAÇÃO E MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

As ferramentas de comunicação corporativa foram utilizadas em larga 

escala para garantir a disseminação da informação entre colaboradores de 

forma respeitosa, gentil e íntegra. Com textos e vídeos produzidos 

internamente, a proximidade se fez presente através de canais virtuais nas 

ações abaixo: 



 

8 
 

 Vídeos gravados pela Diretoria Superintendente: produzidos pelo celular, a 

Diretoria Superintendente gravou vídeos curtos para realizar comunicações 

diretas e acolhedoras aos colaboradores.  

 Canal APSA: utilizado para divulgar informações sobre as medidas adotadas 

pela empresa para redução de riscos e manutenção de empregos durante a 

pandemia.  

 #Boraviverbem: criada para apresentar textos curtos, abordou de forma leve 

temas relacionados à responsabilidade social, saúde e ações cotidianas da 

quarentena. Veja os temas abordados: 

#BoraViverBem ed. 01 - Conexão do Bem. Divulgação dos Comércios Locais 

#BoraViverBem ed. 02 - Isolamento, Quarentena, Distanciamento Social?  

#BoraViverBem ed. 03 – Fazer o bem faz bem. Vizinho parceiro! 

#BoraViverBem ed. 04 - O que podemos fazer juntos, mesmo distantes?! 

#BoraViverBem ed. 05 - Vacinação. Em casa ou no posto, o importante é se 

proteger! 

#BoraViverBem ed. 06 - Como contribuir ainda mais?! Doações 

#BoraViverBem ed. 07 - Ansiedade e grupos de apoio. 

#BoraViverBem ed. 08 - Como higienizar alimentos? 

#BoraViverBem ed. 09 - Alimentos sem desperdício! 

#BoraViverBem ed. 10 - Uso consciente de água em tempos de quarentena 

#BoraViverBem ed. 11 - Preciso mesmo sair. E agora? 

#BoraViverBem ed. 12 - Como anda a relação casa x trabalho? 

#BoraViverBem ed. 13 - Opa! Prepara as crianças. 

#BoraViverBem ed. 14 - E o meu pet? 

#BoraViverBem ed. 15 - Estou em casa, o que posso fazer? 

#BoraViverBem ed. 16 - Como anda sua adaptação ao Home Office? 

#BoraViverBem ed. 17 - Alongamento, um importante aliado no seu dia a dia! 

#BoraViverBem ed. 18 - Hora de Trabalhar! Dicas de Mindfulness. 

#BoraViverBem ed. 19 - Atendimento à mulher e telefones úteis. 

#BoraViverBem ed. 20 - Máscaras, para que servem? Como usar? Onde usar? 

(Reforço) 
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 Manual de Conduta Preventiva à Covid 19: material produzido e 

disponibilizado de modo virtual pelo RH APSA com condutas preventivas 

esperadas. 

 Telefones úteis: disponibilizados pela empresa parceira de gestão de saúde 

e pela operadora de saúde também foram importantes canais de 

esclarecimentos sobre dúvidas relacionadas ao coronavírus. 

A APSA adotou, ainda, as recomendações dos órgãos reguladores de 

saúde.  

 Foram distribuídas 10 máscaras para cada colaborador, com as respectivas 

recomendações de uso e higienização.  

 Disponibilizados recipientes com álcool em gel em todas as unidades de 

atuação presencial. 

 Reforço na higienização dos ambientes. 

 Escalas de trabalho para atividades essencialmente presenciais, com 

respeitado às orientações de distanciamento.  

 Informativos e sinalizações: Informativos impressos e adesivos com 

orientações de distanciamento e higienização foram disponibilizados na 

empresa.  

 Treinamento online: O RH criou dois vídeos com conteúdo informativo sobre 

orientações e medidas preventivas à Covid 19. A visualização foi de caráter 

obrigatório a todos os colaboradores com contrato ativo.  

- Orientações para o trabalho em tempo de Coronavírus. 

- Medidas preventivas APSA à Covid 19. 

 

4.2. RODAS DE CONVERSA COM A LIDERANÇA 

 

A atenção aos aspectos emocionais dos colaboradores envolveu 

também um suporte aos líderes APSA.  

Através da ação “Rodas de Conversa”, toda a liderança APSA participou de 

encontros semanais virtuais com duração aproximada de duas horas cada, 

totalizados 4 (quatro) encontros.  
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A primeira hora de cada encontro foi dedicada ao acolhimento dos 

líderes, com uma conversa mais fluída e direcionada aos aspectos emocionais. 

A segunda hora dos encontros foi dedicada aos diálogos sobre aprendizados e 

desafios trazidos pela pandemia. Nas reuniões, promoveram a Análise SWOT 

sobre ameaças, oportunidades, forças e fraquezas para reflexão e impulso às 

novas ações. 

 

4.3. PARA NÃO ENTRAR EM ESTAFA, DESABAFA 

 

Ao longo da construção dos textos para o #Boraviverbem, surgiu uma 

edição que consideramos importante trabalhar de forma diferenciada. O texto 

“Para não entrar em estafa, desabafa”. 

Escrito pelo RH em parceria com a Comunicação Corporativa, o texto 

baseia-se no incentivo ao acolhimento das emoções, um estímulo ao 

fortalecimento da rede de interrelações e de apoio humano.  

Com base nele, foi criado um calendário com grupos de colaboradores, 

composto pelos líderes e suas respectivas equipes, para encontros virtuais. Os 

grupos eram iniciados com a leitura do texto. Em seguida, o RH e os líderes 

informavam que o foco dos grupos não se direcionava ao trabalho, mas sim 

para uma pergunta contida no texto: “Como você está hoje?” 

Relatos e emoções foram compartilhados de forma genuína, 

contribuindo para o equilíbrio do grupo.  

 

4.4. COMPLEMENTO SALARIAL PARA MANUTENÇÃO DO VIVER BEM 

 

Uma das grandes preocupações da APSA e dos colaboradores que 

tiveram seus contratos suspensos foi a integridade salarial.  

A Lei 14.020 e a MP 936 possibilitaram um cálculo salarial diferenciado 

aos colaboradores com contrato suspenso ou jornada de trabalho reduzida, o 

que, na prática, poderia implicar em redução do salário mensal recebido 

habitualmente quando comparado ao período de contrato ativo.  
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Em respeito aos colaboradores e compreendida a necessidade que 

todos têm de cumprir seus compromissos com integridade, a APSA optou por 

realizar acordo aprovado pelo Sindicato para realização de complemento 

salarial de modo que ficasse garantido a todos os colaboradores com contrato 

suspenso o recebimento do valor líquido do salário integral.   

 

4.5. PESQUISAR PARA RESSIGNIFICAR 

 

Em tão pouco tempo mudamos direções, hábitos, identificamos e 

exploramos novas possibilidades. Mas para que as ações tenham sustentação 

futura, é preciso dialogar sempre.  

Por esse motivo, a APSA aplicou a Pesquisa “Trabalho durante a 

pandemia”, onde os colaboradores com contrato ativo avaliaram o nível de 

satisfação com a APSA, a relação com as áreas de apoio em trabalho remoto, 

as medidas adotadas pela empresa e o interesse na manutenção do trabalho 

remoto para as áreas que adotaram essa modalidade durante a pandemia.  

De uma forma geral, as avaliações foram positivas. Apresentaremos os 

resultados a seguir.  

 

5. RESULTADOS OBTIDOS 

 

 Impactos no nível de satisfação: pedimos para que os colaboradores 

avaliassem o nível de satisfação com a APSA em dois momentos diferentes:  

- Pesquisa realizada em 26/03/2020: nota média obtida 8,8 

- Pesquisa realizada em 12/06/2020: nota média obtida 8,9 

 

 Os colaboradores em atividade presencial avaliaram, por meio de notas, a 

satisfação com relação aos tópicos abaixo:  

- Horário de trabalho: nota média atribuída 8,1 

- Transporte: nota média atribuída 6,5 

- Orientações para a proteção contra Covid 19: nota média atribuída 9,2 



 

12 
 

 

 Os colaboradores em atividade remota avaliaram, por meio de notas, a 

satisfação com relação aos tópicos abaixo:  

- Adequação do espaço físico: nota média atribuída 7,7 

- Privacidade: nota média atribuída 7,9 

- Recursos e equipamentos: nota média atribuída 8,3 

- Produtividade em relação ao trabalho exercido na estrutura APSA: nota média 

atribuída 8,5 

 

 Perguntamos como os colaboradores acreditam que ficará o suporte das 

outras áreas de apoio ao seu trabalho caso elas permaneçam em home office 

após a pandemia. 

- Igual, melhor ou muito melhor: 92%  

- Pior ou muito pior: 8% 

- Produtividade em relação ao trabalho exercido na estrutura APSA: nota média 

atribuída 8,5 

 

 Perguntamos a todos os colaboradores se a APSA deveria adotar o home 

office quando a pandemia terminar 

- Sim, deveria adotar: 72% 

- Não deveria adotar: 16% 

- Não souberam opinar: 12% 

 

 Alguns comentários não identificados e espontâneos ao final da pesquisa:  

“Agradecer ao cuidado em meio a pandemia e saber que todos estão fazendo o 

possível para dar continuidade a grandeza da APSA”. 

“Gostaria de parabenizar a APSA por fazer todos os esforços para tentar 

manter o emprego de todos os colaboradores, inclusive a manutenção do 

salários integrais”. 

“Suporte dos gestores durante o trabalho home office está sendo muito bom, 

sempre prestativos”. 
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“A APSA me deu todo suporte necessário mesmo neste período de pandemia. 

Parabéns! Não poderia esperar menos, uma empresa que realmente se 

preocupa com seus funcionários. Gratidão!!!!” 

“Parabenizo a APSA por se adequar rapidamente ao momento e proporcionar 

condições de trabalho para todos nós”. 

 

 Dados da Covid 19 na APSA: 

- Ao longo da pandemia, registramos 3 internações por coronavírus, sendo 2 de 

dependentes e 1 de titular. O tempo médio das internações foi de 6,7 dias. 

- Não houve óbitos de colaboradores pela covid 19.  

 

 Afastamentos 

Observamos uma queda de 41% no índice de afastamentos, em 2020 (período 

comparado 03 a 09/2020 x 03 a 09/2019). Não foram levantados os motivos 

dos afastamentos.  

 

6. CONCLUSÃO 

As ações realizadas pela APSA ao longo da pandemia foram avaliadas 

de forma positiva pelas equipes, com estabilidade no nível de satisfação dos 

colaboradores. Os valores organizacionais foram percebidos pelos mesmos, 

conforme demonstram alguns dos comentários não identificados e 

espontâneos descritos na pesquisa. Do mesmo modo, as sugestões de 

melhoria estão sendo analisadas sobre a viabilidade de aplicação.  

Após a pesquisa, a APSA iniciou a construção de uma política de Home 

Office e ajustes do contrato de trabalho.   

A empresa permanece conservadora em seu plano de retomada, e vem 

promovendo o retorno gradativo das equipes, através da implantação de 

escalas de revezamento entre o trabalho presencial e remoto. Equipes de 

apoio com baixa utilização da estrutura física APSA permanecem na 

modalidade remota, garantindo o distanciamento seguro recomendado entre os 

trabalhadores da modalidade presencial.  
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Por fim, a APSA segue ressignificando sua história e suas tradições 

rumo a uma visão de futuro construída através dos aprendizados, 

fortalecimento ideológico e com o desafio contínuo de manter a cultura viva e 

una diante das novas dinâmicas do viver bem em propriedades urbanas.    
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8. ANEXOS ILUSTRATIVOS 
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