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APRESENTAÇÃO 

 

Razão Social: Unimed de Volta Redonda Cooperativa de Trabalho Médico 

Sigla: Unimed Volta Redonda 

Data da Constituição: 28/09/1989 

Ramo de Atividade: Planos de Saúde 

CNPJ: 35.917.970/0001-30 

Número de Empregados: 1493 (mil quatrocentos e noventa e três)  

Endereço: Rodovia dos Metalúrgicos, nº 2500, Jardim Belvedere, Volta Redonda/RJ 

Responsável pela inscrição: Bárbara Baptista Ferreira, Analista de Cultura 

Organizacional. E-mail: barbara.ferreira@unimedvr.com.br. Telefone (24) 2102-7057. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA 

 

Fundada em setembro de 1989, a Unimed Volta Redonda fortalece a cada ano o 

seu compromisso com o cuidar, mantendo a sua excelência no mercado de saúde, 

entregando cada vez mais a Gentileza, o Respeito e a Competência para seus clientes. 

Com mais de 65 mil clientes e mais de 463 médicos cooperados, a Unimed Volta 

Redonda é reconhecida como a maior cooperativa de trabalho médico da região. Gerando 

mais de 1,5 mil empregos diretos e indiretos, continuamos movimentando de maneira 

forte e ativa a economia da região.  

Nossa estrutura contempla dois hospitais próprios, um instituto de treinamento 

ensino e pesquisa – Instituto Lóbus, quatro centros de atendimento especializado com 

médicos e profissionais multidisciplinares, o Centro Cuidar, unidades de vendas, 

laboratório próprio e sede administrativa. Atua em Volta Redonda, Angra dos Reis e 

Paraty.  

A Cooperativa investe incansavelmente na qualidade dos serviços prestados, 

prezando pelo desenvolvimento dos cooperados e colaboradores, conseguindo assim 

observar o resultado deste investimento em nossas certificações e premiações: 

 

• Eleita pela 8ª vez, e 5ª consecutiva, umas das 150 Melhores Empresas para Você 

Trabalhar pelo Guia Exame Você S/A; 
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• Certificado da HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) 

– 1º Hospital do Rio de Janeiro a conquistar certificação nível 7; 

• Certificação Nível 3 – ONA (Organização Nacional de Acreditação) pela Fundação 

Vanzolini. 

• Certificação PALC - Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos. 

 

Mantemos firme o compromisso com a qualidade em nossos atendimentos 

prestados, prezando pelo bem-estar dos nossos clientes, colaboradores e cooperados.       

 

Nossa Missão: 

Valorizar a vida provendo soluções inovadoras de saúde e bem-estar. 

 

Visão de futuro: 

Ser um polo de referência em soluções inovadoras de saúde e bem-estar, para a 

sociedade de Volta Redonda, e entorno do Vale do Rio Paraíba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TÍTULO DO CASE 

 

Cuidar de você e continuar a crescer: PLANO DE ENFRENTAMENTO PARA  

GESTÃO DE PESSOAS 

 

RESUMO DO CASE 

 

O case da Unimed Volta Redonda retrata o plano de enfrentamento para a gestão de 

pessoas adotada por toda a cooperativa. Baseados na filosofia da cooperativa, mantemos 

o compromisso em cuidar das pessoas. Nossa atuação para enfrentar tempos de pandemia 

foi pautada primeiro em cuidar das pessoas para depois cuidar do negócio. São premissas 

desse trabalho: SEGURANÇA - agir rápido para cuidar ainda mais das pessoas; 

CONFIANÇA - fortalecer as relações apoiando e cuidando das pessoas em todos os 

momentos; TRANSFORMAÇÃO - preparação para o novo normal e SUSTENTABILIDADE 

do negócio. Prezamos a todo momento pela qualidade na assistência aos colaboradores e 

médicos cooperados cumprindo aquilo que o cenário nos exige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O coronavírus (COVID -19) - chegou à maioria das nações, impactando 

organizações ao redor do mundo com muitas consequências. Para muitos, a pandemia - e 

a resposta a ela será o evento mais significativo e mais preocupante que já viveram. O 

evento custará às organizações bilhões de dólares em receita perdida (até o final de 2020, 

pode chegar a U$ 1,1 trilhão 1), e é claro que isso resultará em uma queda significativa no 

crescimento econômico em todo o mundo. Nesta fase do surto da COVID-19, as 

organizações precisam focar em dois fatores igualmente importantes - manter os 

funcionários e suas famílias em segurança e garantir a continuidade dos negócios tão 

quanto possível. Líderes estão trabalhando fortemente para manter motivados seus 

funcionários ora amedrontados, de forma a trabalhar e planejar o futuro enquanto lidam 

com o aqui e o agora. 

Considerando o cenário, a Unimed Volta Redonda foi além. Urgentemente 

aperfeiçoou seu processo de planejamento e mitigação de riscos. Priorizou e agir rápido 

em favor da vida, considerando segurança e bem-estar emocional, adotou nova práticas de 

transparência com todos seus públicos a fim de garantir uma visão de futuro alinhada com 

os desafios atuais. 

Todas as medidas de proteção foram concentradas em um Plano de 

Enfrentamento para gestão de pessoas, com diretrizes pautadas em SEGURANÇA: 

agir rápido para cuidar ainda mais das pessoas. CONFIANÇA: fortalecer as relações, 

apoiando e cuidando das pessoas em todos os momentos. TRANSFORMAÇÃO: 

preparação para o novo normal, e enfim SUSTENTABILIDADE DO NEGÓCIO. 

O Plano contempla ações de cuidado a seus colaboradores e médicos cooperados 

expostos diariamente ao cenário pandêmico. As ações são protetivas ao quadro de 1493 

colaboradores e cerca de 463 médicos cooperados. Conta com estratégias de 

desmobilização e proteção ao grupo de risco, adesão ao home office, readequação do 

ambiente de trabalho, investimento em equipamentos de proteção individual, higienização 

da estrutura física, readequação dos planos de treinamento, medidas protetivas ao 

emprego, forte investimento em estratégias de atendimento psicológico individual e em 

grupo, considerando prevenção, apoio direto ao estresse e acolhimento dos 

colaboradores, médicos e seus familiares acometidos do COVID 19.  Foram ofertados 

espaços de escuta, acolhimento, orientações e psicoeducação. A cooperativa acredita no 



 

acolhimento e valorização dos profissionais, confiando na capacidade de enfrentamento e 

adaptação enquanto grupo, condição fundamental para vivenciar esse processo. 

A primeira metade do ano exigiu dedicação ao Plano de Enfrentamento dedicado 

às pessoas. Para o segundo semestre a atenção se concentra em sustentabilidade, 

continuar os investimentos em desenvolvimento de pessoas, em inteligência emocional e 

bem-estar para inovar e aproveitar a demanda reprimida na economia global. 

 

CORPO DO TRABALHO: DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

A partir do decreto da pandemia em 11 de março de 2020 no Brasil, a Unimed 

Volta Redonda reuniu seus gestores para criação do Plano de enfrentamento para 

Gestão de Pessoas. O projeto apresenta medidas para SEGURANÇA, CONFIANÇA 

TRANSFORMAÇÃO e SUSTENTABILIDADE DO NEGÓCIO. 

O ponto de partida do trabalho foi pautado em SEGURANÇA.  A cooperativa criou 

um Comitê de Crise com o objetivo de monitorar a evolução do coronavírus, subsidiando 

a tomada de decisão. Atuou na liberação imediata dos casos com médio e alto grau de 

risco, que somavam cerca de 60 pessoas, considerando áreas administrativas e recursos 

próprios: Hospitais e Centro de Atendimento.  Foi constituída a meta de afastar 50% do 

efetivo da sede administrativa, considerando afastamento, abono, home office (rodízio), 

banco de horas ou férias. Contava ainda com a liberação dos jovens aprendizes e 

estagiários por tempo indeterminado. Adotou jornada flexível - para evitar a exposição dos 

colaboradores aos períodos de pico no transporte público, e os gestores trabalharam com 

horários flexíveis de entrada, saída e almoço, respeitando as 8 horas diárias. E nas 

unidades de atendimento ao paciente foi redimensionado o contingente de pessoal. 

Reforçada as orientações sobre a utilização de EPI, uso da máscara e entrega de álcool 

gel 70%. Implantação de fluxo de triagem com aferição de temperatura, orientação e 

direcionamento de pessoas com sintomas gripais. Reforço dos protocolos de limpeza em 

todas as nossas unidades. 

Em sete dias foi criado um pronto atendimento específico para os clientes, 

colaboradores, médicos e seus familiares com sintomas de COVID-19.  E adotada 

plataforma de tele saúde incluindo treinamento de médicos e equipes assistenciais. 

Após garantir a SEGURANÇA, atuamos fortemente no pilar CONFIANÇA, o 

objetivo era fortalecer as relações apoiando e cuidando das pessoas em todos os 



 

momentos. Esse pilar reforçou o trabalho centrado em pessoas, com fortes ações de 

psicologia organizacional. 

Dentre as primeiras ações realizamos treinamento com a psicologia hospitalar do 

Hospital Unimed Volta Redonda e com a equipe Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar. O contexto tratado nesse trabalho exige a necessidade de capacitação e 

ampliação das competências técnicas para atuação na prevenção em saúde e estratégias 

biopsicossociais e de segurança. 

As ações de acolhimento e psicoeducação iniciaram nos setores da Sede 

Administrativa com o objetivo de orientar os colaboradores sobre o cenário atual para 

ouvir as principais demandas emocionais. Vale destacar que a nossa filosofia é pautada 

no cooperativismo e por esse motivo também desenvolvemos ações voltadas para os 

médicos cooperados.  

No primeiro momento tratava de acolher as mudanças socioemocionais. Logo que 

as notícias do município de Volta Redonda RJ informavam os primeiros casos 

confirmados, já era possível perceber reações emocionais de insegurança, medo, 

ansiedade e pânico. 

A cooperativa conta com cerca de 60% de colaboradores que prestam direta ou 

indiretamente assistência ao paciente. Por isso era urgente acolher e ouvir os relatos de 

suas experiências e para isso utilizamos a busca ativa com as equipes e disponibilização, 

dos canais de atendimento e apoio, criados exclusivamente para essa demanda.  

Para ampliarmos a comunicação, foi criada uma campanha visual em todas as 

unidades de serviço da Unimed Volta Redonda. A campanha contou com cards, cartazes, 

mensagens rápidas, ações nas redes sociais e vídeos reforçando a importância do 

acolhimento e aproximação mesmo à distância. Além de ações convencionas foram 

criadas cartilhas sobre Saúde Emocional, com a contribuição de psicólogas e psiquiatra e 

um vídeo institucional “Estamos Aqui por Você”, reforçando a cultura de humanização, o 

Jeito Unimed de Cuidar. As ações alcançaram colaboradores, médicos e clientes. 

Apostamos em ações de endomarketing: valorização, com mensagens espalhadas 

em lugares estratégicos e de circulação de equipes, mensagens de incentivo e 

agradecimento por todo esforço que estavam tendo nesse momento. Em todos os canais 

internos informações sobre autocuidado, e maneiras práticas para que os colaboradores 

tivessem ferramentas que poderiam diminuir o impacto do estresse.  

 Com o avanço das abordagens ativas identificamos que uma das grandes 

demandas da maioria dos colaboradores era a sensação de desconexão com os colegas 

de trabalho, família e até mesmo com os clientes. Como forma de fortalecer esse vínculo 



 

de maneira segura, criamos uma carta online com o intuito de homenagear alguém 

especial pela dedicação, cuidado e atenção nesse momento de distanciamento. Tivemos 

um engajamento alto, com 1940 cartas produzidas e enviadas.  

 Com públicos muito distintos desenvolvemos diferentes estratégias para atingir 

tanto o público assistencial que nesse momento encontrava-se na linha de frente, quanto 

a equipe administrativa, 50% em home office e os médicos cooperados que atuam no 

Hospital e consultórios próprios.  

Ampliamos as ações de psicologia para grupos, ofertamos a vários setores uma roda 

de conversa online com as equipes, como uma estratégia de aproximação para 

proporcionarmos um espaço para os relatos dos desafios vivenciados com as emoções, 

família, o distanciamento social e o trabalho estando agora no mesmo local. As rodas de 

conversa, tiveram o objetivo de proporcionar um ambiente acolhedor e de troca entre os 

próprios colaboradores, compartilhando vivencias, dores e estratégias de enfrentamento 

adotadas por eles.  

Com a crescente no número de casos no Brasil e na cidade de Volta Redonda, os 

colaboradores e médicos sofreram perdas significativas. Durante esse período, tivemos a 

contaminação de algumas pessoas da força de trabalho e entre eles o gerente do setor da 

Tecnologia da Informação, que infelizmente veio a óbito. Como suporte para a equipe que 

ele geria, realizamos uma roda de conversa com um intuito diferente, mais focado para o 

luto e as emoções que estavam afloradas após a notícia, além de oferecer apoio e deixar a 

psicologia a disposição para futuras demandas relacionadas ao momento atual. Vale 

destacar que todos os colaboradores que enfrentaram a doença ou luto de seus familiares 

foram contactadas pela psicologia organizacional. 

Ainda dentro do pilar CONFIANÇA  trabalhamos as seguintes ações: Criação de 

canal exclusivo para tirar dúvidas técnicas sobre o Covid-19 de todos os médicos; reforço 

do Programa de Qualidade de Vida com foco nos pilares: Finanças, Ambiente de Trabalho, 

e Promoção a Saúde;  Criação de Boletim Semanal com informações sobre os projetos 

e ações da cooperativa para gestores e médicos; Realização de lives junto com a diretoria, 

à todos os colaboradores, com o objetivo de trazer ainda mais segurança quanto as 

medidas do Plano de Enfrentamento. 

No pilar TRANFORMAÇÃO foram trabalhadas ações de adaptação dos processos 

presenciais para ambientes digitais. A Pandemia exigiu diversas adaptações e dentre elas 

as ações de recrutamento e seleção, integração de pessoas e de treinamento e 

desenvolvimento. Foram priorizadas adaptação para momentos on-line para evitar a 



 

aglomeração e exposição de pessoas. A integração de pessoas contou ainda com 

conteúdos essenciais de orientações de biossegurança.  

Em relação ao Plano de Treinamento anual, foram convertidos mais de 50% para 

formato EAD, além disso estimulamos o autodesenvolvimento, e alcançamos 200 

formações espontâneas; A orientação da alta direção era não paralisar investimentos em 

ações estruturantes e principalmente no desenvolvimento de Pessoas. Foi feita uma 

pesquisa de satisfação com quem estava em home office, com a intenção de levantar as 

necessidades dos colaboradores, para que pudessem continuar realizando suas atividades 

laborais de forma saudável. 

Chegando ao final do plano, o pilar SUSTENTABILIDADE. Cuidamos das Pessoas, 

agora era preciso cuidar do negócio. Nessa fase, foram iniciadas ações de redução da 

despesa administrativa; Suspensão temporária das promoções; Compensação do banco de 

horas; Adesão a Medida Provisória 936 no que se refere a suspensão temporária do 

contrato de trabalho; e Acompanhamento da evolução de Produção Médica para estudo e 

implantação de medidas de apoio ao cooperado. Todas as medidas estavam pautadas em 

proteção do emprego e garantia de sustentabilidade ao negócio. 

O foco nas questões internas será essencial para posicionar a organização de 

maneira a ser bem sucedida. É hora de adotar uma mentalidade de crescimento, 

especialmente nesse tempo de produtividade mais lenta e oferecer espaço as 

oportunidades digitais surgindo em todos os processos. Isso inclui novas maneiras de 

trabalhar, ir a mercado ou desenvolver as pessoas. A Unimed Volta Redonda acredita que 

alcançará vantagem competitiva após o surto, concentrando em medidas de segurança, 

comunicações claras e transparentes, em adoção de ferramentas e maneiras de colaborar 

diretamente com seus colaboradores e médicos, fazendo com que eles se sintam 

conectados com o propósito de cuidar as pessoas. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÃO 

 

Como resultado de todas essas ações podemos citar que os colaboradores, 

cooperados e, de certa forma, os familiares destes, se sentiram amparados pela Unimed 

Volta Redonda, que se preocupou em cuidar, acolher e desenvolver a todos, mesmo com 

realidades distintas, sejam elas para quem estava na linha de frente do enfrentamento do 

COVID 19, todos os profissionais da assistência dos recursos próprios; bem como para 

aqueles que foram para home office, que precisaram adaptar a rotina de trabalho em meio 

a toda diversidade. 



 

Tivemos um total de 1.820 atendimentos individuais e 75 intervenções em grupo, 

realizados pelo programa de atendimento psicológico, 1000 treinamentos do Plano de 

Desenvolvimento realizados, 30 processos de Integração de novos colaboradores no 

formato virtual, 6 Lives realizadas com a Diretoria, sempre com temas pertinentes ao 

cuidado e bem estar, assim como 25 boletins informativos. Foi realizado ainda o curso de 

tele saúde com 180 médicos cooperados e cerca de 50 profissionais multidisciplinares. 

Como resultado do trabalho realizado de cuidado à saúde emocional do colaborador, 

podemos citar algumas avaliações feitas por eles próprios: 

“Obrigada pelo contato e disponibilidade em oferecer esse suporte tão essencial.”  

“Tenho muito orgulho, de fazer parte dessa família Unimed. Com tanto carinho e 

motivação, para o nosso dia a dia. Jeito Unimed de Cuidar dá para sentir com uma 

iniciativa como a de vocês.” 

“Tenho me sentido realmente acolhida, seja através dos vídeos pelo Siga Ligado ou 

pelas ações com figurinhas e etc., vocês estão realmente nos auxiliando e nos dando o 

suporte para esse momento que não foi esperado por ninguém. Agradeço o cuidado Tudo 

isso influencia demais em nosso rendimento. Saber que estamos sendo "olhados" é muito 

importante, de verdade. (…)” 

Dentro ainda do pilar Qualidade de Vida, a pesquisa sobre o home office apontou 

algumas dificuldades enfrentadas pelos colaboradores, que deu a oportunidade da Unimed 

agir oferecendo mais de 100 kits para que os colaboradores pudessem ter um conforto 

ergonômico e realizarem o trabalho com qualidade, sem deixar de se sentirem bem. 

As medidas protetivas ao emprego visaram sustentabilidade do negócio e trouxeram 

segurança para o colaborador. Visando também a sustentabilidade, a Unimed se adaptou 

no atendimento para que o cliente fosse protegido, são exemplos dessa adaptação: o 

atendimento de orientação médica online para todos os sintomas. A venda de plano de 

saúde no formato virtual, a publicação de orientações e dicas de prevenção pelas redes 

sociais, bem como, apoio especial para pacientes com suspeita de COVID 19 com a 

criação de um Pronto Atendimento específico.  

Pode se concluir, dessa forma, que O PLANO DE ENFRENTAMENTO PARA 

GESTÃO DE PESSOAS foi abrangente, estratégico e assertivo, pois conseguiu garantir 

SEGURANÇA, CONFIANÇA, TRANSFORMAÇÃO e SUSTENTABILIDADE DO 

NEGÓCIO através de um olhar cuidadoso voltado para os valores da cooperativa que é o 

de “Valorizar a vida provendo soluções inovadoras de saúde e bem-estar”, mesmo diante 

da pandemia. 

 



 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

              Card de apoio e valorização aos colaboradores                                     

   

 

 

 

  

 

 

Vídeo sobre o dia Mundial da Saúde com dicas para a Saúde Emocional 

Rodas de conversa  

Cartilhas de Saúde Emocional – Colaborador e Cooperado  

Vídeo de orientação para o uso correto dos EPI’s 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

Vídeo EPI enviado internamente no dia 27/3 

Vídeo divulgação dos canais da psicologia. Cartinha – Experiência do Cuidar (clientes, cooperados e colaboradores)  

Cursos disponibilizados no Instituto Lóbus Comunicado ao nosso médico cooperado. 



 

 

 

 

       

 

‘  

 

  

Entrega dos KITS Home Office. 

Execução do Plano de Desenvolvimento. 

Divulgação e participação das lives com a Diretoria Executiva Unimed Volta Redonda 

Ações Qualidade de Vida 


