
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APRESENTAÇÃO 

Razão Social: Unimed de Volta Redonda Cooperativa de Trabalho Médico 

Sigla: Unimed Volta Redonda 

Data da Constituição: 28/09/1989 

Ramo de Cooperativismo: Saúde 

CNPJ: 35.917.970/0001-30 

Número de Empregados: 1310 

Endereço: Rodovia dos Metalúrgicos, nº 2500, Jardim Belvedere, Volta Redonda/RJ 
Responsável pela inscrição: Franciane de Oliveira Fagundes Bento, Gerente de 
Pessoas. E-mail: franciane.bento@unimedvr.com.br  
Telefone: (24) 2102-2266 
 

 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA 

A Unimed Volta Redonda escolheu sua direção no mercado de saúde suplementar há 
quase 29 anos, visando entregar a melhor experiência de cuidado aos seus clientes.  

Com cerca de 56 mil clientes, a Cooperativa gera mais de 1,3 mil empregos diretos e 
indiretos, movimentando ativamente a economia local.  

 

Ao longo dos anos, a Unimed Volta Redonda investe constantemente na qualidade dos 
seus serviços, por meio da profissionalização e desenvolvimento dos colaboradores e 
cooperados, e o resultado deste trabalho é comprovado em nossas principais 
premiações: 

 

 Eleita pela 6ª vez, e 4ª consecutiva, umas das 150 Melhores Empresas 
para Você Trabalhar pelo Guia Exame Você S/A; 

 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. 

 

Quando fundada, em 28 de setembro de 1989, a Cooperativa era formada por um 
grupo de cerca de 30 médicos que se uniram para buscar melhores condições de 
trabalho em nossa cidade e, atualmente, já conta com 459 médicos cooperados.  
Há 11 anos, no dia 08 de março de 2007, a Unimed Volta Redonda inaugurou em sua 
estrutura o Pró Vida - Unidade de Atenção à Saúde, especializada em prevenção, 
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reabilitação e bem-estar, que acompanha nossos clientes investindo em qualidade de 
vida e promoção de hábitos saudáveis.  
Em 04 de outubro de 2010, o Hospital Unimed Volta Redonda tornou-se realidade e, 
próximo a completar 8 anos, passa este ano por sua 2ª expansão de estrutura física e 
capacidade de atendimento.  
 
 

No dia 02 de maio de 2016, a Cooperativa inaugurou o seu Centro de Treinamento, o 
único da região a usar simulação realística nos procedimentos. Em sua inauguração, o 
presidente Dr. Luiz Paulo Tostes Coimbra, destacou que o Centro de Treinamento é 
mais um investimento da Unimed Volta Redonda em profissionalização: “Com o Centro 
de Treinamento o Hospital Unimed Volta Redonda reafirma seu compromisso com a 
qualificação dos seus profissionais, garantindo também qualidade e eficiência no 
atendimento aos seus clientes”. Nos últimos 12 meses, o Centro de Treinamento 
realizou 155 cursos, formando mais de 1.700 profissionais.  
 

Visando o crescimento da Cooperativa, em agosto deste ano, a Unimed Volta Redonda 
adquiriu mais uma unidade de atendimento, o Hospital Unimed Volta Redonda – 
Unidade Litoral, localizado em Angra dos Reis. Com a operação, a Cooperativa 
também ampliou sua área de ação e pode vender planos de saúde em Angra dos Reis 
e Paraty.  

O compromisso é entregar a melhor experiência do cuidar aos clientes, prezando 
sempre pela qualidade no atendimento, desenvolvimento das pessoas e segurança dos 
processos. Baseados ainda nos pilares do Jeito Unimed de Cuidar (JUC), cultura 
organizacional assumida pela Cooperativa em 2009 nas relações com colaborador, 
médico cooperado, cliente e fornecedor.  
 

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, do Estado do Rio de Janeiro e do entorno do Vale do Rio 
Paraíba do Sul. 
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TÍTULO DO CASE 

  

 

 

RESUMO DO CASE 

Pensando em identificar, desenvolver e valorizar os colaboradores que se destacam 
dentro da nossa Cooperativa, em 2016 a Unimed Volta Redonda implantou o programa 
#talentosdofuturo. O intuito é mapear suas competências, levantar as perspectivas de 
desenvolvimento e de carreira com foco na estratégia do negócio e na retenção destes 
profissionais. 

Os principais objetivos do projeto é definir potenciais sucessores dentro da Cooperativa 
identificando pessoas chaves e preparando-as para assumir cargos de maior 
complexidade, promover o autoconhecimento e autodesenvolvimento, estimulando a 
visão estratégica destes profissionais e possibilitar, junto à área de Pessoas, a 
realização da Gestão do Conhecimento.  

 

INTRODUÇÃO 

No mercado atual, gerir talentos está se tornando cada vez mais indispensável para o 
sucesso das organizações. O talento é aquele que agrega várias competências 
técnicas e intelectuais, possui interesse pelo seu trabalho e pela empresa, é capaz de 
se automotivar e causar impacto pela sua criatividade, flexibilidade e carisma. 
Identificar, desenvolver e acompanhar estas pessoas dentro das organizações, 
promovendo incentivos e extraindo o melhor do seu potencial é fundamental para 
garantir a renovação, oxigenação e aumento da performance e resultados. 

A Unimed Volta Redonda entende a importância em contribuir com o desenvolvimento 
dos seus colaboradores e, por isso, o programa #talentosdofuturo foi implantado em 
nossa Cooperativa. Conduzido pela equipe de Psicologia Organizacional, em parceria 
com a Fundação Unimed, o programa é composto por várias etapas: 

 Entrevistas individuais e por competências. 

 Aplicação das ferramentas de análise de perfil para avaliação de potencial. 

 Realização dos trabalhos em grupos com jogos vivencias e cases para 
discussão no formato de oficinas. 
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 Elaboração dos relatórios e apresentação para os responsáveis pelo projeto. 

 Enquadramento no Nine Box juntamente com a área de Desenvolvimento de 
Pessoas e os gestores responsáveis pela indicação de talentos e levantamento 
de ações de desenvolvimento. 

 Participação no Job Rotation. 

 Monitoramento do projeto. 

 

 

 

CORPO DO TRABALHO 

NOSSO PONTO DE PARTIDA  

O Projeto foi iniciado em 2016 com a identificação dos talentos dentro da Cooperativa, 
onde os gestores realizaram a indicação do colaborador, tendo como diretriz tempo de 
empresa e bom resultado na última Avaliação de Desempenho. Foram selecionamos 34 
colaboradores como talentos da Unimed Volta Redonda. 
 
 
OBJETIVOS 

 Definir potenciais sucessores identificando pessoas-chave. 

 Identificar os talentos para que no futuro sejam preparados para assumir cargos 
de maior complexidade. 

 Promover o autoconhecimento e o autodesenvolvimento dos colaboradores.  

 Realizar a gestão do conhecimento.  

 Melhorar a comunicação e o relacionamento profissional. 

 Promover maior motivação e integração entre os profissionais das unidades 
(Sede administrativa, Pró Vida e Hospital). 

 Incentivar a inovação, resolução de problemas e realização de melhorias 
adequadas que possam agregar valor ao negócio da Organização. 

 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
Abrangência: Colaboradores operacionais da Unimed Volta Redonda. 
Responsabilidades: Gerência de Pessoas 
Controle: Através de lista de presenças, relatórios e avaliações psicológicas e 
comportamentais. 
Duração: 24 meses  
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O PROGRAMA FOI DESENVOLVIDO EM ALGUMAS FASES 
 
 

1. ASSESSMENT: Tem como objetivo avaliar comportamento e competências para 
conhecer com maior eficiência e critério as pessoas, buscar autoconhecimento e 
gestão do conhecimento. Sendo assim, escolhemos as competências com suas 
definições, que seriam avaliadas neste processo: 

 

 Foco no cliente: Estabelecer relacionamentos de proximidade, empatia e 
confiança para entender e atender as demandas com qualidade e garantir 
sua satisfação. Inclui a análise e priorização de atendimentos para assegurar 
o cumprimento dos prazos acordados. 

 Foco em resultado: Apresentar comprometimento no alcance de objetivos e 
metas com eficiência e qualidade. Inclui o planejamento e monitoramento de 
recursos e prazos. 

 Comunicação: Comunicar informações relevantes de forma clara, objetiva e 
compreensível, utilizando de forma eficaz as ferramentas de comunicação da 
organização. 

 Inteligência Emocional: Lidar com as pressões, obstáculos e mudanças 
associadas ao trabalho, resistindo a possíveis situações de frustrações e 
conflitos com otimismo e positividade. 

 Assumir responsabilidade/tomada de decisão: Assumir responsabilidade por 
suas ações, decisões e consequentes desdobramentos, manifestando 
opiniões e contribuições. Inclui a tomada de decisões assertivas e 
transparentes baseada na análise de riscos compartilhada. 

 Gestão do conhecimento: Aplicar e compartilhar conhecimentos e 
experiências que contribuem para a criação de ambiente propício a 
aprendizagem continua. Envolve a postura reflexiva sobre o 
autodesenvolvimento e a capacitação profissional permanente. 
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Realizamos a avaliação individual de perfil, quanto as competências comportamentais 

e técnicas, por meio de testes psicológicos para avaliação cognitiva e entrevistas por 

competências individuais, seguindo os passos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO e GESTÃO DE CARREIRA: Durante todo o ano de 2016 
promovemos oficinas e atendimentos com aplicação da metodologia de 
coaching de equipe, trabalhos em grupos com jogos vivenciais e cases. 

 

 

 Tipos de personalidades e os impactos do nosso comportamento no 
ambiente e nas outras pessoas.  

 Teste Eneagrama, instrumento de análise de comportamento que nos leva a 
uma profunda percepção sobre o “Ser Humano”. 

 

 Escuta ativa e feedback construtivo como fator motivacional. 

 Estilos de comunicação e importância da assertividade. 

 

 Conceito de conflito, como e porque eles surgem. 

 Formas de administrar e solucionar conflitos. 

 Importância da inteligência emocional no contexto organizacional. 
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 Técnicas de gerir o tempo e como aplica-las em favor da produtividade e 
qualidade de vida, através do planejamento, organização, delegação, 
disciplina e foco. 

 Fatores de desperdício de tempo, prioridades e metas. 

 

 

 Princípios do processo criativo, soluções criativas para os problemas e 
ferramentas da criatividade. 

 

 

 

 

Após a realização dos encontros individuais, avaliação de perfil e as oficinas, foi 
elaborado um relatório de perfil comportamental individual e todos os talentos foram 
enquadrados na ferramenta Nine Box, conforme demonstrado abaixo: 
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O relatório do desenvolvimento individual de cada talento foi apresentado para os 
gestores imediato e para o talento, onde em conjunto foi traçado o plano de 
desenvolvimento individual de cada talento.  

Foi importante trazer para os Gerentes as aspirações de carreira de seus 
colaboradores diretos, podendo assim facilitar decisões e promover a valorização das 
pessoas. 

Após a finalização do feedback para os talentos e gestores em 2016, demos 
continuidade ao projeto em 2017 e 2018, com o desenvolvimento individual, conforme 
necessidade comportamental e intelectual de cada participante. Dentre os 
desenvolvimentos estabelecidos, tivemos: 

 MBA ou Pós-Graduação em gestão ou técnico  
 Cursos de extensão técnico ou comportamental  
 Capacitação em Gestão de Pessoas  
 Atendimento psicológico 
 Coaching. 
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3. JOB ROTATION 
 

Visando promover a integração entre as áreas, durante o programa, realizamos 
também o Job Rotation, com objetivo da prática de rodízio de trabalho em que o 
colaborador atua em diferentes áreas por um período determinado, permitindo maior 
aprendizado e preparação dos profissionais para desafios futuros.  
 
Nesta etapa, os talentos tiveram a oportunidade de praticar a variação de atividade ou 
rotação no trabalho, impactando diretamente na sua experiência do dia-a-dia com 
novas atividades de outros setores ou cargos.  
 
Incentivando o desenvolvimento do talento, o anfitrião de cada área foi um integrante 
do grupo #talentosdofuturo e o gestor da área, onde deveriam planejar as 
atividades, facilitar o aprendizado e apresentar o setor. 
 
O talento teve a oportunidade de desenvolver outras habilidades como comunicação, 
liderança, sair da sua zona de conforto, fazendo com que ele busque mais informações 
sobre a empresa, conhecer procedimentos diferentes, exercitando seu cérebro para 
que pense diferente e esteja sempre em movimento. 
 
 
 
 
RESULTADOS E CONCLUSÃO 

CONTINUIDADE 

Além da integração que aconteceu entre os colaboradores, ao final do projeto, os 
participantes apresentaram ferramentas que foram implantadas na Cooperativa. Todas 
as ações abaixo foram discutidas e aprovadas diretamente com o COEX – Comitê 
Executivo da Unimed Volta Redonda, do qual participam a diretoria e os 
superintendentes. As ações foram: 

Espaço Cuidar – inaugurado em 2017, um espaço totalmente climatizado e com jogos 
como: mesa de ping pong, fliperama, pebolim, jogos de mesa, basquete e puffs/sofá 
para descanso. A ideia é que no Espaço do Cuidar, a tensão seja aliviada e eles 
retomem a criatividade, o foco e a energia. Essa integração irá interferir no estresse, na 
concentração e na produtividade. 
 

 

Em Janeiro de 2018, três ferramentas virtuais idealizadas pelo grupo dos talentos, 

foram disponibilizadas no Portal do Colaborador: 

Dicionário Unimed – tem como objetivo auxiliar todos os colaboradores a conhecerem 

o significado de alguns termos utilizados somente pelo Sistema Unimed ou pelo 

segmento de saúde. Ele está sendo elaborado para que seja um material de consulta, 

uma ferramenta de auxílio que poderá ser utilizado sempre que necessário. O princípio 
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básico desse dicionário é atender aos diversos níveis e áreas de conhecimento, 

otimizando o tempo e uniformizando a linguagem, tanto setorial quanto organizacional. 

Cartilha Setorial – responsável por disponibilizar as atividades, processos e objetivo 

de todas as áreas da Cooperativa, onde todos os colaboradores tem a oportunidade de 

conhecer todos os setores em qualquer momento. 

Inovei – ferramenta que vai proporcionar a oportunidade de nossos colaboradores 

exporem suas ideias: sejam elas em seu setor, em outra área e até mesmo fora do seu 

ambiente de trabalho, mas que de alguma forma tenham impacto na melhoria contínua 

de nossa Cooperativa. A ideia é incentivar os colaboradores a sugerirem melhorias 

para o melhor desempenho da Cooperativa, atrelado ao Planejamento Estratégico, 

onde serão premiadas as 3 melhores ideias implantas, após avaliação de uma banca. 

 

 

 

 

APRENDIZADO E MELHORIA 

Houve melhoria na comunicação e o estreitamento de vínculo das pessoas envolvidas 
no projeto, melhorando assim o relacionamento organizacional. Com o programa, 
obtivemos profissionais qualificados para assumir atividade e cargos de alta 
complexidade. Além disso, percebemos a melhora no engajamento e motivação dos 
colaboradores, aumento da produtividade, integração entre os setores e processos. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS COM A APLICAÇÃO DA PRÁTICA 

Importante salientar que o programa promove oportunidade de autoconhecimento e 
autodesenvolvimento e que os participantes se sentiram extremamente gratificados 
pela experiência. Além disso conseguimos alcançar vários resultados, destacando: 

 Maior integração das pessoas. 
 Melhoria na comunicação entre setores e unidades da empresa (Sede, Hospital, 

Pró Vida) 
 Ampliação do entendimento e do conhecimento do negócio. 
 Maior motivação através da valorização e reconhecimento dos participantes do 

programa. 
 Ampliação da capacidade para inovar, resolver problemas e realizar melhorias 

adequadas que possam agregar valor. 
 Criação de vínculos de amizade e cooperação entre as pessoas dos diferentes 

setores, gerando maior fluidez em alguns processos. 
 Aumento da visibilidade dentro da empresa e não só na sua área de atuação.  
 Troca de experiências e ideias. 
 Geração de sinergia e interesse pela busca de soluções para velhos problemas. 
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RESULTADOS QUANTITATIVOS 

Finalizamos o programa #talentosdofuturo, com 34 colaboradores, no total 1.020 horas 
de capacitação por meio das oficinas. Além disso, tivemos encontros individuais 
(assessment, entrevistas, devolutiva do perfil comportamental e técnico, coaching, etc). 
O grupo de talentos deixou grandes resultados para a Cooperativa, fechando o projeto 
com 04 grandes ideias como o Espaço Cuidar e as ferramentas Dicionário, Cartilha e 
Inovei citadas acima. 

A Cooperativa valoriza o recrutamento interno e incentiva a participação dos 
colaboradores. Diversos talentos se destacaram durante o projeto e não poderia ser 
diferente, em menos de 2 anos da implantação do projeto 12% dos talentos foram 
promovidos para cargo de Supervisão, dando credibilidade ao projeto. 

RESULTADOS QUALITATIVOS 

 Satisfação com o reconhecimento profissional. 

 Identificação e desenvolvimento dos talentos da Cooperativa. 

 Maior engajamento e valorização dos colaboradores. 

 Integração entre os setores e processos, facilitando a comunicação. 

 Melhoria na comunicação e nos relacionamentos profissionais. 

 Maior capacidade para inovar, resolver problemas ou realizar melhorias 
adequadas que possam agregar valor ao negócio da Organização. 

 

ANEXOS: 
 

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Chamada enviada aos 

colaboradores, divulgando o 

Job Rotation. 

Depoimento enviado por 

gestor, reconhecendo a 

importância do grupo e as 

atividades realizadas. 



 

FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELO GRUPO TALENTOS DO FUTURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
CASE: TALENTOS DO FUTURO 
ÁLBUM DE FOTOS 
 
Link:  https://1drv.ms/f/s!An_K_Xo7_fnGhTufEQFJIwIqPTF5   
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