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• Bacharel e Mestre em Administração, com especializações em Recursos Humanos;
• Qualidade e Controladoria e Finanças;
• Atuou também como professor de cursos de pós-graduação na PUC Minas e Kroton;
• Atualmente ocupa o cargo de Gerente de Pessoas da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, onde,
dentre outras atribuições é responsável por desenvolver e liderar a estratégia de desenvolvimento e gestão de pessoas.

Buscamos realçar a importância da abordagem humana nas relações de trabalho do profissional da saúde em 
uma instituição hospitalar filantrópica, ambiente onde nos defrontamos com a realidade do ser sem disfarces,
no qual, percebemos a necessidade imperiosa e indissociável da competência técnico-científica e humanista. 

Nossa preocupação incide sobre a importância da atenção sobre as experiências das pessoas, reconectando 
nossas atenções a um eixo vital para o trabalho na área assistencial: a relação humana que se estabelece
no tratamento, considerando suas subjetividades e singularidades. As experiências que proporcionamos
aos nossos profissionais da saúde impactam as experiências dos pacientes. 

Para que os usuários dos serviços de saúde sejam contemplados por um atendimento multidisciplinar de
qualidade, faz-se necessário que o cuidador esteja se beneficiando de programas, nos quais, ele seja o alvo 
dos cuidados, uma vez que, as exigências do seu fazer o coloca diante da dor humana, da angústia humana, 
assim como, do impasse limite do humano, que é a vida/morte. O profissional não está ao abrigo da dor, está 
inserido em um contexto onde o sofrimento o provoca profundamente enquanto ser humano. 

O nosso projeto vem preencher esta lacuna obscura: zelando, promovendo e cuidando desta unidade
vulnerável pelas adversidades da vida, como forma de preservação da dignidade dos nossos principais
agentes. 

PROJETO:

EIXO:

AUTORIA:

SÍNTESE DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS:

JUSTIFICATIVA

DESCRIÇÃO

HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
BELO HORIZONTE - MG



“É preciso arrancar alegria do futuro. 
Nesta vida, morrer não é difícil. 
O difícil é a vida e seu ofício”. 
(Maiakovski – 1926) 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. - O Contexto – Pessoas Cuidando de Pessoas 

Ao colocarmos em pauta o amplo tema de gestão com pessoas em uma Instituição Hospitalar filantrópica 100% 
SUS, privilegiamos o que o humano porta de mais radical (o que está na raiz): a FALA. Gerir com pessoas é 
estar comprometido com a causa da vida e seu ofício, qual seja, propiciar que cada sujeito leve por conta 
própria a sua mensagem. 

Tomamos como meta o dizer do filósofo Paulo Lucas da Silva: “temos que fazer com que as pessoas estejam 
interessadas em produzir humanidade”. 

Não podemos deixar de apontar que o novo conceito de humanismo aparece sobre o que vemos se descortinar 
na modernidade: a dessacralização da vida humana. Assistimos em nosso tempo o “desencantamento da 
história” e o “desencantamento do mundo”. Enquanto a cultura material-tecnológica avança em ritmo
vertiginoso, a “cultura simbólica” permanece fundamentalmente à procura de princípios que sustentem
o ideal do humano. É nesse contexto que se insere o Hospital Geral. 

Se o hospital é a casa da ciência, do exercício do saber técnico-científico com a finalidade de salvar vidas,
é também o abrigo da dor, do sofrimento, do medo e da esperança dos cuidadores e daqueles que são
cuidados. O atendimento hospitalar é exercido na relação de termos: cuidador e cuidado. 

Esta relação humana se dá numa rede complexa, onde nem tudo é codificável e previsível, nem tudo pode
ser respondido com técnicas objetivas e passíveis de repetição sempre da mesma forma. O relacionamento 
humano envolve uma ordem ética, e o ético não é dado senão um trabalho, um exercício, uma operação.
Dito de outra forma: a ética é nem palavra vã, nem algo dado gratuitamente, mas um exercício contínuo. 

Ao estarmos interessados em produzir humanidade, estamos empenhados no cuidado com o profissional.
Isto é, cuidar para que o “ato profissional” não encubra o que se passa em cada cuidador, naquilo que se
refere ao seu SER HUMANO, sua subjetividade no que ela tem de mais SINGULAR, seu “jeito único” de
se posicionar diante de seu trabalho de cuidar. Isto é, propiciar que cada sujeito leve por conta própria
a sua mensagem. 

A urgência no contexto hospitalar é a fala entre momentos de silêncio. Porque nos instituímos, nos
organizamos em grupos? Por que esta é a lei geral em qualquer processo civilizatório. Uma instituição só
se mantém, com o mínimo de satisfação, “se serve à liberdade, isto é, quando favorece o desenvolvimento
dos sujeitos humanos, a partir da livre construção de suas práticas e discursos”. Entretanto, a existência
está atrelada aos sujeitos, e estes são um salto qualitativo da natureza para a cultura, e “a cultura é o
esforço humano para lançar pontes sobre o abismo”. A condição humana é de criar a partir da incompletude
do próprio homem. Faz-se necessário organizar o mundo humano e domar a natureza pelo trabalho e pela
linguagem. Assim, cada instituição tem a gramática que norteia a sua linguagem. 
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Dissemos que nossa meta é produzir humanidade. Será essa a gramática que possibilita a comunicação entre 
os sujeitos em nossa instituição filantrópica? Apostamos que sim. Esta escolha nos convoca para um agir que 
deve aparecer em todos os níveis das atividades desenvolvidas na Instituição. 

Esta opção/ação orienta-se a partir de alguns princípios éticos intrínsecos a ela mesma, quais sejam: 

• Respeito ao outro; 
• Acolhimento do desconhecido; 
• Reconhecimento dos limites; 
• Acolhimento do imprevisível, do incontrolável, do diferente, do singular; 
• Ato que requer uma posição de abertura. 

Como viabilizar efetivamente para que estes princípios éticos sejam compartilhados? 
 
Como estes princípios podem cumprir a função de sustentar a posição ”Pessoas cuidando de Pessoas”?
Nossa preocupação nesse sentido visa à habilitação do profissional/cuidador, considerando suas subjetividades 
e singularidades. 

Para que os usuários dos serviços de saúde sejam contemplados por um atendimento multidisciplinar de
qualidade, faz-se necessário que o cuidador esteja se beneficiando de programas nos quais ele se perceba 
como o alvo dos cuidados, uma vez que, as exigências do seu fazer o coloca diante da dor humana, da
angústia humana, assim como, do impasse limite do humano, que é a luta vida/morte. O profissional não
está ao abrigo da dor... Este é o grande mal-estar! 

Fazer funcionar as reflexões sobre a meta de produzir humanidade requer uma sustentação, e esta, está
assentada sobre a consideração de que os cuidados acontecem numa relação de influência subjetiva mútua.
“Como cuidar, se sinto-me descuidado”? O reconhecimento desta “necessidade” nos levou a criar o
“Plano de Gestão Com Pessoas”. 

Promover a articulação sistemática da ciência médica – aspectos técnicos-científicos – a uma ética – aspectos 
subjetivos – são a nossa motivação para um serviço de saúde mais eficiente, eficaz e consistente. 

Estamos convictos de que prestar serviços de saúde à comunidade através de uma Instituição hospitalar 
filantrópica incide um trabalho multidisciplinar compreendido com uma posição de abertura, na qual, nenhum 
fazer profissional é complementar, mas fundamental ao atendimento do sujeito. 

Nosso trabalho produz efeitos nos sujeitos, na Instituição, na sociedade, e estes exigem ser
permanentemente pensados. 

“Tudo isto deve contribuir para o estabelecimento de uma nova cultura de respeito e valorização da vida 
humana no atendimento à saúde”. 
...contribuir com a vida em seu difícil ofício. 
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VALOR ESTIMADO DO INVESTIMENTO:  R$ 00,00 
VALOR EFETIVAMENTE INVESTIDO/GASTO:  R$ 00,00 

INVESTIMENTO

“O que tento traduzir-vos é mais misterioso, emaranha-se nas próprias raízes do ser, na fonte impalpável
das sensações”. 

Maurice Melan-Ponty. In: O olho e o espírito. 

1.2. - O Cenário – O Desafio da Gestão Com Pessoas 

O que entendemos como trabalho? O trabalho para nós é uma ação transformadora do mundo/natureza para
a realidade da história e da cultura. Portanto, o trabalho é o ato que permite a passagem do mundo natural
para a realidade humana. 

Numa Instituição de saúde, os projetos de “Gestão com Pessoas” e “Humanização do Atendimento” se
interdependem, exigindo ações concretas da organização, as quais, atingem sempre que diretamente
aos colaboradores que as constroem. 

No que diz respeito aos pacientes/usuários, os níveis de complexidade das vivências são extraordinariamente 
surpreendentes. 

Sabemos, contudo, que a marcada angústia característica das urgências, sempre subjetivas, atingem 
cuidadores, usuários e seus acompanhantes. Este cenário aponta na direção da experiência da palavra
comunicada e do diálogo entre os saberes que ali atuam. 

Somos nós, profissionais da saúde, responsáveis lúcidos, por ações que impeçam que a saúde pública se
transforme num espetáculo grotesco assistido por alguns com compaixão. 

Fazer com que as pessoas estejam interessadas em produzir humanidade tem sido, nesta Instituição
filantrópica de saúde, um dos maiores desafios às novas funções da gestão de recursos humanos. 

Assim posto, temos por justificados nossos projetos que têm promovido a humanização nas relações
de trabalho: nosso estilo de cuidar das experiências dos nossos colaboradores. 

2. O PROJETO – DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO 

O 2.1. O ponto de partida
O Plano de Gestão Com Pessoas foi concebido a partir da constituição da gerência responsável pelas áreas
de Pessoas, com o propósito de se delinear a estratégia de gestão e desenvolvimento humano, criando as
alternativas que propiciassem o resgate do real sentido de se trabalhar numa instituição assistencial, propondo
um modelo de abordagem estratégica alinhado às diretrizes da Instituição, para que os valores e atitudes
de respeito à vida humana fortaleçam uma nova concepção de atendimento à saúde.
Em consonância com as premissas estabelecidas, foi definido o seguinte objetivo para o projeto:

OBJETIVO



01 ANO E 07 MESESTEMPO DE IMPLEMENTAÇÃO:

• Desenvolver a Gestão Com Pessoas e fortalecer a Cultura Institucional.

A partir deste objetivo foram estabelecidos os pilares de atuação:

• Melhorar a experiência dos colaboradores;
• Fazer com que as pessoas se percebam como alvo dos nossos cuidados em toda a sua jornada;
• Desenvolver as competências de liderança;
• Fortalecer o papel dos gestores de pessoas como protagonistas das boas experiências dos
colaboradores e como embaixadores do engajamento;
• Melhorar a experiência dos clientes internos;
• Redesenhar os processos, instrumentalizar e facilitar o trabalho dos gestores de pessoas;

Definidas as vertentes de atuação, surge, então, o primeiro grande desafio: a criatividade e a inovação para
a proposição de ações que não acarretassem impacto financeiro para a Instituição, devido à indisponibilidade
de recursos para investimento em projetos de desenvolvimento de Pessoas, condição peculiar de uma
instituição filantrópica de saúde que presta atendimento à população carente do Estado de Minas Gerais,
tendo 100% dos seus procedimentos remunerados pelo SUS – Sistema Único de Saúde.
As respectivas ações foram cuidadosamente desenhadas para que atendessem plenamente às
perspectivas do projeto.

2.4. Etapas e ações em desenvolvimento 

Pilar 1 – Experiência do Colaborador – conjunto de sensações e emoções que o colaborador vivencia em toda
a sua jornada. 

1 – Estruturação do Mapa da Jornada do Colaborador com estabelecimento de 13 (treze) etapas e respectivos 
pontos de contato. 

Para cada etapa da Jornada do Colaborador foram definidas questões prognosticadoras, as quais delinearam
a estruturação das respectivas ações, com o objetivo de transformar eventuais pontos de atrito e ruptura em 
experiências positivas (momentos que importam), de forma tornar o ciclo de vida do colaborador na Instituição 
mais fluido e engajador. 
Etapas mapeadas e respectivos prognosticadores: 

Atração e Seleção

• Como a nossa marca é percebida pelo mercado? 
• Como as nossas oportunidades são apresentadas? 
• Nossos canais para candidatura são fáceis e ágeis? 
• Como os candidatos são contatados? 

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
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Integração

• Como é feito o relacionamento com os candidatos aprovados? 
• Como são cumpridos os protocolos pré-admissionais? 
• Como os candidatos são recebidos no primeiro dia de trabalho? 
• Como é feita a integração, ambientação e aculturamento? 
• Como as normas administrativas, direitos e deveres são repassados? 
• Os protocolos de saúde e segurança são cumpridos? 
• Como o novo colaborador é recebido no seu setor de trabalho? 
• A estrutura, materiais e equipamentos de trabalho são adequados e disponíveis? 
• Existe uma programação prévia de treinamento técnico-operacional? 
• O novo colaborador conta com o apoio do gestor e/ou mentor? 

Acompanhamento Funcional
 
• Existe uma prática efetiva de acompanhamento funcional instituída? 
• O RH apoia o gestor no processo de acompanhamento funcional? 
• O RH acompanha o colaborador desde a ambientação e em toda a sua jornada? 
• Os fatos relevantes são registrados cronologicamente, compartilhados e tratados? 
• Os colaboradores recebem feedbacks de forma estruturada e construtiva? 
• Como o colaborador percebe o acompanhamento feito pelo seu gestor? 
• Os colaboradores se sentem bem assistidos pelo RH? 

Comunicação Interna 

• A comunicação direta com os colaboradores é fluida, frequente e efetiva? 
• Os canais de comunicação proporcionam agilidade e capilaridade à informação? 
• Os processos comunicacionais estão alinhados com as expectativas dos colaboradores? 
• Os colaboradores sabem a quem recorrer para sanar dúvidas? 
• Os colaboradores dispõem de canais confiáveis de comunicação de mão-dupla? 
• As pessoas sabem claramente como podem praticar a filosofia institucional? 
• Os colaboradores estão cientes do momento atual e perspectivas futuras da Instituição? 
• Os resultados e ações das pesquisas de clima organizacional divulgados de forma transparente? 
• Os indicadores organizacionais são compartilhados com os colaboradores? 
 
Movimentações Funcionais 

• Os colaboradores são bem atendidos em relação às demandas de Pessoal? 
• As normas internas consideram as exceções e demandas pontuais? 
• As movimentações funcionais são bem conduzidas pelos gestores? 
• As demandas de alterações funcionais são previamente comunicadas? 
• As alterações funcionais são planejadas e realizadas de forma respeitosa? 
• Existe coerência e justiça nas movimentações funcionais? 
• Como é feito o processo de ambientação do colaborador remanejado? 
• Os protocolos de saúde e segurança são cumpridos? 



Envolvimento e Engajamento
 
• As interações dos colaboradores com as suas lideranças são produtivas e construtivas? 
• As relações de confiança entre colaboradores e lideranças estão consolidadas? 
• Como as lideranças solucionam conflitos e conduzem conversas difíceis? 
• Os colaboradores sabem a quem recorrer em momentos de dúvida e dificuldades? 
• Os objetivos e metas institucionais, setoriais e individuais são compartilhados e compreendidos? 
• Existem oportunidades para a interação multidisciplinar e mobilização entre as equipes? 
• Há abertura para a apresentação de ideias e sugestões de melhoria dos processos? 
• Os colaboradores recebem retorno sobre as ideias e sugestões apresentadas? 
• Os colaboradores são envolvidos na solução de problemas da Instituição? 
• Os resultados e as oportunidades de melhoria são apresentados e discutidos com as equipes? 
• Os colaboradores contam com momentos de integração e celebrações de conquistas? 

Carreira e Sucessão 

• O modelo de competências favorece o desenvolvimento e crescimento individual? 
• Os colaboradores sabem como trilhar uma carreira na organização? 
• Os colaboradores são estimulados a se desenvolverem visando o crescimento na carreira? 
• Os planos de desenvolvimento individuais – PDI´s – estimulam o desenvolvimento de competências? 
• O recrutamento interno privilegia o nível de prontidão dos colaboradores?

Treinamento e Desenvolvimento 

• As competências técnicas e comportamentais requeridas são conhecidas? 
• Os colaboradores recebem metas desafiadoras que estimulam o desenvolvimento? 
• Os colaboradores conhecem os seus PDI´s - planos de desenvolvimento individuais? 
• Os treinamentos proporcionam o desenvolvimento das competências individuais? 
• Os colaboradores se engajam nas ações e oportunidades de treinamento? 
• As percepções dos colaboradores sobre ações de treinamento são tratadas? 
• As metodologias de ensino estimulam e favorecem o aprendizado? 
• Os conteúdos programáticos são consistentes e bem embasados? 

Gestão de Desempenho 

• Os colaboradores sabem claramente os resultados que são esperados deles? 
• Os mecanismos de avaliação são consistentes e bem fundamentados? 
• Como os colaboradores percebem as avaliações de desempenho? 
• As avaliações de desempenho retratam as competências requeridas? 
• Como são tradadas as deficiências de desempenho junto aos colaboradores? 
• O processo de gestão de desempenho proporciona agilidade e consistência de objetivos? 
• As avaliações de desempenho favorecem o desenvolvimento dos colaboradores? 
• Os colaboradores recebem feedbacks frequentes e com qualidade?  
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Remuneração e Benefícios 

• Os colaboradores têm acesso ao conteúdo da descrição do cargo? 
• As funções desempenhadas estão compatíveis com a descrição do cargo? 
• Existe clareza em relação à política salarial da Instituição?
• Existe equidade interna em relação à estrutura remuneratória? 
• Como os colaboradores percebem as práticas salariais da Instituição? 
• As dúvidas relacionadas aos cargos e salários são prontamente esclarecidas? 
• As inconsistências na folha de pagamentos são prontamente avaliadas e corrigidas? 
• A política de benefícios atende às expectativas dos colaboradores? 

Reconhecimento 

• Os resultados e conquistas são celebrados com os colaboradores? 
• Os agradecimentos e reconhecimentos são práticas frequentes? 
• Os colaboradores são reconhecidos e valorizados pelo bom desempenho? 
• As boas práticas são incentivadas e compartilhadas internamente? 
• Os colaboradores são estimulados para a criação e apresentação de novas ideias? 

Desligamento 

• Os desligamentos são realizados com respeito e consideração ao ser humano? 
• Os desligamentos são justos, imparciais e a luz das normas internas? 
• No ato de desligamento o colaborador é ouvido de forma atenciosa e cordial? 
• As medidas psicopedagógicas são trabalhadas antes do desligamento? 
• Os colaboradores reconhecem os motivos do desligamento? 
• É oferecido algum apoio e acompanhamento aos colaboradores que deixam a Instituição? 
• As oportunidades de melhoria apontadas nas entrevistas de desligamento são trabalhadas? 
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O QUE FAZER COMO FAZER 

1. Aprimorar a Atração e Seleção
• Fortalecer presença da marca empregadora. 

• Melhorar a atratividade dos anúncios

de vagas. 

• Melhorar a interação com os candidatos. 

• Desenvolver novas formas de abordagem 

inicial. 

• Personalizar o atendimento aos candidatos

no primeiro contato presencial. 

• Aprimorar o perfil dos candidatos. 

• Engajar os candidatos nos processos

seletivos. 

• Personalizar as devolutivas de processos

seletivos.

• Campanha interna para incentivar o
engajamento dos colaboradores para
compartilhamento de conteúdos no Linkedin
e Instagram (embaixadores da marca
empregadora).
• Aprimorar a identidade visual e mensagem
dos anúncios de vagas. 
• Desenvolver mensagens de agradecimento
por aplicações em vagas, com conteúdos
mais interativos. 
• Estabelecer roteiros de abordagens mais
engajadores. 
• Definir padrões de atendimento e treinar
a equipe para garantir um atendimento
personalizado. 
• Alinhar o perfil de competências ao atual
momento da Instituição. 
• Aprimorar as técnicas e metodologias
aplicadas nos processos seletivos. 
• Oferecer suporte e atenção aos candidatos 
durante todas as etapas dos processos
seletivos. 
• Instituir protocolo de devolutivas,
considerando a agilidade e esclarecimento
aos candidatos. 

2. Instituir o programa de Boas-Vindas. 
• Enviar mensagens estruturadas de pré-aquecimento (e-mail, redes sociais,

equipe, etc.). 

• Informatizar o processo de entrega de documentação. 

• Identificar formas de facilitação do cumprimento dos protocolos pré-admissionais. 

• Definir programação para recepção dos novos colaboradores no primeiro

dia de trabalho. 

• Estabelecer ritual de celebração da chegada dos novos colaboradores. 

• Rever todos os roteiros e didática de apresentação das normas administrativas,

direitos e deveres.

• Criar rotina para que todos os colaboradores sejam previamente treinados nos

procedimentos de segurança do trabalho. 

• Estabelecer e monitorar o protocolo de integração, considerando:

• Preparação e checagem prévia da estrutura, equipamentos, materiais de trabalho,

EPI´s e todos os insumos necessários ao exercício das funções. 

• Acompanhamento do profissional de RH até o local de trabalho. 

• Preparação do gestor para recepção do novo colaborador. 

• Ritual de boas-vindas na área e apresentação para a equipe. 

• Criação do programa MENTOR, que consiste na designação de um colaborador

para apoio e orientação ao novo colaborador no primeiro mês de trabalho. 

• Estabelecer roteiro de treinamento técnico-operacional para o desempenho

das funções. 

• Definir as etapas de acompanhamento funcional do gestor imediato.

2. Instituir o programa de Boas-Vindas. 

• Fortalecer o relacionamento com os

candidatos aprovados.

• Facilitar o processo pré-admissional. 

• Encantar os colaboradores novatos no

seu primeiro dia de trabalho. 

Ações propostas e em desenvolvimento: 

1. Aprimorar a Atração e Seleção
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O QUE FAZER COMO FAZER 

3. Fortalecer o acompanhamento funcional
e feedback. 

• Fortalecer os processos de integração,

ambientação e aculturamento.

• Introduzir a prática de acompanhamento

funcional dos colaboradores. 

• Engajar os gestores de pessoas no processo

de acompanhamento funcional dos

colaboradores. 

• Fortalecer o papel de parceria entre o RH

e os gestores de pessoas. 

• Apoiar os gestores de pessoas no processo

de acompanhamento funcional

dos colaboradores. 

• Amparar os colaboradores em demandas 

espontâneas de acompanhamento funcional.

4. Consolidar o processo de Comunicação 
Direta.

• Promover a interação entre o gestor e equipe.
• Propor alternativas de comunicação
e aproximação dos colaboradores com
os demais gestores da Instituição.
• Ampliar os canais de interação com os
colaboradores.
• Intensificar a divulgação da filosofia
institucional.
• Aprimorar o monitoramento do clima
organizacional 
• Promover a aproximação entre os
colaboradores e a alta administração
da Instituição. 

3. Fortalecer o acompanhamento funcional e 
feedback.
• Desenvolver sistema de ACOMPANHAMENTO
FUNCIONAL pelo gestor visando à estruturação do dossiê 
da jornada do colaborador. 
(informações do processo seletivo, avaliação do período 
de experiência, medidas disciplinares, feedbacks, fatos 
relevantes apontados pelo gestor e RH, adaptabilidade
e entrevistas de desligamento). 
• Capacitar todos os gestores nos conceitos e
procedimentos de acompanhamento funcional e feedback 
aos colaboradores.
• Estabelecer rotina de interação entre o profissional de 
RH e os gestores de pessoas visando ao fortalecimento 
do processo de acompanhamento funcional.

• Realizar acompanhamento funcional dos colaboradores 

em casos específicos demandados pelo gestor. 

• Realizar acompanhamentos funcionais visando prestar 

assistência aos colaboradores em demandas espontâneas.

4. Consolidar o processo de Comunicação 
Direta.
• Instituir as reuniões de MOMENTO GESTOR. 

• Instituir o programa PALAVRA ABERTA. 

• Instituir o canal de OUVIDORIA INTERNA. 

• Enriquecer os roteiros de divulgação da

filosofia institucional, projetos e perspectivas estratégicas 

em todos os contatos com os colaboradores. 

• Instituir o programa PULSE visando à aferição do pulso do 

clima organizacional. 

• Instituir o NÚCLEO DE PESSOAS considerando a atuação 

dos EMBAIXADORES do clima organizacional nas pontas. 

• Restabelecer o projeto CAFÉ COM A DIRETORIA para 

compartilhamento de informações pertinentes ao

planejamento institucional.
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O QUE FAZER COMO FAZER 

5. Aprimorar o processo de Movimentações 
Funcionais. 

• Promover maior interação da área de 

Administração de Pessoal com os gestores. 
• Identificar oportunidades de melhoria através 
do exercício da empatia. 
• Humanizar os processos de movimentação 
funcional. 
• Dar mais transparência aos processos de
recrutamento interno.

5. Aprimorar o processo de Movimentações
Funcionais.
 • Mapear todos os pontos críticos que demandem a mitigação de inconsistências. 

• Realizar reuniões periódicas para orientação dos gestores sobre os processos, 

rotinas e seus impactos (ponto, férias, movimentações, medidas disciplinares, etc.). 

• Reavaliar os procedimentos administrativos atuais, considerando as

oportunidades de adequação,flexibilização e satisfação dos colaboradores. 

• Definir critérios para realização de movimentações funcionais, considerando a 

melhor experiência para os colaboradores. 

• Reforçar junto aos gestores as condutas adequadas para movimentações

funcionais. 

• Acompanhar os processos de movimentações internas de pessoal visando

garantir a sua transparência e efetividade.

• Apoiar os processos de ambientação do colaborador em movimentação funcional. 

• Acompanhar e garantir a transparência, retidão, coerência e justiça aos processos 

de alterações de funções. 

• Acolher e auxiliar o colaborador no processo de ambientação e adaptabilidade.

• Monitorar a execução dos treinamentos técnicosoperacionais e de segurança

do trabalho.

• Reforçar o papel do gestor e do mentor no processo de adaptabilidade do

colaborador.

• Redefinir os conceitos e parâmetros para realização do RI, considerando os 

formatos amplo e restrito. 

• Aprimorar os critérios de elaboração e divulgação dos perfis de vagas. 

• Fornecer devolutivas tecnicamente embasadas, de forma transparente e coerente. 

6. Fortalecer ações de Acolhimento dos
colaboradores

• Proporcionar momentos de descompressão e alívio de stress com técnicas

 de Atenção Plena (Mindfulness). 

• Proporcionar encontros temáticos para troca de percepções e reflexões com apoio 

da equipe de Psicologia Clínica. 

• Oferecer atendimento psicoterápico para acompanhamento de casos específicos. 

• Mapear o perfil sócio econômico dos colaboradores. 

• Identificar casos críticos que demandem acompanhamento e apoio. 

• Promover a divulgação de conteúdos de cunho socioeducativo (educação

financeira, prevenção das drogas, alcoolismo, tabagismo, etc.). 

• Buscar parcerias para realização de atendimentos sociais individuais e familiar.

• Intensificar as ações de divulgação das medidas de saúde e segurança ocupacional 

nos canais de relacionamento com o colaborador. 

• Estruturar atividades e programas de prevenção, qualidade de vida e bem-estar? 

• Estabelecer rotina de contatos de acolhimento aos colaboradores em afastamento. 

• Acompanhar o processo de pré-licença maternidade e prestar orientação e auxílio 

às colaboradoras gestantes. 

• Estabelecer rotina de contatos de acolhimento às colaboradoras em licença 

maternidade.

6. Fortalecer ações de Acolhimento dos
colaboradores. 

• Consolidar o modelo de competências. 
• Consolidar os planos de desenvolvimento
individuais – PDI´s. 
• Garantir efetividade das ações de treinamento
e desenvolvimento. 
• Aprimorar as metodologias de treinamento
e aprendizado.

Ações propostas e em desenvolvimento: 
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O QUE FAZER COMO FAZER 

7. Promover o Envolvimento e o Engajamento.

• Promover a interação entre o gestor e equipe.
• Propor alternativas de comunicação
e aproximação dos colaboradores com
os demais gestores da Instituição.
• Ampliar os canais de interação com os
colaboradores.
• Intensificar a divulgação da filosofia
institucional.
• Aprimorar o monitoramento do clima
organizacional 
• Promover a aproximação entre os colaboradores
e a alta administração da Instituição. 

8. Estabelecer o plano de Carreira e Sucessão.

• Promover maior interação da área de 

Administração de Pessoal com os gestores. 
• Identificar oportunidades de melhoria através
do exercício da empatia. 
• Humanizar os processos de movimentação
funcional. 
• Dar mais transparência aos processos de
recrutamento interno.

7. Promover o Envolvimento e o Engajamento.

• Desenvolver um programa de desenvolvimento das competências 

de liderança, com ênfase nas experiências vivenciadas na jornada 

dos

colaboradores. 

• Consolidar o processo de ACOMPANHAMENTO FUNCIONAL

e feedback. 

• Instituir o NÚCLEO DE PLANEJAMENTO e GESTÃO para validação 

de metas e indicadores setoriais.

• Celebrar CONTRATOS DE RESULTADOS para formalização do 

compromisso de metas.

• Instituir a prática de Avaliações Gerenciais Mensais – AGM. 

• Instituir a prática de Reuniões Mensais de Avaliação de

Resultados – REMAR. 

• Formação de grupos multidisciplinares em CÉLULAS DE GESTÃO 

(Squads) para solução de problemas institucionais. 

• Desenvolver programa MAIS (Melhorias Através de Ideias e 

Soluções) para incentivo e valorização de sugestões. 

• Incentivar a prática das comemorações setoriais por resultados 

excepcionais.

8. Estabelecer o plano de Carreira e Sucessão.
• Alinhar o MODELO DE COMPETÊNCIAS às novas perspec-

tivas estratégicas da Instituição. 

• Estruturar e disponibilizar as TRILHAS DE CARREIRA e as 

possibilidades de crescimento. 

• Implementar o programa de ASSESMENT para

mapeamento comportamental. 

• Instituir os COMITÊS DE PESSOAS para avaliação e 

construção compartilhada do MAPA DE TALENTOS. 

• Fortalecer o processo de FEEDBACK após as análises e 

contribuições dos comitês de pessoas.

• Incrementar as ações dos PDI´s de todas as lideranças a 

partir das contribuições dos comitês de pessoas. 

• Identificar o nível de criticidade e risco das posições-chave. 

• Estruturar o MAPA DE SUCESSÃO para os níveis de

liderança. 
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O QUE FAZER COMO FAZER 

9. Fortalecer ações de Treinamento e
Desenvolvimento. 

• Consolidar o modelo de competências. 
• Consolidar os planos de desenvolvimento
individuais – PDI´s. 
• Garantir efetividade das ações de treinamento
e desenvolvimento. 
• Aprimorar as metodologias de treinamento
e aprendizado
• Introduzir novas metodologias para solução
colaborativa de problemas. 
• Reestruturar o programa de desenvolvimento
de lideranças.

10. Aprimorar a gestão de Desempenho. 

• Reforçar a cultura interna de meritocracia. 
• Melhorar a efetividade das avaliações de
desempenho. 
• Aprimorar e estimular a prática de feedback. 
• Dar mais efetividade e consistência aos PDI´s.

9. Fortalecer ações de Treinamento e
Desenvolvimento. 
• Reforçar as competências técnicas e comportamentais essenciais nas ações 

de treinamento dos colaboradores. 

• Auxiliar os gestores na elaboração, compartilhamento e acompanhamento 

dos PDI´s. 

• Assessorar os gestores nas análises das demandas de treinamento e 

desenvolvimento. 

• Avaliar o alinhamento das ações de treinamento e desenvolvimento com as 

competências requeridas e os objetivos estratégicos da Instituição. 

• Mapear a agenda estratégica das áreas clientes. 

• Desenvolver o conceito de TRILHAS DE DESENVOLVIMENTO baseadas nas 

competênciasindividuais. 

• Instituir o modelo de interação provocativa que induza a reflexão, o senso de 

urgência, a geração de ideias e a inovação.

• Fomentar a adoção do aprendizado a partir da prática. 

• Formar multiplicadores em metodologias ágeis (Scrum, Design Thinking, 

Kanvas, etc.). 

• Revisar todo os conteúdos programáticos e alinhá-los às competências 

essenciais aprimoramento da jornada do colaborador.

10. Aprimorar a gestão de Desempenho.
• Reforçar o papel dos gestores de pessoas na definição, 

compartilhamento e acompanhamento de metas

e objetivos. 

• Revisar o conteúdo das avaliações de desempenho com 

base nas competências. 

• Tornar o processo de avaliação de desempenho mais fluido

e dinâmico. 

• Encurtar os ciclos de avaliação de desempenho com a 

adoção dos CHECKIN´S trimestrais de performance de

resultados e comportamentos. 

• Acompanhar os Checkin´s para que se consolidem como 

oportunidades de desenvolvimento individual. 

• Capacitar os gestores para aplicação do conceito

de “feedforward”. 

• Instituir a cultura de conversas de qualidade. 

• Assessorar os gestores na construção de PDI´s mais

alinhados às oportunidades de desenvolvimento mapeadas 

nos checkins e à agenda estratégica da área. 

• Estabelecer sistemática de acompanhamento da

evolução dos PDI´s. 
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O QUE FAZER COMO FAZER 

11. Instituir a política de Remuneração e 
Benefícios 

• Garantir equidade às práticas salariais. 
• Proporcionar mais clareza às normas
administrativas de Pessoal. 
• Aprimorar o atendimento da área
de Administração de Pessoal. 
• Melhorar percepção de valor dos benefícios.

12. Estabelecer rituais de Reconhecimento

• Incentivar a cultura de reconhecimento por
boas práticas. 
• Reverenciar os colaboradores pelo tempo
de casa. 
• Fortalecer a relação identitária com os
colaboradores. 
• Valorizar o voluntariado e ações sociais.

13. Humanizar os processos de Desligamento.

• Garantir que os processos de desligamento sejam 

justos imparciais e realizados a luz das normas
internas.
 

11 .  Instituir a política de Remuneração
e Benefícios

• Redesenhar a estrutura hierárquica e remuneratória. 

• Elaborar o PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS. 

• Instituir e divulgar a política de cargos e salários.

• Desenvolver e divulgar conteúdo explicativo sobre as normas de

Administração de Pessoal.

• Realizar oficinas de capacitação com os gestores para aprofundamento

nas normas de Administração de Pessoal. 

• Estabelecer novos protocolos para atendimento aos colaboradores

e gestores. 

• Reforçar junto à área de Administração de Pessoal o conceito de

cliente/ fornecedor interno e os impactos na experiência do colaborador. 

• Realizar pesquisa interna de satisfação e coleta de sugestões. 

• Realizar benchmarking junto aos demais hospitais sobre práticas

de benefícios. 

• Identificar e propor novas parcerias de convênio.

12. Estabelecer rituais de Reconhecimento

• Instituir o programa BOM EXEMPLO visando ao

reconhecimento dos colaboradores por comportamentos

e práticas exemplares. 

• Criar evento de celebração e condecoração pelo tempo

de trabalho dedicado à Instituição. 

• Instituir o programa NOSSA GENTE, para compartilhamento 

vídeos com histórias e passagens importantes da vida pessoal 

e profissional dos colaboradores. 

• Instituir evento de homenagem aos colaboradores

aposentados.

• Incentivar e divulgar práticas sociais relevantes

desenvolvidas pelos colaboradores.

13 .  Humanizar os processos de Desligamento.
• Revisar os procedimentos internos de desligamento. 

• Revisar o procedimento de aplicação de medidas disciplinares. 

• Reforçar o papel dos gestores acerca do acompanhamento, 

desenvolvimento e a adoção das medidas psicopedagógicas 

cabíveis. 

• Capacitar os gestores sobre as condutas adequadas para

a construção e condução dos processos de desligamento.
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Pilar 2 – 

Desenvolvimento das Competências de Liderança –
Os líderes devem ser embaixadores do engajamento. 
1 - Reforçar o papel das lideranças como principais protagonistas de experiências 
positivas. 
A liderança na transformação da jornada do colaborador.
• Estruturar jornadas de imersão para estudos de casos práticos. 
• Propor grupos de estudos para design de experiências, com os temas: 
• Integração e retenção 
• Acompanhamento funcional e feedback. 
• Planejamento e administração do tempo. 
• Comunicação assertiva e escuta ativa. 
• Gestão de conflitos e conversas francas. 
• Gestão comportamental e acolhimento. 
• Trabalho em time e responsabilização. 
• Gestão de desempenho e performance. 
• Gestão de indicadores, metas e objetivos. 
• Reconhecimento e valorização. 
• Processos disciplinares e desligamento. 

Transformar a forma de desenvolvimento de líderes. 
• Eliminar treinamentos meramente teóricos e expositivos. 
• Desenvolver e estimular a aplicação de metodologias ágeis para aprimoramento da gestão. 
• Propiciar encontros temáticos que sejam inspiradores, provocativos e que produzam reflexão, senso de
urgência, geração de ideias e inovação. 
• Envolver as lideranças em projetos onde possam trabalhar de forma colaborativa com pessoas de outras
áreas e níveis hierárquicos. 

2 - Fomentar o desenvolvimento de forma continuada e experiencial.

Pilar 3 –
Experiência dos Clientes Internos – O futuro do RH é ser o centro empático das
organizações. 
Melhorando a experiência dos Clientes Internos
• Atuar como parceiro do negócio. 
• Se fazer mais presente no dia a dia dos clientes e conhecer a dinâmica de trabalho e as suas interfaces. 
• Compreender e apoiar a agenda estratégica das áreas clientes. 
• Diagnosticar as principais dores, dificuldades e participar da solução de problemas. 
• Focar em ações que agregam valor. 
• Conectar todas as ações de pessoas aos indicadores do negócio.
Gestão do orçamento e custos de pessoal. 



• Controle do quadro de pessoal. 
• Mitigação de riscos trabalhistas. 
• Otimização de processos. 
• Melhoria de produtividade. 
• Redução do Absenteísmo. 
• Melhoria do Clima Organizacional. 
• Aprimoramento da Comunicação. 
• Desenvolvimento das lideranças.
• Focar na melhoria contínua das entregas. 
• Melhorar os procedimentos e indicadores de processos. 
• Atuar como Design de experiências positivas para os clientes internos. 
• Apoiar os gestores de pessoas na melhoria da jornada do colaborador. 
• Instrumentalizar os gestores. 
• Eliminar processos burocráticos. 
• Facilitar o trabalho das lideranças através da otimização dos processos de compartilhamento
de dados e informações.

Embora o projeto ainda se encontre em fase de implementação de algumas ações, conforme
cronograma preestabelecido junto à diretoria da Instituição, já estamos colhendo resultados
positivos relacionados aos níveis de absenteísmo, clima organizacional e engajamento. 
• Clima Organizacional: favorabilidade geral - 3,66 (2019) para 3,71 (2021) – e-NPS de 20 (2019)
para 21 (2021). 
• Engajamento: este fator atingiu o valor de 3,93 na pesquisa de clima de 2021, sendo composto
pelos subfatores Vigor (3,89); Absorção (3,7) e Dedicação 4,17). 
• Absenteísmo: este indicador vem apresentando tendência de queda, quando analisamos
os últimos 12 meses. 
A Pesquisa de Clima é realizada bianualmente, de forma voluntária por empresa parceira especializada, 
tendo sido realizada em 2021, no período de 06 a 13 de setembro. Os índices de favorabilidade foram 
apurados através da análise de respostas válidas, sendo verificada a participação de 1.123 profissionais 
da saúde com 71% de adesão. 
Os índices de absenteísmo correspondem aos dias perdidos por afastamento médico, conforme análise 
coordenada pela área de Medicina do Trabalho.

RESULTADOS:

As ações planejadas foram desenvolvidas de forma a não impactar as finanças da Instituição,
sendo este um dos grandes trunfos do projeto, pois considera a proposição de iniciativas que não
demandem investimentos, porém, que agreguem valor para a Instituição e proporcionem um
ambiente positivo, a partir a melhoria das experiências (employee experience) dos nossos
colaboradores, elevando os níveis de engajamento e, consequentemente, impactando na
melhoria da experiência do nossos pacientes e usuários. 

GANHOS OBTIDOS 
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O principal desafio consiste no envolvimento e engajamento das lideranças como protagonistas
de experiências positivas para os colaboradores. 
Eles são os principais agentes desta transformação, contudo, pretendemos envidar esforços no
desenvolvimento das competências de liderança, fomentando o papel dos gestores de pessoas
como embaixadores do engajamento, de forma a contribuir para que a jornada do colaborador
(todo o seu ciclo de vida na organização) seja fluida e motivadora. 

QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS E IMPREVISTOS ENCONTRADOS? 

AVALIAÇÃO, APLICABILIDADE e SUSTENTABILIDADE 
O Plano de Gestão Com Pessoas tem como objetivo desenvolver a Gestão Com Pessoas e fortalecer a Cultura 
Institucional, promovendo um ambiente engajador, com ações voltadas para a melhoria das experiências das 
pessoas, perpassando também pelo envolvimento das lideranças e pelo desenvolvimento de ações voltadas 
para a melhoria das experiências dos clientes internos, através da ressignificação do papel da área de
Recursos Humanos. 
Trata-se de um projeto abrangente e aplicável a organizações dos mais variados segmentos, podendo
impactar positivamente todos os processos organizacionais, assim como, contribuir para o alcance de
objetivos estratégicos, haja vista o seu foco no fator humano. 

O PROJETO TEVE CARÁTER INOVADOR OU ALGUM OUTRO DIFERENCIAL? 

Por se tratar de um projeto que possibilita a implementação da maioria das suas ações sem a necessidade
de investimentos financeiros, revela-se como uma solução criativa e inovadora, notadamente pelo fato de 
demonstrar o quão relevante pode ser a atuação da área de Recursos Humanos, como unidade provedora
de ações que impactam diretamente os resultados e promovem a satisfação dos clientes. 

O QUE GARANTE A SUSTENTABILIDADE DO PROJETO? 

O Plano de Gestão Com Pessoas estabelece uma conexão forte entre as experiências vivenciadas pelos
profissionais da saúde e as experiências proporcionadas aos pacientes e usuários dos serviços de saúde.

Tem procurado traduzir em gestos concretos, o valor da pessoa humana enquanto cuidador, cultivando
aspectos subjetivos propiciadores do relacionamento digno. Vem se tornando um projeto sólido e
eminentemente presente, está em sintonia com os princípios da Instituição e com a real necessidade
dos seus principais agentes, indo de encontro aos seus anseios e carências. 

HÁ AÇOES PREVISTAS PARA ACOMPANHAMENTO E
MANUTENÇÃO DOS INDICADORES/RESULTADOS ALCANÇADOS? 
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As ações desenvolvidas neste plano têm fomentado reflexões sobre a importância do profissional cuidador,
notadamente em relação à consciência crítica em torno da necessidade de estarmos bem preparados para
cuidar da vida, reforçando a nossa convicção de que competência técnica e humanismo são indissociáveis.
Independentemente do pilar que estejam baseadas, visam difundir novas ideias, agregar importantes valores, 
propor um novo modus operandi, fortalecer a cultura institucional e promover a harmonia nos relacionamentos 
pessoais e profissionais. 

Temos a expectativa de que a abordagem da Gestão Com Pessoas esteja presente no cotidiano da Instituição 
através dos efeitos transformadores advindos de cada nova iniciativa. Os impactos das ações já implementadas 
têm nos proporcionado momentos de efetiva reflexão em torno da importância de se investir em pessoas, 
reforçando a consciência de que quem cuida também é parte vulnerável em um cenário de dor. 

Muitas etapas ainda estão em fase de implementação, contudo, os resultados obtidos até o momento nos dão
a convicção de que estamos no caminho certo. 
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