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RESUMO 

 

Em circunstâncias atípicas, momentos de modificações e crises, tornam-se 
necessárias medidas de controle. Para isto, pode-se utilizar como ferramenta a gestão 
de mudança, a qual se fez excepcional para que organizações pudessem enfrentar a 
situação instaurada pela pandemia por COVID-19. Perante isto, o objetivo geral deste 
trabalho foi analisar as práticas de gestão de mudanças utilizadas para adaptação às 
alterações causadas pela pandemia COVID-19 no Grupo de Ensino (GENS), setor 
administrativo do HCPA. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva, 
baseada em estudo de caso, com coleta de dados primários a partir de entrevistas em 
profundidade e também dados secundários a partir de pesquisa documental. 
Participaram deste estudo 11 profissionais que trabalham ou trabalharam em 
subdivisões do GENS. Assim, com base na análise dos dados coletados, organizados 
nas categorias informações gerais, gestão de mudanças e crise e teletrabalho e 
relações de trabalho, verificou-se que as práticas adotadas pela coordenação geral e 
de forma mais específica pela coordenação do Grupo de Ensino foram bem 
divulgadas, aplicadas e contribuíram para que os profissionais ligados ao hospital 
pudessem se sentir mais seguros e confiantes na situação adversa em questão. Com 
isso, diante do emergente contexto, esta pesquisa buscou disseminar boas práticas 
de gestão de crise e de mudanças em um momento histórico. 

 
Palavras-chave: gestão de mudanças; gestão de crise; mudanças; pandemia COVID-
19; grupo de ensino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In atypical circumstances, moments of modification and crises become necessary to 

control. For this, change management can be used as a tool, which was exceptional 

in that they could solve a situation brought about by the COVID-19 pandemic. Given 

this, the general objective of this work was to analyze the management of changes 

caused by the COVID-19 pandemic in the GENS, administrative sector of HCPA. It is 

a qualitative research, descriptive in nature, based on a case study, with primary data 

collection from in-depth research and also secondary data from documentary research. 

Eleven professionals who work or have worked in GENS subdivisions participated in 

this study. Thus, based on the analysis of the collected data, organized in the 

categories general information, change and crisis management, and telework and 

labor relations, it was found that the practices adopted by the general coordination and 

more specifically by the Teaching Group coordination were well disseminated, applied 

and contributed so that professionals linked to the hospital could feel more secure and 

confident in the adverse situation in question. Thus, given the emerging context, this 

research sought to disseminate good practices in crisis and change management in a 

historical moment. 

 

Keywords: change management; crisis management; changes; COVID-19 pandemic; 
teaching group. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No final do ano de 2019, notícias oriundas da China sobre uma doença 

respiratória viral até então desconhecida passaram a ser divulgadas. De forma muito 

rápida, a doença nomeada como COVID-19, a partir de 11 de fevereiro de 2020, foi 

disseminando-se pelos países e, em 11 de março de 2020, foi caracterizada pela 

Organização Mundial da Saúde como uma pandemia (OPAS, 2020a).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), “[...] a COVID-19 é uma 

doença causada pelo Coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um 

espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves” (BRASIL, 

2020a). Assim, pode-se afirmar que o ano de 2020 iniciou de forma atípica, trazendo 

consigo algo completamente novo e desafiante para as lideranças e para a população 

mundial. Essa nova situação requisitou muito mais do que cuidados de higiene e 

socialização, mas também a adaptação por parte de todos os segmentos 

organizacionais, que passou a ser algo necessário e essencial para que simples 

tarefas fossem realizadas com segurança e eficácia.  

No Brasil, o primeiro registro de um caso suspeito ocorreu em 27 de janeiro de 

2020 (OPAS, 2021a). Diante dessa informação, analisa-se que a realidade do 

cotidiano dos hospitais e unidades básicas de saúde têm sido drasticamente afetadas 

desde os primeiros casos confirmados no país, uma vez que a preparação prévia para 

o enfrentamento do vírus perante o governo federal ocorreu de forma emergencial. 

De acordo com a OMS, cerca de 80% dos pacientes com COVID-19 podem 

ser assintomáticos1 ou oligossintomáticos2 e aproximadamente 20% dos casos 

detectados requerem atendimento hospitalar (BRASIL, 2020a). Dessa forma, em 

casos graves, internações são necessárias e a superlotação de leitos vem causando 

problemas no sistema de saúde público, uma vez que o acesso integral foi reduzido, 

levando as pessoas ao risco de perderem a vida por falta de tratamento adequado.  

Diante de uma situação tão crítica e por meio de muito estudo e extrema 

vontade de médicos e pesquisadores de áreas afins, em 65 dias após a descoberta e 

divulgação do novo vírus, já havia sido criada uma vacina experimental, a qual 

                                                           
1 “Que não expressa sintoma (dor, febre, náuseas etc.) ou não produz os sintomas esperados: doença 

assintomática.” (DICIO, 2021). 
2 “Que apresenta poucos ou leves sintomas de determinada doença” (ACADEMIA BRASILEIRA DE 

LETRAS, 2021). 
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também foi aplicada nos primeiros voluntários em 16 de março de 2020 

(EXPLICANDO O CORONAVÍRUS, 2020). Até abril de 2021, algumas das mais de 

duzentas vacinas desenvolvidas e que estão na fase de testes comprovaram eficácia 

contra a doença, e por mais que as vacinas normalmente levem em torno de 10,7 

anos para serem concluídas, a ciência conseguiu reduzir drasticamente esse tempo 

em prol do bem-estar da humanidade (UNASUS, 2020).  

Perante esses dados, é válido ressaltar que no dia 8 de dezembro de 2020, o 

Reino Unido tornou-se o primeiro país do ocidente a iniciar a vacinação em sua 

população contra o novo Coronavírus. Assim, sucessivamente, outros países 

começaram suas campanhas de vacinação, sendo que no Brasil, a campanha iniciou 

oficialmente no dia 18 de janeiro de 2021 (CNN BRASIL, 2021; VEJA, 2021). 

A pandemia tornou-se uma crise mundial que envolve aspectos como a saúde, 

a economia e a educação. Nenhum país estava preparado para as medidas que foram 

adotadas objetivando-se segurança e minimização de casos da doença, o que 

ocasionou problemas diversos, principalmente nos sistemas de saúde e nas taxas de 

desemprego. Conforme dados da OMS, até o dia 06 de julho de 2021 foram 

registrados 184.394.772 casos confirmados e 3.988.239 mortes no mundo todo 

(OPAS, 2020a). No Brasil os números também assustam, sendo que no mesmo 

período, foram registrados 18,8 milhões de casos e 525 mil mortes, tornando-se, 

infelizmente, um dos países com maior número de casos e mortes por consequências 

derivadas da infecção pelo vírus (BRASIL, 2020a). 

A atual condição em que a sociedade está inserida consiste em cuidados 

diários de higienização, uso de máscaras, equipamentos de proteção individual e 

afastamento social, pois, as vacinas preventivas não impedem a contaminação pelo 

vírus, porém, elas atuam no organismo para que os danos não sejam tão severos, 

evitando as internações nos casos mais graves. Dessa forma, apesar de 28 milhões 

de brasileiros já estarem totalmente vacinados, ou seja, 13,2% da população até 06 

de julho de 2021, isso ainda representa uma taxa muito baixa e por isso, todos os 

cuidados se fazem necessários para a prevenção ao COVID-19 (BRASIL, 2020a). 

Nesse contexto, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, localizado no 

estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, vem sendo uma referência 

no país para o tratamento de casos graves de Coronavírus. Todavia, para atingir a 

excelência nos atendimentos desde as primeiras informações que surgiram sobre o 

vírus, o hospital se manteve atento e, conforme a evolução da doença, foi adaptando-
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se às circunstâncias. Com isso, reorganizou a estrutura física, assistencial e força de 

trabalho (HCPA, 2020a).  

Diante dessa perspectiva, pode-se observar que, desde o início da pandemia, 

a rotina das organizações está encaixando-se às necessidades oriundas da situação. 

E, a partir da busca por melhores resultados, dinamismo e inovações, a gestão de 

mudanças vem ganhando relevância no cenário corporativo, principalmente nesse 

contexto tão repentino, em prol de segurança organizacional e alcance de bons 

resultados e metas pré-estabelecidas. “A mudança organizacional pode ser descrita 

como qualquer alteração, planejada ou não, na relação entre a empresa e seu próprio 

ecossistema, a qual pode trazer consequências em sua eficácia e eficiência” 

(SANCHEZ, 2020, p. 08). Também, é válido evidenciar que a crise gera mudança, o 

que altera a rotina das pessoas e instituições e por meio disto, modifica as relações 

interpessoais e incluída nestas, as relações de trabalho.  

Diante dessa conceituação, é válido destacar que as adaptações exigidas pela 

pandemia geraram modificações nas práticas de trabalho, incluindo o teletrabalho 

(também chamado de home office), o que pode, inclusive, alterar as relações de 

trabalho (MELO, 2020). 

Essas mudanças têm sido evidenciadas e praticadas em todas as áreas das 

organizações, como uma questão de sobrevivência perante uma situação tão 

extrema. Isso também foi identificado no Grupo de Ensino (GENS), setor do Hospital 

de Clínicas de Porto Alegre em que esta pesquisa se realizou, sendo o responsável 

pelos estágios, cursos de capacitação, residências, entre outras atividades de ensino. 

Assim, o GENS precisou modificar seus processos de trabalho para poder continuar 

exercendo suas atividades com qualidade e de forma integral durante a pandemia 

COVID-19. As responsabilidades do GENS são de extrema importância para o HCPA, 

pois além de contribuírem para a formação e capacitação de profissionais, também 

colaboram para a força de trabalho hospitalar. Dessa forma, se escolheu o GENS, 

uma vez que o acesso aos trabalhadores se tornou mais fácil para a pesquisadora e 

a partir dessa delimitação de pesquisa, ocorreu um maior detalhamento das 

informações coletadas. 

Com base nessa contextualização, a presente pesquisa visou responder à 

pergunta: como o Grupo de Ensino (GENS), setor administrativo do HCPA, 

conduziu a gestão de mudanças causadas pela pandemia? 
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Partiu-se da hipótese de que as estratégias de gestão de mudanças no trabalho 

administrativo utilizadas pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre em função da 

pandemia, embora tenham sido articuladas de forma rápida, prosperaram. Assim, foi 

importante pesquisar se essas mudanças realmente foram eficientes e eficazes, o que 

se comprovou após a coleta e análise de dados, aumentando a relevância e a 

necessidade desta pesquisa. 

Com isso, buscou-se viabilizar e responder às dúvidas impostas diante do 

tema. Assim, este trabalho constitui-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza 

descritiva, baseada em estudo de caso, com coleta de dados primários a partir de 

entrevistas em profundidade e também coleta de dados secundários a partir da 

pesquisa documental. 

Nas seguintes seções, são apresentados o referencial teórico, as ferramentas 

metodológicas utilizadas na pesquisa e finalmente os dados que consolidaram este 

estudo.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Para responder à questão-problema, foram delimitados os seguintes objetivos: 

 

1.1.1 Objetivo Geral  

 

Analisar as práticas de gestão de mudanças utilizadas para adaptação às 

alterações causadas pela pandemia COVID-19 no Grupo de Ensino (GENS), setor 

administrativo do HCPA.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar as novas práticas de trabalho administrativo que foram 

implementadas em função do COVID-19 no referido setor; 

b) Discorrer como estas práticas influenciaram as relações de trabalho do setor; 

c) Apontar as tecnologias da informação empregadas no setor para fazer frente 

às novas dinâmicas de trabalho por conta da pandemia; 

d) Relatar como foi feita a condução dessas mudanças junto aos funcionários do 

GENS; 
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e) Propor possíveis melhorias no setor analisado com base nos resultados obtidos 

ao final desta pesquisa. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Esta pesquisa teve como intuito analisar a gestão de mudanças em função da 

pandemia no trabalho administrativo do setor Grupo de Ensino, repartição pertencente 

ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. No decorrer da atual pandemia da 

COVID-19, surgiram algumas dúvidas sobre a necessidade de adaptação do hospital 

em relação aos setores com funções administrativas. Sendo assim, em relação a 

esses setores, como a organização se adaptou às exigências vindas com o vírus? 

Como as novas formas de trabalho estão sendo vistas pela estrutura hospitalar? E 

como estas foram pensadas para aplicabilidade? Diante disso, o trabalho em questão 

tratou de assuntos que estavam no ápice da atualidade.  

Analisar as práticas decorrentes de algo tão inesperado ao mundo em um 

ambiente hospitalar, estrutura tão essencial para a atual realidade, fez crescer a 

curiosidade sobre os métodos de gestão de mudanças que foram aplicados ao 

sistema organizacional diante de uma crise mundial. O HCPA, por ser uma instituição 

que precisava de respostas rápidas pela natureza de suas operações, incorporou de 

forma eficiente a gestão de mudanças e crise, o que proporcionou à organização uma 

atuação com qualidade e, no momento em evidência, o que mais se necessitava eram 

processos de trabalho de forma segura, com rapidez e eficácia.  

Diante disso, a viabilidade desta pesquisa esteve associada ao fato de que a 

pesquisadora, responsável pelo estudo, atuava como estagiária no HCPA desde 

2019. Desse modo, tornou-se mais fácil o acesso às informações e documentos 

relevantes ao estudo.  

 

1.3 A ORGANIZAÇÃO 

 

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, instituição pública de caráter federal e 

direito privado, criada e regulada pela Lei nº 5.604, de 02 de setembro de 1970, 

caracteriza-se como um hospital geral e universitário, ou seja, um hospital escola, que 

está integrado ao Ministério da Educação (MEC) e associado academicamente à 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (BRASIL, 1970). Trata-se de 
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um hospital inserido nas redes de âmbito nacional, estadual e à rede municipal de 

Porto Alegre, organizando-se para oferecer seus serviços ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) por meio de contrato com gestores municipais (HCPA, 2018).  

O HCPA é considerado uma instituição excepcional entre os Hospitais 

Universitários Federais, administrado perante o princípio da autonomia universitária e 

gestão administrativa moderna e responsável com equilíbrio financeiro, combinado a 

um meio acadêmico ágil e abundante, que indaga, pesquisa e procura pelo melhor 

para o paciente, caracterizando-se como um exemplo há mais de 40 anos 

(CLAUSELL, 2009).  

A Figura 1 apresenta o Plano de Negócios e Gestão Estratégica 2019, 2020 e 

2021, e neste plano observa-se que os pilares que compõem a missão do hospital, 

são: assistência, ensino e pesquisa.  

 

Figura 1 - Plano de Negócios e Gestão Estratégica 2019/2020/2021 

 
Fonte: HCPA (2021).  
 

A instituição foi concluída pelo estado do Rio Grande do Sul em 1971, sendo 

que o primeiro atendimento ambulatorial ocorreu em 1972 e desde então, vem sendo 

considerada uma referência em atendimento na área assistencial para a comunidade 

gaúcha (HCPA, 2016b). O HCPA oferece um amplo rol de especialidades e faz 

atendimentos desde o nível básico até a alta complexidade. Assim, abrange consultas 
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ambulatoriais, exames diagnósticos, procedimentos terapêuticos, realiza partos, 

internações e outros tratamentos de maior complexidade. O hospital também dispõe 

de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada no mesmo terreno, a qual atende 

à população adstrita. Diante desses dados, atualmente, o Hospital de Clínicas é 

considerado um dos melhores hospitais brasileiros, cumprindo padrões internacionais 

de atendimento (HCPA, 2016a).  

Para alicerçar o reconhecimento nacional e internacional, o HCPA passou pelo 

processo de acreditação hospitalar pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) 

em 2006 e mais recentemente em 2013 foi acreditado pela Joint Comission 

Internacional (JCI). A acreditação trata-se de um instrumento para analisar e 

uniformizar a qualidade assistencial e capaz de instaurar o reconhecimento da eficácia 

dos serviços prestados pelo HCPA, de forma a seguir as metas de segurança 

internacional (FRANCISCATTO et al., 2011). Assim, pôde-se analisar que o hospital 

tem uma preocupação muito grande com o modo em que os serviços são prestados 

à comunidade e busca por qualificações e melhorias contínuas.  

Perante a grandiosidade da estrutura em questão, conforme dados da 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas, o HCPA, em dezembro de 2020 possuía cerca 

de 7.159 funcionários efetivos (HCPA, 2020).  Além dos contratados, o hospital tem 

ainda 401 vagas destinadas a estagiários (bolsistas) e também oferta vagas para 

estágios curriculares, cursos para profissionais ou estudantes, mestrados 

profissionais, cursos de especialização e residências.  

Atualmente, nem todas as vagas de estágio não obrigatório estão preenchidas, 

o estágio obrigatório ou curricular não está sendo ofertado e alguns cursos estão 

suspensos por período indeterminado, enquanto durar a pandemia. Essas ações 

foram tomadas prezando por evitar aglomerações, no entanto, em tempos de 

"normalidade", estima-se que no dia a dia circulam cerca de 10.000 pessoas pelas 

instalações físicas do hospital. (HCPA, 2019). 

 

1.3.1 Organograma da Estrutura de Governança 

 

A partir dos dados anteriormente mencionados é de fácil percepção que a 

estrutura trata-se de um amplo complexo, assim, as decisões referentes às medidas 

de funcionamento do HCPA são tomadas pela Diretoria Executiva a partir das 

estratégias e políticas aprovadas pelo Conselho de Administração. As reuniões entre 
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as instâncias que compõem a Diretoria ocorrem uma vez ao mês e no período em que 

este estudo foi realizado, a Diretora-Presidente da organização era a Professora 

Nadine Clausell (HCPA, 2019).  

A Figura 2 apresenta o organograma hierárquico representando as instâncias 

hospitalares. 

Figura 2 - Organograma do HCPA 

 
Fonte: HCPA (2019). 
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1.3.2 O Grupo de Ensino 

 

O Grupo de Ensino (GENS), setor administrativo do HCPA, possui vínculo 

direto à Diretoria Executiva do hospital e tem como objetivo incorporar as atividades 

de ensino técnico, de graduação, de extensão e de pós-graduação realizadas no 

ambiente hospitalar em questão (HCPA, 2016c). 

Com isso, o GENS é estruturado pelos seguintes órgãos: Assessoria; Serviço 

de Apoio ao Ensino Técnico e de Graduação; Serviço de Apoio ao Ensino de 

Especialização e Extensão; Serviço de Apoio ao Ensino de Pós-graduação e aos 

Programas de Residência (HCPA, 2016c). A figura 2 apresenta o organograma 

previsto para o GENS. 

A Figura 3 apresenta o organograma que está previsto para o GENS. 

 

Figura 3 - Organograma previsto para o Grupo de Ensino 

 
Fonte: HCPA (2016c).    

 
Diante do organograma previsto para o GENS, vale destacar que essa 

estrutura ainda não foi inserida na área, pois trata-se de um projeto recente. Todavia, 
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a mesma seria a mais adequada para ser implantada diante das necessidades e 

obrigações do setor.   

Ainda é de extrema importância ressaltar que existem alguns órgãos 

vinculados ao Grupo de Ensino, são eles: o Colegiado de Ensino; a Comissão de 

Residência Médica (Coreme); a Comissão de Residência Integrada Multiprofissional 

em Saúde (Coremu); e a Comissão de Estágios. Assim sendo, a área evidenciada, 

durante a realização desta pesquisa (junho de 2021), era composta por 11 

funcionários e 13 estagiários remunerados e a chefia que a gerencia é o professor 

José Geraldo Lopes Ramos (HCPA, 2016c).   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, serão discorridos os temas que servem como base para a 

consecução desta pesquisa: gestão da mudança, gestão de crise e relações de 

trabalho.  

 

2.1 GESTÃO DA MUDANÇA 

 

A mudança é algo que está presente na realidade humana desde os primórdios 

do mundo e nem sempre é bem vista ou esperada, uma vez que as pessoas tendem 

a preferir certa estabilidade. “Mudar é um desafio e, ao mesmo tempo, uma fonte 

básica de crescimento” (COSTA, 20083 apud MEDEIROS, 2013, p. 09). Diante disso, 

a mudança pode estar agregada a um olhar negativo ou positivo, pois depende muito 

do ambiente, do contexto, do período, entre outros quesitos, em que será inserida. 

Com base nisso, esse conceito tem sido amplamente definido, incorporado e 

estudado em diversos segmentos. 

No contexto econômico, segundo Santos (2014), grande parte das empresas 

opera em ambientes ágeis e, por essa razão, para preservarem-se competitivas no 

decorrer do tempo, são forçadas a mudar, ajustando-se às transformações que 

ocorrem nos mercados consumidores e na economia. Assim, no ambiente 

organizacional, mudar não se trata apenas da implantação de inovações, mas, sim, é 

uma questão de sobrevivência.  

As mudanças organizacionais preocupam-se também com os envolvidos no 

processo de implementação (os gestores, colaboradores, clientes, etc.).  Porém, nem 

sempre essas modificações serão aguardadas, uma vez que a cultura da organização 

pode afetar a adaptação por parte das pessoas diante de um novo roteiro, processo, 

inovação, ambiente, entre outros (SANTOS, 2014).  

Assim, entende-se que a mudança organizacional é a consequência de 

elementos internos e externos que impactam diretamente no funcionamento das 

instituições (SANTOS, 2014). O autor ainda destaca que os elementos internos 

(trabalhadores, administradores, cultura organizacional, estrutura organizacional, 

                                                           
3COSTA, G. M. (2008). Change management: uma abordagem prática e sistêmica. Porto Alegre: 

Nova Prata. 
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tecnologia e instalações) e elementos externos (contexto em que organização existe 

e opera) estão diretamente ligados à possibilidade de modificações diretas na 

empresa. 

Complementarmente, Fernandes (2005) aborda a mudança como uma 

modificação do sistema e da forma que uma organização se desempenha, buscando 

tornar-se mais preparada diante do mercado, ou seja, a mudança é uma alternativa 

da organização para fazer frente à dinamicidade mercadológica. E, ainda, para 

Johann (2015), a mudança organizacional, quando planejada, deverá ser descrita por 

alguns macroindicadores que possam resumir as grandes metas arquitetadas e que 

se pretende atingir, interligadas ao crescimento institucional, beneficiando a 

organização em diferentes fatores. 

Segundo Basil e Cook (1974, p. 234), a mudança organizacional é uma solução 

para as crises e seus principais elementos são “a tecnologia, o comportamento social 

e as instituições e estruturas”. Assim, as crises podem ser a chance de um 

administrador tirar do papel as suas ideias e incorporá-las à estrutura empresarial. E, 

por mais que ninguém queira enfrentar uma situação de instabilidade, muitas vezes, 

a resposta ao modo agressivo do problema que confronta o gestor proporciona um 

resultado positivo aos negócios, pois traz soluções antes não utilizadas e que fazem 

sentido ao contexto situacional.  

Mediante os conceitos aplicados à mudança organizacional, pode-se identificar 

que a mesma é classificada de duas formas: mudança planejada e mudança 

emergente. Assim, a primeira trata-se de um processo guiado pela gestão e 

determinado a coordenar a instituição de uma condição para outra mais favorável. Já 

a segunda é um processo mais complexo, no qual os caminhos vão sendo delineados 

à medida que se procura responder aos desafios que estão sendo enfrentados 

(CUNHA; REGO, 2002). 

Em razão disso, independentemente da classificação e do conceito aplicado à 

mudança organizacional, uma instituição sempre estará sujeita às alterações em seu 

contexto e o ambiente empresarial pode estar ou não pronto para lidar com a 

implantação dessas mudanças. Todavia, o que impulsiona a economia é a inovação, 

que “pode ser definida, de forma elementar, como o processo de fazer mudanças ou 

introduzir algo novo em contextos sociais” (PEREIRA FILHO, 1996, p. 11). Ou, ainda, 

como “o ato de convergir novas ideias para aplicações concretas na situação” 

(CHIAVENATO, 2014, p. 345).  
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Dessa forma, o processo de mudança pode envolver inovação, criatividade, 

originalidade, entre outros pontos que fazem dela essencial para as empresas 

destacarem-se diante do atual mercado e, para se inovar, é preciso mudar. Todavia, 

apesar do tipo de mudança, para que a mesma ocorra com excelência, deverá ser 

aplicada e gerenciada de forma correta (CHIAVENATO, 2014). 

“As organizações devem estar preparadas para a liderança e o 

acompanhamento das profundas e densas mudanças que serão induzidas pelo 

avanço tecnológico e pelas novas concepções de vida dele emergentes” (VIEIRA; 

VIEIRA, 2003 p. 901). Nesse contexto, é de grande importância que os líderes estejam 

preparados e saibam como mudar, ou como implantar uma modificação às empresas.  

Sobre este prisma, Pinto e Muniz (2012) abordam que é de grande significância 

que a implantação do processo de mudança aconteça com agilidade, e para isso, 

deverá ser arquitetado de forma conjunta, entre supervisores e subordinados. Neste 

sentido, para que qualquer procedimento de mudança consiga ser cogitado, é 

inevitável que líderes reflitam sobre estratégias de implantação, bem como respostas 

alternativas e modos para superar a relutância que se instala sobre a mudança, 

especialmente promovendo um debate sobre o motivo e a importância da mudança, 

levando à reflexão e reconhecimento do papel de cada envolvido na tomada de 

decisões (RAMOS, 2017). 

Ainda, Silva (2010) aponta que o modelo mais adequado de liderança a ser 

implantado diante de uma grande mudança em uma estrutura hospitalar, assim como 

na estrutura sendo analisada nesta pesquisa, é aquele em que as chefias teriam total 

participação nas decisões. Com tal característica, a liderança democrática seria uma 

alternativa de gestão para implantar uma mudança e/ou enfrentar um problema. 

Dessa forma, o líder coordena e estimula o envolvimento democrático do grupo 

(CHIAVENATO, 2005), pois é papel da liderança envolver a equipe nas tomadas de 

decisões que possuem impacto perante as atividades coletivas, para que assim, haja 

participação e motivação para mudar (REICHERS; WANOUS e AUSTIN, 1997). 

Diante disso, fazer com que a gestão de mudanças seja efetivada com sucesso 

é uma tarefa que envolve um gerenciamento adequado, boa comunicação perante o 

grupo envolvido e vontade de mudar (PINTO e MUNIZ, 2012). Assim, a gestão de 

mudanças está ligada a todas as alterações que são pensadas e implantadas para 

que haja melhores resultados de curto ou longo prazo dentro da instituição. Ainda, a 

mesma refere-se a uma metodologia que proporciona um apoio às instituições na 
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complexa tarefa de instalar alterações na estrutura organizacional e nas estratégias, 

táticas ou operações, essas modificações são de extrema importância para o 

crescimento da companhia e, coincidentemente, pondera os interesses e as 

expectativas dos envolvidos em tal processo (SANCHEZ, 2020). 

“A gestão de mudança é uma ferramenta sistemática para lidar com as 

transições, transformações ou alterações estruturais tanto de objetivos, 

comportamentos ou tecnologias de uma organização” (CASTILHOS; FERNANDES; 

LOPES, [201-?]). Ou seja, a gestão da mudança é o método que ajuda as empresas 

e pessoas a lidarem com a transição entre um estado para o outro (HUCMI, 2018). 

Assim, “É preciso desenvolver uma capacidade contínua de adaptação e mudança” 

(ROBBINS, 1999, p. 407). E ainda “a gestão de mudanças é um conjunto de políticas 

e práticas para reduzir a resistência ao que é novo, facilitando a transição de 

processos, tecnologias, políticas e outros itens que representem uma alteração de 

status quo” (IGNACZUK, 2020). 

Diante disso, antes de se pensar na alteração institucional, faz-se necessária 

a análise de aspectos empresariais, como: a cultura organizacional, os processos de 

trabalho, a tecnologia já implantada, as pessoas e os resultados que se pretende obter 

(CASTILHOS; FERNANDES; LOPES, [201-?]). A partir disso, será mais fácil a 

inserção da inovação, mudança organizacional e/ou alteração.  

Uma forma clássica de mudança organizacional, pode ser exposta por Kurt 

Lewin, na qual o processo de mudança irá acontecer em três etapas: Unfreezing 

(descongelar), Moving (mudar) e Refreezing (recongelar). Dessa forma, a primeira 

etapa refere-se a compreensão sobre a necessidade da mudança, para que o status 

quo seja fragmentado. A segunda envolve a diminuição dos fatores que causam a 

dificuldade de aceitação da mudança. E na etapa de descongelamento, medidas 

relacionadas às ações para que a mudança seja duradoura são pensadas e 

implantadas (MCSHANE; GLINOW, 2014). 

Kotter (19994apud SILVA SANTOS, 2014) também expõe um processo de oito 

etapas necessárias para a implantação eficiente de uma mudança. A Figura 4 

apresenta esse modelo. 

 

                                                           
4 KOTTER, J. P. Liderando a mudança: por que fracassam as tentativas de transformação. In: 

MUDANÇA: Harvard Business Review. Trad. Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: Campus, 
1999. 
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Figura 4 - Processos de oito passos para implementação da mudança 

 

Fonte: KOTTER (20005apud SILVA SANTOS, 2014). 
 

Dessa forma, ressalta-se novamente a importância de entender-se o 

funcionamento e estrutura organizacional em que se está inserido, pois esses são 

aspectos variantes entre as organizações e que podem demonstrar alterações no 

momento em que uma mudança for introduzida.  

Apesar de não existir um modelo que apresente 100% de efetividade na 

implementação de mudanças, existem alguns pilares que devem ser analisados e 

discutidos para que a implantação de uma mudança ocorra da forma desejada : a) 

identificar o que  precisa de mudanças; b) estabelecer objetivos claros; c) avaliar o 

melhor método para a mudança; d) contar com o apoio da alta liderança; e) investir 

em comunicação interna empresarial; f) manter uma equipe de trabalho treinada e g) 

utilizar tecnologias para proveito empresarial (IGNACZUK, 2020).  

                                                           
5KOTTER, J. P.. Liderando mudança. 3 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
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Chiavenato (2014, p. 348) sustenta o pensamento de que “muitos programas 

de mudança organizacional simplesmente não funcionam porque se limitam a 

mudanças no trabalho, e não na atitude e no comportamento das pessoas”. Isto é, 

para que a mudança seja implantada e valorizada perante os processos 

organizacionais, é necessário que os gestores saibam como motivar os seus 

funcionários, clientes e fornecedores para que estes venham a desejar e incentivar as 

alterações propostas (CHIAVENATO, 2014).  

Dessa forma, ressalta-se que uma boa adaptação de uma mudança se inicia 

com um planejamento de gestão de mudança. Através dele, será avaliada toda a 

estrutura que compõe a organização, pois, para atingir-se a mudança, esse sistema 

sofrerá impactos, podendo ser de grande ou pequena repercussão (HUCMI, 2018). 

Nesse processo, também destaca-se a importância da comunicação entre as 

lideranças empresariais e os stakeholders6. É necessário que esse diálogo ocorra, 

tornando o desenvolvimento da mudança mais fácil e aceitável perante os envolvidos 

(HUCMI, 2018). 

Assim, com uma implantação eficiente, a gestão de mudanças poderá 

proporcionar benefícios às instituições, como: a) a melhoria contínua, uma vez que é 

possível mudar o que estava sendo feito de forma inadequada e apostar no novo, 

superando a concorrência; b) a reorganização dos recursos da empresa, arrumando-

os de maneira estratégica e segundo o interesse do negócio; c) a longevidade da 

organização perante o mercado; d) a atração de talentos, pois a transformação 

contínua torna-se atrativa aos olhos de profissionais que buscam dinamismo, visto 

que permite maior aprendizado e crescimento; e) e, por fim, a gestão de mudanças 

proporciona o crescimento empresarial com maior força e de forma constante 

(IGNACZUK, 2020). 

O Quadro 1 apresenta uma síntese das principais referências sobre gestão de 

mudanças. 

 

 

 

                                                           
6Stakeholdersé a “parte interessada”, ou seja, trata-se de qualquer indivíduo, grupo ou organização 

que tenha interesse em uma instituição e que possa afetar ou ser afetada pela atividade e resultados 
dessa empresa (IBC, 2020). 

 



29 

 

Quadro 1 - Síntese dos Principais Elementos Teóricos sobre Gestão de 
Mudanças 

 Elemento Teórico  Autor (ano) Publicação 

Mudança 
Organizacional 

 

 

É a consequência de elementos 
internos e externos que impactam 
diretamente no funcionamento 
das instituições. 

SANTOS, 
2014. 

SANTOS, Marcel de 
Souza e Silva. Gestão 
da Mudança 
Organizacional: Uma 
Revisão Teórica. 
2014, p. 08. 106 f. 
Dissertação de 
Mestrado. Fundação 
Getulio Vargas- Escola 
Brasileira de 
Administração Pública 
e de Empresas 
(Mestrado em 
Administração Pública 
e de Empresas). Rio de 
Janeiro, 2014. 

 

Uma modificação do sistema e da 
forma que uma organização se 
desempenha, buscando tornar-se 
mais preparada diante do 
mercado, ou seja, a mudança é 
uma alternativa da organização 
para fazer frente à dinamicidade 
mercadológica. 

FERNANDES, 
2005. 

FERNANDES, Ester 
Amorim Nogueira. 
Gestão da Mudança 
Organizacional. 
Coleção: Gestão da 
Produtividade e da 
Qualidade. 2005, p. 14-
16. Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão 
da Guarda. Guarda, 
2005. 

A mudança organizacional, 
quando planejada, deverá ser 
descrita por alguns 
macroindicadores que possam 
resumir as grandes metas 
arquitetadas e que se pretende 
atingir, interligadas ao 
crescimento institucional, 
beneficiando a organização em 
diferentes fatores. 

JOHANN, 
2015. 

JOHANN, Sílvio Luiz. 
Gestão da mudança e 
cultura 
organizacional. (FGV 
Management). FGV 
Editora. Rio de Janeiro. 
Edição do Kindle. 
2015. 

 

A mudança organizacional é uma 
solução para as crises e seus 
principais elementos são “a 
tecnologia, o comportamento social 
e as instituições e estruturas”.  

BASIL e COOK 
(1974, p. 234). 

BASIL, D. C.; COOK, 
C. W. The 
management of 
change. Maidenhead: 

McGraw-Hill, 1974. 

Gestão de 
Mudanças 

Apoio às instituições na complexa 
tarefa de instalar alterações na 
estrutura organizacional e nas 
estratégias, táticas ou operações, 
essas modificações são de extrema 
importância para o crescimento da 
companhia e, coincidentemente, 
ponderam os interesses e as 

 SANCHEZ, 
2020. 

 

SANCHEZ, Wagner. 
Gestão da mudança 
(Série Universitária). 
São Paulo: Senac, 
2020. 
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expectativas dos envolvidos em tal 
processo. 

Ferramenta sistemática para lidar 
com as transições, transformações 
ou alterações estruturais tanto de 
objetivos, comportamentos ou 
tecnologias de uma organização. 

CASTILHOS; 
FERNANDES; 
LOPES, [201-

?]. 

CASTILHOS, Bruna; 
FERNANDES, 
Tatiana; LOPES, 
Letícia. Gestão de 
Mudanças: como lidar 
com os principais 
desafios. E-book 
GUPY. [201-?]. 
Disponível em: 
<https://cdn2.hubspot.
net/hubfs/3299491/ebo
ok-gupy-gestao-de-
mudancas-1.pdf>. 
Acesso em: 02 dez. 
2020. 

Método que ajuda as empresas e 
pessoas a lidarem com a transição 
entre um estado para o outro. 

 HUCMI, 2018. HUCMI - Human 
Change Management 
Institute. Vicente 
Gonçalves. O que é 
gestão de mudanças 
organizacionais. 
2018. (11m39s). 
Disponível em: 
<https://www.youtube.
com/watch?v=2wv5B8
xQi98&t=624s>. 
Acesso em: 14 nov. 
2020.  

Conjunto de políticas e práticas 
para reduzir a resistência ao que é 
novo, facilitando a transição de 
processos, tecnologias, políticas e 
outros itens que representem uma 
alteração de status quo. 

IGNACZUK, 
2020. 

IGNACZUK,Carolina. 
Conheça nosso 
manual para ter uma 
boa gestão de 
mudanças na 
empresa! Movidesk 
Blog. 03 set. 2020. 
Disponível 
em:<https://conteudo.
movidesk.com/gestao-
de-mudancas/>. 
Acesso em: 05 dez. 
2020. 

Fonte: Autora (2021). 

 

Dessa forma, os autores abordam de diferentes maneiras o conceito de 

mudança organizacional e gestão de mudanças. Quanto ao conceito de mudança 

organizacional, se encontrou um amplo rol de materiais sobre o assunto, bem como, 

diferentes períodos de publicações. No entanto, quanto à gestão de mudanças, as 

escritas se limitaram a períodos mais recentes e a quantidade de materiais 

encontrados foi menor.  
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Vale lembrar também que a gestão de mudanças poderá fazer muita diferença 

diante de uma crise, independentemente de sua procedência, uma vez que crises 

acabam levando às mudanças. A gestão de mudanças poderá atuar juntamente com 

a gestão de crises, tema do próximo subcapítulo, em prol de segurança e estabilidade 

organizacional. 

 

2.2 GESTÃO DE CRISE 

 

A crise é algo que pode surgir e atingir a uma pessoa, uma população, 

instituição, cidade, estado, país ou continentes de forma inesperada e, muitas vezes, 

sem proporcionar a chance de planejamento antecipado. “A diferença entre a crise 

pessoal e a crise corporativa está, talvez, na proporção da exposição na mídia e os 

resultados, tanto tangíveis quanto intangíveis, que a crise costuma trazer para as 

organizações” (JACONI, 2010, p. 61). Sabendo disso, é de fácil percepção que o 

mundo vem travando batalhas existenciais desde sua origem e “ao longo dos tempos, 

guerras em larga escala, quedas repentinas na produção, erupções revolucionárias, 

terremotos, fome, mas também epidemias perturbaram o funcionamento normal da 

vida das nações” (AZZARÀ, 2020, p. 14).  

Uma crise poderá causar problemas graves ou mais superficiais e será capaz 

de atingir grande parte dos acometidos, mas os seus resultados dependerão muito do 

modo pelo qual a mesma será enfrentada, pois pode ser vista como uma ameaça, 

uma vez que se apresenta de forma agressiva e imprevisível, ou como uma 

oportunidade, de forma mais sucinta, pois faz com que os planejamentos sejam mais 

rapidamente implantados (FIALHO et al., 2018).  

É interessante ressaltar que a crise também faz com que, a partir da 

necessidade de sobrevivência do ser humano, negócios sejam criados, ou mesmo 

novos serviços e produtos. Sendo assim, ao mesmo tempo em que empresas fecham, 

outras abrem em menor quantidade, evidentemente, então além de uma crise 

requisitar certo planejamento, também exigirá criatividade (VINTE, 2020).  

Uma crise pode ser descrita, sob a análise organizacional, como um episódio 

de caráter incomum, ou mesmo uma sequência desses episódios, que abala de 

diferentes formas a totalidade do produto, de modo a alterar a imagem, reputação e 

credibilidade, equilíbrio financeiro da empresa e/ou a saúde e bem-estar dos 

colaboradores, da comunidade ou público em geral (WILCOX et al., 2001). Uma crise 



32 

 

também poderá ser descrita como uma situação que inicia quando algo é realizado 

ou deixa de ser realizado pela organização e isso afeta os interesses de públicos 

relacionados à empresa (NEVES, 2002). Ou ainda, poderá ser entendida como “fase 

grave, complicada, difícil, um momento de tensão ou de impasse na vida de uma 

pessoa, de um grupo social, na evolução de determinadas situações” (MENDES, 

2005, p. 766). 

Dessa forma, nem todas as crises têm origens parecidas e uma crise, sendo 

ela de qualquer natureza e aplicada em qualquer tipo de cenário, não é algo 

programado para acontecer. Com isso, mesmo que alguns indícios possam sinalizar 

a possibilidade da ocorrência desse grande problema, é difícil identificá-lo com 

antecedência (LENZ NETO, 2006; ORDUÑA, 2002). Por esse motivo, a dificuldade de 

pensar-se em um método de contingência é bem comum entre líderes de qualquer 

segmento. E é por essa razão que existe a gestão de crise, a qual se preocupa 

diretamente com a precaução, através do reconhecimento de indicadores internos ou 

externos que noticiam a aproximação de uma crise e que, com base neles, se possa 

pensar na elaboração de um sistema para enfrentá-la (ABRAPP, 2015; ORDUÑA, 

2002).  

De forma resumida, a gestão de crise pode ser vista como uma ferramenta para 

o reconhecimento e enfrentamento de uma crise e é conceituada como o método que 

“viabiliza os procedimentos a serem adotados antes, durante e após uma situação de 

crise, bem como define a estrutura organizacional da equipe de gerenciamento de 

crises e seus papéis e responsabilidades” (DELOITTE, 2015 p. 11).  

Todavia, segundo Forni (2007), os gestores brasileiros encontram-se pouco 

preparados para as possíveis crises que possam ocorrer em seu ambiente interno, 

externo ou em ambos, o que, com certeza, deve ser cada vez mais trabalhado e 

implantado na cultura organizacional das instituições. Diante disso, vale salientar que 

cabe ao líder saber quais atitudes, ações e/ou planejamento irá tomar para que os 

prejuízos sejam amenizados em razão de uma crise, pois, segundo Rosa (2004), a 

gestão de crises considera que as grandes crises demandam a utilização de medidas 

imediatas, assim que se tornam públicas, pois é essencial que os envolvidos elaborem 

ações em prol do posicionamento com base na opinião pública.  

Diante disso, um líder deverá desenvolver estratégias e competências para que 

a crise seja vencida, como: visão e tomada de decisão estratégica, saber como 

estimular as pessoas que fazem parte da empresa a trazerem/pensarem em possíveis 
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soluções para os problemas enfrentados, equilíbrio emocional (calma, otimismo, 

confiança), transparência, comunicação ágil e clara, honestidade, paciência, 

confiança, resiliência, etc (CRISIS SOLUTIONS, 2019). 

Como principais medidas a serem adotadas por uma instituição, pensando em 

como resistir a uma crise, além do líder estar preparado para o afrontamento de uma 

pequena ou grande crise, claro, também é importante que a empresa possua um 

comitê composto por uma equipe multidisciplinar com funções previamente 

delegadas. É essencial que o comitê esteja alocado em um ambiente propício, com 

equipamentos de comunicação e ferramentas necessárias para o gerenciamento da 

crise (NASCIMENTO, 2007; ORDUÑA, 2002). Assim, também se faz necessário que 

já se tenha pré-estabelecido um plano/ manual de gerenciamento de crises pensado 

para diferentes níveis de enfrentamento. Esse manual terá o objetivo de estabelecer 

atos, agentes responsáveis e também deverá cobrir o maior número de variáveis de 

risco possível. (DELOITTE, 2015; ORDUÑA, 2002).  

Dessa forma, o planejamento pode ser apresentado de forma que seu 

propósito seja definido “como o desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes 

administrativas, as quais proporcionam uma situação viável de avaliar as implicações 

futuras e decisões que facilitarão a tomada de decisão no futuro” (GRITZAPIS, 2003, 

p. 33).  

Pode-se deduzir que ninguém gostaria de enfrentar por sua própria vontade 

uma crise; contudo, se não há escolha, ou seja, se essa crise é inevitável, necessita-

se de um gerenciamento para que se possa passar pelo problema e seguir em frente. 

Essa relação é facilmente analisada em uma organização, pois ou a mesma planeja 

as suas ações de forma a ponderar as necessidades de modificações e consegue 

passar por uma crise ou ela fecha suas portas. E, se uma empresa fecha, funcionários 

ficarão sem emprego, o que aumenta a taxa de desemprego na região. O desemprego 

leva a vários problemas, como, por exemplo, a desnutrição; a desnutrição, por sua 

vez, pode causar doenças e as doenças levam ao uso excessivo do sistema de saúde 

e essa utilização pode levar ao colapso dos recursos públicos. Essa é uma 

característica bem visível em uma crise, pois um problema gera outros problemas. 

Assim, trata-se de um ciclo, que pode ser evitado, se, desde o princípio, ocorrer um 

bom gerenciamento (MENDONÇA, 2020).  

As crises poderão ser de vários tipos, como: crises financeiras, crises devido a 

acidentes naturais, crises econômicas, crises de imagem, crises por acidentes 
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industriais, entre muitas outras possibilidades (AZZARÀ, 2020). Uma dessas 

alternativas poderia ser uma crise relacionada à saúde mundial, como a crise sanitária 

e humanitária que está sendo vivenciada e confrontada desde o início do ano de 2020 

em função do novo Coronavírus (BRASIL, 2020c).  

Sendo assim, independentemente do tipo de crise que esteja se proliferando, 

a gestão de crises apresenta processos estruturados com o objetivo de auxiliar o 

gestor no enfrentamento dessa adversidade, tais como ter o controle do cenário de 

forma ágil; informar todos os envolvidos; definir um sistema de obrigações; fazer com 

que haja um processo de tomada de decisão claro e planejado; dispor de lideranças 

devotadas; possuir uma equipe de colaboradores competente e preparada para a 

gestão da crise; sustentar registros do processo de enfrentamento do problema; 

analisar as falhas e realizar modificações necessárias para que elas não ocorram mais 

(DELOITTE, 2015). 

Diante da atual crise epidêmica que o mundo vem enfrentando, é importante 

destacar que a crise no setor público, de acordo com Gladu (2003), implica em: Dar 

enfoque aos questionamentos fundamentais do problema; possuir um problema de 

alta repercussão; ter perda de confiança do público/ população; apresentar uma 

mobilização no que diz respeito à gestão de operações e comunicações e restaurar a 

confiança e a busca de um consenso. 

Assim sendo, a crise ocasionada pela COVID-19, que afetou não apenas a um 

país, mas, sim, ao mundo todo e que, além de problemas de sanitários, acarretou 

várias outras dificuldades, podendo ser essas governamentais, econômicas, 

referentes à educação, mercado de trabalho, aos serviços públicos em geral, etc., tem 

sido amplamente discutida e, a partir disso, tem-se pensado várias formas de se 

impedir maiores surtos de casos (BRASIL, 2020c).   

Como primeira iniciativa, após a divulgação das contaminações pelo novo 

vírus, previu-se através da portaria nº 340, de 30 de março de 2020, uma série de 

medidas contingenciais para a redução de novas confirmações de ocorrências do 

vírus, para que se pudesse ter um controle dos casos e menores taxas de morbidade 

e mortalidade (BRASIL, 2020d). Segundo Castro7 (apud BRASIL, 2017, p. 21), 

“contingência é a situação de incerteza quanto a um determinado evento, fenômeno 

                                                           
7 CASTRO, A.L.C. Manual de planejamento em defesa civil. Volume II. Brasília, sem data.   
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ou acidente, que pode se concretizar ou não, durante um período de tempo 

determinado”. 

Dessa maneira, o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo 

COVID-19, do Ministério da Saúde, foi composto por três níveis de resposta: a) Alerta: 

refere-se à condição em que a ameaça de introdução do SARS-COV-2 no Brasil seja 

alta e ainda não se apresente casos suspeitos; b) Perigo Iminente: refere-se à 

condição em que se confirma um caso suspeito; e c) Emergência em Saúde Pública: 

refere-se à condição em que se confirma a transmissão do primeiro caso de COVID-

19 no território nacional. Essa estrutura em três níveis é usualmente prevista em 

planos de preparação e resposta em todo o mundo (BRASIL, 2020b).  

Em junho de 2021, o país encontrava-se no nível de emergência em saúde 

pública e, apesar do grande impacto que a pandemia vem causando à população 

brasileira, o governo mantém um planejamento ativo, que pode ser alterado a qualquer 

momento, mas que tem trazido resultados variados, uma vez que cada estado se 

encontra em determinada classificação de risco. Todavia, o principal objetivo deste 

plano de ação seria a redução da contaminação, internação e mortes pelos danos 

causados à saúde pelo vírus (BRASIL, 2020b). 

Regionalmente, examinou-se o Plano de Contingência Hospitalar – COVID-19 

do Rio Grande do Sul (RS), o qual objetiva de forma geral “orientar a rede de 

assistência à saúde quanto aos leitos hospitalares disponíveis e ampliados, 

distribuídos no território estadual que possui 07 macrorregiões e 30 regiões de saúde” 

(RIO GRANDE DO SUL, 2020, p. 03). O plano em questão foi elaborado em níveis, o 

que proporciona maior clareza na forma como a Secretaria Estadual de Saúde 

estrutura os serviços hospitalares e o próprio movimento da rede para que, dessa 

maneira, os pacientes possam ter acesso aos serviços (RIO GRANDE DO SUL, 

2020).  

No referido plano estadual, são apresentados os seguintes indicadores: a) nível 

0 - casos suspeitos e ainda sem confirmação de casos no estado; b) nível 1 - os 

indicadores correspondem até 500 internações suspeitas de COVID-19 no estado; c) 

nível 2 - os indicadores se alternam entre 500 a 1000 internações em leitos clínicos e 

de UTI com suspeita de COVID-19; d) nível 3 - os indicadores se projetam entre 1000 

a 3000 internações em leitos clínicos e de UTI com suspeita de COVID-19; e) nível - 

4 os indicadores são acima de 3000 internações em leitos clínicos e de UTI com 

suspeita de COVID-19 (RIO GRANDE DO SUL, 2020). 
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A partir do nível 1 foram pensadas ações de contingência necessárias para que 

se possa ter certo controle situacional. Assim, para os níveis 1 e 2, pensou-se em 

destinar 30% do total de leitos hospitalares pertencentes ao SUS para as pessoas 

com quadro clínico de SRAG – Síndrome Respiratória Aguda Grave, para 

atendimento da pandemia (RIO GRANDE DO SUL, 2020).  

Já no terceiro nível, planejou-se (RIO GRANDE DO SUL, 2020, p. 6-7): 

● Abranger os hospitais com leitos que encontram-se desocupados “e os 

leitos ampliados que integram os níveis 1 e 2 e demais quantitativos de 

leitos nos hospitais, necessitando de disponibilização de equipamentos 

e habilitação pelo Ministério da Saúde”;  

● Disponibilizar leitos de enfermaria para leitos de retaguarda em 

Hospitais de Pequeno Porte (HPP) e leitos de longa permanência;  

● Conceder leitos de UTI para hospitais das Macrorregiões de Saúde; 

● Suspender cirurgias eletivas (RIO GRANDE DO SUL, 2020).  

 

E, por fim, no quarto nível, pensou-se em (RIO GRANDE DO SUL, 2020, p. 

07):  

● “Decretar estado de emergência hospitalar no RS”;  

● “Suspender todas as cirurgias eletivas”; 

● “Acionar o Plano de Emergência dos Hospitais”; 

● “Acionar os Hospitais de Campanha cadastrados no CNES”;  

● “Requisitar a totalidade dos leitos SUS que compreendem os 933 leitos 

UTI adulto SUS e 606 leitos de UTI Adulto privados e todos os leitos 

ampliados deste Plano nos três níveis”. 

Embora cada município, estado, ou país tenha programado e preparado um 

modo de enfrentamento ao vírus, ninguém esperava a repercussão causada pela 

doença. Muitas pessoas morreram, muitos governos caíram e os danos vão desde as 

medidas sanitárias, que, em muitos lugares do mundo são escassas, até à economia 

mundial, que levará muito tempo para se recuperar (DESOGUS, 2020).  

Ramonet (2020) ressalta ainda que cada país parece estar direcionando o seu 

próprio rumo. E com base nos fatos históricos, crises de grande impacto, como a que 

está instaurada no cotidiano em que esta pesquisa está sendo produzida, abrem o 

caminho para lideranças surgirem, todavia, dessa vez as iniciativas ocorreram de 

formas distintas, “apesar do drama que atinge a realidade atual onde o dado mais 
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visível é que a vida, sem os devidos cuidados e um planejamento político emergencial 

racional e fundamentado nas indicações da ciência, não apenas pode parar, mas 

acabar” (FRESU, 2020, p. 41).  

Ramonet (2020, p. 15) também destaca que: 

 
O mundo caminha de uma maneira desordenada, com as esferas sociais — 
econômica, internacional, pessoal e política — fragilizadas. Cada país tenta 
gerir a crise acarretada pelo vírus de maneira diferente, não é possível 
observar grandes movimentos de cooperação internacional. A dinâmica 
global se vê em completo desordenamento e não há precedentes históricos 
capazes de nos ensinar a lidar com uma situação desse tipo, até porque a 
humanidade jamais vivenciou uma pandemia de tal magnitude. 

 

Diante dessa situação tão grave e emergencial, cabe a análise do Regulamento 

Sanitário Internacional (RSI), que “é um instrumento jurídico internacional vinculativo 

para 196 países em todo o mundo” (OPAS, 2020b, s. p.), cujo objetivo é “ajudar a 

comunidade internacional a prevenir e responder a graves riscos de saúde pública 

que têm o potencial de atravessar fronteiras e ameaçar pessoas em todo o mundo” 

(OPAS, 2020b, s. p.), do que se observam suas recomendações para o enfrentamento 

de situações de estado de calamidade, como levar em consideração: a) as opiniões 

dos Estados Partes diretamente interessados; b) o parecer do Comitê de Emergência 

ou do Comitê de Revisão, conforme o caso; c) princípios científicos, bem como dados 

e informações científicas disponíveis; d) medidas de saúde que, com base em uma 

avaliação de risco adequada às circunstâncias, não são mais restritivas ao tráfego e 

comércio internacional e não são mais intrusivas às pessoas do que as alternativas 

razoavelmente disponíveis que atingiriam o nível apropriado de proteção da saúde; e) 

normas e instrumentos internacionais relevantes; f) atividades realizadas por outras 

organizações intergovernamentais e organismos internacionais pertinentes; e g) 

outras informações apropriadas e específicas relevantes para o evento (WHO, 2016).  

A partir dessas informações conclui-se que as medidas adotadas por grande 

parte das nações foram adequadas; porém, na maioria dos países, foram 

estabelecidas tardiamente. Essa ação tardia pode ter ajudado de forma direta na 

proliferação do vírus em grande escala, pois o mesmo depende, entre outras coisas, 

de interações sociais para que consiga atingir um maior número de pessoas. Apesar 

disso, mesmo com a falta de conhecimento perante a situação inicial, muitos países 
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conseguiram conter o avanço da doença através do lockdown8, obrigação do uso de 

máscaras e exigência de maiores cuidados com a higiene.  

Uma medida adotada por diversos setores e que teve extrema importância para 

a não propagação do vírus por meio de afastamento social foi o trabalho remoto. O 

popularmente conhecido “home office” foi implantado por diversas empresas para que 

as atividades pudessem continuar sendo desenvolvidas sem prejuízos e com maior 

segurança. Diante disso, as relações de trabalho, assunto do próximo subcapítulo, 

sofreram alterações diretas e precisaram adaptar-se às necessidades da pandemia. 

O Quadro 2 apresenta uma síntese das principais referências sobre crise, 

gestão de crises e gestão de crise pública. 

 

Quadro 2 - Síntese dos Principais Elementos Teóricos sobre Gestão de Crise 

Elemento Teórico Autor(a) Publicação 

 
Crise 

Um episódio de caráter incomum, ou 
mesmo uma sequência desses 
episódios, que abala de diferentes 
formas a totalidade do produto, de modo 
a alterar a imagem, reputação e 
credibilidade, equilíbrio financeiro da 
empresa e/ou a saúde e bem-estar dos 
colaboradores, da comunidade ou 
público em geral. 

WILCOX et 
al., 2000. 

WILCOX, D. L.; AULT, 
P.H.; AGEE, W.K.; 
CAMERON, G.T. 
Relaciones Públicas: 
Estrategias y tácticas. 6. 
ed. Madrid: Pearson 
Educación, 2000. 

 

Situação que inicia quando algo é 
realizado ou deixa de ser realizado pela 
organização e isso afeta os interesses 
de públicos relacionados à empresa.  

NEVES, 
2002. 

NEVES, Roberto de 
Castro. Crises 
empresariais com a 
opinião pública: como 
evitá-las e administrá-
las - casos e histórias. 
Rio de Janeiro: Mauad, 
2002. 

“Fase grave, complicada, difícil, um 
momento de tensão ou de impasse na 
vida de uma pessoa, de um grupo social, 
na evolução de determinadas situações”. 

MENDES, 
2005, p. 

766. 

MENDES, António M. M. 
Subsídios para uma 
teoria das crises 
políticas. In: Congresso 
da Sociedade 
Portuguesa de Ciências 
da Comunicação, 4., 
2005, Portugal. Livro de 
Actas. Portugal: 
Sopcom, 2005. 
 
 

                                                           
8Lockdown traduzido para português significa confinamento e no caso em questão, refere-se a medida  

imposta pelos estados, ou países de forma rígida, adotada durante situações extremistas, como a atual 
pandemia (DASA, 2020).   
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Crise no 
Setor 

Público 

A crise no setor público implica em: Dar 
enfoque aos questionamentos 
fundamentais do problema; possuir um 
problema de alta repercussão; ter perda 
de confiança do público/ população; 
apresentar uma mobilização no que diz 
respeito à gestão de operações e 
comunicações e restaurar a confiança e a 
busca de um consenso. 

GLADU, 2003. GLADU, André. Crisis 
and emergency 
management: a guide 
for managers of the 
public service of Canada. 
Canadá: Canadian 
Centre for Management 
Development, 2003. 
Disponível em: < 
http://publications.gc.ca/
site/archivee-
archived.html?url=http://
publications.gc.ca/Collec
tion/SC94-101-
2003E.pdf>. Acesso em: 
18 abr. 2021. 

Gestão de 
Crise 

 

 

 

 

 

 

Metodologia que se preocupa 
diretamente com a precaução, através 
do reconhecimento de indicadores 
internos ou externos que noticiam a 
aproximação de uma crise e que, com 
base neles, se possa pensar na 
elaboração de um sistema para 
enfrentá-la. 

ABRAPP, 
2015; 

ORDUÑA, 
2002. 

 

ABRAPP - Associação 
Brasileira das Entidades 
Fechadas de 
Previdência 
Complementar. 
Comissão Técnica 
Regional Centro-Norte 
de Comunicação e 
Marketing. Manual de 
Gestão de Crise e 
Imagem. São Paulo: 
ABRAPP, Outubro de 
2015. 
ORDUÑA, Octavio Isaac 
Rojas. A comunicação 
em momentos de crise. 
2002. Disponível em: 
<http://www.bocc.ubi.pt/
pag/orduna-octavio-
comunicacao-em-
momentos-de-
crise.pdf>. Acesso em: 
10 nov. 2020. 

Ferramenta para o reconhecimento e 
enfrentamento de uma crise e é 
conceituada como o método que 
“viabiliza os procedimentos a serem 
adotados antes, durante e após uma 
situação de crise, bem como define a 
estrutura organizacional da equipe de 
gerenciamento de crises e seus papéis 
e responsabilidades”. 

DELOITTE, 
(2015 p. 

11).  
 

DELOITTE TOUCHE 
TOHMATSU LIMITED. 
Manual de Gestão de 
Crises para Relações 
com Investidores. 
Liderança do projeto: 
Deloitte e Instituto 
Brasileiro de Relações 
com Investidores (IBRI). 
Reino Unido, 2015.  

Fonte: Autora (2021). 

Quanto aos conceitos de crise, crise no setor público e gestão de crise, 

procurou-se por publicações que viessem a contribuir com este estudo. Ocorreu certa 
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dificuldade para encontrar materiais que trabalhassem especificamente com a crise 

no setor público, no entanto, o conceito de crise em si, pode ser aplicado em qualquer 

segmento organizacional, uma vez que a mesma não priva ninguém das suas 

consequências.  

  

2.3 RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

O trabalho é algo essencial para o ser humano, pois é através dessa atividade, 

que se conseguirá sustento; no entanto, o trabalho em si vai muito além do salário, 

pois, a partir do mesmo, são desenvolvidos conhecimentos, relações e experiências. 

Coutinho (2009, p. 191) declara o trabalho como “uma atividade humana, individual 

ou coletiva, de caráter social, complexa, dinâmica, mutante e que se distingue de 

qualquer outro tipo de prática animal por sua natureza reflexiva, consciente, 

propositiva, estratégica, instrumental e moral”. 

Diante da definição de trabalho, as relações que acontecem nesse meio, 

também conhecidas como relações de trabalho, são os vínculos estabelecidos dentro 

de uma organização entre colaboradores e gestores, ou de forma mais sucinta, são 

as relações entre o grupo de pessoas que compõem a organização. E, assim como o 

trabalho, as relações de trabalho também poderão passar por mudanças decorrentes 

da globalização, inovação, legislação ou necessidades que venham a atingir a 

instituição (GORENDER, 1997).   

No entanto, “a expressão relação de trabalho é muito mais abrangente, pois 

compreende todas as formas de prestação de serviços por uma pessoa física em favor 

de outra pessoa física ou jurídica” (PEREIRA, 20139, p. 35 apud COELHO, 2017, p. 

27). Ainda, para Delgado (2006, p. 265), a expressão compreende um caráter 

generalizado, sendo assim, “traduz, portanto, o gênero a que se acomodam todas as 

formas de pactuação de trabalho existentes no mundo jurídico atual”.  

Observa-se que as primeiras décadas do século XXI estão caracterizadas pela 

criação de novas tecnologias e inovações que se atualizam rapidamente e propõem 

modos alternativos de processos de trabalho, os quais proporcionam excelentes 

resultados às empresas (FILGUEIRAS; CAVALCANTE, 2020) e, consequentemente, 

as relações de trabalho vão se adaptando às circunstâncias. Fazendo uma 

                                                           
9 PEREIRA, Leone. Pejotização: o trabalhador como pessoa física. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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observação dessa transformação em razão da pandemia ocorrida por causa do 

Coronavírus, as organizações, por motivos de proteção, precisaram estabelecer o 

trabalho remoto ou teletrabalho, “modalidade da qual a CLT (Consolidação das Leis 

do Trabalho) recepcionou em sua última reforma trabalhista ocorrida no final do ano 

de 2017” (MELO, 2020, p. 04).  

Diante dessa situação inesperada, muitas empresas não estavam preparadas 

e não tinham o conhecimento adequado de como proceder. Assim, foi necessário um 

estudo mais detalhado dos modos mais apropriados para utilizarem o teletrabalho 

como ferramenta e meio de conseguirem atravessar a crise. 

Segundo Barros (2012, p. 213), o teletrabalho, conceitua-se como: 

 

A modalidade especial de trabalho a distância, subvertendo a relação de 
trabalho clássica, sendo responsável por novos tipos de atividade 
descentralizada, que reúne informação e comunicação, podendo ser 
executado por pessoas com média ou alta qualificação, as quais se utilizam 
da informática ou da telecomunicação no exercício das atividades. 

 

Recentemente, ou mais precisamente no dia 22 de março de 2020, foi 

publicada a Medida Provisória Nº 927, a qual apresenta medidas trabalhistas que 

vieram a servir para o combate da situação de calamidade pública, ocorrida em função 

da pandemia (BRASIL, 2020e). No primeiro capítulo da publicação, autoriza-se a 

implantação do teletrabalho pelas empresas para que, com isso, os prejuízos 

econômicos decorrentes da pandemia fossem, de certa forma, amenizados perante 

as atividades comerciais. A partir disso, tornou-se escolha do empregador adotar ou 

não o trabalho remoto ou outras formas de atividades a distância para que, assim, as 

tarefas da empresa pudessem continuar sendo exercidas, sem afetar a saúde ou 

mesmo colocar o colaborador em perigo iminente de contágio do vírus (MELO, 2020). 

Realizando-se uma análise mais aprofundada, o teletrabalho está sendo 

essencial para a economia brasileira, a qual apresentou uma súbita queda em 

decorrência da pandemia, sendo que o desemprego, conforme dados do IBGE, está 

atingindo cerca de 14,3 milhões de pessoas, isto significa que um percentual de 13,1% 

da população estava desempregada no terceiro semestre de 2020. Muitas empresas 

só permaneceram no mercado em função da modalidade de trabalho em questão 

(IBGE, 2020). 

O aumento da modalidade de trabalho a distância foi tão grande, que negócios 

de aluguel de móveis de escritório e eletrônicos tiveram um enorme crescimento, 
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tornando ainda mais possível que as empresas, apesar do custo do aluguel, não 

tivessem grandes problemas para apoiar os seus empregados durante esse momento 

de adaptação (TAVARES, 2020).  

Sendo assim, o teletrabalho possui uma grande importância na atual crise, 

todavia, com ele surge a necessidade da adaptação das relações de trabalho, que 

foram prejudicadas, uma vez que o contato presencial não mais ocorre ou não ocorre 

com tanta frequência. Franco Filho (1998, p. 100) já trazia esse aspecto diretamente 

ligado ao conceito de teletrabalho, indicando que, nessa modalidade, “o trabalhador 

não mantém contato pessoal com os colegas, mas tem condições de comunicar-se, 

utilizando as telecomunicações e a teleinformática". 

Diante disso, o teletrabalho, apesar de possuir inúmeras qualidades, 

dificilmente poderia ser adaptado a todos os encargos; todavia, em modalidades 

administrativas, apresenta bons resultados para as organizações, pois diminui os 

custos fixos gerais com água, luz, telefone, vale-transporte, etc., flexibiliza os horários 

de atuação, reduz o espaço físico da companhia e proporciona aos clientes uma maior 

atenção, uma vez que os sistemas de informações e telemática poderão ser utilizados 

(MELO, 2020).  

Contudo, as desvantagens também são bem visíveis nesse modelo de trabalho 

e uma das mais preocupantes está relacionada às relações de trabalho (MELO, 2020). 

Para os empregados, o home office10, apesar de proporcionar o conforto de suas 

casas, gera alguns desafios também no que se refere ao rendimento das tarefas, ao 

aumento de gastos com as contas fixas pessoais, a comunicação minimizada de 

forma virtual com as chefias e colegas de trabalho e, além disso, o equilíbrio entre a 

vida pessoal e o trabalho (CAVALLINI, 2020). Shauer (2020) aponta que 

aproximadamente 65% dos trabalhadores brasileiros não gostam de trabalhar em 

suas próprias casas, uma vez que a concentração e organização são comprometidas 

com as atividades domésticas. 

O teletrabalho afeta de forma direta a relação empregador e empregado, uma 

vez que o acompanhamento do trabalho, muitas vezes, não ocorre diariamente. Esse 

modo de trabalho também tem por característica causar um isolamento nocivo ao 

trabalhador, afetando as relações de trabalho entre os funcionários, uma vez que 

                                                           
10 “O termo Home Office traduzido significa escritório em casa”. Assim, trata-se de uma estrutura na 

própria residência dos colaboradores para realizar as tarefas de trabalho como se estivessem na 
empresa (CATHO, 2020). 
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essas relações são essenciais para o ser humano, que depende de forma direta da 

socialização para sentir-se membro de um grupo, ou parte da equipe, quando pensa-

se no contexto organizacional (MELO, 2020). A preocupação instaura-se no fato de 

que o distanciamento social entre os profissionais pode causar uma falta de interação 

perante as relações cotidianas, o que faz com que a amizade, por falta de laços, não 

seja criada, dificultando o trabalho em equipe e aumentando a competitividade 

(CAVALLINI, 2020).  

A partir disso, destaca-se a importância de as chefias analisarem o afastamento 

estabelecido nas relações entre os colaboradores e, dessa forma, buscando, através 

de métodos e ferramentas tecnológicas, motivar sua equipe a manter vínculos 

afetivos, visto que as relações de trabalho são essenciais para o bom funcionamento 

e rotina das atividades da organização (CALABREZ, 2019). 

Observa-se que atividades que antes eram realizadas de forma presencial, 

como reuniões, confraternizações, sessões de feedback11, discussões de futuro 

profissional, entre outras, agora passam a ser feitas de forma online. Há o 

apontamento de que a utilização de videoconferências ou encontros utilizando a 

câmera do notebook ou celular, ao invés de e-mails ou mensagens, deve ser preferida, 

pois, assim, a relação olho a olho não se perde, proporcionando certa afetividade e 

engajamento entre os envolvidos (CAVALLINI, 2020). 

 Evidentemente, o home office está sendo uma opção válida e proporcionando 

às instituições a oportunidade de continuarem trabalhando sem colocar em risco direto 

os seus funcionários, mas, diante dessa adaptação tão necessária, será que as 

atividades estão ocorrendo de forma efetiva? As relações de trabalho estão sendo 

diretamente afetadas? E até que ponto as ferramentas tecnológicas estão 

conseguindo suprir as necessidades de conversação? São questões para as quais 

ainda não se tem resposta, apenas estudos, consultorias e outros tipos de projetos 

empresariais poderão contribuir para esses esclarecimentos.  

O Quadro 3 apresenta uma síntese das principais referências sobre trabalho, 

teletrabalho e relações de trabalho utilizadas nesta pesquisa. 

 

 

                                                           
11 “Processo em que a mensagem emitida obtém uma reação de quem a recebe, sendo usada para 

avaliar os efeitos desse processo: feedback positivo ou feedback negativo” (DICIONÁRIO ONLINE DE 
PORTUGUÊS, 2021). 
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Quadro 3 - Síntese dos Principais Elementos Teóricos sobre Relações de 
Trabalho 

Elemento Teórico Autor(a) Publicação 

Trabalho “Uma atividade humana, 
individual ou coletiva, de 
caráter social, complexa, 
dinâmica, mutante e que se 
distingue de qualquer outro 
tipo de prática animal por sua 
natureza reflexiva, 
consciente, propositiva, 
estratégica, instrumental e 
moral”.  

COUTINHO, 2009 
p. 191.  

COUTINHO, M. C. 
Sentidos do trabalho 
contemporâneo: as 
trajetórias identitárias 
como estratégia de 
investigação. Cadernos 
de Psicologia Social 
do Trabalho, v. 12, n. 2, 
p. 189-202, 2009. 

Teletrabalho/ 
Trabalho 
Remoto 

A modalidade especial de 
trabalho a distância, 
subvertendo a relação de 
trabalho clássica, sendo 
responsável por novos tipos de 
atividade descentralizada, que 
reúne informação e 
comunicação, podendo ser 
executado por pessoas com 
média ou alta qualificação, as 
quais se utilizam da informática 
ou da telecomunicação no 
exercício das atividades.  

BARROS, 2012, p. 
213. 

BARROS, Alice 
Monteiro de. Curso de 
Direito do Trabalho. 
10. ed. São Paulo, LTr, 
2016. 

Relações de 
Trabalho 

Vínculos estabelecidos 
dentro de uma organização 
entre colaboradores e 
gestores, ou de forma mais 
sucinta, são as relações entre 
o grupo de pessoas que 
compõem a organização.  

GORENDER, 
1997. 

GORENDER, Jacob. 
Globalização, 
tecnologia e relações de 
trabalho. Estud. av. 
vol.11 n.29, p. 311-340, 
São Paulo, Jan./Apr. 
1997. 

"Compreende todas as formas 
de prestação de serviços por 
uma pessoa física em favor de 
outra pessoa física ou jurídica”. 

PEREIRA, 2013, 
p. 35.  

PEREIRA, Leone. 
Pejotização: o 
trabalhador como 
pessoa física. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 

A expressão compreende um 
caráter generalizado, sendo 
assim, “traduz, portanto, o 
gênero a que se acomodam 
todas as formas de pactuação 
de trabalho existentes no 
mundo jurídico atual”. 

 DELGADO, 2006, 
p. 265. 

DELGADO, Mauricio 
Godinho. Capitalismo, 
Trabalho e Emprego: 
entre o paradigma da 
destruição e os 
caminhos de 
reconstrução. 1. ed. 
São Paulo : LTr, 2006. 
p.140. 

Fonte: Autora (2021). 

Os conceitos encontrados e aplicados nesta pesquisa sobre o trabalho, o 

teletrabalho e as relações de trabalho identificam que para as relações de trabalho 

ocorrerem, precisam ser desenvolvidas no ambiente de trabalho, mas quando as 
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atividades são desenvolvidas à distância, o vínculo entre os profissionais é afetado, 

uma vez que a convivência ocorre de forma limitada. Assim, as relações de trabalho 

são essenciais para o desenvolvimento eficaz das tarefas e por isso, devem receber 

atenção dos gestores. As publicações sobre os assuntos são de períodos diversos e 

foram de fácil pesquisa e alcance da pesquisadora.  

No próximo capítulo apresenta-se o método seguido para a realização desta 

pesquisa. 

 

3 MÉTODO 

 

Neste capítulo, foram apresentados os procedimentos metodológicos 

desenvolvidos na consecução deste trabalho e atingimento dos objetivos delimitados. 

Dessa forma, primeiramente especificou-se a caracterização da pesquisa; na 

sequência apontou-se como os dados foram coletados e depois analisados. Por fim, 

discutiu-se os aspectos éticos desta pesquisa que envolveu entrevistas com seres 

humanos. 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva, 

baseada em estudo de caso, com coleta de dados primários a partir de entrevistas em 

profundidade e também coleta de dados secundários a partir da pesquisa documental. 

Sabendo disso, segundo Goldenberg (1997, p. 34), “a pesquisa qualitativa não 

se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.”. Esse método é muitas 

vezes criticado por ser altamente subjetivo. No entanto, o fato da pesquisa qualitativa 

ter essa característica subjetiva não limita ou impede que processos científico-

metodológicos sejam constituídos, assegurando a sua legitimidade, credibilidade e 

aplicabilidade (VIEIRA, 2006). 

A pesquisa qualitativa não segue necessariamente um modelo teórico 

específico, evitando hipóteses e operacionalização e não está moldada na 

mensuração (FLICK, 2013). Assim, os pesquisadores que empregam a metodologia 

qualitativa buscam esclarecer o porquê das coisas; entretanto, não quantificam os 
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valores e nem se sujeitam a provar fatos, uma vez que os dados examinados são não-

métricos e validam-se em diversas abordagens (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Quanto aos dados qualitativos, os mesmos são de grande relevância e 

apresentam um enorme rol de diversidade. Dessa forma, “eles não incluem contagens 

e medidas, mas sim praticamente qualquer forma de comunicação humana – escrita, 

auditiva ou visual; por comportamento, simbolismos ou artefatos culturais” (GIBBS, 

2009, p. 17). 

Com referência ao caráter descritivo, observa-se que “as pesquisas descritivas 

têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis” 

(GIL, 2002 p. 42). Desse modo, esse tipo de estudo é empregado quando a finalidade 

do pesquisador é aprender sobre uma determinada comunidade (GIL, 2008). 

E se tratando da elaboração das questões de pesquisa baseadas nesse 

método, é de grande importância que o pesquisador possua um conhecimento 

aprofundado sobre o problema a ser pesquisado. Assim, precisará saber exatamente 

qual o objetivo que pretende alcançar com a realização da pesquisa, isto é, o objeto 

que se deseja estudar, o período estabelecido, onde, como e o porquê desse estudo. 

(MATTAR, 2001).  

 Em relação ao estudo de caso, entende-se que “é uma modalidade de pesquisa 

amplamente utilizada nas Ciências Biomédicas e Sociais” (GIL, 2002, p. 54). Assim 

sendo, trata-se de um estudo detalhado de um ou poucos objetos, de modo a 

possibilitar um entendimento vasto e aprofundado deste (s) objeto (s) (GIL, 2002). 

Baseando-se em Yin (2005), entende-se que estudo de caso é uma 

metodologia de natureza prática, que investiga um evento atual dentro de seu cenário, 

quando os limites entre o evento e o cenário em que o mesmo se encontra não são 

bem definidos e no qual são usadas inúmeras fundamentações (GIL, 2008). Esse 

método de pesquisa tem por objetivo investigar situações da atualidade, nas quais as 

limitações não são claras; retratar a situação da definida investigação; e esclarecer as 

condições causais de determinado evento em circunstâncias complicadas que não 

permitem o aproveitamento de experimentos (GIL, 2008).  

Dessa forma, este trabalho realizou uma pesquisa qualitativa, com caráter 

descritivo das dinâmicas de gestão da mudança causadas pela pandemia dentro do 

contexto do estudo de caso a ser desenvolvido junto ao HCPA. 
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3.2 COLETA DE DADOS 

 

Os dados primários foram coletados a partir de entrevistas em profundidade. 

Essa técnica trata-se de uma conversa entre duas pessoas, remediada por iniciativa 

do entrevistador e que busca proporcionar informações propícias a um objeto de 

pesquisa (MINAYO, 2007).  

A entrevista em profundidade pode ser classificada de duas formas: aberta e 

semiestruturada. Assim, na primeira, será utilizada somente uma questão central 

como componente orientador da entrevista. Já a segunda, “combina perguntas 

fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o 

tema em questão sem se prender à indagação formulada” (MINAYO, 2007, p. 64). 

Nesta pesquisa, optou-se por utilizar entrevista em profundidade 

semiestruturada, a qual foi aplicada em profissionais do HCPA de níveis hierárquicos 

diferenciados, que vão desde estagiários até analistas para que, assim, se possa 

considerar também a alternância nas respostas coletadas. Os entrevistados foram 

convidados por conveniência dentro do GENS.  

A quantidade de entrevistados foi definida pelo critério da redundância das 

respostas e as entrevistas foram conduzidas de forma on-line. O convite foi enviado 

via e-mail institucional, junto do TCLE e uma tabela para o agendamento do melhor 

dia e horário para a entrevista, perante a disponibilidade dos entrevistados e o período 

pré-estabelecido. 

O Apêndice A apresenta o roteiro de entrevista, que foi composto por 20 

questões divididas em três blocos: informações gerais, gestão de mudanças e crise e 

questões sobre trabalho remoto e relações de trabalho. Foram realizadas 11 

entrevistas que duraram entre 12 e 48 minutos, sendo a média 27 minutos de duração. 

Todas foram realizadas via Google Meet e gravadas em forma de vídeo para facilitar 

a transcrição. A solicitação para gravação ocorreu em todas as entrevistas e todos os 

respondentes concederam tal permissão. 

Também foram coletados dados secundários a partir de pesquisa documental. 

A pesquisa documental aproxima-se muito da pesquisa bibliográfica. A diferença entre 

essas modalidades está no caráter das fontes. Desse modo, a pesquisa bibliográfica 

utiliza um aporte de diversos autores sobre um assunto pré-estabelecido e “a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, 
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ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa” (GIL, 

2008, p. 51).  

Para a realização dessa coleta de dados foram utilizados e-mails institucionais 

enviados pela coordenação com informações referentes aos procedimentos adotados 

diante da atual pandemia e dados gerais sobre os acontecimentos organizacionais, 

em prol de manter a comunidade informada. Também utilizou-se informações 

disponibilizadas no Hotsite Coronavírus, disponível na rede interna do hospital para 

exemplificar alguns dados relevantes.  

O instrumento investigativo priorizou o aperfeiçoamento da fase de coleta de 

dados, com base na análise temática proposta por Minayo (2004). Diante disso, para 

a autora em questão, a análise dos dados consiste em três etapas, são essas: 

● Primeira etapa: Ordenação dos dados - Refere-se às entrevistas realizadas e 

a pesquisa documental. Perante isto, nesta etapa está inclusa a transcrição das 

gravações e a organização dos relatos individuais e dos dados em determinada 

ordem, permitindo ao pesquisador uma visão horizontal de cada questão.  

● Segunda etapa: Organização dos dados - Realiza-se a leitura das anotações, 

permitindo capturar as estruturas de relevância dos atores sociais e as ideias 

centrais sobre o tema trabalhado. Após, desenvolve-se uma triagem das 

informações selecionadas em termos de registro a serem referenciadas por 

tópico de informação.  

● Terceira etapa: Análise final - Interpreta-se as informações obtidas, 

relacionando-as com o referencial teórico e objetivos da pesquisa.  

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados é uma das etapas de maior relevância da pesquisa, uma 

vez que a partir da mesma serão exibidos os resultados e a conclusão da pesquisa, 

podendo ser a conclusão final ou parcial (MARCONI & LAKATOS, 1996).  

Diante dos objetivos desse estudo, para maior detalhamento dos dados que 

foram coletados, foi feita uma análise de conteúdo. Dessa forma, a análise de 

conteúdo pode ser definida, segundo Bardin (1979, p. 42) como:  

Conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens.   
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Segundo Laville e Dione (1999), por meio dessa análise, busca-se expor a 

estrutura e os elementos do estudo, objetivando exemplificar os seus diferentes 

atributos e significados. 

Se tratando do modo de realização desse método, foi feito um recorte de 

conteúdos, os quais foram agrupados em categorias. Essas medidas permitiram uma 

melhor compreensão do significado dos assuntos, uma vez que a composição das 

unidades de análise foi feita a partir do entendimento desse material (LAVILLE & 

DIONNE, 1999). Como o roteiro de entrevista foi dividido em três blocos, estes blocos 

serviram como categorias definidas a priori: informações gerais, gestão de mudanças 

e crise e teletrabalho e relações de trabalho.  

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Considerando-se os aspectos éticos de pesquisa que envolve seres humanos, 

este projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) para apreciação, de acordo com as 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos, da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), paralelamente à submissão para 

aprovação da pesquisa junto ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre - HCPA, seguindo também todos os trâmites exigidos pelo Hospital 

para a aprovação prévia da pesquisa (Projeto CPPG Nº 2021/0079 – AGHUse / CAAE 

44246921.9.0000.8091 – Plataforma Brasil). O Apêndice B contém a Declaração de 

aceite da Instituição coparticipante. A coleta de dados somente foi realizada após a 

aprovação por ambos os comitês de ética em pesquisa, pareceres que se encontram 

disponíveis ao final desta pesquisa no Apêndice D e E.  

Os entrevistados foram convidados a participar da pesquisa através de um e-

mail comunicativo, com esclarecimento prévio dos objetivos da mesma, bem como 

seu modo de funcionamento. A partir disso, puderam optar por aderir ou não à 

pesquisa, tendo liberdade de interromper sua participação em qualquer momento via 

e-mail. Neste caso, qualquer informação do participante não seria utilizada, sem 

prejuízo para a pesquisa ou para o desistente. No entanto, este fato não ocorreu.   

Como mencionado, as entrevistas foram feitas a partir da plataforma do Google 

Meet. Foram gravadas em forma de vídeo, sem a necessidade de a câmera do 



50 

 

entrevistado estar ligada. A gravação foi realizada mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C) por parte do entrevistado. Esse 

procedimento de gravação facilitou o processo de transcrição e análise dos dados 

coletados12. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi enviado por e-mail e 

a coleta das assinaturas foi realizada em documento impresso presencialmente ou 

através de devolutiva assinada (digitalmente ou digitalizada). 

Entende-se que a pesquisa envolveu riscos mínimos de possível incômodo ou 

desconforto à dimensão intelectual e social do respondente, desconforto pelo tempo 

de resposta ao questionário ou pelo conteúdo das perguntas, que envolvem aspectos 

do seu cotidiano. Na possibilidade de ocorrência desses riscos, o pesquisador 

comprometeu-se a escutar o participante, além de esclarecer novamente objetivos e 

procedimentos do estudo. Entretanto, nenhum dos profissionais sentiu algum tipo de 

incômodo com a entrevista.  

A participação neste estudo não trouxe benefícios diretos ao participante; 

porém, pôde contribuir para o aumento do conhecimento sobre o assunto pesquisado, 

colaborando para a gestão hospitalar perante crises. Os resultados coletados também 

poderão auxiliar na realização de estudos futuros. Não foi previsto nenhum tipo de 

pagamento pela participação na pesquisa e o participante não teve nenhum custo com 

os procedimentos envolvidos. 

Os dados coletados durante a pesquisa foram tratados confidencialmente e os 

resultados apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou 

seja, os nomes dos entrevistados não apareceram na publicação dos resultados. As 

informações foram utilizadas exclusivamente com a finalidade científica expressa 

neste projeto, podendo também ser utilizadas pela instituição, caso deseje explorar o 

conteúdo apresentado no estudo desenvolvido, e para eventual publicação de artigo 

científico. 

 

4 RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Objetivando tornar este trabalho efetivo, realizou-se entrevistas para a coleta 

de dados. Diante disso, no mês de maio de 2021, durante 14 dias efetuou-se a 

marcação e gravação individual das entrevistas. No total, foram convidadas 17 

                                                           
12 Ao trazer partes de falas dos entrevistados, buscou-se manter a transcrição de acordo com a fala 

no momento, sem correções. 
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pessoas e destas, 11 aceitaram o convite. Assim, tratam-se de oito funcionários, dois 

ex-estagiários e um estagiário do quadro atual, sendo 10 mulheres e um homem. 

Todos os profissionais trabalham ou trabalharam em subdivisões do Grupo de Ensino 

e estão em processo de formação em ensino superior ou já são formados em 

Administração, Biblioteconomia, Direito, Gestão em Saúde, Nutrição, Pedagogia e 

Psicologia.  

A entrevista foi dividida em três blocos, sendo eles: informações gerais, 

gestão de mudanças e crise e teletrabalho e relações de trabalho. Estes blocos 

foram utilizados como categorias definidas a priori. Assim, os resultados, análise e 

discussão serão apresentados conforme segue. 

 

4.1 INFORMAÇÕES GERAIS DOS ENTREVISTADOS 

 

As primeiras quatro questões do roteiro de entrevista estavam relacionadas ao 

bloco de informações gerais dos entrevistados, como nome, cargo, tempo de trabalho 

na instituição e o período em que o profissional vem exercendo suas funções de forma 

remota durante a semana nos últimos seis meses (a contar de dezembro de 2020). 

Dentre os oito funcionários concursados do hospital, observa-se uma grande variação 

referente aos anos trabalhados dentro da instituição - entre 7 a 33 anos de trabalho. 

Este dado é interessante de ser observado, uma vez que estes funcionários, por 

estarem há anos trabalhando no HCPA, conseguem expor a evolução institucional, 

pois vivenciaram muitas mudanças durante esses anos.  

Outra questão relevante para esta pesquisa é sobre a quantidade de dias que 

os funcionários estão trabalhando de forma remota. A partir das entrevistas, pôde-se 

observar que, atualmente, houve redução do teletrabalho se comparado ao período 

do início da pandemia; inicialmente, os funcionários concursados trabalhavam, em 

média, três dias por semana de forma remota e um dia presencialmente e agora 

trabalham, aproximadamente, três dias presencialmente e os demais dias de forma 

remota; do grupo de pessoas entrevistadas, duas já estão trabalhando de forma 

presencial todos os dias, uma vez que o setor mudou de prédio e agora possui mais 

espaço e segurança para a prática das atividades. Já os estagiários, inicialmente, 

trabalhavam totalmente de forma remota e, agora (junho de 2021), trabalham de dois 

a três dias de forma presencial. Ainda, é válido evidenciar que todos os entrevistados 

já foram vacinados e os atendimentos presenciais foram reduzidos drasticamente, 



52 

 

uma vez que os processos foram informatizados para conseguir atender ao público à 

distância, com isso, evitando aglomerações.  

 

4.2 GESTÃO DE MUDANÇAS E CRISE 

 

As questões 05 a 12 fazem parte do bloco sobre gestão de mudanças e crise. 

Na questão 05, os entrevistados precisaram relatar algumas mudanças gerais que o 

hospital necessitou fazer em função da pandemia, bem como as mudanças que 

ocorreram no setor. Diante disso, os pontos que mais foram ressaltados pelos 

respondentes, tanto por ter grande impacto no hospital, quanto por refletir diretamente 

na forma em que o setor e funcionários executaram suas atividades e processos, foi 

o teletrabalho e a informatização das atividades. 

Além do teletrabalho e informatização, também foram mencionadas as 

seguintes mudanças: redução no número de pessoas circulando pelo hospital; 

diminuição dos atendimentos presenciais na área administrativa em questão; 

modificação na estrutura física hospitalar a partir de verba que foi destinada para que 

os novos prédios pudessem ser abertos (Bloco B e C começaram a ser utilizados para 

consultas e também para realocar setores administrativos, que precisavam de salas 

maiores ou mais próximas umas das outras); e preocupação com o fortalecimento da 

área assistencial para atendimento COVID-19 e também atendimentos gerais. 

O quadro a seguir apresenta as principais mudanças apontadas pelos 

entrevistados e o número de entrevistados que as citaram, de um total de 11 

respondentes.  

 

Quadro 4 - Principais mudanças observadas pelos entrevistados. 

Principais mudanças observadas Quantidade de entrevistados que apontaram 
as mudanças em suas respostas  

Teletrabalho   Oito entrevistados (8)  

Informatização dos processos  Oito entrevistados (8)  

Redução do número de pessoas circulando 
pelo hospital  

 Quatro entrevistados (4)  

Diminuição dos atendimentos presenciais Cinco entrevistados (5)  
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Modificação na estrutura física hospitalar Três entrevistados (3)  

Fortalecimento da área assistencial 
 

Um entrevistado (1)  

Fonte: Autora (2021). 
 

Ainda, para ilustrar com maior ênfase a pergunta em questão, segue como 

exemplo o depoimento do entrevistado dois:  

 
[...] Para tentar diminuir a circulação de pessoas, o hospital aderiu o trabalho 
remoto que era um tabu dentro da instituição e a gente não conseguia 
imaginar essa possibilidade. Assim, diante da pandemia foi necessário 
recorrer às questões jurídicas e também de tecnologia da informação, então, 
várias frentes se mobilizaram para que pudéssemos fazer diferente. [...] No 
Grupo de Ensino também era uma coisa que a gente nunca tinha pensado... 
fechar a porta durante alguns dias, mudar processos dos atendimentos 
presenciais, porque sempre foram muitos atendimentos presenciais, mas a 
partir deste momento a gente precisou passar muita coisa para o online. A 
gente começou a providenciar formulários eletrônicos, o e-mail começou a ter 
uma efetividade maior como canal de comunicação e a área passou a vir só 
algumas vezes na semana. [...] Dentro do hospital a parte da assistência 
também teve que se reinventar, no sentido de necessitar de maior proteção, 
aumentar a equipe de profissionais e focar grande parte do trabalho para os 
pacientes de Covid, que passaram a exigir muito dos profissionais. Nesse 
período de pandemia, ainda, o hospital conseguiu apoio do Ministério da 
Saúde e do Ministério da Educação para ampliação estrutural, porque até 
aquele momento, nós não tínhamos conseguido a abertura dos prédios 
novos, eles já estavam prontos, mas não se tinha verba para conseguir 
equipamentos e iniciar o funcionamento. [...] (Entrevistado dois). 
 

Assim, as mudanças aplicadas foram pensadas com base nos envolvidos no 

processo de implantação e por mais que estas tenham sido rapidamente implantadas 

em função da emergente ocasião, a liderança conduziu e apresentou os processos 

de maneira a tranquilizar e integrar os profissionais, o que segundo Santos (2014), se 

faz necessário para que as alterações institucionais tenham sucesso.  

As questões seis e sete trataram sobre a comunicação das mudanças que 

foram implementadas no hospital como um todo e no setor desta análise específica. 

Com base nas respostas apontadas pelos entrevistados, é de total relevância 

mencionar que as plataformas de comunicação do hospital se mantiveram muito 

ativas durante esse período tão difícil e estressante para a comunidade que compõe 

a estrutura hospitalar em questão.  

Como exemplo, segue o relato do entrevistado dois a seguir: 

 
Durante todo o ano passado o hospital conseguiu fazer um canal bem direto 
com os funcionários. Acredito que a comunicação trabalhou muito, quer dizer, 
já trabalhava muito, mas neste período de crise trabalhou ainda mais para 



54 

 

conseguir deixar as coisas bem transparentes. Então, semanalmente se 
disponibilizou um horário no qual se trazia temas relacionados com a 
pandemia e de grande importância sobre o que estava acontecendo naquela 
semana, com o que o hospital estava se movimentando para conseguir dar 
conta da situação… enfim. Dessa forma, essas conversas com a presidente 
foram um canal, os e-mails institucionais (Comunicação HCPA), que é um e-
mail que é enviado para todos os colaboradores foi outro canal e na intranet 
também foi criado um hotsite a respeito do Covid-19, neste, diariamente, as 
pessoas poderiam entrar para ver quantos leitos estavam ocupados, quantos 
eram de CTI, quantos funcionários tinham se infectado, quantos já estavam 
recuperados, etc. Todos esses dados, os quais podem gerar insegurança, 
estiveram disponíveis para nós (Entrevistado dois).  

 
Perante esta resposta, pôde-se observar que o entrevistado se demonstrou 

satisfeito com a comunicação institucional e de forma geral, a amostra foi contemplada 

em relação aos métodos e formas de comunicação que o HCPA e os responsáveis 

por tal divulgação mantiveram e ainda mantêm perante este período de crise. Dessa 

forma, a boa comunicação perante o grupo envolvido facilita a aceitação das 

mudanças e faz com que os indivíduos se sintam parte do processo (PINTO e MUNIZ, 

2012). 

No entanto, há algumas insatisfações quanto à comunicação em função da 

informatização das atividades, o que pode ser observado na resposta a seguir:  

 
Esse tipo de mudança de informatização, que para mim foi a mais importante, 
eu acho que não foi muito comunicada pela coordenação de modo geral do 
HCPA, até porque em cada setor as atividades foram ocorrendo de formas 
distintas. Já quanto às mudanças no sentido HCPA de maneira geral, eu acho 
que essas mudanças, sim, a professora Nadine buscou sempre estar nos 
atualizando via e-mail (Entrevistado seis). 

 

Diante desse contexto, é importante relembrar que para Ramos (2017), a 

comunicação entre os gestores e funcionários é essencial para que as mudanças 

venham a ocorrer de forma efetiva. Sendo assim, o HCPA vem exercendo um papel 

de divulgador de informações com muito empenho, o que proporciona segurança aos 

profissionais e faz com que os processos, regras e convívio geral sejam sempre muito 

alinhados.  

Para fazer essa comunicação, o hospital utilizou de algumas ferramentas 

tecnológicas, as quais estiveram presentes nas respostas dos entrevistados, sendo 

essas: Grand round, intranet, site institucional, reuniões, encontros virtuais, conversas 

informais e e-mail institucional. Desses, o Grand round apareceu em duas das onze 

respostas; Intranet foi mencionada seis vezes; reuniões esteve presente em três 

respostas; site institucional, encontros virtuais e conversas informais em apenas uma 
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resposta e a comunicação via e-mail institucional esteve presente em todas as 

respostas da amostra.  

Diante dessas informações, seguem alguns exemplos em ordem cronológica 

de comunicações feitas através dos e-mails: Comunicação HCPA e sua diretoria 

durante o período de pandemia. E ainda, do Hotsite Coronavírus, disponível na 

intranet.  

 

Figura 5 - Boletim Coronavírus - Edição 6 

 
Fonte: HCPA (2020c). 
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Figura 6 - Comunicado Institucional 

 
Fonte: HCPA (2020d). 
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Figura 7 - Boletim Coronavírus - Edição 11 

 
Fonte: HCPA (2020e). 
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Figura 8 - Encontro Virtual com a Diretoria 

 
Fonte: HCPA (2020f). 

 
Figura 9 - Grand Round  

 
Fonte: HCPA (2020g). 
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Figura 10 - Dia do trabalhador 

 
Fonte: HCPA (2020h). 
 

Figura 11 - Hotsite Coronavírus 

 
Fonte: HCPA (2021a). 
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Figura 12 - Hotsite Coronavírus - Dados HCPA 

 

 
Fonte: HCPA (2021b). 

 

A partir das figuras anteriores, destaca-se que a diretoria e encarregados pelos 

e-mails institucionais, utilizaram e continuam utilizando esta ferramenta para 

compartilhamento de diversas informações. A comunicação pode ser de caráter 

formal, como os boletins sobre o Coronavírus, ou de forma mais afável, como o 

comunicado parabenizando os profissionais pelo dia do trabalhador. 

O Hotsite desenvolvido para o acompanhamento das informações sobre o 

Coronavírus com foco nos dados da própria instituição, também foi uma iniciativa de 

divulgação de informações que permitiu que os trabalhadores se sentissem integrados 

a todos os acontecimentos, para que assim, houvesse um sentimento de maior 

segurança e participação. Dessa forma, a principal percepção que se pode ter, é que 

cada detalhe foi pensado e articulado com muito desempenho para que fosse possível 

o acesso às informações. 

Na pergunta oito foram mencionadas as mudanças que afetaram diretamente 

o trabalho e desempenho profissional dos respondentes, de maneira negativa e 

positiva. Os entrevistados trouxeram o teletrabalho como principal tópico das 

respostas, sendo este analisado dos dois pontos de vista (negativo e positivo).  

Diante do ponto de vista negativo, os entrevistados mencionaram que o 

trabalho remoto reduzia o contato com colegas de trabalho, então, as relações 

interpessoais foram afetadas de forma significativa. O aspecto isolamento social 

também foi mencionado, o que provocou incômodo e sentimento de tristeza em alguns 
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dos profissionais que fizeram parte da amostra selecionada. A sobrecarga de trabalho 

também foi algo que ocorreu, principalmente no primeiro momento em que foi 

estabelecido a necessidade do teletrabalho, momento este, que as atividades 

precisaram passar por modificações e inovações, o que ainda intensificou, certa 

insegurança nos membros do setor. E por fim, a dificuldade de um planejamento 

completo foi outro ponto negativo trazido pelos entrevistados, pois os decretos e 

bandeiras de contingência eram impostos de forma repentina, o que fazia com que 

algumas alterações fossem sempre necessárias. 

Em relação aos pontos positivos, pôde-se verificar com base nas entrevistas 

os seguintes tópicos relacionados ao teletrabalho: Permitia que os profissionais 

tivessem menos exposição diante de uma situação tão extrema e em um ambiente de 

alto risco de infecção; Proporcionou uma melhor utilização do tempo dos grupo 

entrevistado, uma vez que alguns funcionários residem longe das localidades do 

hospital e precisam se deslocar, utilizando o transporte público ou automóvel 

particular, o que exige um planejamento de tempo e trabalhando de forma remota, 

esse deslocamento não foi necessário. Assim, esse “tempo de sobra” foi utilizado para 

para outras atividades, como lazer ou até mesmo descanso; O teletrabalho foi 

considerado uma modalidade boa para atividades administrativas que exigem maior 

concentração; E ainda, a inovação e informatização de atividades também foi um dos 

argumentos mencionados pelos entrevistados, sendo que, a nova realidade 

reivindicou uma necessidade de transformação dos processos e atividades gerais, o 

que fez surgir um sentimento de superação por parte dos profissionais entrevistados. 

Nas respostas desta questão, já se pôde identificar que como exemplo de ponto 

negativo relacionado ao trabalho remoto, os entrevistados apontaram que as relações 

de trabalho foram prejudicadas, no sentido de afastamento entre os membros do 

setor. Este assunto também esteve presente em perguntas mais à frente no 

questionário e que Melo (2020) também identifica como um dos principais defeitos 

desta forma de trabalho.  

E além disso, em uma das 11 entrevistas, surgiu como opção de trabalho, a 

modalidade híbrida. Este assunto também foi abordado em outras respostas, mas 

referentes a outras perguntas. Assim, essa forma de trabalho, que envolve dias 

presenciais e home office vem sendo utilizada por muitos trabalhadores do hospital e 

foi apontada como opção ideal para continuidade após a pandemia, no entanto, ainda 

não há um retorno da diretoria sobre esse assunto. 
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Segue um trecho da resposta do entrevistado cinco:  

 
[...] Então a modalidade híbrida seria muito interessante se fosse possível de 
ser aplicada no futuro dentro do hospital, pois agora estamos utilizando desta 
modalidade, mas no futuro não sabemos se isso irá continuar, mas acredito 
que seria bom para muitos trabalhadores (Entrevistado cinco). 

 

A pergunta subsequente tratou das mudanças que foram aplicadas no setor e 

se estas serão definitivas. Diante disso, todos os participantes conseguiram 

mencionar ao menos uma mudança, sendo que a informatização de processos 

recebeu grande relevância nas respostas, pois uma gama muito alta de atividades 

foram remodeladas e processadas de forma diferente, utilizando programas e 

ferramentas novas para ocorrerem. Estas alterações nas atividades foram revistas e 

discutidas não apenas entre os membros do setor, mas também com outros 

departamentos, uma vez que algumas envolviam processos jurídicos também. Diante 

disso, os principais benefícios identificados nas respostas foram: redução de 

burocratização, ampliação da sustentabilidade e diminuição do tempo dos processos.  

Quanto à possibilidade de as mesmas continuarem sendo executadas do modo 

em que estão sendo desenvolvidas durante o período de pandemia, há divergências 

nas respostas, pois algumas poderão continuar após a pandemia e provavelmente 

continuarão, visto que proporcionam benefícios aos processos gerais. No entanto, 

algumas atividades voltarão a ser realizadas como eram antes da pandemia, por se 

identificar que à distância não são tão efetivas quanto de forma presencial.  

Para exemplificar com maior detalhamento esta questão, segue a resposta do 

entrevistado 11:  

 
Entrevistadora: - Foi possível adotar alguma mudança e/ou inovação nos 
seus processos de trabalho? Qual(is)? Estas mudanças serão definitivas 
(pós-pandemia)?  

Entrevistado: Têm algumas que eu acredito que sim, por exemplo, o Grand 
Round, que é uma atividade que pode continuar sendo online, até porque de 
forma online contempla um número maior de pessoas do que a capacidade 
do anfiteatro. Já o acolhimento, só pelo significado da palavra, vai ficar de 
forma online só enquanto estivermos em pandemia, pois ele tem todo um 
simbolismo, que não pode ser realizado de forma online (Entrevistado 11).  
 

 Em relação à pergunta 10, que questiona sobre a efetividade das atividades no 

setor mediante esses novos processos de trabalho, todos os entrevistados afirmaram 

que as atividades estão ocorrendo de forma efetiva. Todavia, alguns funcionários 

relataram que no começo da pandemia, até em função da adaptação quanto ao 
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teletrabalho e reformulação de processos, nem todas as atividades estavam 

ocorrendo de forma eficaz. Dessa forma, foi necessária certa habituação dos 

profissionais, uma vez que até então, nenhum dos entrevistados tinha tido a 

experiência de trabalhar em home office.   

Na questão 11, que pergunta sobre as ferramentas de TI que foram utilizadas 

ou implantadas para a melhoria das atividades de rotina na pandemia, os 

entrevistados de forma geral relataram que as principais ferramentas utilizadas e que 

ajudaram muito no cotidiano são as ferramentas Google acopladas ao e-mail. 

Com base nisso, o trecho da resposta a seguir, conseguirá exemplificar melhor 

essa questão: 

 
Entrevistadora: - Quais mudanças e/ou inovações você percebeu quanto às 
ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) para a melhoria das suas 
atividades de rotina (dia a dia) nesta pandemia?  
 
Entrevistado: - Acho que 100% de tudo o que vem acontecendo, eu devo as 
ferramentas de TI. Não tenho nem o que falar, pois melhorou muito no sentido 
de que a gente conseguiu atingir melhor o nosso público. Conseguimos usar 
as ferramentas a nosso favor, por exemplo, em todos os formulários que 
temos hoje. Então, o estagiário vai preencher o formulário “X” e vai receber 
um e-mail automático de confirmação de recebimento, explicando como o 
processo funciona e em quanto tempo entraremos em contato. Isso acabou 
diminuindo muito o número de ligações por motivos de dúvidas (Entrevistado 
seis).  

 
Sendo assim, no setor em questão, o Drive, Formulários Google, Google Meet 

e o próprio e-mail institucional serviram para melhorar e agilizar os processos, 

reduzindo dúvidas e fazendo com que os fluxos tivessem continuidade. Outras 

ferramentas mencionadas de forma mais sucinta, foram o SEI - (Sistema Eletrônico 

de Informações) e a SOLIS, que estão implantados ou em fase de implantação, sendo 

que tais sistemas promovem rapidez, qualificação e segurança quanto aos 

documentos que estão envoltos nos processos do GENS.   

 Na questão 12, procurou-se entender a partir do ponto de vista dos 

entrevistados, como a liderança do Grupo de Ensino exerceu o seu papel durante este 

período tão difícil para todos e que exigiu flexibilidade, criatividade e muita resiliência. 

Para isso, a partir das respostas, procurou-se identificar os argumentos que mais 

foram mencionados, sendo estes três: aproximação da liderança para com os 

funcionários; reuniões com todos os membros do GENS; e liderança que delega e 

preconiza autonomia.  
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 A resposta a seguir apresentou os principais argumentos que estiveram 

presentes em vários dos retornos obtidos pela amostra entrevistada: 

 
Entrevistadora: - Você observa que sua liderança vem exercendo um papel 
importante para a gestão de crise da pandemia, conduzindo apropriadamente 
a comunicação e direcionamento das atividades? Por quê?  
 
Entrevistado: - O nosso setor é relativamente novo [...] então, a nossa 
liderança é o coordenador José Geraldo e por ter um cargo mais estratégico, 
ele não está tão presente em nosso dia a dia. No entanto, comparando o 
antes e depois da pandemia, eu sinto ele muito mais próximo agora. Antes 
da pandemia a gente não fazia reuniões gerais com todo o grupo de 
funcionários e durante a pandemia isso se implementou. [...] As reuniões que 
já aconteciam entre mim, outra colega e o professor, toda terça-feira, 
continuaram acontecendo de forma online, nos adaptamos. E recentemente, 
com a mudança de sala que fizemos, uma área onde ficamos mais próximos, 
facilitou a comunicação. Ainda posso destacar que o professor tem uma 
característica importante de autonomia, ele confia muito em nosso trabalho. 
Por um lado, isso é muito positivo, pois tendo essa autonomia, a gente 
consegue criar mais e ele está sempre a disposição para que possamos tirar 
dúvidas, então, se eu preciso tomar uma decisão, me sinto muito apoiada por 
ele e por mais que não estejamos diretamente na mesma sala, eu sinto esse 
acompanhamento direto. E o direcionamento das atividades, ele dá linhas 
gerais, mas com essa questão da autonomia a gente leva muitas coisas para 
ele. Então, essa mudança dos processos, implementação das tecnologias, 
pensar em novos formatos... ele deixou a nosso cargo [...] nos deu linhas 
gerais, diretrizes da instituição, mas deixou a gente com bastante 
responsabilidade para criar ações e o que a gente cria, via de regra, ele 
contribui [...] (Entrevistado dois). 

 
Sendo assim, o tópico:  aproximação da liderança para com os funcionários, foi 

citado por dois respondentes e os relatos mencionam que antes da pandemia, a 

liderança se mantinha um pouco mais afastada, até porque neste período de crise, o 

setor acabou mudando de prédio, o que aproximou as salas das subseções. E 

também, por ter sido necessário tantas mudanças nas atividades, o coordenador 

precisou se manter conectado com profissionais para que os processos fossem, 

realmente, efetivos.  

Em relação às reuniões com os membros do GENS, este tópico foi mencionado 

em sete respostas e esta questão vem proporcionando segurança para os 

trabalhadores, pois é um momento em que todos os 11 funcionários se encontram e 

conversam sobre as principais mudanças que estão ocorrendo, a efetividade das 

atividades modificadas e também é um momento em que a liderança se integra dos 

processos gerais e permite que os funcionários tragam sugestões ou críticas. E quanto 

à autonomia disposta aos funcionários, foi discorrido nas respostas de quatro 

entrevistados, no sentido que o coordenador permite que os seus adstritos se sintam 

à vontade para trazer ideias e modificações para o setor.  
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4.3 RELAÇÕES DE TRABALHO E TELETRABALHO 

 

As questões de 13 a 20 pertencem ao bloco relações de trabalho e teletrabalho. 

Assim, as perguntas 13 e 16 trataram da adaptação dos profissionais perante a nova 

modalidade de trabalho e como os mesmos desempenharam as suas tarefas. As 

respostas da questão 13 não apresentaram um padrão, pois os funcionários tiveram 

experiências distintas a partir da execução do home office. Para demonstração desta 

análise, seguem alguns relatos:  

 
Entrevistadora: - Como foi a sua adaptação ao modelo de trabalho remoto? 
Entrevistado: - Eu acho que eu ainda estou me adaptando [...] meu 
computador é novo, mas é muito diferente do computador que usamos no 
trabalho. Então, o meu maior desafio é o computador, o meu aparelho no 
caso, mas no restante eu acredito que me adaptei bem (Entrevistado um). 

 
Nesta resposta, relatou-se que a principal dificuldade sobre a adaptação, a qual 

ainda está ocorrendo por parte dos entrevistados, seria quanto ao instrumento de 

apoio tecnológico, uma vez que este apresenta discrepâncias ao ser comparado com 

os equipamentos utilizados no hospital, o que pode ser um dificultador exponencial. 

Outro relato que apresentou experiência semelhante, trazia a internet local como uma 

questão desfavorável na realização do teletrabalho, que seria uma outra limitadora 

em relação à efetiva ação do trabalho realizado em casa. Já a resposta a seguir 

aborda uma visão diferente relacionada à adaptação da entrevistada cinco, a qual 

seria:  

 
Foi difícil, pois tenho dois filhos pequenos e eu e meu marido passamos a 
trabalhar de forma remota. E descobri também, que eu gosto muito de rotina 
e isso me faz bem, me faz bem sair de casa. Então, eu e meu marido 
conversamos e decidimos colocar alguém para nos ajudar em casa, pois foi 
difícil a adaptação e reorganização das nossas rotinas (Entrevistada cinco).  

 
Neste caso, a respondente traz a dificuldade de ser mãe, dona de casa e 

trabalhadora, principalmente diante de um momento de adaptação e modificações 

gerais no cotidiano. Então, além das preocupações diárias que as pessoas costumam 

ter, a pandemia causou um cansaço muito grande em parte considerável da 

população, pois os cotidianos foram drasticamente afetados.  

O próximo relato apresenta um cotidiano bem diferente em relação à 

entrevistada cinco. Segue o mesmo:  
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Acho que eu me adaptei bem, pois não tenho filhos e moro apenas com a 
minha esposa. Então, foi muito tranquilo, mas acredito que eu produzo mais 
presencialmente (Entrevistado sete).  

 
 Nesta perspectiva, por mais que a realidade do entrevistado seja bem diferente 

em relação ao relato anterior, ele não se sente tão produtivo de maneira remota. Ou 

seja, por mais que tenha ocorrido uma adaptação satisfatória e sem problemas em 

relação ao teletrabalho, mesmo assim, o entrevistado apresentou insatisfação quanto 

ao seu desempenho profissional. Essa redução da produtividade pode estar 

relacionada a diversos fatores, entre eles, a falta de concentração e organização que  

se comprometem com as atividades domésticas (SHAUER, 2020). 

Já na narrativa a seguir, pode-se observar um posicionamento mais positivo 

quanto ao teletrabalho, sendo este:  

 
Eu acho que eu tirei de letra. Na verdade, acho que para mim que já tinha 
essa proximidade com o computador, Word, Excel, enfim… foi fácil, sempre 
curti muito isso. Acho que foi uma oportunidade muito legal, porque eu 
consegui em casa, ter momentos de maior concentração para poder fazer o 
que eu gostaria e entregar o meu trabalho da melhor forma possível 
(Entrevistado seis). 

 
Neste caso, o entrevistado apresenta uma ideia positiva da sua experiência na 

modalidade de trabalho remoto, trazendo que a concentração para realizar as 

atividades proporcionou efetividade em suas tarefas. Já na próxima explanação, os 

pontos apresentados são de caráter positivo e negativo. Dessa forma, segue a 

mesma:  

 
Eu acredito que teve pontos positivos e negativos, pois nosso trabalho já 
exige que estejamos em frente ao computador, então, nossa rotina já era 
bastante baseada no trabalho administrativo com o apoio do computador. 
Com o trabalho remoto, nós ficamos mais tempo em frente ao computador e 
quando estamos no presencial, as vezes temos algumas distrações, como 
atendimentos, ligações, entregas de documentos… E quando eu estou em 
casa, no remoto, eu fico mais tempo sentada em frente ao computador, que 
por um lado é bom, mas por outro, o trabalho acaba se tornando mais 
cansativo, por eu ficar muito imersa na atividade. E o ponto negativo para 
mim, seria quanto às relações de trabalho, que eu sinto um maior 
distanciamento. E por mais que estejamos conectados o tempo todo no 
hangout, que via de regra, devemos ficar disponíveis durante o nosso período 
de trabalho, a relação humana, o contato direto, eu sinto falta. Mas, eu 
consegui me adaptar bem, eu me considero flexível, adaptável e por mais 
que as vezes eu me sinta mais feliz quando eu estou lá (no hospital), em casa 
eu consigo fazer o que eu tenho que fazer com maior concentração. 
Entrevistadora: - Você observa que no trabalho remoto tu consegues fazer 
todas as atividades que tu farias presencialmente? Entrevistado dois: - Eu 
entendo que sim. Nós temos uma demanda, que a sempre brincamos: Nunca 
termina! Então, isso já acontecia antes e acontece agora, mas o que eu faço 
são a minhas listas de atividades e as quais eu não termino em um dia, ficam 
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para os próximos, porque mesmo eu estando em casa, às vezes surgem e-
mails com situações atípicas ou mais urgentes e que exigem meu tempo de 
forma mais integral, então as atividades que eu listei para aquele dia, não 
serão finalizadas, assim como acontece presencialmente. Mas sim, é 
possível você conseguir produção mesmo estando em casa (Entrevistado 
dois). 

 
Quanto às respostas da questão 16, sobre o desempenho ter sido afetado em 

função do trabalho remoto, cinco respondentes relataram que o teletrabalho não foi 

um limitador de desempenho; dois disseram que foram afetados negativamente pela 

modalidade; três que no primeiro momento precisaram se adaptar, sendo assim, 

tiveram uma evolução gradativa e atualmente consideram que suas atividades não 

sofrem prejuízos; e por fim, um entrevistado disse que as suas atividades em trabalho 

remoto foram afetadas, mas de forma positiva, pois passaram a ser realizadas com 

maior contração.  

A partir dos relatos feitos pelos participantes, foi possível identificar que o home 

office exigiu adaptação dos profissionais, uma vez que nenhum participante da 

amostra já havia trabalhado nesta modalidade, tal como uma preparação mais 

aprimorada quanto à equipamentos e ferramentas tecnológicas, que também foi 

imprescindível para que as atividades viessem a ocorrer. Então, este investimento foi 

necessário, bem como a programação dos trabalhadores no quesito horário de 

trabalho, pois apesar de estarem em casa, as atividades precisavam ser realizadas. 

Também, é interessante mencionar que cada funcionário/ estagiário possui uma 

realidade diferente e isso influencia diretamente na adaptação e até mesmo na 

aceitação do método de trabalho. 

Observa-se que alguns dos aspectos trazidos nas falas dos entrevistados 

foram ao encontro com que Melo (2020) menciona como possíveis características do 

teletrabalho, como o isolamento social, que prejudica as relações de trabalho. Isso 

pode vir a causar problemas de distanciamento entre a equipe, o que 

consequentemente poderá atingir a praticabilidade das tarefas do setor. Todavia, 

diante das respostas quanto às outras perguntas, nenhuma entrevista veio a declarar 

que as atividades foram drasticamente prejudicadas em função do teletrabalho; 

algumas foram alteradas, outras passaram a não ocorrer, pois dependiam de outros 

fatores, mas a maioria sofreu mudanças favoráveis e continuaram a ocorrer com 

agilidade e competência. 

Na pergunta 14, sobre a percepção dos entrevistados em relação ao hospital e 

o empoderamento dos funcionários, todos os entrevistados identificaram que o 
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hospital empoderou, ao menos, os profissionais do Grupo de Ensino a pensarem 

como reformular os processos e articular a equipe para fazer com que as atividades 

acontecessem. Sendo assim, essa questão se correlaciona com a questão 12, na qual 

apresenta a autonomia que os funcionários foram incentivados a ter, em função da 

liderança acolhedora que o setor possui.  

Perante isto, a liderança envolveu os funcionários, sabendo como motivá-los, 

o que ajudou o GENS neste processo de ressignificação dos processos de trabalho, 

pois permitiu que houvesse liberdade para a criação de métodos inovadores e 

mudanças claramente necessárias (REICHERS; WANOUS e AUSTIN, 1997; 

CHIAVENATO, 2014).  

Em relação a este aspecto, tanto a liderança do GENS, como também do HCPA 

foram muito elogiadas perante a amostra selecionada neste estudo. Diante das falas, 

é interessante mencionar que a forma de gestão perante a crise instaurada foi 

exemplar, a qual apresentou capacidade, planejamento e conhecimento, o que se 

difere do que Forni (2007) diz, no sentido da falta de preparo dos gestores brasileiros 

para o enfrentamento de crises. Assim, a liderança também pode ser considerada 

como um exemplo positivo de gestão pública e hospitalar em meio a uma situação 

crítica.   

A próxima pergunta tratou do suporte que o HCPA proporcionou aos 

profissionais que fazem parte da comunidade institucional. A questão lida com a ideia 

de apoio técnico e psicológico. O apoio técnico ocorreu por meio de manuais do setor 

CGTIC e o apoio psicológico aconteceu de diferentes formas, como nos grand rounds, 

que abordaram várias questões para apoio aos profissionais e; às consultas 

psicológicas para os profissionais do hospital com um psicólogo que faz parte da 

equipe do Serviço de Medicina Ocupacional (SMO). Assim, dos 11 entrevistados, 

apenas um não utilizou nenhuma das estruturas oferecidas para enfrentamento das 

dificuldades quanto à TI, isolamento social, bem como todas as dificuldades 

psicológicas que poderiam vir a ocorrer em função da realidade vivida.  

Ainda, nas respostas pôde-se observar o destaque positivo às alternativas que 

o hospital utilizou para ajudar os trabalhadores. Sendo assim, todos os participantes 

se mostraram satisfeitos e mesmo que alguns tenham utilizado apenas um dos 

suportes, se mostraram atendidos pelas alternativas que foram ofertadas para o 

cuidado e melhor desempenho dos trabalhadores. 
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As perguntas 17 e 18 trataram do assunto relações de trabalho. Diante disso, 

nove participantes relataram que houve um distanciamento entre a equipe de trabalho, 

o que causou mudanças na comunicação entre os colegas e dois disseram que não 

perceberam alterações nas relações interpessoais entre o grupo de profissionais. Em 

função desse afastamento mencionado, quatro respondentes afirmaram que este 

quesito afetou o desempenho individual dos mesmos, por entenderem que há menos 

interação entre a equipe, o que pode dificultar a geração de ideias e sugestões de 

melhorias. Esta falta de interação também pode causar um isolamento nocivo aos 

trabalhadores, podendo ser um gatilho para que doenças psicossociais venham a 

surgir ou se agravar (MELO, 2020). E ainda, sete negaram que isto foi prejudicial ao 

trabalho individual deles. É interessante ainda mencionar, que nenhuma das 

respostas relata um distanciamento entre a chefia e a equipe, alguns entrevistados 

até descreverem que a chefia acabou se tornando mais próxima deles neste período 

de pandemia.  

 Na questão 19, o assunto foi sobre a real eficiência das ferramentas 

tecnológicas para suprir a necessidade de comunicação dos indivíduos. Perante isto, 

nove dos entrevistados responderam que consideram que as ferramentas conseguem 

suprir suficientemente a comunicação entre os profissionais do GENS. Para 

demonstrar isso, segue o relato a seguir: 

 
Eu acho que a necessidade de conversação ela supre, a gente consegue 
resolver coisas estando online, a gente consegue discutir assuntos e dar 
encaminhamentos e se tivesse zero possibilidades de se encontrar 
presencialmente, o trabalho iria acontecer? Iria acontecer. As coisas teriam 
sua continuidade. Agora, isso é o que nos deixa mais feliz? É a melhor 
maneira de acontecer? Não. É uma maneira necessária, mas como já falei 
antes, quando se está presencialmente, eu acho que flui melhor, surgem 
ideias, um diz um ponto e o outro complementa… então, as ferramentas dão 
conta, mas o presencial, para mim, ainda é melhor (Entrevista do dois). 
 

Contudo, dois respondentes disseram que as ferramentas não suprem a 

necessidade de conversação. Para exemplificar isso, segue o relato:  

 
Na verdade, eu acho que elas nunca vão suprir as necessidades de 
conversação, porque o tom de voz e a nossa expressão facial são coisas 
muito importantes quando estamos conversando. E por mais que a gente 
tenha mensagens de áudio, acho que as ferramentas que temos ao nosso 
alcance, nunca vão conseguir suprir suficientemente o que a gente precisa 
para conversar, para se comunicar, pois a comunicação não é só a gente 
passar uma informação, uma orientação, né? Eu acho que a comunicação 
vai muito além disso! (Entrevistado seis). 
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E por fim, a última questão trata sobre as conquistas do hospital, Grupo de 

Ensino e dos próprios funcionários diante da situação de pandemia e teletrabalho. 

Assim, todos os profissionais que responderam aos questionamentos observaram que 

a instituição, setor e equipes de trabalhos tiveram conquistas relacionadas a este 

momento tão difícil, mas que foi ministrado com maestria. Sendo assim, o relato a 

seguir demonstra de maneira geral as conquistas observadas: 

 
Entrevistadora: - Você consegue identificar conquistas do hospital, do seu 
departamento e do seu trabalho diretamente relacionadas a essa situação da 
pandemia e do teletrabalho?  

Entrevistado: - Entendo que sim… Conquistas do hospital estariam ligadas 
às decisões que foram tomadas de forma rápida. Ele conseguiu também 
buscar apoio externo para a ampliação da estrutura e precisou se movimentar 
de forma muito rápida sobre questões que estavam antes paradas há muito 
tempo e que agora precisavam ser resolvidas imediatamente. Exemplo: o 
plano de férias da área de gestão de pessoas… Há cada 3 meses iam duas 
folhinhas e todo mundo tinha que assinar, levar de novo para CGP, etc. Bom, 
agora não pode mais ter este contato pessoal. O que fazer? Vamos fazer 
dentro do sistema um modelo. E isso aconteceu. O hospital sempre teve um 
tabu quanto a doações e agora na pandemia nós precisávamos disso para 
melhor atender os pacientes. A questão da transparência também… muitas 
coisas! Dentro do nosso setor, nós tivemos os formulários, aceleramos os 
processos e reformulamos para evitar burocracias. Então, foram muitas 
coisas mesmo! E o interessante é analisar que apesar do momento difícil, o 
hospital sairá da situação mais forte. Essas dificuldades nos tornam mais 
criativos, porque precisamos nos reinventar de uma hora para outra 
(Entrevistado dois). 
 

A partir dos resultados apresentados, análise e discussão, o próximo capítulo 

tratará das considerações finais deste estudo, apresentando se o mesmo cumpriu 

com os objetivos propostos. Mediante isto, mostrou-se como tais objetivos foram 

alcançados, as implicações e limitações desta pesquisa e as oportunidades de futuras 

pesquisas para dar continuidade à esta, ou pesquisas relacionadas aos assuntos 

deste estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pandemia surgiu sem aviso prévio e modificou a rotina de bilhões de pessoas. 

O ser humano aprendeu que a adaptabilidade é uma qualidade de grande apreço 

diante de situações extremas, uma vez que muitas atividades consideradas simples, 

como ir ao trabalho, tiveram que ser modificadas. Para as organizações não foi 

diferente, mudanças foram necessárias e o modo que as lideranças conduziram e 

aplicaram estas alterações é de grande interesse, principalmente em uma instituição 

de saúde, infraestrutura que foi e vem sendo essencial para o enfrentamento ao 

Coronavírus.  

Diante deste contexto de crise e insegurança, a presente pesquisa teve como 

objetivo geral analisar as práticas de gestão de mudanças utilizadas para adaptação 

às alterações causadas pela pandemia COVID-19 no Grupo de Ensino (GENS), setor 

administrativo do HCPA. E, como objetivos específicos, buscou-se identificar as novas 

práticas de trabalho administrativo que foram implementadas em função do COVID-

19 no referido setor; discorrer como estas práticas influenciaram as relações de 

trabalho do setor; apontar as tecnologias da informação empregadas no setor para 

fazer frente às novas dinâmicas de trabalho por conta da pandemia; relatar como foi 

feita a condução dessas mudanças junto aos funcionários do GENS e; propor 

possíveis melhorias no setor analisado com base nos resultados obtidos ao final desta 

pesquisa. 

Para o alcance do objetivo geral, optou-se por realizar entrevistas como forma 

de coleta direta de dados; e os resultados evidenciaram as opiniões dos entrevistados 

perante as mudanças que ocorrem de forma mais ampla no HCPA e de forma mais 

específica no GENS, as quais foram descritas positivamente por todos os 

participantes deste estudo. Esta visão positiva evidenciada nas falas dos profissionais 

da amostra, demonstra o contentamento com o direcionamento das alterações 

previstas para o enfrentamento da pandemia, o que pode ser visto como uma 

conquista institucional.  

A partir das informações obtidas, para o primeiro objetivo específico, observou-

se que as novas práticas presentes no Grupo de Ensino estão diretamente ligadas à 

necessidade de afastamento social. Então, a categoria de trabalho que passou a ser 

aplicada e que foi considerada uma grande mudança para o hospital, foi o teletrabalho, 

que ocasionou alterações diversas nas atividades cotidianas do setor, como a 
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informatização dos processos que ocorreu de forma geral e possibilitou maior 

agilidade e rapidez na realização das tarefas. Além do trabalho remoto e híbrido que 

passaram a ser práticas primordiais para o hospital continuar atendendo às suas 

demandas, os atendimentos via e-mail institucional e telefone também ocorreram de 

forma eficiente e além de reduzirem o contato presencial e uso de materiais de 

serviço, proporcionaram agilidade às etapas dos processos de trabalho. 

No segundo objetivo específico, pôde-se analisar que o teletrabalho não 

prejudicou as atividades individuais, elas foram realizadas de maneira efetiva, no 

entanto, percebeu-se que causou um afastamento entre o grupo, o que provocou 

incômodo aos profissionais. Este afastamento reduziu a interação e trocas de ideias.  

O terceiro objetivo é relativo às ferramentas de TI implementadas no GENS 

para enfrentamento da pandemia e atendimento ao público ligado ao setor. Perante 

esta análise, verificou-se que os recursos utilizados para o aprimoramento dos 

processos estão diretamente ligados às ferramentas Google, que proporcionaram 

uma importante melhoria nas atividades e permitiram que a maioria dos atendimentos 

fossem realizados à distância sem prejuízo à qualidade final.  

Já o quarto objetivo tratou sobre como as mudanças foram relatadas aos 

profissionais do HCPA e à equipe do setor em específico, as quais, conforme relatos 

e acompanhamento, sempre foram expostas e compartilhadas de maneira contínua e 

de forma geral à comunidade que compõe a estrutura hospitalar. Este 

compartilhamento fluente de informações proporciona segurança e faz com que as 

pessoas se sintam mais próximas da instituição, ou seja, há, a partir desta prática, 

uma valorização dos profissionais.  

E o quinto e último objetivo, preza por propor possíveis melhorias ao Grupo de 

Ensino, o que torna-se algo difícil diante de tanto progresso obtido pelo setor em um 

prazo relativamente curto. O GENS vem sendo estruturado e qualificado de forma 

significativa com o passar dos anos, mas desde o início da pandemia obteve uma 

resposta muito boa quanto ao desenvolvimento e melhoria das atividades. Fazer parte 

destas mudanças de paradigmas se faz algo muito satisfatório, e diante disso, foi 

possível a observação de atividades que antes eram realizadas de forma manual e 

que no período em que esta pesquisa se desenvolveu, foram totalmente 

informatizadas e melhoradas.  

Perante isto, como sugestão de melhoria, pensou-se em ainda mais 

informatização para os processos, a ponto de que o uso de papel não seja necessário 
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para os segmentos que acompanham as atividades do setor. Assim, objetiva-se um 

serviço mais sustentável e cuidadoso com a utilização de recursos naturais, como 

também de materiais da organização. Sabe-se que em um curto espaço de tempo já 

houve muito desenvolvimento e para que haja ainda mais avanços de forma rápida, 

talvez fosse necessário uma equipe maior de trabalhadores, para que não ocorra uma 

sobrecarga de tarefas.  

No entanto, se esta possibilidade não vier a ocorrer, se faz necessária certa 

paciência para que o grupo de profissionais possa aderir às novas formas de trabalho 

e melhorar as já existentes. Perante esse cronograma mais lento, não haverá uma 

sobrecarga de trabalho, pois diante da exaustão do período pandêmico em que as 

pessoas encontram-se afetadas, a sobrecarga de atividades, pode causar além de 

cansaço físico, também cansaço mental, o que possibilita que doenças psíquicas se 

desenvolvam. Dessa forma, a saúde dos profissionais sempre deverá ser uma 

prioridade, principalmente em uma organização que faz a assistência à saúde de 

maneira tão exemplar.  

Ou ainda, como sugestão para a melhoria das relações entre os trabalhadores, 

que foi um dos pontos trazidos como afetados em função da pandemia e novas 

práticas de trabalho, se faz necessário que medidas para o fortalecimento da equipe 

sejam adotadas, como: reuniões gerais ou formas de confraternizações remotas. 

Aproveitar as datas comemorativas pode fazer com que os funcionários participem e 

se sintam motivados a colaborar com falas ou interações mais coletivas, em um 

processo de descontração e mesmo que à distância, seria algo para contribuir com a 

junção da equipe e fortalecimento dos laços. 

Devido a necessidade de o projeto em questão precisar da aprovação 

concomitante de dois Comitês de Ética em Pesquisa, o comitê da UERGS e o comitê 

do HCPA, foi necessário uma alteração no cronograma da pesquisadora. Por efeito 

desta situação, o período para a marcação e realização das entrevistas precisou ser 

reduzido, o que causou certa preocupação, uma vez que os convidados poderiam não 

ter tempo hábil para colaborar com o estudo. No entanto, esta modificação no período 

não afetou a pesquisa.   

A importância acadêmica desta pesquisa, diante da emergente situação, 

relaciona-se ao fato de que a mesma foi capaz de apresentar boas práticas de gestão 

de crise e de mudanças em um momento histórico.  Dessa forma, o estudo também 

tem potencial de contribuir para a literatura e para que futuros administradores 
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públicos e da área da saúde possam compreender como gerir um hospital em tempos 

de pandemia, grandes crises e/ou mudanças. 

Em relação às limitações do trabalho, o mesmo se restringe a um setor 

relativamente pequeno, sendo assim, representa apenas uma porcentagem dos 

profissionais que fazem parte do hospital. Não podendo ser considerada como 

realidade dos demais setores e profissionais. 

Sobre a contribuição do estudo para o setor analisado, as entrevistas tiveram 

um caráter singular, pois os profissionais de saúde entrevistados acabaram refletindo, 

questionando e expondo ideias, num processo de desconstrução e reconstrução do 

pensamento através das medidas adotadas pelo HCPA em função da pandemia. A 

consequência disto está ligada à reflexão individual do profissional que acaba 

avaliando de que forma está atuando e da forma que a gestão do hospital procedeu 

no ambiente de trabalho em situação de crise. Este estudo também poderá ser 

utilizado por gestores para a análise das boas práticas mediante uma situação 

extrema, bem como para que outras instituições de saúde possam utilizar o exemplo 

do setor analisado para qualificar e modernizar os processos gerais administrativos.  

Pode-se verificar que o estudo apresentou originalidade, uma vez que buscou 

por assuntos contemporâneos e que são de extrema importância para as instituições 

de saúde pública, bem como para os gestores públicos. Assim, a pesquisa identificou 

os fatores que contribuíram para a transição do HCPA pela situação inesperada e 

emergencial detalhada anteriormente, de forma que a organização utilizou com 

segurança a sua força de trabalho, operando com dinamismo e inovação, objetivando, 

apesar de tudo, alcançar suas metas. Além disso, este trabalho poderá ser utilizado, 

por quem tiver interesse, para continuidade da temática em próximos estudos e/ou 

para outras pesquisas relacionadas aos assuntos. 

Assim, sugere-se como oportunidade de estudos futuros, a aplicação desta 

temática em algum setor assistencial do HCPA, detalhando as principais mudanças e 

como estas foram conduzidas. Outra opção seria uma pesquisa com foco no 

teletrabalho em tempos de pandemia em serviços administrativos, analisando a real 

importância desta modalidade no período de crise em questão. E ainda, pesquisas 

com foco nas principais dificuldades enfrentadas pelos respondentes desta pesquisa 

quanto ao teletrabalho poderiam ser desenvolvidas, focando em como as pessoas 

solucionaram os problemas ou adaptaram-se ao novo modelo de trabalho, uma vez 
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que são realidades diferentes em um momento em que as alternativas passaram a 

ser mais restritas.  

Para finalizar, verificou-se que as mudanças estipuladas pela coordenação do 

HCPA foram pensadas sempre em prol de promover o bem-estar de sua comunidade, 

tal qual favorecer que houvesse distanciamento social e higienização de forma mais 

ampliada. Ainda, constatou-se que as modificações impostas contribuíram para que 

os profissionais ligados ao hospital pudessem se sentir mais seguros e confiantes em 

um momento preocupante, distinto e estressante e que modificou a rotina das 

pessoas. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O GRUPO MOTIVACIONAL 

 

Informações gerais: 

1. Qual é o seu nome?  

2. Há quanto tempo você trabalha no HCPA?  

3. Qual é o seu cargo?  

4. Com que frequência você realizou suas atividades remotamente nos últimos 6 

meses? 

(  ) 1 a 2 vezes por semana 

(  ) 3 a 4 vezes por semana 

(  ) Integralmente 

Sobre Gestão de Mudanças e Crise: 

5. O HCPA teve que realizar mudanças para fazer frente à crise gerada pela 

pandemia. Quais mudanças você percebeu de maneira geral? Elas se refletem 

no Grupo de Ensino? 

6. Como essas mudanças foram comunicadas pela coordenação do HCPA? 

7. Você acredita que o hospital manteve uma divulgação consistente e clara das 

informações, conforme as medidas iam sendo adotadas em função da 

pandemia?  

8. Quais mudanças afetam diretamente o seu trabalho e desempenho 

profissional? (Negativamente e positivamente). 

9. Foi possível adotar alguma mudança e/ou inovação nos seus processos de 

trabalho? Qual(is)? Estas mudanças serão definitivas (pós-pandemia)? 

10. Você percebe que as atividades no seu setor estão ocorrendo de forma efetiva?    

11. Quais mudanças e/ou inovações você percebeu quanto às ferramentas de 

Tecnologia da Informação (TI) para a melhoria das suas atividades de rotina 

(dia a dia) nesta pandemia? 
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12. Você observa que sua liderança vem exercendo um papel importante para a 

gestão de crise da pandemia, conduzindo apropriadamente a comunicação e 

direcionamento das atividades? Por quê? 

Questões sobre trabalho remoto e relações de trabalho: 

13. Como foi a sua adaptação ao modelo de trabalho remoto? 

14. Você percebeu que o hospital empoderou os funcionários para pensarem como 

poderiam melhorar os processos a partir da modalidade de trabalho remoto? 

15. O HCPA tomou uma série de medidas para proporcionar suporte aos seus 

colaboradores na pandemia (Palestras - suporte psicológico e manuais para 

acesso remoto - suporte técnico). Pensando na adaptação ao home office, você 

acredita que este suporte foi bem estruturado? Você utilizou/acessou algum 

desses suportes? Teria alguma sugestão? 

16. Você acredita que o seu desempenho foi afetado em razão de estar em um 

ambiente de trabalho diferente, ou seja, por estar trabalhando em casa? Por 

quê? 

17. Você percebe alguma alteração nas suas relações de trabalho com colegas e 

chefia em razão do trabalho remoto? Se sim, que tipo de alteração?  

18. As alterações das relações de trabalho afetaram diretamente o seu 

desempenho nas suas atividades? Por quê?  

19. Na sua opinião, até que ponto as ferramentas tecnológicas estão conseguindo 

suprir suficientemente as necessidades de conversação? 

20. Você consegue identificar conquistas do hospital, do seu departamento e do 

seu trabalho diretamente relacionadas a essa situação da pandemia e do 

teletrabalho? 
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APÊNDICE B – DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nº do projeto GPPG: 2021/0079  

Nº do projeto CAAE:44246921.9.0000.8091 

Título do Projeto: Gestão de mudanças em tempos de pandemia: um estudo de caso 

sobre o trabalho administrativo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é analisar a 

gestão de mudanças causadas pela pandemia COVID-19 no Grupo de Ensino, setor 

administrativo do HCPA. Esta pesquisa será realizada para elaboração do trabalho de 

conclusão do curso superior de Administração- Sistemas e Serviços de Saúde da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, como pré-requisito para a obtenção do 

título de graduação e segue as resoluções nº 466/12 e nº 510/16 do Conselho 

Nacional de Saúde, as quais tratam sobre ética em pesquisa com seres humanos. 

Se você aceitar colaborar com esta pesquisa, sua participação envolverá uma 

entrevista presencial ou on-line, de aproximadamente uma hora, a ser agendada 

conforme a sua disponibilidade de horário e em um local a combinar. Esta será 

gravada para posterior transcrição e análise dos dados. Na entrevista será aplicado 

um roteiro contendo vinte perguntas que se referem à gestão de mudanças aplicadas 

no GENS, setor administrativo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), em 

função da pandemia. Não é obrigatório responder a todas as perguntas. 

Entende-se que a pesquisa envolve riscos mínimos de possível incômodo ou 

desconforto à dimensão intelectual e social ao responder as perguntas, desconforto 

pelo tempo de resposta ao questionário ou pelo conteúdo das perguntas, que 

envolvem aspectos do seu cotidiano. Na possibilidade de ocorrência desses riscos, o 

pesquisador compromete-se a escutar o participante, além de esclarecer novamente 

objetivos e procedimentos do estudo.  

A participação neste estudo não lhe trará benefícios diretos; porém, poderá contribuir 

para o aumento do conhecimento sobre o assunto pesquisado, colaborando para a 

gestão hospitalar perante crises. Os resultados coletados também poderão auxiliar na 

realização de estudos futuros. 
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Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso 

você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, 

não haverá nenhum prejuízo ao seu vínculo institucional. 

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e 

você não terá nenhum custo com os procedimentos envolvidos. 

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os 

resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos 

participantes, ou seja, o seu nome não aparecerá na publicação dos resultados. As 

informações serão utilizadas exclusivamente com a finalidade científica expressa 

neste projeto, podendo também serem utilizadas pela instituição, caso deseje explorar 

o conteúdo apresentado no estudo desenvolvido, e para eventual publicação de artigo 

científico. 

Este termo de consentimento livre e esclarecido possui duas páginas e é feito em duas 

vias, sendo que uma delas ficará em poder das pesquisadoras e outra com o 

participante da pesquisa. 

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável 

Caroline Duschitz (professora orientadora), pelo telefone (51) 99836.4835 ou e-mail 

caroline.duschitz@uergs.edu.br, com a também pesquisadora Nathália Helena 

Selzlein (graduanda), pelo telefone (51) 99829.2986 ou e-mail Nathalia-

selzlein@uersg.edu.br, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre (HCPA), pelo telefone (51) 33597640, e-mail: cep@hcpa.edu.br ou 

indo até o 2º andar do HCPA, na sala 2229, de segunda à sexta, das 8h às 17h, ou, 

ainda, com o Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs (CEP-Uergs), pelo endereço Av. 

Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS – CEP: 91540-000; 

Fone/Fax: (51) 33185148 - e-mail: cep@uergs.edu.br.

_______________________________ 

Nome do participante da pesquisa       

 

_____________________________________ 

Assinatura  

 

 

__________________________________ 

Nome da pesquisadora que aplicou o Termo  

 

__________________________________ 

Assinatura 

 

Local e Data:________________________

mailto:cep@uergs.edu.br
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APÊNDICE D – PARECER CONSUBTANCIADO DO CEP - HCPA 
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APÊNDICE E – PARECER CONSUBTANCIADO DO CEP - UERGS 
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