
  

Atuação estratégica do Endomarketing fortalece 
a cultura de cuidar na Unimed Noroeste/RS 

 
Empresas que almejam ser reconhecidas por uma atuação qualificada e 

humana precisam adotar estratégias para manter os funcionários motivados. 
Naquelas que entregam cuidado com a saúde, esta atenção é ainda maior. A Unimed 
Noroeste/RS tem como compromisso potencializar propósitos e valores para gerar 
experiências positivas a todos que têm contato com a sua marca. Assim, conta com o 
setor de Endomarketing, ligado à área de Gestão de Pessoas, que promove o 
engajamento do colaborador e o desenvolvimento de uma cultura organizacional 
sólida, alicerçada no Jeito de Cuidar Unimed, através de programas e ações que 
fortalecem a marca e o propósito de cuidar. A cooperativa médica, com sede em Ijuí, 
abrange 52 municípios das Regiões Noroeste, Celeiro e Médio Alto Uruguai. Seu 
principal serviço próprio, o Hospital Unimed Noroeste/RS, é referência macrorregional 
de excelência em saúde. 
 No case “Endomarketing estratégico para fortalecer a cultura de cuidar”, 
apresentado à Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seccional Rio Grande 
do Sul (ABRH-RS), estão descritas práticas que potencializam tais objetivos. 
Atividades visam o desenvolvimento dos colaboradores, a integração entre eles e com 
a gestão, a capacitação, a motivação, o autocuidado e o alinhamento da comunicação 
interna, impulsionando para que sejam líderes de sua vida profissional e pessoal e 
representem a marca com dedicação. “Temos uma atuação voltada a fortalecer 
competências, em ser uma instituição motivadora, que valoriza a pessoa em sua 
singularidade e em seu potencial como alguém único. Primamos por uma cultura 
humanizada para alcançar os objetivos estratégicos da cooperativa como um todo”, 
aponta a gerente de Recursos Humanos, Sandra Carneiro. 
 O índice de satisfação geral dos funcionários com a Unimed Noroeste/RS 
alcança 85%, de acordo com Pesquisa de Clima Organizacional realizada em 2021, 
enquanto 96% afirma ter orgulho de contar que trabalha na cooperativa. “Temos no 
colaborador um dos principais agentes de desenvolvimento de nossa organização. 
Valorizar este potencial contribui para o bem-estar destas pessoas e reflete na entrega 
de serviços de excelência aos clientes”, explica o presidente do Conselho de 
Administração, médico Volnei Santos Malheiros. 

O alinhamento da cultura organizacional permite que cooperativa e funcionários 
evoluem juntos, conforme relata a analista administrativa, Tainá Rodrigues de Morais, 
que atua há nove anos na cooperativa. “A Unimed Noroeste/RS me oferece grandes 
oportunidades de aprendizado e evolução. Em um mundo de mudanças constantes, 
nos prepara diariamente para enfrentar novos desafios nas rotinas de trabalho, 
através do conhecimento e de experiências, nos oferecendo sempre o que há de 
melhor para realizarmos nossas atividades diárias, através das mais avançadas 
tecnologias”, afirma a profissional, complementando que é uma instituição empenhada 
em oferecer cuidado por meio de ações que exercitam o corpo e a mente. 
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