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Resumo 

O case tem como objetivo principal relatar as práticas de relacionamento e 

valorização dos colaboradores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) através do 

evento Distinção por Tempo de Serviço, que há 10 anos concede homenagem aos 

colaboradores que completam 25, 30, 35 e 40 anos de serviço na instituição. 

O HCPA é uma empresa pública e universitária, vinculada academicamente à 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2016, quando completa 45 anos de 

existência, emprega mais de 6.000 funcionários. 

Relataremos como foram planejadas e organizadas as ações de reconhecimento 

que culminaram com o evento Distinção por Tempo de Serviço 2015, durante o qual foram 

homenageados 300 colaboradores do HCPA. Por meio de referências bibliográficas, 

apresentaremos as teorias que embasam as ações de comunicação e gestão de pessoas, 

demonstrando a importância das áreas no desenvolvimento de atividades de valorização 

dos funcionários. 

Como resultados, faremos a relação entre estas ações de reconhecimento e a 

retenção de talentos na instituição, demonstrando dados comparativos relacionados aos 

últimos anos de realização do evento, com a percepção de continuidade, crescimento e 

inovação das estratégias de valorização. Além disso, será abordada a importância da 

comunicação organizacional e da gestão de pessoas na consolidação do sentimento de 

orgulho institucional e do comprometimento do colaborador com os princípios do hospital. 
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Introdução 

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) é um hospital público, geral e 

universitário. Integra a rede de hospitais do Ministério da Educação e está vinculado 

academicamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).  

Atuando desde 1971, é uma referência em saúde, oferecendo atendimento de 

excelência e alta complexidade em diversas especialidades. As atividades de ensino de 

graduação e pós-graduação, lado a lado com a Ufrgs, formam profissionais familiarizados 

e comprometidos com as melhores práticas e a humanização da assistência. A pesquisa 

produzida no HCPA, por sua vez, introduz novos conhecimentos, técnicas e tecnologias 

que beneficiam toda a sociedade, além de formar novas gerações de pesquisadores, 

alimentando um ciclo de renovação e evolução permanentes.  

A excelência do HCPA é certificada pela Acreditação Internacional da Joint 

Commission International (JCI), conquistada em 2013 de forma pioneira entre os hospitais 

universitários brasileiros. Esta certificação representa a adequação a padrões 

internacionais de atendimento, gestão, infraestrutura e qualificação profissional, com foco 

na qualidade e segurança de pacientes e profissionais. Para gerenciar sua complexa 

realidade e garantir bons resultados, com inovação e crescimento, o HCPA investe 

fortemente no planejamento da gestão. O Planejamento Estratégico (figura 1) é a 

metodologia utilizada para desenvolver e assegurar alinhamento entre suas políticas, 

recursos disponíveis e necessidades da sociedade. 
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Figura 1 – Mapa estratégico 

 
Fonte: HCPA 

 

Como se pode verificar no mapa acima, a valorização das pessoas é um dos 

compromissos institucionais assumidos no Planejamento Estratégico, dentro da 

perspectiva Inovação e Crescimento. 

Atualmente, 6.085 funcionários compõem o corpo profissional, além de professores, 

residentes médicos e multiprofissionais, pesquisadores, alunos e estagiários. O gráfico 1 

apresenta a distribuição do quadro funcional em 2015, conforme o tempo de empresa. Vale 

destacar que 48% dos funcionários possuem mais de 10 anos de tempo de serviço na 

instituição. O HCPA tem o menor índice de turnover (rotatividade de pessoal) em relação 

aos demais hospitais de Porto Alegre, 0,6%. 
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Gráfico 1 – Distribuição do quadro funcional do HCPA 

Fonte: HCPA 

 

Como já mencionado, valorizar o esforço de quem se dedica a trabalhar no Clínicas 

e fazer sempre melhor é uma das prioridades da instituição. Os resultados da última 

Pesquisa de Clima provam que as iniciativas do HCPA para estímulo dos trabalhadores 

dão resultados. Do total, 72,4% estão satisfeitos com a instituição. É o maior índice 

atingido nas pesquisas realizadas (em 2008, era de 66,9%; em 2011, 67,2%; em 2013 

chegou a 71,3%). Além disso, 87,5% recomendam o HCPA como uma boa instituição para 

se trabalhar. O aprimoramento dos benefícios, os programas de promoção à saúde e as 

condições de trabalho certamente contribuíram para estes resultados. 

Como mais um reconhecimento pela trajetória de dedicação de sua gente, 

anualmente, o HCPA realiza a Distinção por Tempo de Serviço, homenagem aos 

funcionários que completam 25, 30, 35 e 40 anos de trabalho. 
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Instituída em 2006, dentro das comemorações de 35 anos de atividades do hospital, 

a homenagem chega em 2016 à sua décima edição. Nestes 10 anos, a Distinção se 

consolidou e se renovou, ganhou as redes sociais e plataformas interativas, buscando 

acompanhar a inovação e dando oportunidade aos homenageados de compartilharem com 

amigos e familiares este momento. 

Este case relata como foram planejadas e organizadas as ações de reconhecimento 

que culminaram com o evento Distinção por Tempo de Serviço 2015, durante o qual foram 

homenageados 300 colaboradores do HCPA. Por meio dos autores como Chiavenato 

(1992; 2007); Kunsch (2010) e Nassar (2016), serão apresentadas as teorias que 

embasam as ações de comunicação e gestão de pessoas, demonstrando a importância 

das áreas no desenvolvimento de atividades de valorização dos funcionários. O texto está 

estruturado inicialmente com o desenvolvimento do case envolvendo embasamento 

teórico, objetivos, execução e resultados. Ao final, serão relatadas as conclusões e 

trabalhos futuros. 
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Desenvolvimento 

Instituição pública e universitária, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) é 

referência em assistência, ensino, pesquisa e gestão em saúde. Com um forte sentido de 

responsabilidade social, promove, ainda, uma série de ações de cunho informativo, 

educativo e de apoio à comunidade, contribuindo para a promoção da qualidade de vida e 

da cidadania. 

No hospital público e universitário, assim como nas empresas privadas, os 

resultados alcançados são consequência das atividades das pessoas. Segundo 

Chiavenato (1992, p. 120) “o principal ativo de uma empresa é o seu pessoal”. No HCPA a 

valorização das pessoas é um dos compromissos institucionais assumidos no 

Planejamento Estratégico, dentro da perspectiva Inovação e Crescimento. Para Kunsch 

(2010), a cooperação, o envolvimento e a satisfação dos indivíduos dão-se através da 

valorização humana. A autora cita que: 

 
A valorização das pessoas nas organizações deve ser um parâmetro 
determinante para a produção da comunicação organizacional. As 
organizações saudáveis, que consideram a qualidade de vida do 
trabalhador e se preocupam de forma responsável com as consequências 
de sua comunicação certamente são as mais criativas, produtivas e 
admiradas por seus públicos (KUNSCH, 2010, p. 57). 
 

A instituição se preocupa com a saúde, qualidade de vida e bem-estar de seus 

colaboradores. Na comunicação das ações de gestão de pessoas, o HCPA adota três 

linhas diferentes: Para Evoluir – aborda a trajetória do funcionário dentro da instituição. 

Para Valorizar – informações sobre os benefícios oferecidos aos funcionários. Para 

Qualificar – ações de capacitação e qualificação para profissionais e estudantes. Nesse 

sentido, “a comunicação organizacional deve ser entendida de forma ampla e abrangente, 

vendo-se como se processa a comunicação dentro das organizações e toda sua 
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ambientação social, política e econômica” (KUNSCH, 2010, p. 42). Dessa forma, entende-

se que a comunicação é parte da construção de sentidos dos sujeitos em um âmbito 

complexo que são as organizações. Conforme Chiavenato (1992, p. 121), “a comunicação 

é uma prioridade estratégica para a empresa. Nas organizações mais bem-sucedidas do 

mundo, a comunicação recebe a máxima prioridade”. Assim, associar o processo 

comunicacional às técnicas de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, proporciona a 

integração do público interno, visando aos objetivos da organização. 

Cada vez mais a realidade demonstra que é preciso compreender que os aspectos 

relacionais são elementos essenciais no dia a dia das organizações. Kunsch (2010, p. 54) 

afirma que é necessário “ultrapassarmos a visão meramente mecanicista ou a dimensão 

instrumental da comunicação para uma visão humanista, com aportes conceituais das 

perspectivas interpretativa e crítica”. Dessa maneira, compreende-se que é possível 

construir um processo comunicacional dialógico e relacional com os públicos, 

desenvolvendo não somente a comunicação tradicional, mas também ponderando a 

subjetividade e os contextos que permeiam os relacionamentos. 

Considerando que, segundo a última Pesquisa de Clima, 72,4% dos funcionários 

estão satisfeitos com a instituição e analisando a informação de que 48% possuem mais 

de 10 anos de tempo de serviço no hospital, avalia-se que as iniciativas voltadas para os 

colaboradores têm obtido resultado positivo. 

Entende-se que o trabalho integrado entre a gestão de pessoas e a comunicação 

organizacional colabora com a conquista e manutenção destes índices. Conforme a 

hierarquia das necessidades humanas de Maslow, relatadas por Chiavenato (1992), pode-

se relacionar o momento atual dos funcionários homenageados na Distinção aos 

elementos propostos pelo autor, sendo eles a estima (orgulho e reconhecimento); as 
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necessidades sociais (amizade dos colegas); e a segurança (estabilidade no emprego). 

Portanto, a retenção de talentos passa pela consolidação do sentimento de orgulho 

institucional e pelo comprometimento do colaborador com os princípios do hospital. 

Com o objetivo de reconhecer e homenagear os funcionários pelo tempo de trabalho 

na instituição, há 10 anos, o HCPA instituiu a Distinção por Tempo de Serviço, pela 

Decisão 005/2006, conforme documento apresentado na figura 2. 

Figura 2 – Ato de criação da Distinção por Tempo de Serviço 

 
Fonte: HCPA 
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Como é possível verificar no documento, em 2006 os tempos de serviço estipulados 

para a homenagem foram de 25, 30 e 35 anos de trabalho ininterrupto. Inaugurado em 19 

de julho de 1971, a instituição passou a ter funcionários com 40 anos de casa a partir de 

2011, quando a Distinção passou a ser dedicada também a estes colaboradores. 

Em 2015, ocorreu um aumento significativo de homenageados com 25 anos de 

serviço, e este será o ano utilizado como referência para o detalhamento da Distinção por 

Tempo de Serviço.  

A Distinção é planejada e organizada pela Coordenadoria de Comunicação, que tem 

a missão criar estratégias inovadoras que motivem o envolvimento dos homenageados e 

de toda a sua comunidade interna. De acordo com Chiavenato (2007, p. 107), 

 
A motivação constitui um importante campo do conhecimento da natureza 
humana e da explicação do comportamento humano. Para compreender-se 
o comportamento das pessoas torna-se necessário conhecer sua 
motivação. 
 

O autor explica que tanto fatores externos quanto internos podem influenciar na 

motivação de um indivíduo. Nas etapas do ciclo motivacional, estão no centro as 

necessidades, desejos, tensões e desconfortos, e, nas extremidades, os estímulos internos 

e externos (CHIAVENATO, 2007). Dessa forma, compreendemos que as ações 

desenvolvidas com a intenção de reconhecer e valorizar os funcionários, são fatores 

externos (da organização) que motivam o trabalhador, quando toca na dimensão das 

necessidades humanas, segundo a hierarquia das necessidades de Maslow. 

As 10 edições realizadas até aqui garantem à Distinção por Tempo de Serviço 

tradição e credibilidade. As ações possibilitam que esta seja sempre uma homenagem 

atrativa e diferenciada. A seguir serão relatados os passos para o desenvolvimento da 

Distinção. 
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Planejamento da Distinção por Tempo de Serviço 

O início do processo da Distinção por Tempo de Serviço dá-se com o fornecimento, 

pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas, da lista com os nomes e da ficha de registro 

dos funcionários que, naquele ano, completam 25, 30, 35 e 40 anos de trabalho 

ininterrupto no HCPA. Com esta lista, é montado o cadastro do homenageado, com nome, 

e-mail e telefone, para posteriores contatos.  

A partir destas informações, inicia-se o planejamento do evento, com a realização 

de uma reunião de briefing para organização da homenagem. Em 2015, entre a equipe foi 

definido pela primeira vez um tema, que serviu de fio condutor para o desenvolvimento dos 

materiais de divulgação, gráficos e roteiro do evento.  

Como os funcionários estavam completando 25, 30, 35 e 40 anos de tempo de 

serviço, a ideia foi valorizar a dedicação dessas pessoas, mostrando a elas o quanto são 

importantes para a instituição. Para isso, foi feita uma busca sobre os principais 

acontecimentos, no Brasil e no mundo, nos anos de 1990, 1985, 1980 e 1975, com o 

objetivo de relacioná-los ao ano de ingresso dessas pessoas no HCPA. Dessa forma, o 

hospital reforçou a ideia de que, para a empresa, estes funcionários são tão importantes 

quanto cada um desses acontecimentos foi para a história. Foram definidos: a queda do 

muro de Berlim (1990); o fim da ditadura militar no Brasil (1985); a visita do papa João 

Paulo II ao Brasil (1980); e o fim da guerra do Vietnã (1975).  

Em seguida, começou a coleta das fotos das fichas de registro dos homenageados. 

Algumas fichas, eventualmente, podem estar sem as fotos, e nestes casos são realizados 

novos registros no momento atual, assim como é dada a possibilidade de substituição das 

imagens para os homenageados que desejarem. Essa é uma das formas de reconhecer o 

funcionário, pois remete ao início da sua carreira no hospital, incentivando o resgate da 
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memória e a conexão entre passado e presente. Conforme Nassar (2016, p. 92) é 

necessário ter nas organizações uma perspectiva “que entende o ser humano como 

elemento fundamental na produção e na recepção de narrativas, no ambiente de trabalho”. 

Dessa forma, o autor relata que é possível ser uma organização polifônica, colocando o 

funcionário como protagonista de sua história. 

 
Identidade visual 

A equipe de design foi responsável por tornar tangível, através de um sistema de 

identidade, os atributos definidos para o evento. Entende-se por identidade os elementos 

formais que representam um nome, ideia, produto ou instituição visualmente, tornando-os 

singular. Esse conjunto de elementos é composto pelo símbolo (sinal ou ícone), pelo 

logotipo (grafia personalizada do nome), cores, tipografia e grafismos, entre outros 

elementos visuais. 

A importância da identidade para um evento, além do reconhecimento criado, é a 

lembrança que fica guardada pelos participantes. De acordo com Wheller (2008, p.10), 

“uma simples forma pode engatilhar lembrança e despertar emoções”. Quando se pensa 

na identidade de uma atividade institucional, os conceitos que permeiam a marca do HCPA 

também devem ser considerados, para que a imagem da instituição não tenha seus 

elementos distorcidos. Trata-se de uma instituição confiável, atualizada e humana. 

Conforme Wheller (2008, p. 48), “cada contato com o consumidor é uma oportunidade para 

realçar uma conexão emocional”. Nesse sentido, trazendo para o contexto de hospital 

público e universitário, uma experiência positiva com os públicos irá reforçar a marca do 

HCPA. 
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Para que os funcionários se sentissem homenageados e valorizados, a identidade 

visual foi criada com elementos gráficos que lembram uma medalha de condecoração. O 

conceito das peças gráficas equilibra descontração e seriedade, por se tratar de um evento 

de celebração entre o público interno, mas considerando a imagem institucional do HCPA. 

Na relação temporal, também apoiou-se em dois pilares distintos – um mais histórico, 

alusivo à trajetória do funcionário, e outro mais moderno, representando o momento atual 

do Hospital de Clínicas. O caráter histórico foi representado pelas imagens antigas 

utilizadas na programação visual dos e-mails e na projeção realizada durante o evento. O 

convite também remeteu aos antigos tickets de entrada de espetáculos. Em contraste, 

foram utilizadas tipografia e diagramação modernas, com elementos geométricos que 

lembram confetes, refletindo o momento atual de comemoração. 

As cores utilizadas nas peças gráficas foram os tons metálicos que também 

reforçam a ideia de valor. No evento, cada cor representa uma diferente etapa na trajetória 

do funcionário no hospital. Os funcionários que completam 25 anos de casa recebem o 

botom cobre, nos 30 anos o prata, nos 35 o dourado e nos 40 anos o dourado envelhecido. 

Esse material é o símbolo oficial da Distinção. 

Segundo Wheller (2008, p.118) “a cor é usada para evocar emoção, expressar 

personalidade e estimular associações”. Dessa maneira, os convites, crachás, cartões que 

identificaram os assentos reservados aos homenageados e certificados foram elaborados 

na cor correspondente aos anos de casa, gerando uma imediata identificação. Já os 

materiais gerais, como cartazes de divulgação e o fundo de palco, foram projetados com 

esse mix de cores, em alusão aos diferentes estágios dos funcionários dentro da 

instituição. A coesão das cores no projeto foi utilizada para unificar a identidade do evento.  
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Convites e logística 

Em 2015, devido à dimensão do evento, a celebração foi realizada no Salão de Atos 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Por ser um ambiente externo ao 

hospital, a logística foi cuidadosamente planejada, para garantir a participação de todos os 

homenageados. 

Acompanhando o convite impresso, os funcionários receberam uma carta com a 

orientação de que deveriam se credenciar com antecedência para o evento, retirando o 

crachá de identificação por ano de serviço e informando se gostariam de utilizar o 

transporte oferecido pelo hospital para deslocamento até o Salão de Atos. Neste 

documento também estavam expostos detalhes sobre horários e atividades no dia do 

evento.  

Para acomodar os 300 homenageados foi destinada uma área específica no Salão 

de Atos, dividida por tempo de serviço, e as cadeiras foram marcadas com o nome de cada 

funcionário. O local comporta mais de mil pessoas, o que foi relacionado com a 

importância do evento, através da frase: “um espaço do tamanho do nosso orgulho!”. 

 

Totem interativo e apresentação de fundo de palco 

Uma das inovações dessa edição da Distinção por Tempo de Serviço foi o uso de 

totens interativos e de uma apresentação de fundo de palco temática, enriquecendo a 

experiência do público interno com canais de comunicação. Para Corrêa (2016, p. 60), a 

consolidação das tecnologias digitais de informação e comunicação está “centrada na 

melhoria, na aceleração e no alargamento dos modos de relacionamento e sociabilidade 

que praticamos”. Assim, promover inovações na maneira de comunicar e reconhecer os 
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funcionários por meio da comunicação digital caracteriza o aperfeiçoamento no 

relacionamento da organização com seus funcionários.  

O totem interativo possui tela sensível ao toque. Por ser um canal de acesso 

público, é recomendável o uso de interações/informações breves e pontuais. Por 

experiência com ações comunicacionais anteriores, percebeu-se um interesse maior do 

público quando o conteúdo das interações possui um enfoque mais lúdico ou 

comemorativo, o que tem estimulado a sociabilidade entre funcionários. Segundo Corrêa 

(2016, p. 61), para a comunicação digital não existem receitas prontas, “cada organização 

deve ser tratada como um caso específico, com sua própria cultura, seu comportamento, 

suas audiências/públicos, suas necessidades e competências de renovação e inovação”. 

Portanto, as ações nesses canais de comunicação foram planejadas e executadas de 

acordo com a cultura do público interno do HCPA, que é de interagir mais onde consegue 

se enxergar e compartilhar com outras pessoas, colegas, amigos e familiares que fazem 

parte dessa instituição. 

Na homenagem em questão foi desenvolvida uma interação organizada por 

categorias de homenageados (25, 30, 35 e 40 anos). O usuário, ao tocar nas categorias, 

tinha acesso a ícones com nomes completos de todos os homenageados, organizados por 

ordem alfabética. Como nas categorias iniciais o número de homenageados era muito 

grande, foram inseridos índices alfabéticos para facilitar a navegação, em rolagem vertical. 

Observou-se que funcionários frequentemente se organizavam em grupos para 

acessar o totem e relembrar junto aos colegas histórias de vida e fatos dentro do hospital. 

Essa plataforma possibilitou uma forma de engajamento social com um apelo mais 

emocional.  
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Na apresentação do telão as categorias de homenageados foram tematizadas com 

os acontecimentos históricos. Todos estes tópicos foram ilustrados com fotos históricas, 

sonorizadas com playlists de músicas correlatas, bem como da locução de um texto 

informativo. 

Considera-se que ações desse tipo têm operado em um movimento de 

humanização das relações entre funcionários, equipes e com a própria instituição, o que 

incide num sentimento da valorização. Segundo Kunsch (2010, p. 41), na comunicação 

organizacional deve-se agir numa “perspectiva mais ampla, com foco na valorização da 

subjetividade, da interpessoalidade, da interação, sempre em função de uma maior 

qualidade de vida no trabalho”. 

 

Divulgação 

Com estas iniciativas, foi sendo criada uma mobilização do público interno em torno 

da homenagem. Tradicionalmente, a Distinção por Tempo de Serviço é divulgada nos 

principais canais de comunicação do hospital: e-mail, intranet e murais. Foram enviados 

cinco e-mails marketing: um focado em cada grupo (25, 30, 35 e 40 anos), fazendo a 

relação com os acontecimentos do Brasil e do mundo; e um convite geral à comunidade 

interna do hospital. 

Na intranet, a primeira notícia a ser publicada trazia a lista de homenageados. Essa 

lista é extremamente valorizada pela comunidade interna.  Isso porque, de um lado, os 

funcionários em geral podem conferir os nomes dos colegas que receberão a distinção e 

se programar para prestigiá-los no evento. De outro, os homenageados sentem-se 

valorizados porque a empresa está destacando o nome deles, entre seus mais de 6 mil 

colaboradores. A divulgação através de cartazes, e-mail marketing e na intranet, com a 
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publicação da lista de distinguidos, proporciona a interação com os colegas que são 

homenageados. Neste clima de reconhecimento e integração são introduzidas as ações 

específicas para o evento de Distinção por Tempo de Serviço. 

 

Execução do evento 

A equipe que trabalhou na execução do evento foi composta por funcionários do 

hospital, o que, mais uma vez, demonstra o engajamento e a motivação em torno da 

Distinção por Tempo de Serviço. A montagem e execução do evento foi liderada pela 

Coordenadoria de Comunicação, com apoio de áreas como Gestão de Pessoas, Gráfica, 

Segurança, Identificação, Transporte, Tecnologia da Informação e Compras. 

Com ações anteriores de agendamento do transporte, os ônibus para deslocamento 

do hospital à Ufrgs foram divididos por tempo de serviço. Quando entravam nos ônibus, 

eram recepcionados por um colega da Comunicação que informava todos os detalhes 

sobre a cerimônia. Assim, os grupos chegavam juntos, faziam a foto oficial e eram 

conduzidos até seus lugares na plateia. 

Participaram da cerimônia o presidente do hospital, a vice-presidente Médica, a 

vice-presidente Administrativa, a coordenadora do Grupo de Enfermagem, o coordenador 

do Grupo de Pesquisa e Pós-graduação e a coordenadora de Gestão de Pessoas. A 

plateia estava praticamente lotada, com colegas e familiares que levavam presentes, 

flores, cartazes e homenagens das mais variadas.  
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Público do evento 

 
Componentes da mesa 

 

Abaixo trecho do discurso de abertura do presidente:  

“É uma alegria muito grande estar aqui neste dia, neste momento, onde os principais 

artistas são os nossos homenageados, esta é uma situação que por si só demonstra o 

cuidado que a instituição tem com seus funcionários. Quero agradecer a nossa equipe de 

Comunicação. Como vocês estão vendo, não estamos na nossa casa, por motivos óbvios, 

e acho que isso vai acontecer cada vez mais, porque fica cada vez mais difícil juntar todo 
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mundo no auditório. Vocês, nós, representamos o que a instituição tem de melhor, o resto 

é secundário. É o nosso afazer, a nossa persistência, a nossa consistência, nada disso 

desprovido de discussões, de embates, de conversas, de coisas que fazem o hospital ficar 

mais forte, mas é exatamente essa persistência que a gente vê quando um grupo tão 

grande chega a 25, 30, 35, 40 anos de instituição.”  

No roteiro da cerimônia, a introdução de cada ano foi realizada por texto e imagem 

de acontecimentos mundiais da época em que os funcionários ingressaram no hospital. Os 

funcionários foram chamados ao palco por tempo de serviço, em ordem alfabética e em 

grupos de quatro pessoas. A exceção foi para os funcionários com 40 anos de serviço, 

que, em menor número, foram anunciados em duplas. Na tela principal do Salão de Atos, a 

imagem com fotos dos homenageados acompanhava a entrega do botom e do certificado 

da Distinção por Tempo de Serviço. 

Durante o evento, o presidente do hospital teve a iniciativa de convidar um 

representante de cada grupo de funcionários por tempo de serviço para que falasse em 

nome dos colegas. Surgiram naquele momento os representantes de cada grupo. A 

emoção é o resultado destas ações. Seguem abaixo partes destes discursos. 

 

Maria Conceição de Oliveira Souza – 25 anos de trabalho – Assistente administrativa 

da Coordenadoria Jurídica 

“Eu quero deixar registrado o meu imenso carinho por esse hospital, que me ajudou 

a crescer como pessoa, materialmente e emocionalmente. Aprendi a conviver com 

pessoas. O Hospital de Clínicas me proporcionou tudo aquilo que uma pessoa quando 

chega ao ‘5.0’, como eu, almeja. A dignidade de poder ter as tuas coisas materiais e os 

teus amigos, os teus colegas. 
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No Hospital de Clínicas, quando nós entramos pela manhã, nós vemos aquele amor 

que um tem pelo outro. Aquele cumprimento, aquele ‘olá’, aquele abraço. Isso vale tudo. E 

é por isso que eu estou aqui, porque eu não poderia deixar passar os meus 25 anos sem 

agradecer à Administração, que tanto respeita o meu trabalho.” 

 

João Roberto Menezes – 30 anos de trabalho – Técnico de segurança do trabalho do 

Serviço de Medicina Ocupacional 

“Eu acho que esse é o sentimento de todos nós, trabalhadores do Hospital de 

Clínicas, nós amamos o Hospital de Clínicas e queremos que ele sempre seja o melhor de 

todos e assim está sendo. Sempre é o melhor de todos! Principalmente pra mim, que fui 

uma pessoa que viajou esse estado conhecendo todos os hospitais e digo pra vocês: não 

existe hospital melhor que o Hospital de Clínicas. E nós, com 25 anos, com 30, com 35 e 

40, é inegável que o que a gente adquiriu, o que a gente cresceu, com o que a gente criou 

os nossos filhos, como nós pagamos a faculdade dos nossos filhos, foi em cima de uma 

base sólida. E essa base sólida se chama Hospital de Clínicas de Porto Alegre.” 

 

Marta Georgina Oliveira de Goes – 35 anos de trabalho – Enfermeira da 

Hemodinâmica 

“Eu gostaria de agradecer profundamente à instituição que me aceitou há 30 anos. 

Quero falar da honra, do orgulho e da paixão que é ser uma enfermeira do Hospital de 

Clínicas e que eu tenho prazer de compartilhar com todos os colegas, os enfermeiros, os 

técnicos, todos que trabalham nessa Instituição, que faz parte da minha vida e que tem 

feito parte de todos os momentos importantes da minha vida.” 
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Ilson Enk – 40 anos de trabalho – Médico do Serviço de Neonatologia 

“Eu queria inicialmente agradecer à Administração Central por essa iniciativa que se 

repete a cada ano. E lembro que há questão de três meses eu encontrava a Beatriz Vailati 

e perguntava: ‘não vai ter a homenagem esse ano? e ela me tranquilizava: vai ter sim!’ 

Eu acho que essa iniciativa, a Distinção por Tempo de Serviço, repetida todos os 

anos, reflete o que é o clima do Hospital de Clínicas, o que é o relacionamento do 

colaborador com a Administração Central, este realmente é um lugar muito bom de 

trabalhar, é um empregador muito sério. E a gente acaba, através das horas que a gente 

passa dentro do Hospital de Clínicas, construindo muitas amizades. Na verdade é quase 

uma família. E cada um de nós, ao longo de décadas, construiu a sua própria história e, 

certamente, uma história bonita.”  

 

Luiz Antonio Cavalca – 40 anos de trabalho – Médico do Serviço de Oftalmologia 

“Estou muito contente de receber essa homenagem aqui nesse Salão de Atos, no 

qual recebi o meu diploma de médico há 43 anos. Nesses 40 anos, eu fui testemunha no 

Hospital de Clínicas de uma revolução tecnológica enorme. Imaginem vocês que hoje se 

faz tomografia de retina. Mas de que vale a tecnologia se não tem aqueles que conseguem 

usá-la de modo adequado? É por isso que quem está de parabéns hoje somos nós todos, 

funcionários do Hospital de Clínicas. Muito obrigado pela homenagem!” 

 

Os depoimentos reforçam que as pessoas são impactadas e sentem-se valorizadas 

pela instituição. Percebe-se a satisfação e a gratidão em fazer parte do HCPA, bem como 

a expectativa dos funcionários que completarão o tempo de empresa no ano seguinte. 

Segundo Nassar (2016, p.78), quando o indivíduo é convidado a relatar suas memórias, “o 
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que foi abafado renasce, circula e é mediatizado. Nessa nova condição, a memória e suas 

narrativas influenciam o tempo presente, incluem-se, fazem parte e transformam as 

histórias de instituições, de empresas e da sociedade”.  

 

Cobertura do evento 

Antes de 2015, a cobertura jornalística e fotográfica da Distinção por Tempo de 

Serviço era publicada na intranet, na revista institucional Espaço Aberto e na página do 

hospital no Facebook (em um álbum de fotos). Tanto no primeiro como no segundo canal, 

o enfoque era o evento em si e as fotos dos quatro grupos de pessoas – que completaram 

25, 30, 35 ou 40 anos de serviço. Em 2015, a cobertura novamente foi publicada na 

Espaço Aberto e na intranet.  

No entanto, uma inovação aconteceu. Pela primeira vez, foram postadas fotos no 

Facebook em tempo real, enquanto o evento acontecia. A ideia era aproximar os mais de 

28 mil fãs da página do HCPA da cerimônia que estava acontecendo naquele momento. 

Desta forma, além da plateia que estava presente no Salão de Atos da Ufrgs, onde o 

evento aconteceu, tinha-se também uma “plateia virtual” acompanhando, em tempo real, a 

cerimônia de distinção. A cada vez que um dos grupos de homenageados era chamado ao 

palco, uma foto do grupo inteiro era postada na página do Facebook.  

As redes sociais digitais consolidaram-se como espaço de interatividade, 

distribuição de informações com amplo alcance de público e cada vez mais figuram como 

ferramenta de comunicação empresarial também na esfera pública. A vantagem que elas 

oferecem é a comunicação direta e a interação com a sociedade, ou seja, os cidadãos 

podem ter acesso a informações relevantes, mas também podem se manifestar em relação 

aos conteúdos postados através de comentários, curtidas, compartilhamentos e cliques.  



 

22 

 

Ao mesmo tempo, o público interno também precisa ser valorizado nos canais de 

comunicação externa. De acordo com Silva (2011, p. 92), 

 
a comunicação externa deve ser vivenciada, ‘vendida’, primeiramente para 
o público interno, desenvolvendo assim um clima de compromisso com os 
colaboradores, que serão os primeiros a divulgarem de forma positiva as 
intenções da organização. 

 

No caso do Hospital de Clínicas, um dos objetivos de sua página no Facebook é dar 

visibilidade às ações de valorização das pessoas. Por meio da fan page, constrói-se uma 

imagem, uma marca. Por isso, quando o HCPA organiza um evento da magnitude da 

Distinção por Tempo de Serviço e o divulga no Facebook, a intenção é passar a imagem 

de uma empresa preocupada com seus colaboradores, que valoriza seu comprometimento 

e que pode ser vista como um lugar onde as pessoas querem estar, querem permanecer. 

 

Atualmente, quando pensamos nos estudos na área de gestão e da 
comunicação, notamos que houve uma grande mudança de enfoque. Onde 
antes havia uma supervalorização aos processos e técnicas hoje notamos 
que a atenção voltou-se ao individuo, ao ser humano enquanto ponto chave 
no processo, não mais como apenas executor das técnicas, mas como 
agente dotado de capacidade inovadora e criativa. Quando pensamos em 
comunicação e cultura nas organizações, podemos dizer que as pessoas 
não são mais apenas um ponto em comum desses dois aspectos, mas sim 
o ponto de partida para a elaboração de estratégias e para o 
desenvolvimento de ações (SILVA, 2011, p. 76). 
 

As postagens na página do hospital no Facebook tiveram um grande número de 

curtidas, compartilhamentos e comentários. Conforme poderá ser conferido mais à frente, 

no item “resultados”, a taxa de envolvimento nestes posts foi muito superior à média das 

demais postagens da fan page. Considerando como aspecto principal as pessoas, e 

analisando sob a ótica dos homenageados, verificar a repercussão desses posts no 

Facebook – curtidas, comentários, compartilhamentos – é quase como ver uma pessoa 

aplaudindo pessoalmente no Salão de Atos. De acordo com Recuero (2014, p. 119): 
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O botão ‘curtir’ parece ser percebido como uma forma de tomar parte na 
conversação sem precisar elaborar uma resposta. Toma-se parte, torna-se 
visível a participação [...]. É uma forma de participar da conversação 
sinalizando que a mensagem foi recebida. 

 

Se em um anfiteatro tem-se a limitação de espaço (quantidade de lugares) e de 

tempo (nem todos os convidados têm como comparecer pessoalmente), nas redes sociais 

essas barreiras se diluem. Ou seja, amplia-se o público que está assistindo. E a Distinção 

é um momento na qual os homenageados querem ser vistos, querem ser aplaudidos, 

querem mostrar que estão sendo valorizados pela empresa na qual eles prestaram anos 

de trabalho.  

Nos dias posteriores ao evento, a Distinção por Tempo de Serviço continua sendo o 

assunto nos corredores e salas do hospital. Os funcionários seguem sendo homenageados 

e cumprimentados pelos colegas. Este é também o momento de agradecer todas as 

equipes envolvidas com o evento.  

 

Resultados 

Os resultados alcançados com as inovações e continuidade da Distinção ao longo 

de 10 anos são principalmente o orgulho de pertencimento e a gratidão relatada e 

demonstrada pelos homenageados.  

O quadro 1 mostra o número de funcionários que receberam a Distinção por Tempo 

de Serviço a partir de 2010. Através dele é possível demonstrar quando iniciou a 

homenagem aos funcionários com 40 anos de casa e o aumento das pessoas com 25 

anos de serviço ou mais. 
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Quadro 1 – Número de homenageados por ano 

 

Ano  

Tempo de Serviço 

25 anos 30 anos 35 anos 40 anos 

2010 57 50 15 0 

2011 78 46 20 3 

2012 103 33 24 10 

2013 61 45 26 1 

2014 49 37 47 6 

2015 207 48 32 10 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Como se pode ver, no ano de 2015 houve o maior número de funcionários 

homenageados com 25 anos de empresa. Os dados quantitativos indicam que há retenção 

de talentos na instituição, o que demonstra percepções de continuidade, crescimento e 

inovação das estratégias de valorização da organização.  

A repercussão das fotos postadas no Facebook em tempo real também é um dos 

resultados positivos. Para se ter uma ideia, a rede social oferece uma ferramenta de 

análise chamada taxa de envolvimento. Ela mede o número de usuários engajados 

(usuários que comentaram, curtiram ou compartilharam o post) dividido pelo alcance total 

(número de usuários que de fato viu o post). As postagens na página do HCPA no 

Facebook têm alcançado uma média de 6,5% de taxa de envolvimento. Já as fotos da 

Distinção por Tempo de Serviço, publicadas em tempo real, tiveram uma média de 13,5% 

de taxa de envolvimento. 

Sabe-se que a excelência e o sucesso da instituição estão diretamente relacionados 

à dedicação das pessoas que trabalham. Diante do resultado destas ações, percebe-se 
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que o esforço, devidamente reconhecido e valorizado, transforma-se em orgulho e 

motivação para trabalhar e desempenhar cada vez melhor seu papel.     
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Conclusão 

As práticas de reconhecimento e valorização dos funcionários do HCPA através do 

evento Distinção por Tempo de Serviço demonstram a importância das pessoas para a 

instituição. Manter uma homenagem ao longo de 10 anos e ter o projeto de mantê-la nos 

próximos contribui para a motivação e a permanência das pessoas, para receberem o 

reconhecimento merecido pela dedicação empenhada por tantos anos em uma única 

empresa. 

O fato de ter havido, em 2015, uma temática para conduzir o evento que concede a 

homenagem, bem como a inovação das ações realizadas através dos canais de 

comunicação digitais, geram a expectativa de continuidade de ações deste tipo no próximo 

ano, o que desafia os profissionais responsáveis a encontrarem novas formas de engajar e 

motivar os funcionários à participação deste reconhecimento. 

Percebe-se que a relação entre comunicação e desenvolvimento de pessoas 

influencia nas questões de relacionamento nas organizações, pois aciona aspectos ligados 

à interação, comportamento e motivação. 

De acordo com as teorias utilizadas para embasar o case, percebe-se que as 

organizações precisam manter-se próximas aos funcionários, promovendo o 

relacionamento confiável e humanizado, desenvolvendo, assim, qualidade de vida, 

satisfação e orgulho de pertencer à instituição. Esses sentimentos promovem o bem-estar 

organizacional e um ambiente harmônico. 

Dessa forma, compreende-se que o HCPA está desenvolvendo e inovando nas 

formas de gerenciar sua complexa realidade, garantindo bons resultados e indo além de 

sua missão de prestar assistência de excelência, gerar conhecimento, formar e agregar 

pessoas de alta qualificação. 
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