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Introdução
O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), e tem como objetivo principal chamar
a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram
considerados, por muitos, inesgotáveis. A 16 anos a Unimed Sorocaba comemora esse dia através da Semana do Meio Ambiente, proporcionando aos colaboradores e
cooperados conhecimento sobre as demandas ambientais e os impactos causados a natureza através da intervenção humana. É um evento de extrema importância,
pois neste momento, trazemos os participantes á vivenciar de forma lúdica as problemáticas e soluções que cada um pode ter para que tenhamos um Meio Ambiente
ecologicamente equilibrado, mantendo o tripé da Sustentabilidade Ambiental.

Métodos
Entre os dias 1º e 5 de junho, a Unimed Sorocaba realizou a XVII Semana do Meio Ambiente, com o tema, "Os impactos positivos e negativos da pandemia do
coronavírus ao Meio Ambiente". Esta edição foi realizada e transmitida por meio de plataformas digitais, devido à pandemia e às ações mantidas pela instituição a fim
de evitar a aglomeração de pessoas.
Ainda dentro das comemorações da Semana do Meio Ambiente, os colaboradores puderam participar de um quiz por meio da intranet. Ao todo, 466 pessoas
enviaram suas respostas às dez questões. Quem acertou todas pôde participar do sorteio de um vale-compras no valor de R$ 300,00. Além disso, foram sorteadas
200 máscaras (fabricadas com tecido ecológico, proveniente da reciclagem de garrafas PET) entre todos os colaboradores que responderam ao quiz.
Também foi promovido um show de talentos, com vídeos daqueles que quisessem mostrar suas habilidades. Todos os filmes foram publicados no Grupo de
Colaboradores no Facebook. Foram recebidos 922 votos, e o vídeo mais votado recebeu um vale-compras no valor de R$ 500,00.

Resultados
Nos anos anteriores, o evento foi realizado de forma presencial e interativa, porém com horários pré-estabelecidos para a realização das atividades, dificultou,
de certa forma a participação dos colaboradores assistenciais, que possuem uma rotina intensa de atendimento ao paciente. Entretanto, mantínhamos um índice de
participação muito bom.
No ano de 2020, devido a pandemia do COVID 19, que motivou a população a manter isolamento social, para mantermos a tradição da realização do evento,
assim como em anos anteriores, tivemos que pensar em algo diferenciado e dinâmico para que envolvesse e mantivesse o interesse dos colaboradores, mesmo
porque estávamos com pessoas trabalhando em sistema Home Office e até mesmo com contratos suspensos. Desta forma, a solução foi realizar um evento 100%
online, onde o colaborador poderia participar em qualquer horário e local, inclusive pelo próprio aparelho celular.
Lançamos então, a XVI Semana do Meio Ambiente da Unimed Sorocaba, com o tema Os impactos positivos e negativos da pandemia do coronavírus ao Meio
Ambiente“.
Neste evento, obtivemos maior índice de colaboradores envolvidos, totalizando 922 na votação do show de talentos e 466 QUIZ preenchidos, de um total de 2153
colaboradores, representando 64,47% de adesão ao evento.
Abaixo, temos um gráfico comparando os resultados dos anos 2018, 2019 e 2020.
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Gráfico 1: Resultados da Semana da Meio Ambiente

Conclusões
A pandemia do COVID 19, nos trouxe muito aprendizados, dentre eles podemos citar que as dificuldades são apenas um impulso para nossos desenvolvimento e
crescimento, pois sempre devemos buscar melhorar continuamente em todos os momentos de nossas vidas.
A melhoria contínua não deve ser atrelada apenas a um sistema de gestão de qualidade, mas também em todos os processos e atividades de uma organização,
pois mesmo com as restrições relacionadas as aglomerações e contatos físicos, nossos colaboradores se motivaram e se empenharam em participar do evento
mostrando em seus talentos através de vídeos e preenchendo o QUIZ com perguntas inerentes ao Sistema de Gestão Ambiental da Unimed Sorocaba.
O desafio do “novo” é sempre um ponto que tira as pessoas da denominada “zona de conforto”, motivando-as á busca por resultados positivos e melhorias antes
jamais pensadas.
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