
RH EXPERIENCE 





5°Workshop de Intercâmbio









• Quatro encontros:

• 26 e 27 de março

• CONSTRUÇÃO DE JORNADAS + COCRIAÇÃO

• 05 e 06 de junho

• CONSTRUÇÃO DAS  JORNADAS DOS CONTRATANTES + MAPA DA EMPATIA

• PROPOSTA DE VALOR + INOVAÇÃO EM TRÊS HORIZONTES

• 31 de julho e 01 de agosto

• PERSONAS + JORNADA IDEAL

• 18 e 19 de novembro

• APRESENTAÇÃO DO RH EXPERIENCE

• DEFINIÇÕES DOS TRABALHOS DO GRUPO PARA 2020

• INDICADORES DO NÍVEL DE MATURIDADE















• A mesma metodologia utilizada no grupo de Excelência da Jornada do Cliente

• 4 momentos para entender:

- promotores e detratores do serviço

- pontos de valor e de atrito na interação do profissional de RH com a Unimed

- o que é valor para o profissional de RH

- como melhorar a experiência B2B com a Unimed

• Para os clientes: serem ouvidos, trocar ideias, debater cocriar

• Participação de um ou dois representantes da singular em cada mesa junto com os

clientes para ouvir e ajudar na condução

• Para as equipes: ouvir, observar, entender e anotar



• Um diagnóstico para cada SINGULAR

• Um diagnóstico dos pontos em comum das SINGULARES

• Análises das quatro atividades que foram utilizadas

• Recomedações

• Próximos passos



• Estreitar o relacionamento com os profissionais de RH 

• Os profissionais sentiram-se ouvidos e engajados com a marca.

• Os profissionais consideraram o evento uma inovação, visto que em todas as 

cidades realizadas nenhum outro fornecedor de RH havia feito algo neste 

formato e com este objetivo

• Equipes da Unimed que não estavam habituadas ao contato direto com o 

cliente tiveram a oportunidade de ouvir as dores e o que abala o 

relacionamento e puderam enxergar como a atuação da sua área impacta na 

experiência do cliente
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PROMOTORES = Valor percebido
DETRATORES = Dores
ALERTA = Para analisar e refletir

PROMOTORES

→ Medicina Preventiva e ações de medicina 

preventiva

→ Atendimento das equipe de relacionamento 

(venda, pós venda e relacionamento de gestão 

do plano)

→ Estrutura (hospital, laboratório, rede 

credenciada)

→ Credibilidade e confiança

→ Eventos de relacionamento

→ Médicos

→ Marca Unimed é valorizada pelos funcionários 

das empresas contratantes
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ALERTA

→ Disponibilidade de agenda na Medicina 

Preventiva e de outros profissionais da área 

da saúde que complementem o portfolio das 

ações da medicina preventiva

→ Rede de atendimento fora das regiões de 

atuação das singulares onde o workshop foi 

realizado

→ Sentimento que algumas singulares deixam 

nos profissionais de RH como “soberba” , 

“petulância”, “inflexibilidade”, “imposição”, 

“falta de transparência”

PROMOTORES = Valor percebido
DETRATORES = Dores
ALERTA = Para analisar e refletir
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DETRATORES

→ Interface do sistema

→ Burocracia nas movimentações e nas 

documentações

→ Demora na cobrança de coparticipações, o que 

agrava quando trata-se de intercâmbio

→ Divergência de informações entre os canais de 

atendimento ao cliente (equipe de relacionamento x 

call center x outros setores)

→ Momento do reajuste (percentual e não 

entendimento do percentual aplicado)

→ Relatório de sinistralidade pelos aspectos:

→ complexidade,

→ falta de transparência

PROMOTORES = Valor percebido
DETRATORES = Dores
ALERTA = Para analisar e refletir
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AQUISIÇÃO DO 
PLANO DE SAÚDE

IMPLEMENTAÇÃO INICIAL
RECORRÊNCIA DE USO

GESTÃO DO FUNCIONÁRIO
RECORRÊNCIA DE USO 

GESTÃO DO CONTRATO

• Marca com boa reputação
• Rede Credenciada
• Custo x benefício

• Implementação com facilidade
• Adesão dos funcionários

• Processos rápidos e sem burocracia
• Integração de informações

• Resolução rápida dos problemas

• Entendimento da sinistralidade e 
do reajuste

• Acesso e transparência a informações
• Reajustes justos

PROFISSIONAL DE RH

GRAU DE IMPORTÂNCIA

INFORMEI DADOS 
PARA IMPLEMENTAÇÃO

RECEBI AS 
CARTERINHAS
Receber as carteirinhas
com erros e sem
organização para 
entrega

RECEBI EQUIPE 
DA UNIMED

RECEBI SUPORTE DA 
EQUIPE DE 
RELACIONAMENTO DA 
UNIMED

DISTRIBUI AS 
CARTERINHAS
Momento simbólico

INCLUI 
BENEFICIÁRIOS

RECEBI SUPORTE DA 
EQUIPE DE 
RELACIONAMENTO DA 
UNIMED

EXCLUI  
BENEFICIÁRIOS

RECEBI 
RECLAMAÇÕES DE 
ATENDIMENTO

RECEBI 
RELATÓRIO DE 
SINISTRALIDADE

NEGOCIO 
REAJUSTE

REPASSO 
INFORMACÃO 
DO REAJUSTE

ASSINEI O CONTRATO
Assinar o contrato
representa concretizar a
aquisição do plano de 
saúde. A aquisição de um 
benefício de valor para os
funcionários.

RECEBI 
INFORMAÇÕES DE 
COPARTICIPAÇÃO



DEPOIMENTOS 
PROMOTORES 

ASSINATURA DE 
CONTRATO

”Um sonho realizado 
para vários 

colaboradores. A 
Unimed é sinônimo 

de qualidade e 
competência”

RECEBI GERENTE DE RELACIONAMENTO 
PARA EXPLICAR A MUDANÇA DE PLANO 

PARA OS FUNCIONÁRIOS

“Todos os serviços foram explicados. As 
dúvidas dos funcionários foram 

esclarecidas. Todos ficaram felizes com a 
troca por ser uma operadora bem 

conceituada” 

RECEBI A VISITA DA 
GERENTE DE 

RELACIONAMENTO NA 
EMPRESA

“Cordialidade, clareza, 
domínio do assunto. 
Ótimo atendimento e 

suporte.”

REPASSAR AS 
DIFICULDADES PARA OS 

ANALISTAS

“As ocorrências podem ser 
repassadas de várias 

maneiras, celular, e-mail 
ou pessoalmente. O 
tempo de retorno de 

resposta sempre preciso e 
ligeiro.”



DEPOIMENTOS 
DETRATORES

REAJUSTE
“O período do reajuste é 
muito tenso. Fico muito 
preocupada se vamos 
conseguir arcar com o 
valor. E eu não posso 

deixar meus funcionários 
descobertos. ” 

REAJUSTE

“O Salário dos 
funcionários 

não acompanha 
o reajuste do 

plano de saúde”

COMUNICAR OS 
COLABORADORES DO 

REAJUSTE
“Por que quando o reajuste é 

elevado o colaborador não 
consegue continuar no plano e 
fica descoberto. Isso aumenta 

o absenteísmo”

TRABALHO RELATÓRIO DE 
SINISTRALIDADE

“Informações confusas. É difícil 
de fazer a gestão. Dificuldade de 
interpretação técnica por parte 

do RH”

FORMULÁRIO DE 
INCLUSÃO E DE 

EXCLUSÃO
“Processo burocrático e 

ultrapassado.”

PAGAMENTO DA PRIMEIRA 
CONSULTA

”É recorrente reclamações sobre 
profissionais que cobram a primeira 

consulta mesmo sendo da rede 
credenciada e não sentimos apoio ou 

tratativa da operqadora sobre a 
prática, causando bastante 
insatisfação com o plano. ”

LEVEI REAJUSTE 
PARA DIRETORIA

”Eles não entendem 
o reajuste”





“Sou gestora de gente, cultura e 
estratégia. Sou responsável em fazer o 
melhor para a empresa /colaborador. 
Penso e decido de forma estratégica. 

Assim penso: Como tornar o 
colaborador mais produtivo? Assim 

vem as necessidades, as dores a serem 
sanadas. Então o plano é para os 

colaboradores sentirem-se seguros, 
prevenir e claro preciso de um parceiro 
que pensa assim. E além disto que seja 

fácil, menos custoso e ágil”

“Minha maior dor é ser tratada 
como número, como uma 

receita e despesa. Quero ser 
tratada como o valor da 

parceria que é de 
segurança/prevenção a saúde 
aumentando a produtividade. 
Principalmente na renovação, 

me dói muito ser tratada como 
número”

ENTENDIMENTO DO QUE É VALOR
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O que é NECESSIDADE para o 
PROFISSIONAL DE RH

NECESSIDADE

Ser reconhecido pelo seu trabalho

Ser reconhecido como ser humano

Ser reconhecido como benevolente

Ser reconhecido como profissional estratégico

Ser promotor do desenvolvimento das pessoas

Ter conhecimento para transformar 

Ser reconhecido profissionalmente e financeiramente

Ser protagonista no resultado da empresa

Relacionar-se 

Ter mais tempo

Ter mais atenção

Segurança 
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O que é VALOR para o 
PROFISSIONAL de RH

VALOR 

Garantir que o funcionário esteja presente para desenvolver suas 

tarefas

Saúde como garantia de presença e produtividade do funcionário

Ter mais tempo para ser estratégico

Ter um atendimento que resolva seus problemas

Ter processos simplificados e menos burocráticos

Ter informações completas para analisar e tomar decisões

Conciliar vida profissional e pessoal

Ter pessoas comprometidas e interessadas em entregar resultado

Parceria com os fornecedores

Ações que facilitem a realização do seu trabalho

Ações que os ajudem a ser mais estratégico

Parceria entre as pessoas da empresa 

Satisfação do funcionário

Processos simples, ágeis, claros e flexíveis 

Contribuir para o desenvolvimento das pessoas 

Promover uma ambiente organizacional saudável 
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DORES do profissional de RH
DOR

O processo de reajuste é um momento muito tenso pois gera 

incerteza, insegurança e sentimento de que vão perder plano.

Querem migrar da burocracia para a estratégia

Não se sentem valorizados

Sentem-se inseguros por falta de informação

Excesso de Burocracias

RH não é visto como prioridade

Escassez de recursos financeiros e tecnológicos

Não ter pessoas comprometidas

Não entregar resultados

Processos lentos

Não entender as informações que são passadas

Perder prazos 

Prejuízos financeiros

Sentem que não tem tempo para realizar todas as atividades que 

precisam

Realizar trabalhos defasados

Não receber o serviço contratado



Traduzindo o que é VALOR 
para o professional de RH

“Quero ter mais 
visibilidade com a 

diretoria e com o dono 
da empresa”

“ Facilite a  
minha vida”

“Torne o momento do 
reajuste menos tenso. 
Suavize o processo. 

Preciso de informações 
claras e estratégias”

“ Preciso de 
informações 

claras para que 
eu consiga 
entender”

“Quero ser 
protagonista”

“Quero ser mais
estratégica.”

“O funcionário 
precisa estar  
presente na 

empresa no seu 
posto de trabalho 

produzindo” 

“ Não roube meu 
tempo com questões 

operacionais, 
burocráticas e 

defasadas”

“ Simplifique 
a minha vida”

“Trate-me como ser 
humano e não como 

número”

“ Quero 
contribuir 

para o 
resultado da 

empresa”

“Contribua para 
eu alcançar meus 

objetivos ”
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SOLUÇÕES

→ Sendo um grupo, na sua maioria voltado para aspectos 
operacionais, as ideias sugeridas buscam facilitar a realização 
das atividades diárias do profissional de RH.

→ Diversas ideias apresentadas estão ligadas a desburocratizar, 
modernizar e simplificar as atividades de gerenciamento do 
plano de saúde.

→ Surgiram ideias que visam ampliar a compreensão e o 
entendimentos da sinistralidade para que possam ter 
informações que possibilite uma melhor análise da situação e 
da gestão da saúde.

→ Ideais relacionadas a Medicina Preventiva também foram 
apresentadas como soluções de melhoria no relacionamento 
B2B.

→ Destaque para a ideia “B2B Connection” que traduz o que a 
grande parte dos grupos de todas as singulares apresentou: 
interface única de relacionamento operacional com a Unimed 
com todas as informações da empresa e do beneficiários.

→ B2B CONNECTION
Plataforma única com todo relacionamento Unimed x 
Empresa x beneficiário

O que a ferramenta
“COMO PODEMOS TER UMA 
MELHOR EXPERIÊNCIA B2B NA 
INTERAÇÃO COM A UNIMED ”
traz de aspectos a serem 
analisados
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NOMES

→ Os nomes dos grupos são a forma como os participantes pedem 
ajuda para resolver seus problemas e passam uma mensagem

→ Unimed Básico e Simples = “simplifique a minha vida”

→ SIRIMED = “resolva rápido as minhas questões”

→ AAP RH Fácil = “Tecnologia para facilitar”

→ #FACILITA = “Facilite a minha vida”

→ CONHECIMENTO PARA TRANSFORMAR = “Traga 
conhecimento para eu transformar a minha vida e a da 

organização”

→ Unimed cuidando de quem cuida de gente = “Cuidem de 
mim. Estou com dificuldade”

→ ENGAJADOS = “Estamos engajados com a Unimed”

→ B2B Conncetion = “Plataforma única e completa”

O que a ferramenta
“COMO PODEMOS TER UMA 
MELHOR EXPERIÊNCIA B2B NA 
INTERAÇÃO COM A UNIMED ”
traz de aspectos a serem 
analisados
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AQUISIÇÃO DO 
PLANO DE SAÚDE

IMPLEMENTAÇÃO INICIAL
RECORRÊNCIA DE USO

GESTÃO DO FUNCIONÁRIO
RECORRÊNCIA DE USO 

GESTÃO DO CONTRATO

• Marca com boa reputação
• Rede Credenciada
• Custo x benefício

• Implementação com facilidade
• Adesão dos funcionários

• Processos rápidos e sem burocracia
• Integração de informações

• Resolução rápida dos problemas

• Entendimento da sinistralidade e 
do reajuste

• Acesso e transparência a informações
• Reajustes justos

PROFISSIONAL DE RH

GRAU DE IMPORTÂNCIA

INFORMEI DADOS 
PARA IMPLEMENTAÇÃO

RECEBI AS 
CARTERINHAS
Receber as carteirinhas
com erros e sem
organização para 
entrega

RECEBI EQUIPE 
DA UNIMED

RECEBI SUPORTE DA 
EQUIPE DE 
RELACIONAMENTO DA 
UNIMED

DISTRIBUI AS 
CARTERINHAS
Momento simbólico

INCLUI 
BENEFICIÁRIOS

RECEBI SUPORTE DA 
EQUIPE DE 
RELACIONAMENTO DA 
UNIMED

EXCLUI  
BENEFICIÁRIOS

RECEBI 
RECLAMAÇÕES DE 
ATENDIMENTO

RECEBI 
RELATÓRIO DE 
SINISTRALIDADE

NEGOCIO 
REAJUSTE

REPASSO 
INFORMACÃO 
DO REAJUSTE

ASSINEI O CONTRATO
Assinar o contrato
representa concretizar a
aquisição do plano de 
saúde. A aquisição de um 
benefício de valor para os
funcionários.

RECEBI 
INFORMAÇÕES DE 
COPARTICIPAÇÃO



EXPERIÊNCIA + CICLO DE VIDA

HUMANO
OPORTUNIDADE DE NOVAS SOLUÇÕES

CONSUMIDOR

Camada mais abstrata da vida das pessoas. Ligada ao 
momento de vida, expectativas, necessidades, anseios
e dúvidas

Camada que diz respeito à relação do ser humano 
engajado a uma possível empresa ou marca que 
atende sua necessidade

Valores e aspectos motivacionais Necessidades e expectativas

CLIENTE USUÁRIO

Camada que diz respeito à relação direta do ser 
humano, cumprindo tarefas ao ter a sua necessidade
suprida que se relaciona diretamente com a marca ou 
empresa que oferece essa solução 

Camada que diz respeito à relação direta do ser 
humano, cumprindo tarefas ao ter a sua necessidade 
suprida que se relaciona diretamente com a marca ou 
empresa que oferece essa solução

Engajamento com a marca OPORTUNIDADES DE MELHORIAS Realização de tarefas



EXPERIÊNCIA JORNADA DO PROFISSIONAL DE RH + CICLO DE VIDA

HUMANO
OPORTUNIDADE DE NOVAS SOLUÇÕES

CONSUMIDOR

No compilado geral da jornada, a experiência na camada 
“humana” do profissional de RH é considerada ruim pelo 
momento tenso relacionado ao reajuste. Este momento 
gera estresse, angústia, dúvidas e incertezas .

No compilado geral da jornada, a experiência do 
profissional de RH na camada “consumidor” é considerada 
satisfatória em virtude da qualidade do atendimento 
recebido pela equipe de mercado, que ouve e se 
disponibiliza a resolver as necessidades e expectativas do 
cliente.

Valores e aspectos motivacionais Necessidades e expectativas

CLIENTE USUÁRIO

No compilado geral da jornada, a experiência do 
profissional de RH na camada “cliente” é considerada muito 
boa pela representatividade da marca e pelo atendimento 
recebido pela equipe de mercado. A marca e equipe de 
mercado são considerados como diferencial.

No compilado geral da jornada, a experiência do 
profissional de RH na realização das tarefas 
relacionadas a gestão do plano da saúde  é 
considerada ruim

Engajamento com a marca OPORTUNIDADES DE MELHORIAS Realização de tarefas
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INTERFACE OPERACIONAL

→ Interface operacional para a gestão do 
benefício do plano de saúde que 
contempla: inclusão, exclusão, 
informações de faturamento, 
encaminhamento e soluções de 
demandas.

O QUE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO

→ Plataforma
→ Único de login e acesso 
→ Gerenciar todas as demandas dos 

funcionários
→ Gerenciar todas as demandas de 

faturamento
→ Gerenciar todas as demandas de repasse 

de valores para os funcionários

NECESSIDADE 

→ Ter mais tempo
→ Segurança 

VALOR

→ Ter mais tempo para ser estratégico
→ Ter um atendimento que resolva seus 

problemas
→ Ter processos simplificados e menos 

burocráticos
→ Ações que facilitem a realização do seu 

trabalho
→ Processos simples, ágeis, claros e 

flexíveis 

DOR 

→ Querem migrar da burocracia para a 
estratégia

→ Excesso de Burocracias
→ Processos lentos
→ Sentem que não tem tempo para realizar 

todas as atividades que precisam
→ Realizar trabalhos defasados

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

INTERFACE OPERACIONAL

USUÁRIO
Realização das tarefas

DETRATOR

GRANDE IMPACTO

“ Facilite a  
minha vida”

“ Não roube meu 
tempo com questões 

operacionais, 
burocráticas e 

defasadas”

“ Simplifique 
a minha vida”
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OPORTUNIDADE DE MELHORIA

DESBUROCRATIZAÇÃO

USUÁRIO
Realização das tarefas

DETRATOR

GRANDE IMPACTO

DESBUROCRATIZAÇÃO 

→ Avaliar documentos necessários (sejam 
físicos ou digitalizados) para aquisição, 
implantação e gerenciamento do contrato

→ Avaliar processos internos
→ Avaliar prazos dos processos 

operacionais

O QUE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO

→ Eliminar entrega de documentação física
→ Avaliar a quantidade de documentos 

solicitados
→ Reduzir prazos de demandas 

operacionais internas

NECESSIDADE 

→ Ter mais tempo

VALOR

→ Ter mais tempo para ser estratégico
→ Ter processos simplificados e menos 

burocráticos
→ Processos simples, ágeis, claros e 

flexíveis 

DOR 

→ Querem migrar da burocracia para a 
estratégia

→ Excesso de Burocracias
→ Processos lentos
→ Perder prazos 
→ Prejuízos financeiros
→ Sentem que não tem tempo para realizar 

todas as atividades que precisam
→ Realizar trabalhos defasados

“ Facilite a  
minha vida”

“ Não roube meu 
tempo com questões 

operacionais, 
burocráticas e 

defasadas”

“ Simplifique 
a minha vida”
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OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

MOMENTO DO REAJUSTE

HUMANO
Valores e aspectos motivacionais

DETRATOR

GRANDE IMPACTO

MOMENTO DO REAJUSTE  

→ Transformar o momento do reajuste em 
um momento menos tenso

O QUE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO

→ Trabalhar indicadores mensalmente
→ Dar informações claras e transparentes 
→ Verificar o entendimento das informações
→ Ensinar fatores chaves do reajuste  

NECESSIDADE 

→ Ser reconhecido como profissional 
estratégico 

→ Ter conhecimento para transformar 
→ Ser protagonista no resultado da empresa
→ Segurança 

VALOR

→ Ter um atendimento que resolva seus 
problemas

→ Ter processos simplificados e menos 
burocráticos

→ Ter informações completas para analisar 
e tomar decisões

→ Parceria com os fornecedores
→ Ações que os ajudem a ser mais 

estratégico

DOR 

→ O processo de reajuste é um momento 
muito tenso pois gera incerteza, 
insegurança e sentimento de que vão 
perder plano. 

→ Querem migrar da burocracia para a 
estratégia

→ Sentem-se inseguros por falta de 
informação 

→ RH não é visto como prioridade
→ Não entregar resultados
→ Não entender as informações que são 

passadas
→ Prejuízos financeiros

“Torne o momento do 
reajuste menos tenso. 
Suavize o processo. 

Preciso de informações 
claras e estratégias”

“ Preciso de 
informações 

claras para que 
eu consiga 
entender”
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CRIADORES DE GANHOS

MEDICINA PREVENTIVA

CONSUMIDOR
Necessidade e expectativas

PROMOTOR

GRANDE IMPACTO

OPORTUNIDADE DE NOVO SERVIÇO

MEDICINA PREVENTIVA

→ O profissional de RH enxerga bastante valor nas 
ações de medicina preventiva. O desafio é 
entender como os programas relacionados a 
promoção da saúde podem se tornar um 
diferencial para a marca Unimed e tornar uma 
barreira de saída. Como pensar os programas 
de medicina preventiva num formato de 
plataforma de atendimento já que um dos 
valores é a promoção da saúde e pode 
influenciar diretamente na sinistralidade e no 
reajuste do plano?

→ Como a medicina preventiva pode ser o 
propulsor da carreira do profissional de RH?

O QUE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO

→ Ampliar o escopo de atuação. De campanha 
para ação.

→ Contribuir efetivamente na gestão da saúde
→ Ampliar serviços com outros profissionais não 

médicos mas ligados a saúde

NECESSIDADE 

→ Ser reconhecido pelo seu trabalho
→ Ser reconhecido como profissional estratégico 
→ Ter conhecimento para transformar 
→ Ser protagonista no resultado da empresa

VALOR

→ Saúde como garantia de presença e 
produtividade do funcionário

→ Ter informações completas para analisar e 
tomar decisões

→ Ter pessoas comprometidas e interessadas em 
entregar resultado

→ Parceria com os fornecedores
→ Ações que facilitem a realização do seu 

trabalho
→ Ações que os ajudem a ser mais estratégico

DOR 

→ Querem migrar da burocracia para a estratégia
→ Não se sentem valorizados
→ Sentem-se inseguros por falta de informação 
→ RH não é visto como prioridade
→ Não entregar resultados
→ Prejuízos financeiros
→ Sentem que não tem tempo para realizar todas 

as atividades que precisam
→ Realizar trabalhos defasado

“Quero ter mais 
visibilidade com a 

diretoria e com o dono 
da empresa”

“Quero ser 
protagonista”

“Quero ser mais
estratégica.”

“Contribua para 
eu alcançar meus 

objetivos ”
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CRIADORES DE GANHOS
PRESERVAR A JORNADA DE 
TRABALHO DOS COLABORADORES 
DA EMPRESA

CONSUMIDOR
Necessidade e expectativas

PROMOTOR

GRANDE IMPACTO

OPORTUNIDADE DE NOVO SERVIÇO

PRESERVAR A JORNADA DE TRABALHO DOS 
COLABORADORES DAS EMPRESAS

→ Reduzir a saída do funcionário da 
realização da sua atividade

→ Reduzir o tempo em que o funcionário  
fica fora da realização da sua atividade

→ Ampliar horários de atendimento da rede 
credenciada

O QUE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO

→ Horário de atendimento ampliado
→ Ações que vão até a empresa
→ Novos produtos devem levar em 

consideração a quantidade de vezes que 
será necessário o funcionário ir até o 
atendimento e o horário de 
funcionamento 

→ Evitar interrupções na jornada de trabalho 

NECESSIDADE 

→ Ser reconhecido como profissional 
estratégico 

→ Ser protagonista no resultado da empresa
→ Segurança 

VALOR

→ Garantir que o funcionário esteja presente 
para desenvolver suas tarefas 

→ Saúde como garantia de presença e 
produtividade do funcionário

→ Ter processos simplificados e menos 
burocráticos

→ Ações que facilitem a realização do seu 
trabalho

→ Ações que os ajudem a ser mais 
estratégico

→ Satisfação do funcionário

DOR 

→ RH não é visto como prioridade
→ Escassez de recursos financeiros e 

tecnológicos
→ Não ter pessoas comprometidas
→ Não entregar resultados
→ Processos lentos

“O funcionário 
precisa estar  
presente na 

empresa no seu 
posto de trabalho 

produzindo” 
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CRIADORES DE GANHOS

GERENCIAMENTO DA 
EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

CLIENTE
Engajamento com a marca

PROMOTOR

GRANDE IMPACTO

GERENCIAMENTO DA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

→ Gerenciamento e acompanhamento da 
experiência

O QUE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO

→ Ouvir o cliente (RH)
→ Equipes multidisciplinares
→ Criar KPI’s de monitoramento da experiência 

do cliente
→ Ter interesse genuíno no cliente

NECESSIDADE 

→ Ter mais atenção
→ Ter mais tempo
→ Ter mais atenção
→ Segurança 
→ Ser reconhecido como ser humano
→ Relacionar-se

VALOR

→ Ter um atendimento que resolva seus 
problemas

→ Ter processos simplificados e menos 
burocráticos

→ Parceria com os fornecedores
→ Ações que facilitem a realização do seu 

trabalho
→ Ações que os ajudem a ser mais estratégico

DOR 

→ Não se sentem valorizados
→ Sentem-se inseguros por falta de informação 
→ Excesso de Burocracias
→ Não entregar resultados
→ Processos lentos
→ Não entender as informações que são 

passadas
→ Perder prazos 
→ Prejuízos financeiros
→ Sentem que não tem tempo para realizar 

todas as atividades que precisam
→ Realizar trabalhos defasados

“Trate-me como ser 
humano e não como 

número”

“ Facilite a  
minha vida”

“Quero ser 
mais

estratégica.”
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OPORTUNIDADE DE MELHORIA

CARTEIRINHAS

USUÁRIO
Realização das tarefas

DETRATOR

IMPACTO MÉDIO

CARTEIRINHAS   

→ Migrar carteirinha para virtual

O QUE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO

→ Funcionários de baixa renda que não 
possuem celular ou plano de dados 
compatível

→ Funcionários com baixa instrução 
tecnológica

→ A rede estar apta a carteirinha virtual
→ Valor simbólico da carteirinha

NECESSIDADE 

→ Ter mais tempo
→ Segurança 

VALOR

→ Ter processos simplificados e menos 
burocráticos

→ Satisfação do funcionário
→ Processos simples, ágeis, claros e 

flexíveis 

DOR 

→ Querem migrar da burocracia para a 
estratégia

→ Sentem-se inseguros por falta de 
informação 

→ Excesso de Burocracias
→ Perder prazos 
→ Prejuízos financeiros
→ Sentem que não tem tempo para realizar 

todas as atividades que precisam
→ Realizar trabalhos defasados

“ Não roube meu 
tempo com questões 

operacionais, 
burocráticas e 

defasadas”
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OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

ATENDIMENTO REDE

CLIENTE
Engajamento com a marca

DETRATOR

GRANDE IMPACTO

ATENDIMENTO REDE    

→ Garantir acesso a rede 
→ Eliminar cobranças indevidas 
→ Garantir acesso a especialidades
→ Garantir padrão de atendimento de 

beneficiários em intercâmbio 

O QUE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO

→ Como entendem a rede e o corpo médico 
como um grande valor para a marca,  
reclamações relativas ao atendimento da 
rede refletem uma dissonância entre a 
promessa de marca e a entrega do 
serviço.

NECESSIDADE 

→ Ter mais atenção
→ Segurança 

VALOR

→ Ter um atendimento que resolva seus 
problemas

→ Ter processos simplificados e menos 
burocráticos

→ Ter informações completas para analisar 
e tomar decisões

→ Parceria com os fornecedores
→ Ações que os ajudem a ser mais 

estratégico

DOR 

→ Querem migrar da burocracia para a 
estratégia

→ Sentem-se inseguros por falta de 
informação 

→ Excesso de Burocracias
→ Não receber o serviço contratado

“Segurança é 
importante para 

mim.”

“Quero receber 
aquilo que eu 

comprei”
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OPORTUNIDADE DE MELHORIA
RELATÓRIOS

CONSUMIDOR
Necessidade e expectativas

DETRATOR

GRANDE IMPACTO

RELATÓRIOS  

→ Dar informação sobre a gestão do plano 
de saúde que contemple coparticipação, 
sinistralidade e gastos.

→ Reduzir os prazos de recebimento das 
informações de coparticipação

O QUE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO

→ Dar informações claras e transparentes 
→ Verificar o entendimento das informações
→ Ensinar fatores chaves do plano se saúde
→ Relatórios possíveis de serem exportados
→ Integração com o sistema da empresa

NECESSIDADE 

→ Ser reconhecido pelo seu trabalho
→ Ter conhecimento para transformar 
→ Ser reconhecido como profissional 

estratégico 
→ Ser protagonista no resultado da empresa
→ Segurança 

VALOR

→ Ter informações completas para analisar 
e tomar decisões

→ Parceria com os fornecedores
→ Ações que facilitem a realização do seu 

trabalho
→ Ações que os ajudem a ser mais 

estratégico
→ Processos simples, ágeis, claros e 

flexíveis 

DOR 

→ Querem migrar da burocracia para a 
estratégia

→ Sentem-se inseguros por falta de 
informação 

→ Excesso de Burocracias
→ Processos lentos
→ Não entender as informações que são 

passadas
→ Perder prazos 
→ Prejuízos financeiros
→ Realizar trabalhos defasados

“ Preciso de 
informações 

claras para que 
eu consiga 
entender”

“Seja 
transparente 

comigo. ”

“ Preciso fazer a 
gestão de uma 

forma mais rápida 
e melhor”
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CRIADORES DE GANHOS
INFORMAR X COMUNICAR X 
ENSINAR

CONSUMIDOR
Necessidade e expectativas

PROMOTOR

GRANDE IMPACTO

OPORTUNIDADE DE NOVO SERVIÇO

INFORMAR X COMUNICAR X ENSINAR 

→ Atividades que ensinam eliminam a 
insegurança e o mau uso do serviço. Há 
possibilidades de ensinar o profissional 
tanto em questões de utilização do 
sistema, medicina preventiva , relatório de 
sinistralidade e outros temas 
relacionados a saúde e atuação de 
profissional de RH.

O QUE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO

→ Ampliar o conceito de relacionamento 
com o profissional de RH para além do 
informar e comunicar

→ O “ensinar” no sentido de contribuir para 
desempenhar melhor a atividade ou ação

→ Tutorial

NECESSIDADE 

→ Ter conhecimento para transformar 
→ Ser protagonista no resultado da empresa
→ Relacionar-se 
→ Ter mais atenção
→ Segurança 

VALOR

→ Ter informações completas para analisar 
e tomar decisões

→ Parceria com os fornecedores
→ Ações que facilitem a realização do seu 

trabalho
→ Ações que os ajudem a ser mais 

estratégico

DOR 

→ Querem migrar da burocracia para a 
estratégia

→ Não se sentem valorizados
→ Sentem-se inseguros por falta de 

informação 
→ RH não é visto como prioridade
→ Não ter pessoas comprometidas
→ Não entregar resultados
→ Não entender as informações que são 

passadas

“ Preciso fazer a 
gestão de uma 

forma mais rápida 
e melhor”

“Seja 
transparente 

comigo. ”“ Preciso de 
informações 

claras para que 
eu consiga 
entender”
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CRIADORES DE GANHOS

EMPODERAR O 
BENEFICIÁRIO

CONSUMIDOR
Necessidades e expectativas

PROMOTOR

GRANDE IMPACTO

EMPODERAR O BENEFICIARIO

→ O beneficiário ser responsável pela 
inserção das informações dele

→ O beneficiário ser responsável pela 
prevenção e cuidado da sua saúde

→ Plataforma de gerenciamento da saúde 
do beneficiários

O QUE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO

→ Plataforma que esteja conectada com a
interface do RH

→ Único de login e acesso 
→ Gerenciar todas as demandas dos 

beneficiário
→ Funcionários de baixa renda que não 

possuem celular ou plano de dados 
compatível

→ Funcionários com baixa instrução 
tecnológica

NECESSIDADE 

→ Ser reconhecido como profissional 
estratégico 

→ Ser protagonista no resultado da empresa
→ Ter mais tempo
→ Segurança 

VALOR

→ Ter mais tempo para ser estratégico
→ Ter processos simplificados e menos 

burocráticos
→ Parceria com os fornecedores
→ Ações que facilitem a realização do seu 

trabalho
→ Ações que os ajudem a ser mais 

estratégico
→ Satisfação do funcionário
→ Processos simples, ágeis, claros e 

flexíveis 

DOR 

→ Querem migrar da burocracia para a 
estratégia

→ Excesso de Burocracias
→ Processos lentos
→ Sentem que não tem tempo para realizar 

todas as atividades que precisam
→ Realizar trabalhos defasados

“ Facilite a  
minha vida”

“Quero ser mais
estratégica.”
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CRIADORES DE GANHOS

CENTRALIZAR 
INFORMAÇÕES VINDAS DOS 
CLIENTES

CLIENTE
Engajamento com a marca

PROMOTOR

GRANDE IMPACTO

CENTRALIZAR INFORMAÇÕES VINDAS DO 
CLIENTE

→ “data center” de informações oriundas de 
pesquisas e de contato com o cliente.

O QUE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO

→ Utilizar todas as pesquisas realizadas 
pela marca para entender os atritos que 
estão sendo causados ao cliente

→ Ter acesso as informações recebidas 
pelos canais de atendimento para 
monitorar a experiência do cliente 

→ Ter um formato de coletar informações 
vindas da equipe de relacionamento

→ Utilizar as informações para melhorar a
experiência do cliente 

→ Utilizar os KPI’s para monitoramento da 
experiência do cliente

→ Ter interesse genuíno no cliente

NECESSIDADE 

→ Ser reconhecido como ser humano
→ Ser protagonista no resultado da empresa
→ Relacionar-se 
→ Ter mais atenção

VALOR

→ Ter um atendimento que resolva seus 
problemas

→ Ter processos simplificados e menos 
burocráticos

→ Parceria com os fornecedores
→ Ações que facilitem a realização do seu 

trabalho
→ Ações que os ajudem a ser mais 

estratégico

DOR 

→ Não se sentem valorizados
→ RH não é visto como prioridade
→ Sentem que não tem tempo para realizar 

todas as atividades que precisam



Ai Weiwei

“Criatividade é o poder de rejeitar o passado, de 
mudar status quo e de buscar um novo potencial”

RH EXPERIENCE | CRISTIANA FERRONATTO



Viés
de status quo 

“Modo automático”
Tem coisa que a gente já está
acostumado a fazer, que nem
paramos mais para questionar
sobre o por quê daquilo. E este
é o viés do status quo: o 
COSTUME. Como consequência, 
o costume mascara o nosso
senso crítico. E nem nos
questionamos sobre a origem
dele.



cristianaferronatto@gmail.com

051 991161257

cristianaferronatto
cristiana_ferronatto
cristianaferronatto


