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Inovação para VTRP

Inovação é toda a ação que gere 

resultados nos serviços prestados 

pela Unimed VTRP, seja para público 

interno ou externo, melhorias de 

processos em ações colaborativas ou individuais



Design Thinking

Abordagem que utiliza a amplitude de pensamento do designer e 

métodos para resolução de problemas para atender às 

necessidades das pessoas de um modo tecnologicamente viável e 

comercialmente viável.

Em outras  palavras, o pensamento centrado no ser humano é a 

inovação.”

Tim Brown,  CEO IDEO
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Desenvolvimento da Cultura 

de Inovação



Foram realizadas mais de 10 turmas do Workshop de Inovação, estando

capacitados a Diretoria Executiva, Coordenadores Médicos e colaboradores.



Grupo de Inovação

Atuação:

• Apoiar o processo de maturação e 

operacionalização dos protótipos;

• Facilitar a inovação, com escuta empática  e 

sem julgamentos;

• Composto por cinco integrantes
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Campanha de 
Comunicação Interna

Lançamento da Campanha FABLAB Unimed em setembro/2016



Sala Innovare

Kit’s EUREKA



Processo de Inovação





Programa Inovar

- Plataforma baseada em “gamificação” com o objetivo de estimular os 

colaboradores na geração de soluções inovadoras.

- Mais de 250 ideias postadas em menos de três meses de lançamento.



Implementação das ideias

- Estratificação das ideias 

- Implementação ou armazenamento

- Encontro com grupo para facilitação da implementação

- Acompanhamento da implementação

- Diferenciação no acompanhamento para ideias com maior impacto em 

clientes, mercado e processos
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Inovação



Acompanhamento 
Gerências

• Cultura
• Processos
• Alinhamentos

Desenvolvimento 
lideranças

• Protagonismo
• Autonomia
• Liderança

Acompanhamento Grupo 
de Inovação

• Alinhamentos
• Capacitação
• Condução de 

Ideias
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