
GESTÃO DO 
BENEFÍCIO SAÚDE:

APRIMORE O BENEFÍCIO 
DE SAÚDE DA SUA 
ORGANIZAÇÃO POR MEIO DE 
APRENDIZAGEM ATIVA

FGV

A gestão do benefício saúde nas organizações é complexa, uma vez que 

envolve diferentes variáveis e stakeholders, como custo assistencial para 

a organização, qualidade do serviço prestado, a percepção de valor do 

benefício por parte dos colaboradores e seus dependentes, entre 

outros itens.

O programa FGV Action Gestão do Benefício Saúde visa à construção de 

um projeto para enfrentar desafios reais da organização, utilizando o 

conhecimento e a mentoria FGV, com uma metodologia estruturada 

e abordagem prática. O projeto terá como foco aprimorar ou 

reestruturar o benefício de saúde da organização para uma 

entrega de valor aos colaboradores e seus dependentes, 

alinhada à estratégia da organização.
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O programa FGV Action está estruturado em quatro fases: 

D CI A

DESCUBRA INOVE CONSTRUA AVALIE

Descoberta de 

oportunidades 

para alavancar 

os resultados 

no tema 

estratégico 

definido.

Definição de 

objetivos.

Desenho de 

novas soluções 

focalizadas 

em desafios 

e contexto 

específico

da organização.

Detalhamento 

da solução 

aprovada. 

Criação de 

um plano de 

mudança. 

Implantação, 

quando 

aplicável.

Avalie os 

resultados 

para direcionar 

novos ciclos 

de aprovação.

Alinhados à metodologia DICA, apresentamos o objetivo de cada módulo da turma 

de Gestão do Benefício Saúde.

Conduzido por professores e especialistas da FGV, 

o programa conta com oficinas de aprendizagem 

coletivas e mentoria customizada por organização, 

além de ambiente de intensa colaboração com 

turmas compostas por uma equipe de até quatro 

participantes por organização.

• Administrador de Empresas; Mestre em Administração de Empresas com concentração 

em administração hospitalar e sistemas de saúde pela FGV EAESP. 

• MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral.  

• Atuou como Diretor de Gestão de Pessoas por oito anos e como Diretor de Gestão de 

Saúde Corporativa por seis anos no Hospital Sírio-Libanês.

• Professor da disciplina Gestão Estratégica em Saúde da Especialização Gestão em Saúde 

do Hospital Sírio-Libanês desde 2008.

• Professor da disciplina Novos Modelos de Organização no Mestrado Profissional em 

Gestão da Competitividade da FGV desde 2016.

• Atua como Senior Advisor das empresas Caliandra Saúde Mental e Mantris Saúde Corporativa.

• Sócio-fundador da Thalamos I.A.

• Médico; Mestre em Medicina (EPM); Mestre Profissional em Economia da Saúde (Unifesp); 

Doutor em Saúde Coletiva (USP).

• Professor do Mestrado Profissional em Gestão da Competitividade (FGV EAESP).

• Professor do MBA em Gestão de Programas de Promoção de Saúde (Centro Universitário 

São Camilo).

• Coordenou laboratórios de inovação em saúde suplementar pela OPAS e ANS. 

• Foi Presidente do International Association of Worksite Health Promotion (IAWHP)

• Diretor de Responsabilidade Social da Fiesp.
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4 SEMANAS 3 SEMANAS 1 SEMANA4 SEMANAS

Compreender novos 
modelos e desenhar 
soluções para as 
oportunidades 
identificadas na etapa 
anterior de forma a 
qualificar a estratégia 
do programa.

Priorizar as inovações 
a serem detalhadas na 
etapa seguinte.

Criar um plano de 
transformação da 
gestão do benefício de 
saúde da empresa.

Detalhar as soluções/
inovações priorizadas. 

Especificar os 
requisitos de 
tecnologias, processos 
e pessoas para 
implementar as 
mudanças.

Detalhar o plano de 
implantação e gestão 
da mudança.

Definir e estabelecer 
processos e 
mecanismos de 
avaliação e controle 
(KPIs e OKRs).

DESCUBRA AVALIEINOVE CONSTRUA

Compreender os 
resultados do benefício 
de saúde à luz da 
estratégia e dos 
objetivos do programa.
 
Identificar gaps e 
oportunidades de 
melhoria.

Qualificar o desafio da 
gestão do benefício 
de saúde em cada 
uma das alavancas de 
performance (cultura 
e pessoas; estratégia; 
estrutura; tecnologia 
e processos) à luz 
dos modelos mais 
avançados de saúde 
populacional.
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Duração: 12 semanas
(aproximadamente três meses).

Carga horária total: 42 horas
na modalidade Live.

As oficinas de aprendizagem 

acontecerão às terças-feiras, das 

9h às 12h; haverá seis encontros 

de mentoria, com uma hora de 

duração cada um, às quintas-feiras, 

entre 8h e 18h (a serem definidos 

com cada equipe).

A FGV conta com excelente 

infraestrutura digital e 

ferramentas para promover um 

ambiente dinâmico, de troca e 

aprendizagem mesmo a distância.

SEJA UMA DAS ORGANIZAÇÕES

DESSE PROGRAMA!

Entre em contato pelo nosso site:

www.fgv.br/in-company-action


