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Uma abordagem
integrada para o
crescimento sustentável

E�ciência operacional
Administração dos subsídios
para diminuir custos por
membro/por mês, adaptar-se
rapidamente e prosperar.

Ecossistema Seguro
Proteção proativa de dados
digitais, sistemas e redes.

Precisão das
contas médicas
Pagamentos corretos
da conta médica na hora
certa pela parte responsável.

Engajamento do indivíduo
Orientação de especialistas, educação
e recursos para achar o melhor cuidado
pelo preço correto.

Crescimento e retenção
de clientes
Engajamento sustentável por
meio de experiências excepcionais
para impulsionar o crescimento.

Parcerias com base no resultado

Data Analytics robustas aliadas aos melhores
programas de saúde, médicos e comportamentais.

Conectado
Sistema de membros, planos
de saúde e prestadores para uma
comunidade mais saudável.

Visualize sua atuação

EFICIÊNCIA OTIMIZAÇÃO TRANSFORMAÇÃO INOVAÇÃO
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Administrar de forma proativa as questões médicas

Criar acesso às opções de cuidado

Facilitar a visualização e o pagamento dos médicos

Dê acesso aos meus dados
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Acelerar a interoperabilidade para uma troca de informação
digital de modo fácil, seguro e sem interrupções.OtimizaçãoO PAPEL

DO CEO

Responder às oportunidades do sistema com capacidade
preditiva.InovaçãoO PAPEL

DO CEO

O CEO lidera a transformação cultural, estratégica
e tecnológica para criar um parceiro digital e centrado
no indivíduo, dentro do ecossistema da Saúde.

Liderança do CEO

TransformaçãoO PAPEL
DO CEO

Buscar parcerias para a construção de diversos ecossistemas
de dados e incorporar novos modelos de negócio.

E�ciênciaO PAPEL
DO CEO

Os CEOs devem mudar rapidamente a organização para
um modelo centrado no indivíduo e focado em tecnologia,
ao mesmo tempo em que direcionam a redução de custos.

13,4% 80% 16%
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GESTÃO
DE MUDANÇAS

EXPERIÊNCIA
DO MEMBRO

PARCERIAS COM BASE
NOS RESULTADOS

Direciona a redução de custos
e bloqueia novos concorrentes
por meio de uma infraestrutura

responsiva e moderna.

Conectar os sistemas de dados
e automatizar o data analytics
para entender utilização e riscos.

Incorporar �exibilidade,
portabilidade e interatividade

para responder
à continua disrupção.

Desenhar novos produtos para
contribuir para a saúde da população

e melhorar participação.

OPERAÇÕES
MODERNIZADAS

REDE DE
PRESTADORES

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (DX)

DA RENDA 
FAMILIAR
vai para serviços 
e planos de 
saúde.1

DOS HOSPITAIS
podem fornecer 
um preço por 
pacote de 
serviços aos 
indivíduos.3

É A MÉDIA DO 
NPS dos planos 
de saúde.4

INVESTIMENTOS 
(VC) na saúde 
digital 
quadruplicaram 
nos últimos 
quatro anos.5

DOS CEOs
concordam ou 
concordam 
fortemente que 
investimentos em 
DX são 
necessários.2

Modernizar a infraestrutura para tornar as principais funções
mais inteligentes. Desenhar uma experiência multicanal e
de alto impacto para o indivíduo.
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Criar uma experiência rica e uma
 coordenação efetiva do cuidado por

meio da colaboração entre
planos de saúde e prestadores,

além do compartilhamento de dados.

1 

2 The Conference Board 2017 CEO survey 
3 

4 

5

https://www.bls.gov/opub/ted/2016/share-of-total-spending-on-healthcare-increased-from-5-percent-in-1984-to-8-percent-in-2014.htm

http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1569848
http://temkingroup.com/research-reports/net-promoter-score-benchmark-study-2016/
 http://healthcare.mckinsey.com/why-digital-transformation-should-be-strategic-priority-health-insurers

CEOs DE PLANOS DE SAÚDE LIDERAM 
ESTRATÉGIAS PARA A MODERNIZAÇÃO DIGITAL

Infográfico sobre o cenário da Saúde nos Estados Unidos.




