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Guia da Agenda de Informações para empresas de planos de
saúde: acelerando a jornada às Informações sob demanda

Construindo uma agenda de informações

O surgimento de um novo modelo para as empresas de planos
de saúde, que apresenta novas oportunidades e novos desafios,
foi catalisado pelas drásticas e constantes mudanças nos
serviços administrativos (ASO), assim como no mercado –
combinados às demandas dos fornecedores, às incertezas
políticas e à preocupação dos membros dos planos com a
saúde. Para que exista uma concorrência eficaz entre planos de
saúde, os enormes volumes de dados coletados pelos mesmos
devem ser transformados em informações úteis, essenciais para
a melhoria e a agilidade da tomada de decisões e para o
fornecimento de serviços direcionados e inovadores aos
membros, empregadores e fornecedores.

Os planos de saúde querem aproveitar
ao máximo seus dados existentes e
novos, porém, talvez não saibam por
onde começar. Eles precisam de uma
agenda de informações – uma
abordagem abrangente, para toda a
empresa, que proporciona aos planos de
saúde um roteiro para a obtenção de
capacidades de utilização de dados, em
curto e longo prazo, para o fornecimento
de informações de alto valor. Uma agenda
de informações eficiente pode ajudar os
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Guia da Agenda de Informações para
empresas de planos de saúde

A IBM como parceira da transformação

A IBM pode ajudar a acelerar e otimizar o

planos de saúde é uma abordagem

processo da criação de uma agenda

prática, rápida e comprovada, com base

de informações por meio de um Guia
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competitiva, permitindo o fornecimento de
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Estratégia de informações: A visão
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negócios.

mercado.
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Infra-estrutura de informações:
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