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De acordo com o estudo “Healthcare 2015 and U.S. health plans: New roles,
new competencies,”1 o estado atual do setor de saúde não é sustentável,
sendo que em 2015 o mercado será muito diferente deste que hoje nos é
apresentado. Mesmo que a mudança seja realmente constante, poucos setores
mudam tão rapidamente quando o da saúde. Além das variáveis normais da
globalização, a saúde apresenta uma sensibilidade diferenciada às alterações
demográficas e de estilos de vida, aos custos cada vez maiores associados ao
tratamento de doenças e às inovações de rápida evolução das tecnologias
médicas e dos tratamentos. Os planos de saúde, operadoras públicas e
privadas, assim como os empregadores e governos que carregam os custos de
saúde, têm respondido às demandas em todas as frentes. Eles, na verdade,
desempenham o papel principal na transformação: implementando análises,
portais e ferramentas que aumentam o entendimento do beneficiário em um
nível individual, colocando o beneficiário no centro do tratamento de saúde
e redefinindo o princípio organizacional sobre o qual o fornecimento de
serviços evoluirá.
As conseqüências da transformação têm um longo alcance. Somados aos
desafios contínuos de cortes de custos, melhora da qualidade do atendimento
e do acompanhamento das normas, os planos de saúde são pressionados com
uma maior exigência de permanecer à frente da concorrência, oferecendo
novos produtos e serviços, antecipando-se às necessidades de seus
beneficiários e fornecedores e provendo serviços de alta qualidade. Esses
imperativos exigem compreensão e conhecimento amplo dos beneficiários,
fornecedores, corretores e parceiros, além da busca por novas maneiras de
aprofundar as relações existentes.
Para muitos planos de saúde hoje, as informações vitais para a
compreensão de beneficiários, fornecedores, empregadores e operações não
são fáceis de ser acessadas. Apesar de não haver escassez de dados, eles
normalmente estão espalhados por vários silos de informações e em diversos
formatos, o que torna praticamente impossível transformá-los em informações
viáveis que possam resultar em uma diferenciação competitiva.
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Para alcançar esse novo modelo de negócios, os CIOs do setor de planos
de saúde, em consonância com os executivos da linha de negócios, precisam
reavaliar suas estratégias de TI e de negócios e a própria finalidade das
quantidades cada vez maiores de informações sendo geradas e gerenciadas. O
tempo de colocação no mercado de novos serviços e os horizontes de retorno
sobre o investimento têm diminuído significativamente à medida que os
planos de saúde competem em mercados cada vez maiores geograficamente
e cada vez mais competitivos. A mitigação dos riscos, dos pontos de vista
técnico, financeiro e regulamentar, ganha importância à medida que os planos
de saúde realizam contratos com parceiros e terceiros para obter vantagem
competitiva ou oferecer serviços mais sofisticados.
Há também um foco cada vez maior na importância da experiência do
beneficiário e da necessidade de oferecer planos de saúde, programas de
prevenção, serviços de bem-estar e a oferta de serviços de saúde sob medida
aos perfis em constante mudança dos beneficiários individuais.

O valor inexplorado das informações
O novo foco no beneficiário cria um modelo de negócios que exige uma
melhor utilização dos dados (dados já existentes em sistemas de planos
de saúde), incluindo altos volumes de dados de clientes, de transações e
médicos que poderiam ser utilizados para oferecer melhores experiências aos
beneficiários. Cada interação com a central de atendimento, cada visita de
fornecedores, cada receita preenchida, cada tratamento oferecido e cada
sinistro médico apresentado cria dados que podem fazer com que um plano
de saúde adquira informações sobre os beneficiários, segmentos de mercado,
novas tendências e canais de entrega. Considerando-se o valor em potencial
desses dados, os CIOs têm pela frente o desafio de criar um nível de
gerenciamento de informações novo e avançado.
O foco principal dos planos de saúde nos últimos 10 a 15 anos foi o de
aperfeiçoar as operações com o objetivo de automatizar os processos de
negócios, de maneira a acelerar o processamento e reduzir os custos.
Os planos de saúde trataram dessas exigências de automatização com
investimentos significativos em aplicativos para toda a empresa, como
o atendimento interativo por voz (IVR) nas centrais de atendimento, o
planejamento de recursos empresariais (ERP), o gerenciamento do
relacionamento com o cliente (CRM) e o gerenciamento da cadeia de
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Destaques
Os executivos de planos de saúde
têm exigido mais informações para
ajudá-los a responder as alterações
do mercado, e os CIOs têm
estendido seu foco na criação e
utilização de informações
confiáveis.

suprimentos (SCM). Entretanto, investimentos semelhantes de outros planos
de saúde neutralizam a vantagem competitiva dessas estratégias, fazendo com
que os planos de saúde tenham que aumentar o investimento em ferramentas
de gerenciamento de processos de negócios (BPM) para obter ainda maior
agilidade, automação e diferenciação.
Entretanto, para a maioria dos planos de saúde, os aplicativos de sinistros
não proporcionam uma visão completa de seus beneficiários como indivíduos,
e os dados gerenciados por esses e outros aplicativos, como aplicativos de
associação, de fornecedores e gerenciamento de casos, ficam isolados,
dessincronizados e apresentam qualidade questionável. Os planos de saúde
raramente obtêm o valor ideal da imensa quantidade de dados que possuem.
Geralmente, os planos de saúde não apresentam uma escassez de dados, mas
as informações que estão realmente sendo extraídas desses dados é mínima se
comparada ao que poderia estar disponível se eles estivessem organizados,
consolidados e estruturados de maneira a apresentar uma visão única de
beneficiários e fornecedores.
Hoje, os CIOs de planos de saúde têm a oportunidade, de utilizar e
aproveitar os dados capturados para oferecer uma vantagem competitiva
significativa e sustentável, em vez de simplesmente oferecer suporte ou
automatizar processos empresariais. Porém, o acesso e a verificação desses
dados não é tarefa fácil. Os dados freqüentemente encontram-se encerrados
em vários silos departamentais, o que proporciona o risco de sua duplicação,
além de outros erros.

Nos negócios, o fornecimento das
informações certas para a pessoa
certa, na hora certa, pode resultar
em benefícios significativos.

Superar essas barreiras vale o esforço. Quando todos os dados são
disponibilizados de maneira consistente, com processos e controle ativo
que assegurem o fornecimento de informações corretas, completas e
atualizadas, volumes de dados diferentes podem ser transformados em
informações confiáveis e viáveis. Como observado na Tabela 1, essas
informações confiáveis podem, então, ser usadas como fomento para um nível
inteiramente novo de serviços orientados à informação, e uma vantagem
competitiva sustentável.
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Publicidade

Destaques

se
Mercado segmentado (agrupamento de informações)
transforma Desenvolvimento do produto, campanha e anúncios
em
direcionados às necessidades do beneficiário

Transparência/
se
Plano de saúde/colaboração do fornecedor e
pagamento por transformam gerenciamento do desempenho
desempenho
em
Para melhores resultados dos pacientes
Atuariais/visão
se
Gerenciamento de saúde e bem-estar
completa do
transformam Melhorar a saúde do beneficiário, reduzir custos específicos e
beneficiário
em
aumentar as eficiências
Habilitação
multicanal

se
Custo de contato reduzido
transforma Aumentar a eficiência do marketing gasto
em

Processos
consistentes

se
Processos de reembolso e adjudicação otimizados
transformam Para um melhor desempenho comercial
em

Inteligência
de negócios/
análises em
tempo real

se
Defesa do beneficiário
transformam Identificação e antecipação das necessidades do beneficiário,
em
expressando uma maior qualidade dos métodos e protocolos de
atendimento

Análise de
riscos

se
Gerenciamento de conformidade, fraude e abuso
transforma Para a segurança dos dados financeiros e dos beneficiários
em

Tabela 1. A capacidade de fornecer e utilizar informações confiáveis pode propiciar um melhor nível de
serviço ao beneficiário e ao fornecedor, e uma maior vantagem competitiva.

Informações sob Demanda
Uma agenda de informações
transforma os dados em ativos
estratégicos confiáveis que podem
ser aproveitados em aplicativos,
processos e decisões para uma
vantagem competitiva sustentada.

Informação sob Demanda é uma visão abrangente que visa revelar o valor
de negócios l das informações para obtenção de vantagem competitiva,
possibilitando que as organizações estabeleçam e utilizem estratégias para
informações confiáveis. As informações sob demanda permitem que as
empresas de planos de saúde utilizem melhor as informações que detêm,
facilitando assim a determinação mais precisa do perfil do beneficiário,
melhor experiência com o usuário, desenvolvimento acelerado do produto e
ofertas de serviços baseadas em perfil dos membros, demografia familiar e o
histórico de utilização. Os planos de saúde podem otimizar o desempenho de
negócios através das informações sob demanda, auxiliando-os a melhorar a
experiência do beneficiário e do fornecedor, tratar de exigências de relatórios
normativos, reduzir os custos operacionais, executar fusões e aquisições mais
eficientes, reduzir riscos e aperfeiçoar o gerenciamento da receita.

Guia da Agenda de Informações para empresas de Planos de Saúde
Página 6

Construindo uma agenda de informações
Os planos de saúde que desejam aproveitar o máximo das fontes de dados
novas e existentes, mas não sabem por onde começar precisam de uma
agenda de informações (Figura 1) - um método amplo e difundido pela
empresa criado e implementado em conjunto pelos executivos da linha de
negócios e informações para alcançar mudanças estratégicas de curto e longo
prazo.
Uma agenda de informações eficaz ajuda as empresas de planos de saúde a
alcançar vários objetivos-chave:
●
●

●
●

●
●

Identificar dados e conteúdos essenciais a suas operações
Identificar como, quando e onde as informações devem ser
disponibilizadas e para quais finalidades
Definir os processos de gerenciamento de dados e as práticas de controle
Identificar e priorizar os projetos de informações que proporcionam mais
valores, seja pela redução dos custos ou pela melhoria da posição de
mercado
Alinhar requisitos de negócios com capacidades de informação
Criar e implantar uma infra-estrutura de informação que atenda às
necessidades imediatas e futuras

Figura 1. Uma agenda de informações eficaz proporciona uma visão estratégica e um plano em fases que
permite as empresas de planos de saúde alavancar o valor de negócios das informações e alinhá-las com
as estratégicas comerciais de suas empresas.
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Guia da Agenda de Informações para empresas de Planos de Saúde
Destaques
O Guia da Agenda de Informações
para Planos de Saúde proporciona
aos CIOs uma estrutura
comprovada para mudanças
estratégicas de curto e longo prazo
para suas empresas.

A IBM desenvolveu metodologias para ajudar a acelerar o processo e
minimizar o risco da criação de uma agenda de informações através de Guias
específicos do setor. O Guia de Agenda de Informações da IBM para empresas
de Planos de Saúde é uma abordagem prática e comprovada para tornar uma
visão e estratégia de Informações sob demanda realidade.
O objetivo é revelar o valor de negócios das informações para obter
vantagem competitiva e permitir que os sistemas de dados das empresas
forneçam informações confiáveis e precisas para otimizar o desempenho dos
negócios. As ações sugeridas pelo Guia de Agenda de Informações envolvem
importantes participantes em toda a organização, exploram e tratam de quatro
componentes-chave da agenda, e garantem que esses componentes trabalhem
juntos.
●

●

●

●

Estratégia da informação: A visão que baliza as decisões e ajuda a
organização a determinar a melhor forma de apoio aos objetivos dos
negócios.
Infra-estrutura de informações: Componentes e recursos de tecnologia
necessários para estabelecer uma estrutura de informações comum.
Definição e governança: Políticas e práticas que facilitam o
gerenciamento, a utilização, o aperfeiçoamento e a proteção das
informações em todas as linhas de negócio.
Roteiro: Um plano de execução dividido em fases para transformar a
empresa.

Estratégia da informação: os imperativos que balizam as decisões dos
negócios
Em seu nível mais alto, o Guia de Agenda de Informações para Planos de
Saúde incorpora as boas práticas do setor para auxiliar na identificação dos
imperativos estratégicos centrados nas informações que balizam praticamente
toda decisão empresarial. Como ilustrado pelo anel exterior da Figura 2,
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saúde do beneficiário, eficiência operacional e redução de custos, crescimento
Destaques
A estratégia das informações
define os imperativos empresariais

e fidelização de beneficiários, gerenciamento de conformidade e de riscos, e
acesso e transparência são imperativos estratégicos essenciais com que muitos
planos de saúde têm que lidar em face das dinâmicas atuais do mercado.

de alta prioridade que podem ser
atendidos, no todo ou em parte,
pelas iniciativas de gestão de
informação.

Figura 2. O Mapa de Otimização Empresarial para planos de saúde: um método prático e comprovado
para tornar a visão e a estratégia de Informações Sob Demanda realidade.

O anel seguinte detalha os objetivos específicos de otimização empresarial que
oferecem suporte a cada imperativo estratégico. Os imperativos empresariais e
os objetivos de otimização de negócios, desde o gerenciamento de doenças,
bem-estar, transparência do fornecedor/benefício, pagamento por desempenho
e o gerenciamento de sinistros até a segurança de dados, otimização da
inscrição e o gerenciamento de fraudes, são componentes base utilizados
como auxílio na definição da visão e da estratégia da agenda de informações
de uma empresa. Essa abordagem ajuda a garantir que os objetivos de TI e os
objetivos corporativos globais estejam alinhados e propicia uma linguagem
comum com a qual os executivos de linha de negócios e TI se comunicam
sobre todos os projetos e planos.
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Destaques
Uma agenda de informações ajuda
a garantir que os objetivos
corporativos e os objetivos de TI
estejam alinhados.

Quando a organização se aproxima de um ambiente de Informações sob
Demanda coeso, o terceiro anel do mapa de otimização empresarial define
processos básicos interconectados que gerenciam despesas, finanças, ativos e
receita difundidos pela empresa. O Guia da Agenda de Informações auxilia as
empresas de planos de saúde a tratar das exigências de serviços do cliente
e das informações de modelos de negócios em evolução, identificando os
processos e os sistemas de TI que necessitam ser modernizados e/ou
atualizados.

Definição e governança: aperfeiçoando a qualidade, disponibilidade e
integridade das informações

A definição e o controle ajudam a
fornecer os padrões corporativos e
de consistência que talvez tenham
faltado no passado.

Como componente crítico do Guia de Agenda de Informações, o controle das
informações ajuda os planos de saúde a estabelecer padrões de qualidade de
dados, processos de gerenciamento e prestação de contas. Tudo isso ajuda a
melhorar o desempenho empresarial através de definições e processos padrão
que estabelecem uma abordagem mais disciplinada para o gerenciamento de
dados e informações em toda a empresa.
O Guia de Agenda de Informações para Planos de Saúde aplica as boas
práticas de criação de políticas de controle das informações, que se baseiam
na vasta experiência da IBM no setor. Ele também lança mão das políticas
e procedimentos existentes para criar um ambiente capaz de gerenciar
informações com mais consistência e confiança, extraindo assim o máximo
valor desses ativos no suporte aos imperativos estratégicos.

Infra-estrutura de informações: criando, gerenciando e fornecendo
informações confiáveis
Muitas iniciativas e objetivos empresariais atuais e futuros dependerão de uma
infra-estrutura de informação comum que permita aos planos de saúde criar,
capturar, gerenciar e utilizar com mais eficiência as informações associadas a
clientes, serviços, produtos e estratégia de mercado. Uma infra-estrutura de
informações eficiente pode ajudar os planos de saúde a:
●

●

Gerenciar informações com mais eficiência em toda a sua vida útil.
O objetivo é reduzir os custos associados a controle de acesso, ampliação
da fidelização e aumento da conformidade.
Usar as informações, sejam dados ou conteúdos, como parte dos
processos de negócios em toda a empresa. Isso permite um melhor
ajuste do desempenho do sistema e aprimora a tomada de decisões,
fornecendo informações oportunas e confiáveis no decorrer das operações
de negócios.
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●

Destaques
A infra-estrutura de informações
lança mão dos ativos de TI
existentes e integra novas soluções
em uma base de informações
unificada e bem orquestrada.

●

Estabelecer uma visão precisa e confiável das informações ao longo
do tempo. Uma arquitetura flexível capaz de aproveitar os investimentos
em TI existentes para produzir informações precisas e confiáveis que
estejam consistentes em todas as fontes ajuda a aprimorar as funções
analíticas e a tomar decisões empresariais mais sólidas.
Planejar, compreender e otimizar o desempenho dos negócios. Uma
infra-estrutura de informações eficaz pode fornecer a capacidade de
aproveitar as informações confiáveis para criar planos, compreender como
o negócio é realizado e concentrar-se na otimização do desempenho dos
negócios em toda a empresa.

Figura 3. A infra-estrutura para a otimização de negócios por toda a empresa sustenta o mapa de
otimização empresarial da agenda de informações.

À medida que a estrada para as Informações sob Demanda avança no
contexto do Guia de Agenda de Informações, os ativos existentes serão
aproveitados e serão tomadas decisões de aquisição de TI tendo em mente
o fornecimento desses recursos de informação fundamentais. O percurso
incluirá a busca por oportunidades de transformar os ativos de TI existentes
em componentes comuns a ser utilizados para outros projetos. Isso exigirá o
desenvolvimento de diretrizes que ajudem a garantir que os investimentos em
nova tecnologia/software possam acomodar os objetivos de curto e longo
prazo.
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Roteiro: unindo tudo em um plano de execução passo a passo
Destaques
A prioridade, a ordem e o período
dos projetos que ajudarão a
fornecer informações sob demanda
são ditados no roteiro da agenda
de informações.

O roteiro que faz parte de uma agenda de informações eficaz fornece direção
e coesão aos esforços de integração e gerenciamento de informações. Ele dita
a prioridade, a ordem e o período dos projetos de TI necessários para alcançar
os objetivos de otimização empresarial utilizando informações que são cruciais
para a organização. A primeira etapa na criação do roteiro é identificar e
priorizar os projetos de TI subjacentes (normalmente combinações de software
e serviços) que podem ajudar a realizar cada imperativo do negócio.
Projetos de TI que dão suporte à saúde dos beneficiários

Em conseqüência de uma maior ênfase em todo o setor na responsabilidade
dos beneficiários e dos serviços direcionados aos clientes, o suporte à
saúde do beneficiário está em alta nas listas de imperativos estratégicos da
maioria dos planos de saúde. A transferência de maior responsabilidade aos
beneficiários de plano de saúde para o seu próprio gerenciamento de doenças
e atendimento é uma tendência que poderia beneficiar significativamente
todos os interessados. O custo da prevenção, gerenciamento e controle de
diversas doenças crônicas, incluindo hipertensão, diabete e obesidade, pode
ser relativamente barato, enquanto os custos de seu tratamento é
extremamente dispendioso.
Os empregadores também reconhecem a vantagem de uma força de
trabalho saudável, não apenas os custos adicionais, mas os custos proibitivos
provenientes da perda de produtividade também ligada a enfermidades, por
isso eles estão se unindo aos fornecedores e planos de saúde para desenvolver
programas de monitoramento, intervenção e defesa com o intuito de diminuir
custos e aumentar a saúde do beneficiário. Entretanto, os dados relacionados
à saúde do beneficiário normalmente estão dispersos por toda a empresa,
descritos de inúmeras maneiras, ou simplesmente perdidos como nomes,
endereços e mudanças de fornecedores.
Os planos de saúde procuram novas e melhores maneiras de facilitar o
gerenciamento de doenças, reunindo e analisando os dados relacionados
à qualidade do atendimento preventivo e de diagnósticos, programas de
diagnóstico e intervenção antecipada, conformidade do paciente e eficácia
de tratamentos medicamentosos. Os planos de saúde têm a intenção
de enriquecer sua compreensão do comportamento e da utilização do
beneficiário para a identificação dos grupos de beneficiários em risco, o que
pode permitir os programas certos às populações de beneficiários certas na
hora certa. Eles também procuram manter os registros de saúde pessoal
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Destaques

As prioridades e objetivos de
negócio de uma organização
balizam a seleção dos projetos de
TI a serem incluídos no roteiro
de sua agenda de informações.

abrangentes e precisos, estabelecer centrais de atendimento, assim como
monitorar os critérios do pagamento por desempenho e atendimento de
qualidade. Uma vez que um melhor gerenciamento de suas informações
relativas aos beneficiários das organizações é vital para atender a esses
imperativos, os CEOs, diretores médicos e outros executivos buscam cada vez
mais respostas junto ao CIO.
Fazer a transição do estado atual do gerenciamento de informações para o
estado ideal identificado pela agenda de informações da organização não é
uma tarefa fácil. Alguns dos fatores que impedem aos planos de saúde de
oferecer uma experiência melhor ao beneficiário são as inúmeras fontes,
isoladas e inconsistentes, de dados de beneficiários distribuídas pela empresa;
a dificuldade de coordenar e sincronizar as informações dos beneficiários e
fornecedores; e a incapacidade de estabelecer uma fonte única e confiável de
informações completas, precisas e atualizadas.
Muitos problemas idênticos são recorrentes no fornecimento de
informações sobre produtos, planos e serviços aos beneficiários, o que
resulta em inconsistência da experiência nos diversos canais de interação.
O Guia de Agenda de Informações ajuda os planos de saúde a remediar
esses problemas, melhorando a qualidade e a consistência dos dados de
beneficiários independentemente de sua fonte; integrando as diversas fontes
de dados para criar uma “visão única do beneficiário/fornecedor” ou uma
“visão única do produto” que se mantenha consistente em todos os canais de
interação com o beneficiário, e ajudando a estabelecer um monitoramento e
uma análise em tempo real de transações dos beneficiários, para uma melhor
percepção das tendências dos mesmos.
Como indica a Figura 4, o Guia de Agenda de Informações para Planos
de Saúde identifica projetos de TI crítioos que possam estabelecer a infraestrutura de informações necessária para aprimorar a saúde do beneficiário
e, a partir disso, utilizar a infra-estrutura como auxílio para a produção de
resultados de negócios mensuráveis, identificados pelo objetivo do negócio.
Projetos de TI para eficiência operacional e redução de custos

A idéia de usar a tecnologia para obter uma maior eficiência operacional
não é nova. A novidade é a percepção do papel vital desempenhado pela
informação para tornar isso realidade. A agenda de informações da
organização agora pode ajudar a orientar a criação, a coleta, o gerenciamento
e a disseminação de informações, resultando em uma otimização do uso e do
valor agregado pela informação à organização.
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Figura 4. Um exemplo de roteiro prescritivo de projetos de TI para aprimorar a saúde do beneficiário.

Uma agenda de informações pode
ajudar a organização a alcançar
uma maior eficiência operacional e
organizacional através da extração
de um maior valor dos dados
existentes.

Ironicamente, os aplicativos de dados e informações abrangentes e
sofisticados já ativos podem representar barreiras à implementação de uma
agenda de informações. Alguns dos fatores que impedem os planos de saúde
de obter eficiência operacional são a incapacidade de extrair valor e visão
total das fontes de dados transacionais e de beneficiários, a utilização ineficaz
dos ativos de capital e a falta de integração de dados e processos entre os
sistemas de TI ou aplicativos.
O Guia de Agenda de Informações ajuda os planos de saúde a aplicar
inteligência empresarial e exploração de dados para a obtenção do valor total
dos massivos recursos de dados transacionais, com o objetivo de identificar
problemas ou tendências que possam aumentar a rentabilidade (Figura 5).
Uma maior eficiência operacional global nas “funções administrativas de
apoio” pode ser alcançada pelo aperfeiçoamento da integração dos processos e
gerenciamento das informações envolvidas em faturamento, processamento de
faturas e administração de contratos, empregados e ciclo de vida de ativos.
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Figura 5. Projetos de TI exemplos para eficiência operacional e redução de custos.

Projetos de TI para o crescimento e

Projetos de TI para o crescimento e fidelização de beneficiários

fidelização de beneficiários auxiliam

O crescimento e a fidelização do beneficiário percorreram um longo caminho
desde os tempos em que o mercado de saúde e o ambiente regulamentar
permitia que os planos de saúde concentrassem-se na otimização das funções
administrativas, corte dos custos operacionais e a atração de novos grupos
de empregadores. À medida que os custos do atendimento disparam, os
segmentos de mercado modificam-se rapidamente. Por exemplo, os novos
segmentos incluem a geração pós-guerra e a população obesa. Os clientes
também estão se tornando mais sofisticados e exigentes com relação a suas
expectativas e uso dos produtos, serviços e fontes de informações do setor de
saúde. São necessários esforços maiores para atrair e reter clientes hoje.

os planos de saúde a analisar as
tendências de comportamento do
beneficiário/fornecedor para
desenvolver campanhas
direcionadas, assim como
novos produtos e serviços.

A complexidade associada com o crescimento e a fidelização do beneficiário
(Figura 6) desafia cada plano de saúde. Alguns fatores que fazem com que
elas deixem de otimizar esses imperativos estratégicos incluem a mudança
contínua da cobertura baseada em empregadores para baseada no governo e
individual, maior ênfase na responsabilidade do consumidor, mudança das
exigências e normas do setor de saúde, modelos e capacidades de oferta e
modelos de reembolso.
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Figura 6. Projetos de TI para o crescimento e fidelização de beneficiários.

O Guia de Agenda de Informações auxilia os planos de saúde a
aperfeiçoar os objetivos de crescimento e fidelização oferecendo capacidades
de inteligência de negócios para refinar o gerenciamento de campanha,
segmentar com maior eficiência os clientes através do agrupamento de
informações preciso e atualizado, e identificar novas oportunidades
de produtos e serviços. Por exemplo, uma visão longitudinal de 360º da
utilização e da demografia do beneficiário permitiria o desenvolvimento e a
oferta de políticas personalizadas direcionadas a beneficiários em processo de
aposentadoria, políticas que seriam relevantes ao beneficiário e rentáveis ao
plano de saúde.
Quanto mais precisa, abrangente e

Projetos de TI para o gerenciamento de risco e conformidade

disponível for a informação sobre

Cada novo serviço, nova aquisição e novo parceiro vem acompanhado de
novos riscos que devem ser avaliados e novos imperativos de conformidade
a ser estabelecidos em resposta a normas legislativas ou setoriais. Risco e
conformidade têm uma ampla gama de implicações e demandas técnicas,
financeiras e jurídicas referentes ao gerenciamento de informações. Por trás
de todo esforço bem-sucedido de risco e conformidade está a informação –
informação precisa e confiável que pode ser rapidamente acessada e analisada
a fim de fornecer um retrato verídico do negócio atualmente e no futuro.

cada beneficiário, produto e
serviço, mais eficazes poderão ser
os esforços de minimização de
riscos e conformidade do plano de
saúde.
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Figura 7. Projetos de TI para o gerenciamento de risco e conformidade.

Porém, os volumes de dados, a diversidade de informações e o número
de sistemas isolados tornam o gerenciamento de riscos particularmente
desafiador. Alguns dos fatores que impedem que os planos de saúde
gerenciem com eficiência os problemas de conformidade e riscos envolvendo
as informações da empresa incluem a grande diversidade de dados e sistemas
de informações isoladas, departamentais, herdadas e de linha de negócios que
permanecem vitais às operações; e os “domínios” diferentes de gerenciamento
responsáveis por cada um desses sistemas ou fontes de dados.
O Guia da Agenda de Informações apresenta estratégias e capacidades que
possibilitam que um plano de saúde trate sistematicamente problemas de
conformidade e risco associados à conformidade regulamentar, gerenciamento
de fraudes, e segurança de dados financeiros e dos beneficiários (Figura 7).
Projetos de TI para acesso e transparência

Os executivos dos planos de saúde são especialmente afetados pelos desafios
relacionados ao maior acesso de dados, trazidos em grande parte pelos
deveres regulatórios, mais consumismo e uma necessidade crucial para
analisar as medidas de qualidade do fornecedor. Uma visão única dos dados
do fornecedor é a base dessas estratégias, o que permite aos planos de saúde
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O acesso e a transparência podem
ser facilitados com iniciativas para
liberar os silos de dados e integrar
sistemas diferentes com um infraestrutura que oferece suporte
ddados confiáveis, precisos,
comparáveis e acessíveis.

reunir e aplicar uma visão “holística” dos fornecedores para adquirir uma
compreensão da qualidade do atendimento oferecido pelos fornecedores para
auxiliar a maximizar os resultados do atendimento de saúde ao mesmo tempo
em que gerenciam os custos.
Uma visão de 360º dos fornecedores inclui a criação de acesso eletrônico
às informações; aperfeiçoamento dos dados e processos de informações;
consolidação dos conjuntos de dados duplicados, redundantes ou
desconectados para produzir fontes de dados confiáveis e precisas; adoção de
padrões; e avanço em direção a formatos comuns. Um melhor acesso pode
facilitar uma colaboração do fornecedor/plano de saúde para resultados
melhorados dos pacientes, qualidade de vida e recuperação e gerenciamento
do desempenho. Além disso, uma integração ampla dos dados dos
beneficiários pode auxiliar na criação de um “registro-mestre” que inclui
regras de negócios, limpeza de dados e controle que manterá os dados dos
beneficiários sincronizados e precisos em toda a empresa.

Figura 8. Projetos de TI para acesso e transparência.
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Uma agenda de informações pode
auxiliar os CIOs a dar uma
contribuição mais significativa a
seus objetivos de negócios básicos

As dificuldades de acomodar quantidades massivas de dados e informações de
sistemas ou fontes incompatíveis podem ser desanimadoras. Alguns dos
fatores que impedem os planos de saúde de gerenciar eficientemente o acesso,
a convergência e a consolidação mais ampla compreendem a dificuldade de
estabelecer uma qualidade de dados abrangente e de integração de fontes de
dados díspares; os desafios de consolidar dados em vários domínios, como
produto, cliente, conta e local; e a dificuldade de desenvolver uma estratégia
de conteúdo de negócios para gerenciar o conteúdo não-estruturado contido
em vários repositórios.
Entre esses desafios, o Guia da Agenda de Informações auxilia os planos de
saúde a oferecer a visão completa de beneficiário e fornecedores (Figura 8)
utilizando e integrando modelos de dados do setor, gerenciamento de dadosmestre, armazenamento de dados e conteúdo da empresa, e o gerenciamento
do processo e capacidades da plataforma, trazendo consistência e qualidade a
várias fontes de dados e reduzindo a complexidade da infra-estrutura de TI.

dos planos de saúde.

A força da abordagem do Guia de Agenda de Informações
Com uma agenda de informações em ação, os CIOs das empresas de planos
de saúde dispõem de muitas das ferramentas necessárias para efetuar a
transição essencial do simples suporte ao negócio para uma contribuição
mensurável e sustentável aos resultados da empresa. O Guia de Agenda de
Informações da IBM para Planos de Saúde oferece a visão integrada
necessária para atingir as metas e objetivos de negócio de um modelo
empresarial convergente e fornecer melhores resultados de negócios . Esses
resultados envolvem todos os interessados e incluem melhoramentos na
fidelização e saúde dos beneficiários, (e reduções associadas ao custo do
atendimento), satisfação do fornecedor, utilização da rede, gerenciamento de
caso, satisfação do empregador, e a identificação de novas oportunidades de
serviço.
O Guia de Agenda de Informações da IBM para Planos de Saúde ajuda a
acelerar a criação de um roteiro de agenda de informações para a organização
por meio da utilização de modelos de boas práticas para projetos de TI
específicos. Esses modelos encontram-se pré-configurados para acomodar os
objetivos e iniciativas de otimização empresarial específicos de cada setor,
permitindo que as empresas organizem e priorizem projetos de TI
rapidamente, dentro da estrutura de suas agendas de informações.
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Como a maioria das organizações não pode concretizar todos os projetos
desejados de uma só vez, o Guia de Agenda de Informações da IBM para
Planos de Saúde também auxilia as organizações na priorização de projetos de
TI de acordo com suas necessidades de negócio. Criar um roteiro com uma
seqüência claramente definida de projetos de TI pode ajudar a garantir a
alocação de recursos apropriada. Por exemplo, alguns projetos de TI, como
qualidade de dados e faturamento eletrônico fornecem suporte a vários
imperativos estratégicos. Os processos e modelos de priorização que fazem
parte do Guia de Agenda de Informações da IBM para Planos de Saúde
lançam esses projetos comuns e auxiliam na alocação de recursos. Quando o
plano de saúde tiver sua agenda de informações, os líderes podem começar a
estabelecer um caminho claro em direção a utilização das Informações sob
Demanda para vantagem competitiva.

A IBM como parceira da transformação
A IBM possui conhecimento,
experiência e uma abordagem
comprovada para o
desenvolvimento de uma agenda
de informações sob medida para
planos de saúde.

O Guia de Agenda de Informações da IBM para Planos de Saúde é uma
abordagem prática, acelerada e comprovada desenvolvida pela IBM após anos
de experiência em trabalhos junto a organizações globais líderes do mercado.
Trata-se de um programa holístico, composto de uma metodologia prescritiva
comprovada e ativos avançados para planos de saúde, fornecido por
profissionais da IBM com profundo conhecimento do setor.
As soluções de Informações sob demanda da IBM (IOD, Information
On Demand) oferecem recursos completos de infra-estrutura de informações
para executar a sua agenda de informações. As ofertas de Informações sob
demanda foram desenvolvidas especificamente para abordar praticamente
qualquer aspecto das necessidades de informações confiáveis de uma
organização. Baseadas em padrões abertos e refletindo investimentos
superiores a US$ 10 bilhões nos últimos três anos, as ofertas de Informações
sob demanda estão entre as mais abrangentes do mercado.
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