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Uma das maiores questões do 
mercado de saúde suplementar 
atualmente é a equalização 
dos custos. Se de um lado os 

usuários não conseguem bancar os suces-
sivos aumentos, sejam eles nas carteiras 
de produtos individuais ou corporativos, 
de outro, as operadoras veem seus custos 
operacionais aumentando e a impossibili-
dade de total repasse destes valores, sob 
pena de perda dos clientes.

Para trabalhar a mediação desta rela-
ção, a Saúde Concierge atua no segmento 
corporativo como um parceiro estratégico 
das operadoras e seguradoras de saúde e 
do RH das empresas. Seu foco é o uso 
consciente dos recursos do benefício de 
saúde. Por meio de um sistema tecnoló-
gico simples de usar, a empresa é capaz 
de dar suporte a processos complexos que 
visam cuidar da saúde dos indivíduos. 
Como consequência, os custos com o 
benefício de saúde das cinco mil vidas 
que a empresa administra atualmente 
apresentaram redução de até 30% às 
operadoras.

Para atingir este resultado, a Saúde 
Concierge atua sob os pilares de tec-
nologia, profissionais especializados e 
método de gestão. A tecnologia integra 
dados coletados e armazenados via APP, 

Sistema de gestão ajuda 
seguradoras e operadoras a 
reduzir custos dos planos
Saúde Concierge 
desenvolveu método 
de gestão de saúde 
através de tecnologia 
que utiliza Inteligência 
Artificial e Big Data 
para diminuir o índice 
de sinistralidade das 
carteiras 

web e no sistema operacional 
da empresa para análise e 
monitoramento da condição 
de saúde dos pacientes em 
tempo real. Além disso, uma 
equipe multidisciplinar capa-
citada acompanha o indivíduo 
durante todo o processo de 
melhoria dos seus indicadores 
clínicos. O método de gestão 
baseado em processos qua-
litativos aperfeiçoa o atendi-
mento de maneira contínua e, 
com o auxílio da inteligência 
artificial, pode prever e agir 
antecipadamente a alterações clínicas.

 “Nossa atuação acontece por meio 
de multicanais, seja via visitas presenciais 
de profissionais credenciados, tais como 
médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólo-
gos, enfermeiros, ou pelo atendimento 
humanizado da nossa equipe própria 
que interage remotamente via central 
de atendimento”, explica Tatiana Giatti, 

diretora executiva da Saúde Concierge.
A empresa possui mais de 20 mil 

profissionais de saúde espalhados pelo 
País. Somando a atuação desses ao traba-
lho via central telefônica, a empresa reali-
za, em média, 600 atendimentos diários. 
Isso garante uma visão geral da carteira 
de saúde para os clientes corporativos.

A estrutura de atenção primária e 
analítica, combinada com as informações 
e tecnologias de análise, permitem a in-
dicação de cenários preditivos. “Temos 
um grande banco de dados gerado por 
meio do monitoramento do dia a dia 
do paciente, que inclui tudo que ele fez 
durante um período, como consultas, 
exames, casos de atendimento em pron-
tos-socorros, internações. Este sistema 
nos permite extrair uma série de dados 
preditivos que, por sua vez, nos ajudarão 
a saber antes de aplicar qual a melhor 
conduta ou tratamento a ser seguido em 
um universo de pessoas que apresentam 
sintomas semelhantes, que efeitos surtiu o 
tratamento aplicado ou se não deu efeito”, 
diz Tatiana.

Para desenvolver a healthtech foi 
investido R$ 1,5 milhão em recursos 
próprios dos fundadores e mais R$ 1,5 
milhão de investidor anjo. A expectativa 
da empresa é nos próximos 24 meses 
crescer uma média de 30% ao ano.

❙❙ Tatiana Giatti, diretora executiva 

❙❙ da Saúde Concierge
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