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POR QUE INVESTIR EM PLANO DE 
SAÚDE PARA OS COLABORADORES?

Você sabia que 74% dos profissionais 
consideram o plano de saúde como o bene�cio 
mais importante? 
 
O plano de saúde empresarial é um dos mais 
requisitados durante o processo sele�vo. Ele 
acaba se tornando um bene�cio que ajuda a 
reter talentos e proporcionar mais mo�vação 
no trabalho.  
 
Isso sem contar que ao ter os cuidados 
frequentes com os colaboradores, é possível 
diminuir as faltas ocasionadas por doenças e 
também o absenteísmo.  

POR QUE O CUSTO COM O PLANO 
DE SAÚDE É TÃO ALTO?

Existem diversos mo�vos para o custo do 
plano de saúde ser elevado para a empresa. O 
mais comum é a inflação médica, que acaba 
sendo superior à inflação geral dos países em 
todo o mundo.  
 
Os planos de saúde são o segundo maior 
custo para as empresas, perdendo apenas para 
a folha de pagamento.  
 
Oferecer o bene�cio para os colaboradores é 
essencial para retê-los e deixá-los mais 
sa�sfeitos com a organização. Porém, é 
preciso pensar em formas de o�mizar esse 
processo e melhorar o caixa da empresa.  

Diante disso, o que os gestores podem fazer? Afinal, esse é um bene�cio 
essencial para diminuir o turnover e garan�r a retenção de grandes profissionais.  

 
Eles podem fazer uma análise minuciosa de dados e do perfil dos colaboradores. 

Quer saber como?  

ATRAVÉS DO HEALTH ANALYTICS! 

Mas, o que é Health Analy�cs?  
 

É uma solução exclusiva da Brisk Seguros que tem como obje�vo o�mizar  e 
reduzir os gastos da empresa com planos de saúde para os colaboradores.  

MAS COMO ISSO É POSSÍVEL? 

Através de uma análise minuciosa dos dados e 
do perfil dos seus colaboradores. Por exemplo:  
 
- Analisando os colaboradores que não 
u�lizaram o plano de saúde nos úl�mos meses;  
 
- Analisando também os que u�lizaram o 
bene�cio mais de 3 vezes no mesmo período 
de tempo. 
 
Os profissionais de RH podem conversar com 
ambos os colaboradores e perguntar por que o 
primeiro não está u�lizando o bene�cio e se 
cer�ficar se o segundo possui algum problema 
de saúde mais sério e, por isso, faz mais uso do 
convênio.  

Também é possível discu�r a elegibilidade dos planos de acordo com a hierarquia u�lizada nas 
empresas, além de levar em conta as necessidades e expecta�vas de cada um.  

Pessoas que estão fazendo mau uso do plano de saúde;  

Quem mais u�liza os serviços do convênio médico e porquê;  

Pessoas com maiores chances de contraírem alguma doença (crônica 
ou não) e inves�r em medidas preven�vas. 

O Health Analy�cs faz isso de forma automá�ca para a empresa e, 
além disso, ainda é possível definir:  

COMO O HEALTH ANALYTICS PODE 
SER APLICADO NA EMPRESA?  

O Health Analy�cs é uma solução que foi 
desenvolvida pela Brisk com o intuito de 
ajudar você a mensurar informações precisas 
sobre o custo-bene�cio e desperdícios do 
plano de saúde.  
 
Além disso, o Health Analy�cs oferece 
parâmetros que contribuem no cuidado 
clínico e na gestão dos recursos de saúde.  
 
Um levantamento feito pela consultoria PwC 
mostra que 40% dos empresários 
ques�onados, apoiam uma solução de data 
analy�cs para tomar grandes decisões, como 
é o caso dos ajustes com o plano de saúde.  

No entanto, não é tarefa fácil transformar dados em receita. Mais do que recolher os dados, é 
preciso entendê-los para transformá-los em insights decisivos. 

Ferramentas e equipes especializadas em análise de dados; 

Informações precisas de ajuste de risco;  

Visão consolidada de riscos de fraudes ou mau uso;  

Aumento da eficiência;  

Redução de gastos;  

Apoio nas tomadas de decisão;  

Gerenciamento de dados não padronizados de saúde;  

Organização das variáveis a serem estudadas através de dashboards;  

Machine Learning para uma prevenção analí�ca sobre u�lização, 
desperdício e custo bene�cio;  

Avaliação de quem precisa mais dos planos de saúde; 

Cruzamento de dados sobre fornecedores, sinistralidade, 
mensalidades e usuários; 

É AÍ QUE O HEALTH ANALYTICS DA 
BRISK SEGUROS PODE AJUDAR!  

Maior controle do orçamento, resultando na economia de receita.

QUER CONHECER MAIS SOBRE ESSA SOLUÇÃO E APLICAR NA 
EMPRESA? CONVERSE COM UM DE NOSSOS ESPECIALISTAS! 

Converse com um especialista

https://www.briskseguros.com.br/contato/
https://www.linkedin.com/company/brisk-seguros/

