
 

A dacadoo, uma empresa de tecnologia suíça, está anunciando uma 
nova oferta de produto na ITC Vegas para revolucionar o engajamento 
de saúde digital  
  
Las Vegas/Zurique,20 de setembro de 2022. Uma das principais empresas de Insurtech e Healthtech 
do mundo, a dacadoo, acabou de anunciar a versão 5.0 da sua premiada Plataforma de Saúde Digital 

(DHEP). A nova oferta incluirá, além da oferta atual corporativa, um caso de uso único SaaS, 
expandindo mais sua oferta de "Prever e Prevenir".   

Durante o primeiro dia da altamente aguardada InsurTech Connect Las Vegas, apresentada pela 
McKinsey & Co, Peter Ohnemus, CEO da dacadoo, e sua equipe revelaram a versão 5.0 da Plataforma 
de Engajamento de Saúde Digital. Segundo eles, será o maior passo dado em sua oferta de produtos 

até agora.  
Um dos recursos mais atraentes é a nossa nova oferta SaaS, que pode ser descrita como a maneira 
mais fácil e segura para seguradoras ou outras organizações licenciarem a Plataforma de Engajamento 

de Saúde Digital. Agora as organizações poderão escolher a abordagem ideal para suas necessidades 
e ter mais flexibilidade no modelo de negócios orientado para seus usuários.   

Agora as organizações que exigem várias opções de submarca terão possibilidade de acessar um 
ecossistema maior pré-construído conforme seus requisitos, no qual será possível integrar várias 
instâncias da Plataforma de Engajamento de Saúde Digital personalizadas para cada submarca. Um 

dos principais benefícios da oferta da dacadoo é que grandes organizações poderão segmentar seus 
clientes em instâncias individuais da Plataforma de Engajamento de Saúde Digital, o que permitirá 
personalizar a experiência do usuário para cada ambiente separadamente, proporcionando 

hiperpersonalização com um clique.   
Por outro lado, as entidades também poderão se beneficiar do acesso a preços bem mais baixos e 

configuração mais rápida, recebendo um ambiente de marca única para lançar seu serviço de 
engajamento de saúde digital com mais velocidade.  
Isso também abre a possibilidade de acessar uma das plataformas de submarca já configurada por 

outras organizações para não precisar começar do zero, o que pode ser atraente para organizações 
de todos os tamanhos que pretendem proporcionar uma Plataforma de Engajamento de Saúde Digital 

com menos esforço e recursos.  
Pela perspectiva do usuário final, a dacadoo também anunciou uma experiência do usuário 
verdadeiramente revolucionária e interface melhorada, pela qual poderão ter total compreensão de 

seu ‘Potencial de Pontuação de Saúde’. Até agora, a Pontuação de Saúde patenteada pela dacadoo 
permitia que os usuários tivessem uma visão geral holística de sua saúde quase em tempo real com o 
número calculado cientificamente, variando de 0 a 1.000. A Pontuação de Saúde do usuário mudava 

à medida que seus hábitos de vida evoluíam, mas não houve nenhuma incorporação de perspectiva 
futura.   

agora a dacadoo avançou ainda mais em conjunto com sua estratégia de "Prever e Prevenir", assim 
os usuários receberão orientação individual sobre por que e como sua Pontuação de Saúde pode ser 
melhorada por meio de mudanças espefícicas de estilo de vida, como parar de fumar, fazer exercícios 

com mais frequência ou ter hábitos alimentares mais saudáveis.  
“Eu tinha a visão ambiciosa de proporcionar às pessoas sua versão em saúde digital, por meio da qual 
os usuários podem ver o potencial completo de sua saúde, agir de maneira proativa nele e mantê-lo”, 

afirma o CEO e fundador da dacadoo Peter Ohnemus. “Na sociedade atual, é fácil se perder no 
presente e não pensar em como as ações escolhidas hoje podem impactar futuramente na saúde, 

riqueza e qualidade de vida em geral. Estamos emocionados em ser uma das primeiras empresas a ter 
uma abordagem inovadora sobre a nossa mudança de percepção em relação à saúde, passando de 
uma postura reativa para proativa. Afinal, na dacadoo, sempre mostramos que #Valorizamos sua 

saúde.”  

https://vegas.insuretechconnect.com/


 

A equipe da dacadoo declarou na ITC Vegas (estande 2258) que mais informações sobre essa nova 
oferta revolucionária serão disponibilizadas aos primeiros clientes que solicitarem, dando uma prévia 

de todo o seu potencial.   
  

  
######  

  

  
Sobre dacadoo 
A dacadoo, nomeada na categoria “Cool Vendor in Insurance” em 2021 pela Gartner, além de Leader 

in Risk 2022 pela CB Insights, licencia sua Plataforma de Engajamento de Saúde Digital, incluindo a 
Pontuação de Saúde e a Gestão de Riscos, para operadoras de seguros de Vida e Saúde (B2B), 

fornecendo soluções de tecnologia da saúde e Insurtech para mais de 35 das 100 maiores operadoras 
e organizações de seguros de vida e saúde em todo o mundo. Disponível em mais de 18 idiomas, a 
tecnologia da dacadoo é fornecida como uma solução de marca branca totalmente personalizável ou 

integrada aos produtos dos clientes por meio de sua API (com seu próprio app). Através da promoção 
'Conectar, Pontuar, Engajar', a dacadoo fornece suporte às operadoras de saúde e vida para motivar 
seus clientes a levarem estilos de vida mais saudáveis com a sua Plataforma de Engajamento de Saúde 

Digital baseada em SaaS. A dacadoo também fornece a Gestão de Riscos, que calcula o risco relativo 
de mortalidade e morbidade em tempo real. A dacadoo tem mais de 125 funcionários em locais na 

Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico e mais de 100 patentes registradas para as suas soluções 
digitais de vida e saúde. A dacadoo está totalmente comprometida com a privacidade e a segurança, 
por isso, projeta e opera suas soluções de acordo com os padrões, leis e regulamentos do setor, como 

a Lei Federal Suíça de Proteção de Dados, LGPD e HIPAA. Seu Sistema de Gerenciamento de 
Privacidade e Segurança da Informação é certificado de acordo com as normas ISO 27001 e ISO 27701 
mundialmente conhecidas. 

Para mais informações, visite: www.dacadoo.com  
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