CELEBRANDO O NOSSO 50° ANIVERSÁRIO E NOS
PREPARANDO PARA O FUTURO DA ASSISTÊNCIA
A Sedgwick tem muitas realizações para se orgulhar à medida que começamos 2019, incluindo a
celebração de 50 anos em operação. Aproveitando a nossa comprovada experiência trabalhando
com as principais organizações do mundo, continuamos a adaptar nossas ofertas para ajudar
a gerenciar a grande variedade de problemas enfrentados diariamente pelos clientes. Nossas
soluções de risco, benefícios e negócios integrados concentram-se na mitigação e redução de
riscos e perdas, mantendo organizações e funcionários saudáveis e produtivos, protegendo a
reputação da marca e contendo custos.
Com 50 anos de experiência, os clientes podem contar conosco para as soluções e a expertise
que precisam. Para garantir que prestamos o melhor serviço possível, nossa equipe continua na
vanguarda das tendências do setor que afetam os negócios. Os líderes da Sedgwick acreditam
que as seguintes tendências e mudanças em curso serão importantes em 2019. Continuaremos a
monitorá-las ao longo do ano e ajudaremos nossos clientes a se prepararem para o futuro.

PREPARANDO-NOS PARA
RISCOS EMERGENTES
PLANEJANDO-SE PARA O INESPERADO – Continuará a ser vital que
empresas e proprietários tenham um plano de recuperação de
desastres que inclua recursos “sob demanda” que sejam experientes
e capazes de responder rapidamente a eventos climáticos, outros
desastres naturais e provocados pelo homem e até mesmo eventos
cibernéticos. E quando ocorram danos, descobrir a causa principal e
a origem, por meio de investigações, avaliações e testes pode ajudar
a determinar a responsabilidade e o custo.
ENTENDENDO O IMPACTO DA ECONOMIA COLABORATIVA NA
FORÇA DE TRABALHO – Com a colaboração entre consumidores,
as diversas trocas de propriedade, habilidades, mão de obra e locais
de trabalho apresentam riscos inerentes. Uma economia
colaborativa pode oferecer conveniência e benefícios, mas à medida
que cresce, as preocupações com a responsabilidade e outros riscos
do consumidor crescerão com ela.
ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS GERACIONAIS – O número de
trabalhadores da geração do milênio ultrapassou recentemente o
de profissionais mais velhos e um volume cada vez maior de
integrantes da geração Z está presente no mercado de trabalho.
Durante esse período de transição, empregadores devem
desenvolver programas inovadores de retorno ao trabalho para
acomodar cinco gerações. A automação de processos robóticos
também continua a afetar as tarefas de treinamento, segurança e
emprego. À medida que os empregos evoluem, empregadores
devem garantir que os programas de retorno ao trabalho incluam
descrições atualizadas dos cargos e suas atribuições na empresa ou
das opções de estágios em organizações sem fins lucrativos.

ADOTANDO TECNOLOGIAS
INOVADORAS
GARANTINDO A SEGURANÇA DE DADOS – Os riscos cibernéticos
continuarão com o crescimento contínuo da tecnologia conectada. A
segurança de dados continua sendo uma das principais prioridades das
empresas. É mais importante do que nunca trabalhar com empresas
que priorizam a proteção de dados e estão comprometidas em proteger
e preservar a confidencialidade e a integridade de dados, garantindo a
conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
ELEVANDO A EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR – Opções
tecnológicas especializadas, como ferramentas de gerenciamento de
sinistros de autoatendimento e programas de telemedicina e
enfermagem de cirurgia continuarão a crescer. Essas ferramentas
oferecem recursos valiosos e ajudam funcionários acidentados a
tomarem medidas para melhorar sua recuperação e permanecerem
envolvidos no processo de sinistros. Protocolos adicionais, como
flexibilidade para diferentes preferências de comunicação geracional,
ajudarão a garantir a celeridade em todos os problemas e simplificarão
o jargão do setor.
APRIMORANDO A REGULAÇÃO DE SINISTROS COM
TECNOLOGIA – Inteligência artificial, aplicativos móveis, drones,
georreferenciamento, escaneamento digital em 3D e recursos de
transmissão de vídeo continuarão a oferecer vantagens para o
ajuste de perda de propriedade. Essas ferramentas fornecem dados
e imagens importantes em tempo real, que melhoram o processo
geral e a experiência do consumidor.

AVANÇANDO COM NOVAS
ESTRATÉGIAS DE CUIDADOS DA SAÚDE
INDIVIDUALIZANDO O CAMINHO DA RECUPERAÇÃO – A rápida
comunicação de lesões no local de trabalho é essencial, mas o que
acontece na sequência continua sendo um desafio, à medida que
empregadores buscam o melhor atendimento para seus funcionários.
Estabelecer o caminho correto da assistência, a aplicação dos recursos
certos e fornecer cuidados de saúde apropriados continua sendo
fundamental. No entanto, o foco deste ano é a facilidade de acesso e
opções adicionais, como opções de transporte sob demanda, acesso
a provedores baseados na web e ferramentas de suporte de
autoatendimento, para aprimorar a experiência do funcionário e
melhorar os resultados de saúde e de retorno ao trabalho.
AVANÇANDO NA ASSISTÊNCIA BASEADA EM VALOR – A
prestação de serviços relacionados à saúde tende a adotar modelos
que privilegiam valores, ao invés de apenas volumes, concentrandose na saúde e no bem-estar de cada paciente. Para que esses
modelos sejam bem-sucedidos, os gerentes de risco devem educar
a equipe de cuidados da saúde e ajudá-los a implementar, promover
e manter estratégias para atingir as metas de segurança.
ABORDANDO A SAÚDE MENTAL NO LOCAL DE TRABALHO –
Questões psicossociais podem impactar o volume de ausências e os
níveis de produtividade. Sem uma melhora no tratamento, o mundo
deverá perder 12 bilhões de dias de trabalho decorrentes apenas da
depressão e dos transtornos de ansiedade até 2030*. Esforços para
reduzir o estigma no local de trabalho, oferecer a assistência
necessária para os funcionários e fortalecer iniciativas de saúde
comportamental continuarão sendo importantes no próximo ano.

AMPLIANDO A EXPERTISE EM
SINISTROS, À MEDIDA QUE AS
NECESSIDADES MUDAM
GERENCIANDO A RESPONSABILIDADE DO PRODUTO E RISCOS
DE RECALL – Problemas com a qualidade do produto podem
prejudicar a marca de uma empresa e reduzir a sua lucratividade
se não forem tratados adequadamente e com o gerenciamento da
marca em mente. Continuará sendo importante para os negócios
escolher parceiros que possam garantir uma abordagem
consistente e focada no cliente desses problemas.
DESENVOLVENDO EQUIPES DE SINISTROS QUALIFICADAS – Atrair
e reter profissionais de sinistros talentosos continuará a ser uma das
prioridades do nosso setor. Além de desenvolver conhecimento técnico
sobre sinistros, existe a necessidade de aprofundar o conhecimento
relacionado a mudanças regulatórias e legislativas em andamento,
impacto para os clientes de perdas de reputação da marca e fidelidade
do consumidor, uso de ferramentas de sinistros de autoatendimento e
adaptação de protocolos de comunicação para se adequar da melhor
forma às necessidades do consumidor.
ENTENDENDO OS BENEFÍCIOS DOS PROGRAMAS INTEGRADOS
RELACIONADOS À INCAPACIDADE – Com foco contínuo na experiência
do funcionário, mais empregadores procuram combinar seus programas
para fornecer serviços integrados. Percebemos uma necessidade
emergente de abordar os processos de conformidade globais, bem como
os benefícios de entender rapidamente as regulamentações relacionadas
a licenças e incapacidades em todo o mundo. Em algumas regiões, os
benefícios de licença remunerada e não remunerada estão se tornando
cada vez mais frequentes; os empregadores devem estar prontos para
apoiar as crescentes demandas e estabelecer políticas que auxiliem os
funcionários a cuidar de si mesmos e de suas famílias.
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* World Health Organization: Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return on investment analysis.
		
https://www.who.int/mental_health/advocacy/investment_paper_lancet_psychiatry_final.pdf
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