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34
municípios 

na área de 

atuação

5.544
Cooperados

1.265.453
Clientes

8,5 milhões
consultas*

31 milhões
exames*

165 mil
internações**

61%
participação

de mercado
Incluindo 

Seguros Unimed 

e CNU

R$5,5 bi
faturamento

A Unimed-BH em números

342
unidades 

assistenciais

4.057
Assistência

1.215
Administrativo

Colaboradores

*Clientes Unimed-BH dentro e fora da nossa 

área de atuação + clientes de intercâmbio 

em nossa área de atuação.

**Clientes Unimed-BH somente em nossa área 

de atuação + clientes de intercâmbio em 

nossa área de atuação.
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Especialista em tecnologias e informação, atuando na área há mais de 
20 anos, na área da saúde à mais de 10 anos. Participou em projetos no 
Chile, México, Portugal, Inglaterra, Espanha e Holanda. Hoje atua na 
área de business analytics e inteligência artificial, compondo a equipe 
de Datalab da Unimed-BH.
Formado em Informática pela Universidade Portucalense, Portugal e 
Engenharia Informática e Computação pela Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, Portugal.

Marco Teixeira



Quais os 
desafios de 
implantação?



1. Ter um patrocínio forte do negócio



Machine Learning tem um esforço acrescido

Novos conceitos
Novas formas de desenvolver

Novas formas de implantar
Novas formas de medir resultado

Novidade para o negócio: Meu trabalho vai mudar?



1. Ter um patrocínio forte do negócio

2. Desenvolver o modelo internamente vs construir uma relação 
com um parceiro



Construir as competências necessárias demora tempo

Agora é o momento!
Começar rápido
Errar rápido para corrigir rápido
Entregar logo

Começar com parceiro especializado 

Procurar capacitação de acordo com a nossa realidade



1. Ter um patrocínio forte do negócio

2. Desenvolver o modelo internamente vs construir uma relação 
com um parceiro

3. Abordagem ágil em uma metodologia exploratória



Entendimento 

do negócio

Entendimento 

dos dados

Preparação 

dos dados

Definição do 

modelo

Avaliação

Implantação

Dados Planejamento da Sprint?

Planning Poker?

Burn Down?

O time dentro do táxi
Fórum gestor de I.A. | Sessões técnicas recorrentes

| Planejamento semanalStandup diário

Kanban religiosamente 
atualizado



PORTFÓLIO DE I.A. – PROCESSO DE TRABALHO

IDEAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DO 
MODELO

IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO

PORTFÓLIO DE I.A.

FÓRUM GESTOR I.A.

APRIMORAMENTO DO MODELO

APRIMORAMENTO DO MODELO



1. Ter um patrocínio forte do negócio

2. Desenvolver o modelo internamente vs construir uma relação 
com um parceiro

3. Abordagem ágil em uma metodologia exploratória

4. Não existe machine learning sem dados





19
Fontes

1.800
Processos diários

260.000.000
Registros processados 

diariamente

1.800.000.000 
Registros escaneados

diariamente 

Mais de 15 TB de dados
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1. Ter um patrocínio forte do negócio

2. Desenvolver o modelo internamente vs construir uma relação 
com um parceiro

3. Abordagem ágil em uma metodologia exploratória

4. Não existe machine learning sem dados

5. Qual a entrega do modelo para o negócio?



A entrega é definida pelo negócio

Não tem entrega sem TI

A efetividade da entrega tem de ser mensurável

“Implantação de inteligência artificial para autorizar automaticamente 30% 
das guias médicas cuja regra do sistema transacional indica para avaliação 
pelo setor de autorização médica”

Virou indicador de meta

A meta é compartilhada pela equipe de informação e de negócio



1. Ter um patrocínio forte do negócio

2. Desenvolver o modelo internamente vs construir uma relação 
com um parceiro

3. Abordagem ágil em uma metodologia exploratória

4. Não existe machine learning sem dados

5. Qual a entrega do modelo para o negócio?

6. A arquitetura do sistema não é apenas o modelo



Captura Guarda Analisa Consome

Captura Consome
Ação

Armazenamento, estrutura e governança

AWS

ECS
FARGATE

AWS

S3

VPN
JDBC

AWS

Glue

AWS

Athena

AWS ECS
FARGATE

AWS ECS
FARGATE

Predição

AWS EC2

AWS

CLOUDWATCH



1. Ter um patrocínio forte do negócio

2. Desenvolver o modelo internamente vs construir uma relação 
com um parceiro

3. Abordagem ágil em uma metodologia exploratória

4. Não existe machine learning sem dados

5. Qual a entrega do modelo para o negócio?

6. A arquitetura do sistema não é apenas o modelo

7. Monitoramento e sustentabilidade do modelo
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