
Conheça o Ricardo, Diretor de 

Contratos de uma Organização Social 

de Saúde com atuação nacional.

9

unidades de saúde

833

leitos



Ricardo enfrentava um problema 
comum aos hospitais: medir a 
produtividade do pessoal terceirizado 
e pagar apenas pelos serviços 
efetivamente realizados. 

Ele sabia que os seus hospitais 
perdiam dinheiro pagando por 
serviços não realizados e que poderia 
melhorar a produtividade dos 
profissionais terceirizados.



13

empresas assistenciais

171

leitos

Para tentar resolver o 

problema, ele contratou 4

funcionários para realizar 

rondas diárias em um de 

seus hospitais.

O seu foco inicial foram as 

empresas médicas e de 

fisioterapia, que tinham um 

valor/hora mais caro que as 

empresas de facilities.

R$1,83 mi

despesa mensal
contratos assistenciais



Os médicos não gostaram de 

ser monitorados e criaram 

resistência. 

O Diretor Técnico do hospital, 

Dr. Arnaldo, convenceu as 

equipes médicas que a falta 

de controle privilegiava os 

menos comprometidos com 

o cuidado ao paciente.



Mais duas pessoas foram 
contratadas para digitar a 
presença coletada durante a 
ronda em planilhas e depois 
confronta-la com cada contrato de 
prestação de serviços.

As rondas não geraram o resultado 
esperado. Os médicos e 
fisioterapeutas que não eram 
identificados na ronda alegavam 
que estavam em outra unidade do 
hospital ou no vestiário, criando 
desconforto na sua relação com o 
hospital.

6

novos funcionários aumento mensal no 
custo da folha

R$19 mil



Ricardo mudou a estratégia e 
colocou catracas com acesso digital 
nos acessos ao hospital.

As catracas substituíram os 
funcionários que realizavam a 
ronda, mas os dois analistas ainda 
eram necessários para digitar e 
confrontar os dados.

Uma auditoria interna sinalizou que 
os erros dos analistas eram comuns 
em função do grande número de 
profissionais terceirizados 
monitorados.



Alice, Gerente de Recursos 
Humanos do hospital, sinalizou ao 
Diretor Executivo Corporativo a sua 
preocupação com a geração de 
vínculo trabalhista.

O controle da presença capturada 
pelas catracas digitais era realizado 
de forma individual pelo RH e os 
descontos apontados pelos analistas 
para cada profissional terceirizado.



O processo de compliance dos 
serviços terceirizados 
implantado por Ricardo era 
demorado, custoso e gerava 
muito retrabalho.

Ricardo queria agir de forma 
mais rápida e assertiva. Para 
isso, precisava reduzir a 
burocracia e confiar nos dados 
recebidos; evitar o erro humano 
e a perda de tempo da sua 
equipe. Ele precisava aumentar 
a eficiência operacional da sua 
equipe e do seu hospital.



Ricardo, então, contratou a med.driven para:

• Eliminar o erro humano e o retrabalho no 
controle dos profissionais terceirizados.

• Eliminar o tempo da equipe destinado a 
alimentação de softwares e planilhas.

• Eliminar a incerteza em relação aos dados 
e informações apresentadas.

• Reduzir a complexidade e a burocracia dos 
processos de controle.

• Mitigar o risco trabalhista, separando o 
controle de terceirizados do RH.

Para elevar a eficiência 
operacional dos nossos 

hospitais, precisamos de 
processos mais ágeis e 
confiáveis e reduzir o 

retrabalho. A tecnologia da 
med.driven pode dar a 

rapidez e escalabilidade que 
nós precisamos.



Mas como funciona?

1. A med.driven define junto ao hospital os 
IOTs que serão utilizados para captar a 
presença dos terceirizados. A depender 
do espaço monitorado (acesso ao hospital 
ou a uma unidade), podem ser 
necessários diferentes tipos de IOTs 
(catraca digital, reconhecimento facial, 
beacons). Mas não se preocupe! Nossa 
equipe ajuda o hospital nessa escolha. 

2. Os dados capturados são enviados para a 
nuvem ou mantidos no servidor do 
hospital. Através de APIs, importamos os 
dados para o software da med.driven, 
onde são processados e aplicadas 
ferramentas de IA.



Mas como funciona?

3. O sistema gera relatórios de 
compliance contratual para o correto 
pagamento das empresas pelo 
hospital.

4. Informações e insights sobre a 
execução dos contratos monitorados 
são apresentados em analytics
dashboards customizados, acessíveis 
por computador, smartphone e tablet.

5. O RPA meddriven_bot envia e-mails 
automáticos para os gestores do 
hospital, identificando as diferenças de 
horas e valores e sugerindo alterações 
na carga horária.



A tecnologia med.driven 
permitiu o aumento da 
produtividade do pessoal 
terceirizado de forma 
consistente e liberou o tempo 
da equipe do hospital para 
atividades mais nobres e 
desafiadoras.

Com a med.driven, 
consigo dedicar meu 
tempo a atividades 
menos repetitivas e 

mais relevantes para o 
meu crescimento no 

hospital.

Júlio, Analista Financeiro

economia mensal 
contratos assistenciais 
em 1 hospital da rede

redução do custo
mensal com pessoal
Em 1 hospital da rede

R$ 19 milR$ 71,4 mil

629,1%

ROI



Poucos meses após a entrada da 
med.driven, contabilizando os 
resultados gerados, Ricardo 
contratou o meddriven_bot, uma 
ferramenta de IA que permitiu aos 
gestores serem avisados por e-
mail quando e como os contratos 
deveriam ser revisados.

A ferramenta liberou tempo dos 
analistas de contrato e financeiros, 
que não precisavam mais revisar 
os contratos todos os meses.



Agora, Ricardo recebe informações e 
insights sobre os contratos 
assistenciais dos seus 6 hospitais no 
monitor da sua sala e gera ROI 
consistente para sua empresa.

Ele recebe alertas de revisão dos 
contratos no seu smartphone 
automaticamente, ao mesmo tempo 
que os demais Diretores.

Sua equipe está mais motivada e 
produtiva e Alice, a Gerente de RH, 
muito mais tranquila. 

Ricardo é um gestor melhor e mais 
confiante e um líder admirado pela 
sua capacidade de inovar e gerar 
resultados.


