
Conheça o Caio, Diretor Financeiro 

de uma rede privada de hospitais.

109

empresas assistenciais 
e de facilities

contratadas pelo Grupo

3

hospitais do 
Grupo



Débora fazia um check-list dos
contratos do grupo todos os dias. Data 
de expiração, metas de produção, 
assinaturas faltantes...uma tarefa 
repetitiva e propensa a erros, que 
consumia muito do seu tempo.

Para piorar, o fluxo de aprovação era 
manual e circulava uma quantidade 
enorme de papel entre as pessoas. Não 
raro, documentos eram perdidos no 
meio do processo, o que gerava muito 
retrabalho para Débora.

Ela estava cansada da sua rotina e se 
ressentia por não poder entregar para a 
empresa tudo o que podia. Se tempo 
poderia ser melhor gasto e o seu 
trabalho mais reconhecido. 

Checar o status desses 
contratos todos os dias 
é uma perda de tempo! 
Poderia entregar muito 
mais para a empresa...

Conheça a Débora, 
Analista de Contratos 
do Grupo Hospitalar



Estou preocupado...como 
poderei garantir a saúde 

financeira do grupo 
reduzindo os quadros e a 
capacidade de entrega? 

Precisamos fazer mais com 
menos...e por muito tempo!

Caio teve que reduzir o orçamento 

destinado a área de contratos em 

função da queda da receita do 

grupo hospitalar devido a pandemia 

de covid-19.

O quadro de funcionários que já era 

pequeno para atender as demandas 

atuais teria que ser reduzido ou 

atividades mais nobres, de cunho 

analítico, descontinuadas. Isso 

poderia ter um efeito perverso na 

qualidade das entregas da área e na 

imagem de Caio como gestor. 



Por isso Caio contratou a med.driven:

• Elimina o erro humano e o retrabalho nos 
processos de gestão de contratos.

• Elimina o tempo da equipe destinado a
monitorar os contratos e aumenta a
velocidade de resposta à ação.

• Dá rastreabilidade aos contratos durante a 
sua vida útil.

• Descentraliza a ação e gera accountability
entre os membros do time.

• Reduz o head count operacional.

• Reduz a complexidade e a burocracia do 
processo de gestão de contratos.

Agora tenho um robô 
trabalhando 24x7, 

executando as tarefas 
repetitivas da equipe de 

Contratos. O melhor é que 
ele não erra e custa bem 

menos que um funcionário. 
Agora consigo alocar o 
tempo da equipe, que 

diminuiu, para fazer 
atividades de maior valor.



Mas como funciona?

1. Integramos o nosso software ao 
sistema de cadastro de contratos do 
cliente ou, se o controle for realizado 
em MS Excel, customizamos junto ao 
cliente a importação dos dados por 
arquivo .txt.

2. Os dados dos contratos importados 
para o software da med.driven
passam a ser monitorados em tempo
real pelos nossos robôs, definidos ou 
desenvolvidos de acordo com o 
check-list de monitoramento.

3. Automaticamente são enviados e-
mails ou SMS para o gestor e a sua 
equipe, indicando a ação necessária 
em cada contrato no momento certo.



52,1%

Com a automação da gestão dos 
contratos, Caio pôde destinar o tempo 
da sua equipe para atividades mais 
importantes. Se preocupou menos 
com a gestão das tarefas de 
monitoramento e com a velocidade 
de resposta do time. Agora todos 
sabem o que é preciso fazer em cada 
contrato.

A produtividade da área cresceu e as 
entregas estão melhores e com 
menos erros.

E, mesmo com as limitações 
financeiras impostas pela pandemia 
de covid-19, Caio consegue 
demonstrar ROI consistente!

tempo economizado 
com a automação

277 horas

ROI %

R$29,6 mil

ROI anual


