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SÍNTESE DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS:
• Graduada em Administração, MBA em Gestão de Pessoas, com foco na Liderança
• MBA em Planejamento Estratégico, com foco na Qualidade.
• Atualmente atua como Analista Administrativa de Custos da instituição.

DESCRIÇÃO
JUSTIFICATIVA
Os Painéis de Controle, também conhecido como Dashboards, podem ser definidos como uma ferramenta
de gestão que compõem a visualização de dados de uma empresa ou área. Eles facilitam o entendimento
das informações e mensuram resultados de forma visual, a fim de tornar o gerenciamento mais inteligente.
Conforme a tecnologia vem evoluindo no mundo corporativo, surgiram os Dashboards que evitam esforços
desnecessários e disponibilizam uma visão mais ampla de todo o cenário corporativo, possibilitando as
tomadas de decisões estratégicas e assertivas.
Segundo um estudo feito pela UNINDU (The International Congress on University Industry), 83%
das pessoas absorvem melhor as informações através da visão. Isso demonstra a importância do
Dashboard para tomada de decisões rápidas e melhor análise dos resultados do negócio, como
metas, objetivos, crescimento, entre outros.
Diante disso, o Painel de Controle torna-se essencial em uma gestão a vista estratégica,
principalmente em um ambiente hospitalar no qual se desenvolve e cresce cada vez mais,
podendo assim haver diversas melhorias com o foco no cliente final.

TEMPO DE IMPLEMENTAÇÃO: 06 MESES
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INVESTIMENTO
VALOR ESTIMADO DO INVESTIMENTO: R$ 00,00
VALOR EFETIVAMENTE INVESTIDO/GASTO: R$ 00,00

OBJETIVO
O principal objetivo é facilitar a visualização de dados, resultando em uma visão estratégica para elaboração
de planos de ações, com foco na melhoria continua dos processos, concretizando em novas metas a serem
alcançadas de acordo com o resultado e planejamento, garantindo uma melhor sustentabilidade financeira
nos setores e instituição.
Identificar erros de lançamentos operacionais, analisando situações e acompanhando os resultados
obtidos no período analisado, de forma eficiente, possibilitando uma visão clara dos dados
e transparência com a gestão a vista.
Otimizar o tempo dos líderes/gestores para tomarem decisões e evitarem trabalhos manuais e complexos
com a organização de dados, passando a priorizar outras atividades mais relevantes.
Consolidar as informações/indicadores em um único painel, assim, a gestão se torna mais ágil e efetiva,
possibilitando o alinhamento de estratégias e decisões para o crescimento da instituição.

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO
• Identificar os dados e indicadores estratégicos de cada setor da instituição;
• Realizar a validação de dados destes indicadores;
• Estruturar o layout do painel de controle;
• Elaborar a montagem ou posicionamento das tabelas e gráficos dinâmicos;
• Lançar os dados validados nas tabelas dinâmicas;
• Apresentar a alta direção o novo formato de gestão a vista;
• Aplicar um treinamento a liderança/gestão sobre a funcionalidade do painel de controle;
• Realizar as análises estratégicas com o novo painel de controle, juntamente com a liderança/gestores;
• Levantar os principais pontos a serem melhorados e realizar planos de ações;
• Definir novas metas mensalmente ou por período, a serem alcançadas.
• Avaliar os resultados alcançados e melhorias obtidas.
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GANHOS OBTIDOS
• Uma gestão mais ágil, eficaz e direcionada na nossa instituição.
• Monitoramento eficiente de dados, transmitindo mais segurança e transparência ao se passar
uma informação necessária.
• Visão estratégica da instituição como um todo, facilitando a determinação de metas reais e alcançáveis.
• Otimização de tempo em relação a tomada de decisão, envolvendo o planejamento, ao buscar dados
e informações para baseamento.
• Validação de dados importantes e padronização de informações em todos os setores da instituição.
• Planejamento de novos projetos de melhoria continua dos processos, com base no painel de controle
consolidado e foco na sustentabilidade financeira.
• Desenvolvimento de analises críticas com relação a gestão de custos diretamente no setor envolvido,
podendo identificar facilmente os aumentos ou reduções por item e referência.
• Visibilidade institucional e melhoria na comunicação interna, com qualidade e padronização.
• Conscientização de economia com relação a custos, com as equipes operacionais, táticas
e estratégicas, conseguindo ter a visão do resultado final, comparando com a quantidade de
pacientes atendidos e taxa de ocupação.

QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS E IMPREVISTOS ENCONTRADOS?
O principal desafio encontrado foi padronização das fontes de dados e dos parâmetros de busca
entre os setores, ao realizar o projeto foi identificado que cada setor obtém as informações de um
determinado local, assim foi necessário a padronização para temos mais qualidade em processos
e tomada de decisões, realizando o lançamento no painel de controle com segurança e transparência.
E trabalhar a cultura interna de que podemos ter um painel de controle de fácil acesso com todas
as informações necessárias de forma estratégica e eficiente, utilizando estes gráficos dinâmicos
em tomada de decisões, reuniões, apresentações, entre outros.
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O PROJETO TEVE CARÁTER INOVADOR OU ALGUM OUTRO DIFERENCIAL?
A capacidade de se comunicar de forma rápida e clara, com a informação certa na hora certa e da melhor
forma possível é um diferencial da aplicação do painel de controle, em um ambiente hospitalar o comum
é relatórios através de sistemas, assim com o painel de controle implementado como forma de gestão
a vista promove a transparência, integração e engajamento entre os líderes/gestores de toda
a instituição.
Desenvolvimento do Painel de controle é algo único, sendo realizado com as informações estratégicas,
de acordo com a necessidade do setor ou instituição.

O QUE GARANTE A SUSTENTABILIDADE DO PROJETO?
A tecnologia foi fundamental para o desenvolvimento do projeto, sendo um projeto que não
houve a necessidade de investimento financeiro, somente foi preciso o empenho e dedicação
na melhoria continua e na padronização de dados. Garantindo o desenvolvimento de uma
cultura institucional, voltada para análises de indicadores e resultados, sendo uma questão
fundamental voltado para assistência.

HÁ AÇOES PREVISTAS PARA ACOMPANHAMENTO E
MANUTENÇÃO DOS INDICADORES/RESULTADOS
ALCANÇADOS?
O projeto teve início no mês de Agosto/2021, estamos em processo de melhoria
e evolução. Tendo em vista a etapa essencial do projeto em execução, com relação
a aplicação de um treinamento com a liderança/gestão sobre a funcionalidade do
painel de controle.
O acompanhamento destes indicadores e a realização dos planos de ações de melhorias,
justificativas de resultados e definição das metas, é prevista a realização mensalmente.

