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Introdução

 DESENVOLVIDO POR:



Quando se trata de estabelecer diretrizes, objetivos e 
metas, o primeiro passo é olhar para dentro da 
organização, a fim de analisar seus indicadores de gestão. 
Dessa maneira, é possível avaliar criticamente os 
resultados conquistados e pensar estrategicamente sobre 
os desafios futuros. 

Em cada etapa do processo produtivo no setor de saúde é 
possível estabelecer indicadores que ajudam a 
compreender o desempenho do negócio. 

O que pode variar é a quantidade e o nível de 
detalhamento que cada organização consegue obter ao 
medir seus processos. O sistema MedNews oferece 
indicadores para auxiliar de forma assertiva suas tomadas 
de decisão.
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Introdução



O que são

Indicadores 

de gestão? 

 DESENVOLVIDO POR:



Os indicadores de gestão são uma importante ferramenta 
para tomada de decisão. Analisar as informações disponíveis 
sobre os processos corporativos contribui para que todos 
tenham em mãos uma fotografia da performance da sua 
clínica/hospital. Isso permite uma leitura objetiva sobre 
aspectos como rentabilidade, produtividade, lucratividade, 
competitividade, pontos fortes e pontos a melhorar, entre 
outros.

Acompanhar os números de uma empresa contribui também 
para o planejamento futuro, uma vez que permite aos 
gestores o embasamento necessário para a tomada de 
decisão.

Ao fazer a gestão por indicadores é possível refletir sobre 
novos investimentos, dimensionar de maneira correta a 
equipe, ampliar a produção, melhorar processos, estudar a 
viabilidade de lançar de novos produtos, reduzir custos, 
promover ações de relacionamento com o cliente, selecionar 
e desenvolver novos fornecedores, buscar novos aportes de 
capital, qualificar colaboradores, alterar o posicionamento de 
marca, entre outros.

O que são indicadores de gestão?
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Este e-book mostra o passo-a-passo para se obter um quadro 
de indicadores, através dos relatórios desenvolvidos pelo 
sistema MEDNEWS.

Assim você estará acompanhando se os objetivos e metas 
traçados para sua empresa, estão sendo alcançados!

A seguir apresentamos alguns modelos de fluxos para gestão 
de indicadores a partir dos relatórios fornecidos pelo sistema 
MEDNEWS.

Desta forma, você poderá obter um painel simples, 
descomplicado e, além de tudo, confiável. (Já que todas as 
informações foram emitidas pelo sistema MEDNEWS).

Esta proposta de indicadores lhe dará um panorama e se 
precisar, há os indicadores de processo que são o 
desdobramento dos indicadores apresentados. 
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Indicador de 
produção 

 DESENVOLVIDO POR:



46–“Posição Fluxo de 
Faturamento”

PRODUÇÃO

ABERTOS

AUTENTICADAS
ENVIADAS

Extraído do sistema MEDNEWS. Este indicador apresenta a 
produção necessária para cobrir as despesas e alcançar a 
lucratividade esperada. 

É obtido através do relatório 

, conforme demonstrado a seguir.

Abaixo segue o passo-a-passo para obtenção do indicador 
no sistema MEDNEWS. 

A primeira coluna, , apresenta o volume total 
produzido em reais. Verifique na última linha se o total está 
condizente com suas metas.

O esperado para todas as unidades é que os valores 

 estejam zerados, pois se houver valor maior que 
zero, significa que há guias que não foram dadas baixa pela 
recepção.

As colunas  demonstram as guias que estão 
prontas para serem faturadas e  o que já foi 
enviado em uma fatura para o convênio.
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Indicador de produção



1.000,00    500,00

   500,00    65,73 781,54 774.440,04   1.000,00

6.566,96
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A seguir, veja o fluxo que sua equipe poderá seguir.



Indicador 
capacidade 
instalada

 DESENVOLVIDO POR:



“VAGAS”

“EFETIV” (Efetivados) “DEM. 
ESP.” (demanda espontânea)

  Visa mensurar o nível de utilização do total de vagas 
disponibilizadas especificamente para as agendas médicas, 
ou seja, do total de  oferecidas, verificar o total de 
vagas efetivamente utilizadas. O total de vagas ocupadas é 
obtido através da soma de   + 

.

 Abaixo segue o passo-a-passo para obtenção do indicador 
no sistema MEDNEWS. 
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Indicador de capacidade instalada
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Indicador de 
evasão de 
pacientes

 DESENVOLVIDO POR:



Pacientes faltosos
3.967 (63,6%)

26% 

75% 

Este indicador, obtido através do MEDNEWS, visa identificar 
o percentual de . 

Observe que no exemplo, apenas  pacientes 
foram contatados para confirmação do procedimento ou 
consulta. Isso pode justificar a quantidade de pacientes 
faltosos que no exemplo acima totalizam de todos os 
agendados.

Outra informação que pode ser aferida do exemplo abaixo é 
que esta unidade de saúde está marcando apenas das 
vagas ofertadas, o que pode indicar que falta investimento 
em marketing ou na equipe de call center.

Abaixo segue o passo-a-passo para obtenção do indicador 
no sistema MEDNEWS. 
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Indicador de evasão de pacientes
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Indicador de 
ticket médio

 DESENVOLVIDO POR:



ticket médio
valor do conjunto médio

estratégias

O  é um importante indicador de gestão, pois ele 
avalia o  de serviços consumidos por 
paciente. Através dele os gestores podem elaborar 

 de negócios mais adequadas podendo focar nos 
produtos mais importantes ou fortaleler aqueles que 
precisam ter o ticket médio aumentado.

Abaixo segue o passo-a-passo para obtenção do indicador 
no sistema MEDNEWS.  
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Indicador de ticket médio
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A seguir, veja o fluxo que sua equipe poderá seguir.



Indicador 
inadimplência 
do mês

 DESENVOLVIDO POR:



faturas vincendas devidamente 
liquidadas
Averígua se as  no mês foram 

. É extraído do sistema MEDNEWS. 

Abaixo segue o passo-a-passo para obtenção do indicador 
no sistema MEDNEWS.  

26

Indicador de inadimplência do mês
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A seguir, veja o fluxo que sua equipe poderá seguir.



Indicador de 
glosas do mês

 DESENVOLVIDO POR:



total de glosas
não se avaliou a 

pertinência da glosa

Apresenta o  realizado pelas operadoras de 
planos de saúde; note que nesta fase 

. É extraído do sistema MEDNEWS, do 
relatório “Posição de Recebimento” 

Abaixo segue o passo-a-passo para obtenção do indicador 
no sistema MEDNEWS. 
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Indicador de 
superávit 

 DESENVOLVIDO POR:



módulo financeiro
superávit/déficit fluxo de 

caixa

Obtido através do  do sistema MEDNEWS. 
Objetiva averiguar se houve  no 

.

Abaixo segue o passo-a-passo para obtenção do indicador 
no sistema MEDNEWS.
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Indicador de superávit



Indicador 
contas a pagar

CREDIT CARD

0000000000000000

 DESENVOLVIDO POR:



módulo financeiro
 contas a pagar

Obtido através do  do sistema MEDNEWS. 
Objetiva  mostrar as .

Abaixo segue o passo-a-passo para obtenção do indicador 
no sistema MEDNEWS.
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Indicador de contas a pagar
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A seg uir, veja o fluxo que sua equipe poderá seguir.



Indicador grau 
de satisfação 
do cliente

 DESENVOLVIDO POR:



“PROMOTORES”

“NEUTROS”

“DETRATORES”
“DETRATORES 

DE ALTO IMPACTO” 

 Mensura o grau de satisfação de clientes através de 
pesquisas aplicadas pelo sistema MEDNEWS, via 
questionários encaminhados aos Pacientes eletronicamente, 
via WHATSAPP, 30 minutos após seu atendimento médico. 

Utiliza-se a metodologia Net Promoter Score, em protugues 
"indice liquido de promotores”. A metodologia é uma 
categoria de pesquisa de satisfação que classifica os 
consumidores de acordo com o nível de lealdade à marca. 

O método serve para mensurar o nível de fidelidade do 
consumidor à marca, de acordo com a nota dada na 
pesquisa. Nesse modelo, os clientes são categorizados em 
promotores, neutros ou detratores. Essa classificação é 
essencial para criar estratégias focadas em cada perfil de 
consumidor e recuperar os clientes insatisfeitos. 

Os clientes  são aqueles que atribuem notas 
9 ou 10. 

 Os clientes  são aqueles que atribuem notas 7 
ou 8. 

Os clientes  são aqueles que atribuem notas 
0 ou 6. Dentro desse grupo ainda existem os 

que atribuem notas abaixo de 3.

 Abaixo segue o passo-a-passo para obtenção do indicador 
no sistema MEDNEWS. 
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Indicador de grau de satisfação do cliente
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Indicador 
boletim tempo 
de espera

 DESENVOLVIDO POR:



tempo de esperaMensura o  compreendido entre o 
atendimento na recepção à chamada do Médico para o 
atendimento. Este indicador pode ser obtido de qualquer 
módulo do sistema MEDNEWS.

Abaixo segue o passo-a-passo para obtenção do indicador 
no sistema MEDNEWS. 
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Indicador de boletim tempo de espera



41



42

A seguir, veja o fluxo que sua equipe poderá seguir.



Precisa de 

mais ajuda?

 DESENVOLVIDO POR:



Tel.: (75) 3022-7848  

Whatsapp: (75) 98274-5454

Site: portal.softnew.eti.br



Tel.: (75) 3211-9122  

Whatsapp: (75) 98103-9892

Site: planosconsultoria.com



MedNews



Planos Consultoria
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https://portal.softnew.eti.br/
http://planosconsultoria.com

