
A TECHTOOLS HEALTH INNOVATION  TEM SOLUÇÕES PARA APOIAR

A ACELERAÇÃO DE INOVAÇÃO EM SUA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE.

MAPA DE
GESTÃO

Conheça como identificar as
necessidades, oportunidades
e prioridades de gestão
em seu hospital.



Inovar é um processo que demanda 
uma análise do contexto da sua 
organização e das possibilidades 
de ganho de eficiência e redução
de custos por meio de soluções 
tecnológicas inovadoras.

O Mapa de Gestão permite visualizar o 
desempenho das áreas estratégicas do 
hospital em tempo real, contribuindo para 
maior efetividade das decisões gerenciais, 
alcance dos objetivos organizacionais e 
oportunidades para:

>  Diminuir as despesas por meio de eficiência
    de custos operacionais

>  Estabelecer uma cultura orientada a dados

>  Criar novos caminhos para inovação e disrupção

>  Acelerar a velocidade de implantação de novos 
    recursos e serviços

>  Tomar decisões mais seguras no direcionamento 
    de novas ofertas de produtos e serviços

NECESSIDADES
Identificamos os principais 

pontos de perda de
eficiência e suas causas 

(Diagnóstico)

OPORTUNIDADES
Analisamos o valor das 

fortalezas do cliente 
comparadas às necessidades 
do mercado (Prognóstico)

PRIORIDADES
Sugerimos como maximizar 
os ganhos da organização

por meio de inovação 
(Plano de Ação)

Nosso modelo de trabalho levanta as:



Imersão no negócio

da sua instituição

Compreensão

dos dados

Preparação das 

informações

Construção e avaliação

da modelagem    

Orientação

e implantação

Passo
a passo

Oportunidades
que endereçamos

>  Monitoramento de eficiência
    de despesas

>  Criação de uma cultura
    permanente de inovação

>  Aceleração da adoção
    de inovação com garantia
    de governança operacional
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MAPA ESTRATÉGICO DE GESTÃO HOSPITALAR

Escolha o plano ideal para
sua instituição de saúde

Standard

4 Áreas estratégicas

10 Indicadores

Cadastros e Interfaces

Desempenho Financeiro

Desempenho Assistencial

Perfil Clínico e Epidemiológico

Eficiência do apoio 
Diagnóstico e Terapêutico

Eficiência da Logística
e Infraestrutura

Gestão de Pessoas 

Maturidade em tecnologia
e Inovação

Gestão Ambiental

Compliance

6 Áreas estratégicas

35 Indicadores

Cadastros e Interfaces

Desempenho Financeiro

Desempenho Assistencial

Perfil Clínico e Epidemiológico

Eficiência do apoio 
Diagnóstico e Terapêutico

Eficiência da Logística
e Infraestrutura

Gestão de Pessoas 

Maturidade em tecnologia
e Inovação

Gestão Ambiental

Compliance

10 Áreas estratégicas

68 Indicadores

Cadastros e Interfaces

Desempenho Financeiro

Desempenho Assistencial

Perfil Clínico e Epidemiológico

Eficiência do apoio 
Diagnóstico e Terapêutico

Eficiência da Logística
e Infraestrutura

Gestão de Pessoas 

Maturidade em tecnologia
e Inovação

Gestão Ambiental

Compliance

Premium Super Premium



Consideramos os níveis de etapas e maturidades
de cada uma das instituições. 

Converse com nosso time
 para levar essas inovações

para seu hospital

Conheça nossa entrega diferenciada 

Sergio Sztamfater Reiter
Diretor de Novos Negócios 

sergio.reiter@techtools.vc
+55 11 2495 3020  |  +55 11 99649 2001

Planejamento com
mapa de risco

Acompanhamento
semanal 

Flexibilidade na alocação
 de recursos humanos 

R. Casa do Ator, 1.117 | cj. 173 | Vl. Olímpia

04546 004 | São Paulo/SP | Brasil
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