
Hospital do Coração investe em BI 
 
A YKP, integradora de soluções de TI, está implementando uma solução de Business Intelligence 
no Hospital do Coração (HCor) que agiliza o processo de tomada de decisões estratégicas da 
instituição. A tecnologia está sendo construída na plataforma de produtos da Business Objects. 
Por meio dela, já estão disponíveis via Intranet e Internet os dados dos departamentos comercial, 
marketing e suprimentos. Até o final de 2004 serão disponibilizados também da área financeira.  
 
O objetivo do HCor é o de possuir uma ferramenta que possibilite o próprio usuário obter acesso 
às informações estratégicas. Até então, o acesso se dava com o auxílio da equipe do setor de 
informática. Os dados eram concentrados nas áreas que os geravam e caso o profissional de um 
determinado setor necessitasse de informações que não fossem de sua área, tinha de recorrer ao 
responsável pela informação em seu respectivo departamento. “Era necessário a democratização 
da informação. Os dados eram gerados, porém, não contávamos com uma ferramenta que os 
disponibilizasse de uma maneira fácil e rápida”, explica Wilson Robson Miguel, gerente de 
informática do HCor.  
 
Como exemplo de vantagens que a solução está trazendo ao Hospital do Coração estão as 
estratégias para campanhas de marketing, definição de escopo de novos serviços, previsões 
orçamentárias, medição de desempenho das áreas de negócio, administração de materiais e 
medicamentos, entre outros. “Com a solução, temos condições de mapear, por exemplo, a 
fidelidade de um paciente com o HCor, e com base nos serviços por ele utilizados, propor 
melhores condições de preço aos nossos clientes”, diz.  
 
Todo o processo de geração dos dados é informatizado e online. É de fundamental importância o 
envolvimento dos usuários neste processo. “Aqui no HCor, os gestores foram reunidos a fim de 
promover a padronização dos conceitos de trabalho e as linguagens utilizadas para definição e 
transformação dos dados em informações”, completa.  
 
Para o próximo ano, o Hospital do Coração prevê intensificar ainda mais o processo de integração 
ao sistema.  
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