
Alta tecnologia,
mas com inteligência

A tecnologia auxiliou as empresas a tornarem-se mais ágeis, porém, colocar tudo
em prática e extrair o melhor delas é um grande desafio para as organizações.

O Fleury mostra, com processos e capacitação atrelados aos sistemas, que sabe
tirar proveito de tudo que a tecnologia pode proporcionar

A rotina é estressante,
o tempo urge e as tarefas
acumulam. Num belo dia você é
surpreendido com a necessidade
de parar tudo, cavar um espaço
na agenda e encarar aquele
exame de rotina ou checar o
que anda acontecendo com o seu
corpo que dá sinais de estar à
beira de entrar em parafuso.
Sem muita alternativa, você
pega o telefone e liga para um
laboratório para agendar o
exame em questão. Tudo para
ser uma experiência não muito
agradável, certo ? Nada disso.

Do outro lado da linha
atende uma moça muito solícita
e simpática: "Fleury, Tatiana,
bom-dia!" Ágil e sem perder a
ternura, ela faz a você
algumas perguntas e orienta o
procedimento seguinte. No dia
e hora marcados você se
desloca até a unidade mais
próxima. Lá, um manobrista
gentilmente o cumprimenta,
abre a porta do carro e indica o
caminho da entrada central.
Você entra, se dirige à recepção
e um funcionário sorridente o
encaminha para triagem. Você
está em jejum. O enfermeiro
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vem, checa algumas
informações, coleta o material
necessário, cola etiquetas nas
amostras, conduz você para o
café e então em alguns minutos
você já está fora dali e aguarda o
resultado sair, geralmente,
dentro de algumas horas. Tudo
muito rápido e alinhado.

O cliente não vê, mas ela
está lá. Por trás do atendimento
orquestrado do Fleury Medicina
Diagnostica está a Tecnologia da
Informação. Não estamos
falando aqui de uma adoção de
TI gratuita mas da aplicação
funcional, inteligente, de

ferramentas até mesmo simples,
mas que bem empregadas
transformam o laboratório em
uma empresa que pode ser
considerada digital.

Nada de outro mundo que
necessite de um gênio em código
binário para manusear. Apesar
de dispor de soluções
customizadas e, inclusive,
desenvolvidas pela própria
empresa, o Fleury utiliza no
atendimento nada mais, nada
menos que ferramentas
populares como internet, SMS
(mensagens de texto pelo
celular), gerenciador de contatos,
videoconferência, códigos de
barra, URA etc., de vasta oferta
e adesão no mercado.

O segredo é simples:
estratégia antes, tecnologia
depois. "O Fleury sempre
primou pela questão do
relacionamento com o cliente. À
medida que a tecnologia se
tornou um processo acessível,
viável para as empresas,
começamos a usar essas
ferramentas para auxiliar no
processo, mas o grande negócio
sempre foi o relacionamento",
observa José Roberto Lino Filho,
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diretor de operações de
atendimento do Fleury.

A experiência que aparece
descrita começa pela CAC
(Central de Atendimento ao
Cliente), mas o agendamento
também poderia ser via web
site, por meio de um totem no
corredor do shopping ou ainda
na recepção de uma das suas
20 unidades. Todos os canais
disponíveis são integrados e
alimentados pelas informações
de um sistema corporativo, •
desenvolvido para o Fleury. A
partir do primeiro contato com a
empresa, esse sistema já começa
a gerar um histórico do
relacionamento cliente-Fleury.
"Todo o conhecimento
adquirido, seja médico ou de
atendimento, é transformado

30 em sistemas", explica Paulo
Meneses, gerente de
atendimento do Fleury.

Bastidores de
ponta a ponta
Agendamento de exames
Feito pelo CAC, apesar das
várias opções disponíveis, é o
canal preferido dos clientes,
registrando mais de 90% dos
contatos. Com funcionamento
24 horas, a central possui
uma equipe própria de
120 atendentes, divididos em
quatro turnos. Esse sistema
permite inserir dados desde a
abertura de ficha até
agendamentos, manifestações
dos clientes (crítica, sugestão,
elogio) ou até mesmo a
solicitação de um processo. Se o

Clientes têm a oportunidade de consultar
especialistas, ao vivo, por videoconferência

cliente já estiver registrado no
Fleury, o CTI (um sistema
de voz e dados via satélite)
identifica a chamada e
automaticamente abre a página
desse cliente para o atendente.

A primeira atitude será
interpretar a receita do cliente.
Esses dados são inseridos no
sistema que compõe os exames,
checando se existem exames
interferentes ou duplicados.
Uma vez definido, o programa
gera uma relação de instruções
sobre as condições de preparo do
cliente para a realização dos
exames (jejum, bexiga cheia,
sem ingestão de bebidas
alcoólicas etc.), agrega essas
informações à medicação que ele
está tomando e já define qual
forma de pagamento e se ele
deseja receber aviso por SMS
(dois dias antes do exame) e as
instruções por e-mail. Há,
inclusive, um trabalho de

logística, indicando qual a
unidade mais próxima, com um
mapeamento capaz de informar
até se existem, por exemplo,
degraus no percurso do paciente.
O exame Ao chegar na
unidade, toda a seqüência de
atividades do cliente já está
pronta. É a chamada
roteirização, elaborada pelo
sistema no momento da
abertura de ficha. Além da
roteirização, esse mesmo
sistema identifica o paciente por
um código de barras, impresso
em etiquetas coladas em todas
as suas amostras. E não pára por
aí. Se o cliente tiver dúvidas
sobre um exame ou diagnóstico
e desejar falar com um
especialista, ele tem a opção
de consultá-lo ao vivo por
videoconferência.

Outra modalidade para a
realização de exames é o
atendimento móvel. Uma



unidade ambulante vai até onde
o cliente está na Grande São
Paulo, interior, litoral, Rio de
Janeiro e Distrito Federal.

A análise As amostras
coletadas são enviadas para
análise na área técnica do centro
diagnóstico, na sede do Fleury.
Lá, sem intervenção humana, os
tubos das coletas de sangue são
inseridos em uma linha de
automação que faz a leitura
do código de barra e distribui
a amostra para cada exame
requerido, realizados no
próprio equipamento.

Com chances de erro reduzidas
a quase zero, a máquina está
munida de um recurso chamado
"Lógica Fuzzy" - uma
inteligência artificial médica
desenvolvida pelo Fleury que
identifica todos os interferentes
que podem alterar o resultado
de um exame. Se sair do padrão
estabelecido, um sensor emite
um alerta e esse resultado não
é liberado para o cliente,
passando pela análise de um
assessor-médico, que vai avaliar
as características daquele cliente
e se o resultado está correto.
Caso contrário, ele liga para o
médico do paciente para
discutir o resultado.
A entrega de resultados Ao sair,
o exame é disponibilizado na
web e pode ser acessado pelo
cliente por meio de identificação
e senha. Além do site, o cliente
pode escolher a forma de
receber o resultado, quais têm
prioridade, se quer ser avisado
por SMS, receber em casa, por

fax, correio, portador, na
unidade ou no drive-thru.

Da inteligência
à solução

A interface do negócio é
saúde e relacionamento. O
Fleury, em um fórum realizado
por especialistas para a revista
Consumidor Moderno, da
Padrão Editorial, foi apontado
como uma unanimidade como a
organização que na hora da
verdade oferece excelência no
atendimento ao consumidor.
Como ele consegue?

Bem, as fórmulas não vêm
prontas. Para chegar a boas
soluções para o consumidor
final, investe, por ano, cerca de
dois milhões de reais em
tecnologia, inteligência e
treinamento. O CAC é o grande
termômetro da empresa, pois
permite mensurar nichos,
freqüência, perfil dos clientes,
taxa de ocupação e uma série de
outras informações que
permitem que a empresa
antecipe as demandas do cliente.

Uma área exclusiva dentro
do CAC, o SAC - Fale com o
Fleury, integrado e sob a
mesma gerência da área de
projetos, reúne um grupo de
oito pessoas dedicadas a
transformar as manifestações
dos clientes em ações. "Existe a
questão da manifestação que
gera informação, mas isso não
morre. Não há uma simples
transferência de informação
para uma área que vai ver se
implementa mudanças ou não,

mas ali mesmo ela é
trabalhada", ressalta Lino.

Com posse das informações
do cliente, o SAC organiza
fóruns mensais para identificar
oportunidades de negócio e
soluções para eventuais
problemas levantados. Esses
fóruns incluem todas as
diretorias das unidades e a área
envolvida com a questão em
foco - marketing, técnica,
médica, de atendimento, entre
outras. Desse fórum, toda
a informação é compartilhada
com a empresa.
"Sensibilizamos as áreas
da importância desse
relacionamento com o
consumidor e elas passam a
ser uma parceira nossa na
empreitada de satisfazer o
cliente", diz Meneses,
também gestor de projetos.

A capacitação e o controle
de qualidade também têm papel
fundamental. "Temos uma
assessoria de atendimento e
uma gerência de enfermagem
que cuidam de assuntos
específicos. Eles produzem esses
treinamentos, que vão desde
como abrir uma ficha até
formas de pagamento, inserção
de exames etc.. Também são
responsáveis pelo controle de
qualidade do Fleury,
monitorando as unidades e
equipes de atendimento. Esses
dois processos produzem um
material que nos permite
identificar quais as
oportunidades de treinamento",
esclarece o diretor.
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Text Box
Fonte: B2B Magazine, a.5, n.69, out. 2006, p.29-31.




