
Até o final de agosto, empresas
que criaram processos, tecnolo-
gias e estratégias inovadoras
para seus negócios podem se
inscrever no Prêmio Nacional
de Inovação. Para participar,
os projetos inovadores devem
estar em execução por, no mí-
nimo, seis meses.
Esta é a segunda edição do

prêmio, que este ano tem qua-
tro categorias: Agente Local de
Inovação; Gestão da Inovação,
Inovação Tecnológica e Mode-
lo de Negócio. Para cada cate-
goria, há três modalidades:
uma para empresas com recei-
ta bruta anual até R$ 3,6 mi-
lhões; outra para as que têm re-
ceita bruta anual de R$ 3,6 mi-
lhões a R$ 16 milhões; e para
uma terceira para receita bruta
acima de R$ 16 milhões.

As empresas vencedoras em
todas as categorias ganharão
cursos internacionais de educa-
ção executiva. As primeiras co-
locadas entre as com receita de
até R$ 3,6 milhões receberão
também viagens para conhecer
práticas de inovação em outros
países. Os vencedores em Ges-
tão da Inovação concorrem a re-
cursos do Sesi-Senai de Inova-
ção e podem receber recursos fi-
nanceiros que variam de R$ 150
mil a R$ 500mil para desenvol-
ver a gestão da inovação.
Mais informações podem ser

obtidas no sitewww.premiodei-
novacao.com.br. ■

O Facebook tornou-se um ca-
nal para marcação de consul-
tas do complexo hospitalar
paulistano Edmundo Vascon-
celos que atua em mais de 50
especialidades e conta com
cerca de 1,2 mil médicos. Des-
de dezembro, pacientes do
hospital podem agendar con-
sultas médicas por meio da re-
de social, conta Osmar Antô-
nio dos Santos, gerente execu-
tivo de tecnologia da informa-
ção do hospital.
A solução é uma extensão do

serviço de agendamento ofereci-
do por meio do site do comple-
xo hospitalar, disponível desde
2005. “As pessoas estão no Face-
book, o hospital está no Face-
book de forma institucional, en-
tão achamos que tambémdevía-
mos marcar presença com um
serviço”, explica Santos.

Call center muda de perfil
Por mês, o complexo hospitalar
registra entre 24 mil e 25 mil
agendamentos. E 40% deles são
feitos pormeio do site ou do Fa-
cebook, mas a rede social au-
mentou o número de marca-
ções online, que antes respon-
diam por 15% do total.
Santos conta que, graças àmi-

gração de marcações para o Fa-
cebook e para a internet, o call
center do hospital mudou de
perfil, passando a executar tare-
fas que antes não eram realiza-
das. “Agora podemos prestar al-
guns serviços para médicos que
não fazíamos antes, como é o
caso de confirmações de consul-
tas”, exemplifica Santos.
Além disso, o gerente avalia

que houve melhora na qualida-
de do atendimento no call cen-
ter, que funciona 24 horas por
dia e tem 16 pontos de atendi-
mento. “Os atendentes podem
trabalhar commais tranquilida-
de com os pacientes que prefe-
rem agendar pelo telefone”.

Comodidade
Diariamente, 120 pacientes aces-
savam o site do hospital. Depois
que se tornou possível fazer o
agendamento pelo Facebook, o
número saltou para 350. “Estar
na rede social motiva o uso e as
pessoas indicam o serviço pelo
próprio Facebook e recomen-
dammédicos”, conta.
Na avaliação de Santos, o

maior benefício da ferramenta
é oferecer comodidade aos pa-
cientes, que passaram a ter

mais autonomia para marcar e
remarcar consultas. A ferra-
menta apresenta a relação de
médicos por especialidade e
as datas disponíveis e permite
agendar e mudar horários.
Em relação ao comportamen-

to dos pacientes que dão prefe-
rência ao agendamento pela in-

ternet ou pelo Facebook, San-
tos diz que eles apresentamme-
nores taxas de falta, até por
que têm a facilidade de cance-
lar e remarcar consultas direta-
mente. “E as pessoas que fa-
zem o agendamento pela inter-
net ou pelo Facebook sempre o
fazem por lá. O canal demarca-
ção deles é esse”, acrescenta.
Trazido para valores atuais,

o investimento no desenvolvi-
mento do site do hospital, in-
cluindo a ferramenta de agen-
damento totalizou R$ 42 mil.
Levar a solução para o Face-
book teve um custo marginal,
observa o executivo. “O resul-
tado é muito bom e o custo é
baixo”, compara. Por hora, o
hospital não planeja oferecer
a marcação de exames por
meio de outras redes sociais,
mas a intenção é lançar servi-
ços para os médicos do hospi-
tal no Facebook.
“Temos 1,2milmédicos e que-

remos usar a rede social para
conversar com esse público,
com serviços como solicitação
de reserva de sala de cirurgia e
consulta à agenda”. ■

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br
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Hospital Edmundo Vasconcelos 
adota tecnologia para facilitar 
a vida do paciente

especialidades

Aplicação no Facebook teve custo marginal
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