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A Deloitte

©2013 Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. Todos os direitos reservados.

A Deloitte



Nossa organização
Diferenciais

Clientes

A Deloitte...

• Ajuda a impulsionar negócios 
de mais de 

3,5 mil clientes ativos 
no Brasil

Soluções customizadas – entendimento das necessidades do 
cliente para propor a solução mais apropriada

Presença na região do cliente – capacidade de atendimento 
em todo o País

• Conta com um índice de 
aprovação por parte de 
94% dos clientes atendidos 
no Brasil, conforme a 
pesquisa Client Satisfaction 
(ano fiscal 2012)

• Atende a 79% das 500 
maiores empresas do 
mundo, de todos os setores 
econômicos, que figuram na 
lista da “Global Fortune 500”*

* Revista Global Fortune 2012

Uma rede global de especialistas – profissionais das mais 
diversas expertises atuando em mais de 150 países

Uma abordagem multidisciplinar – competência de 
consultoria e auditoria para oferecer uma visão integrada dos 
desafios e das oportunidades do mercado

Especialização por indústrias – conhecimento do setor de 
atuação do cliente



Nossa organização
Geografia

No mundo

• Presente em mais de 150 
países

• Cerca de 200 mil 
profissionais

• Faturamento global de 
US$ 31,3 bilhões (ano 
fiscal 2012)Países em que a 

Deloitte atua Deloitte atua 
diretamente

12 escritórios nos principais

centros econômicos do País

No Brasil

• Cerca de 5 mil 
profissionais

• 150 sócios

• Mais de 100 anos no 
País 

�

�

�
� �

�

�

�

�

Porto Alegre

Curitiba

São Paulo
Rio de Janeiro

Salvador

Recife

Fortaleza

Campinas

Belo Horizonte

�Joinville 

�Brasília

�Ribeirão Preto



Uma abordagem multidisciplinar, com serviços customizados para a realidade e as necessidades do cliente, a partir de um conjunto
de soluções integradas e adequadas a cada tipo de desafio

Uma rede de firmas-membro integrando especialistas de todo o mundo e combinando competências de consultoria e auditoria.

Consultoria

Nossa organização
Ofertas Integradas

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte.

Auditoria

Consultoria 
Tributária

Corporate 
Finance

Outsourcing
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A Deloitte 

Consultoria 
Maior empresa global em serviços de consultoria, pela terceira vez consecutiva, nas frentes de implementação de soluções 
de tecnologia e de transformação financeira e de capital humano (Gartner, 2012)

“Deloitte é a maior empresa global de consultoria com base em receita.” Kennedy Consulting Research & Advisory; Global 
Consulting Marketplace 2011-2014

Gestão de Mudanças – Apontada líder na área pela Kennedy Consulting Research & Advisory, 2012

Gestão de Riscos – Melhor fornecedor para serviços de Consultoria em Gestão de Continuidade de Negócio (Forrester
Research, 2012)

Consultoria em TI – “Vanguard IT Consulting Provider”, pela Kennedy Information em seu relatório de mercado (2012)

Prêmios e Reconhecimento
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Consultoria em TI – “Vanguard IT Consulting Provider”, pela Kennedy Information em seu relatório de mercado (2012)

Segurança da Informação – Líder em serviços de Consultoria de Segurança da Informação, com base em capacidades 
(Forrester Research, 2013)

Business Technology Transformation – Líder na área (“Forrester Business Technology Transformation Wave”, 2012)

Implementadora SAP – Primeiro projeto de implementação de SAP CPS na América Latina (SAP Latin America Award, 2009)

Consultoria no setor de Saúde – Líder em consultoria no segmento de Healthcare de 2009 a 2012 (Healthcare Consulting 
Marketplace)



A Parceria
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A Parceria



A Parceria
Contextualização

Início da prestação de serviços 
do Verificador Independente*

Início da operação 
do Hospital do 

Subúrbio

14/09/2010 01/06/2011
4º Trimestre de Operação

01/06/2012

Aditivo Contratual de prestação 
de serviços do Verificador

8º Trimestre de Operação
14/03/2012

Termo Aditivo Nº 03

7º Trimestre de Operação

LINHA DO TEMPO
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Subúrbio

* Conforme previsto em Contrato, o Verificador Independente foi escolhido pela SESAB e contratado, sob o regime
privado, pela Concessionária, a quem compete arcar, integralmente, com os respectivos custos da contratação.



Exigências contratuais
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Exigências contratuais



Exigências contratuais
O Verificador Independente

A subcláusula 11.3 do Contrato de Concessão Nº 030/2010 exige a atuação do Verificador Independente para auxiliar a SESAB na fiscalização
do Contrato, com 3 características principais:

©2013 Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. Todos os direitos reservados.



Escopo do trabalho
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Escopo do trabalho



Escopo do trabalho

�Apuração dos indicadores Quantitativos.

�Apuração dos indicadores de Desempenho.

�Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro.

Variáveis utilizadas para o cálculo da Contraprestação Mensal Efetiva.
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Escopo do trabalho
Indicadores Quantitativos

Conjunto de indicadores numéricos do volume de atendimentos e procedimentos realizados na Unidade Hospitalar, que contribuirão para
determinar o valor da Contraprestação Mensal Efetiva devida à Concessionária.

3 indicadores, com peso total de 70% no valor da Contraprestação.

Indicador Conceito Peso na contraprestação

Internação Hospitalar Número de saídas dos Clientes internados durante o trimestre. 72,45%

Urgência/Emergência/Ambulatório
Número de procedimentos realizados em Clientes durante o 
trimestre.

21,00%

©2013 Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. Todos os direitos reservados.

Urgência/Emergência/Ambulatório
trimestre.

21,00%

Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico
Número de procedimentos realizados  em Clientes durante o 
Trimestre.

6,55%



Escopo do trabalho
Indicadores de Desempenho

Conjunto de parâmetros, medidores da qualidade dos serviços prestados, que contribuirão para determinar o valor da Contraprestação Mensal 
Efetiva devida à Concessionária.

32 indicadores, com peso total de 30% no valor da Contraprestação.

6 indicadores de Auditoria Operacional (Comissões)

6 indicadores de Desempenho da Atenção

9 indicadores de Qualidade da Atenção

Exemplo Avaliação e Revisão de Óbitos; Comissão de Transplantes

Exemplo Índice de Renovação; Taxa de Reingresso na UTI

Exemplo Densidade Global de Infecção Hospitalar; Taxa de Mortalidade Institucional

©2013 Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. Todos os direitos reservados.

1 indicador de Gestão da Clínica

2 indicadores de Inserção no Sistema de Saúde

4 indicadores de Gestão de Pessoas

2 indicadores de Desempenho na área de Controle Social

1 indicador de Desempenho na área de Humanização

1 indicador relacionado à Acreditação

Exemplo Densidade Global de Infecção Hospitalar; Taxa de Mortalidade Institucional

Implantar protocolos clínicos

Taxa de Atendimento aos usuários encaminhados pelo Complexo Regulador; Garantia de Continuidade da Atenção

Exemplo Relação Enfermeiro/Leito; Taxa de Acidente de Trabalho

Prover meios de escuta aos usuários; Avaliação da Satisfação do Cliente ou sua família

Implantar e manter Grupo de Trabalho e Humanização

Início do processo de Acreditação após 1 ano de operação



Fundamentos de Riscos e Controles
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Fundamentos de Riscos e Controles



O que é risco?

Risco é o potencial de perda, prejuízo ou subutilização 
de algum ganho causado por um evento (ou série de 

eventos) que pode afetar adversamente o atendimento 

aos objetivos de negócio de uma Empresa.

Risco é o potencial de perda, prejuízo ou subutilização 
de algum ganho causado por um evento (ou série de 

eventos) que pode afetar adversamente o atendimento 

aos objetivos de negócio de uma Empresa.

Outras definições:

• “Incertezas inerentes a um conjunto de possíveis 

conseqüências (ganhos e perdas) que resultam de decisões 

Definição

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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conseqüências (ganhos e perdas) que resultam de decisões 

tomadas diariamente pela Empresa.”

• “O risco é representado pela possibilidade de que um 

evento ocorrerá e afetará negativamente a realização dos 
objetivos.”

• “Decisões, ações, eventos ou situações que podem 

impactar o atendimento aos objetivos de negócio da 

Empresa.”

O que pode dar errado?



O que é objetivo de controle?
Definição

Objetivo de controle é o desdobramento prático das 
estratégias da Empresa, em linha com a missão, visão e 
valores definidos.

Objetivo de controle é o desdobramento prático das 
estratégias da Empresa, em linha com a missão, visão e 
valores definidos.

Outras considerações

• A missão e visão refletem, de maneira ampla, o que a 

Empresa busca alcançar. A partir disso, a Administração 

define os direcionadores do negócio, desenvolve estratégias e 

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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define os direcionadores do negócio, desenvolve estratégias e 

estabelece objetivos:

• Estratégicos (ex: atuar no segmento xpto da região xyz).

• Operacionais (ex: todas as compras são válidas e 

aprovadas).

• Comunicação (ex: confiabilidade dos relatórios).

• Conformidade (ex: as tabelas de retenções de impostos 

e encargos sociais são consistentes com as exigências 

legais)

• Os objetivos refletem a escolha da Administração sobre como 

buscar a criação de valor para as partes interessadas



O que é risco?
Atividade prática – exemplo 

Objetivo: chegar ao treinamento com 
segurança e antecedência

A que riscos estávamos expostos hoje?
(lembrem-se: o que poderia dar errado?)

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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(lembrem-se: o que poderia dar errado?)

“Perder” a 

hora

Greve no 

transporte

Endereço 

errado

Acidente 

de trânsito
Confundir 

a data

Carro 

“enguiçar”

Acordar 

adoecido

Congestionamento



O que é risco?
Atividade prática – exemplo (adaptado) 

Objetivo: saque seguro em caixa eletrônico
Cliente insere o cartão, 

digita senha e o valor 

(não há código de 

segurança)

Cliente insere o cartão, 

digita senha e o valor 

(não há código de 

segurança)

Banco libera o 

numerário no caixa 

eletrônico   

(autorização)

Banco libera o 

numerário no caixa 

eletrônico   

(autorização)

Clonagem Indisponibilidade Assalto

Dados são transmitidos 

para autorização na 

Central do Banco 

(sistema)

Dados são transmitidos 

para autorização na 

Central do Banco 

(sistema)

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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Clonagem Indisponibilidade 

de sistema

Interceptação de 

dados durante 

tráfego 

Assalto

Observação 

por bandidos



Sabedoria milenar...

Risco NUNCA*
será eliminado; 

Um risco pode ser 
eliminado?

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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será eliminado; 
mas sim 

GERENCIADO

* Exceto se a operação, atividade ou 

negócio deixarem de existir



Gestão de riscos
Estratégia 

• Fora da estratégia da 

Empresa.

• Retornos não compensam 

os riscos.

RejeitarAceitarAceitar

Risco inerente ao modelo de 
administração ou às operações normais 

da Empresa

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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Manter o risco, 

planejado 

conforme o grau 

de tolerância

Controlar ou 

diversificar o 

risco

Requer que 

alguém esteja 

disposto e tenha 

capacidade 

financeira para 

correr o risco

Pode aumentar 

o grau de 

exposição na 

medida em que 

possibilita 

vantagens

Qualquer ação 

que elimine 

totalmente a 

fonte de um 

risco específico

ReterReter ReduzirReduzir TransferirTransferir ExplorarExplorar Evitar



Gestão de riscos
Evitar “versus” gerenciar

• Avaliar a situação e desistir

• Abandonar um determinado mercado.

Evitar um risco é uma 
decisão

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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Gerenciar um risco é uma 
atividade contínua 

• Entender os riscos.

• Desenvolver um plano para mitigar a exposição.

• Executar o plano.

• Monitorar a efetividade das ações desse plano.



O que é risco?
Organizando os conceitos

R1
R2

ObjetivoObjetivo

IncertezaIncerteza

RISCO:
“O que pode 
dar errado?”

Fator de risco Fator de risco

ex: monitoramento ex: aprovação de 

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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R2

R3 - Risco (evento) R3 - Risco (evento) 

IndiretaDireta

PERDA:
“qual o 

prejuízo?”
ConsequênciaConsequência

ex: monitoramento 

falho ou inadequado 

das transações dos 

clientes.

ex: aprovação de 

transações ilícitas ou 

transações com cartões 

perdidos, roubados, 

clonados ou bloqueados.

ex: não recebimento da 

transação
ex: valor indevido das 

transações aprovadas



O que é controle?
Definição 

“Políticas, procedimentos, atividades e mecanismos, 

desenvolvidos para assegurar que os objetivos de 

negócios sejam atingidos e que eventos indesejáveis 

sejam prevenidos ou detectados e corrigidos”.

“Políticas, procedimentos, atividades e mecanismos, 

desenvolvidos para assegurar que os objetivos de 

negócios sejam atingidos e que eventos indesejáveis 

sejam prevenidos ou detectados e corrigidos”.

Considerações:

• Ao avaliar a estrutura de controles existente, é necessário 

considerar o grau de tolerância aos riscos definido pela Alta 

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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considerar o grau de tolerância aos riscos definido pela Alta 

Administração:

• Ausência de controles: exposição a riscos inaceitáveis.

• Controles em excesso: custos elevados.

• Equilíbrio: controles internos eficientes.

• Os controles devem assegurar:

• Confiabilidade da eficácia dos processo de negócio.

• Eficiência e efetividade das operações.

• Compliance com as leis e regulamentos aplicáveis.

Controle = AÇÃO!



O que é controle?
Tipos de controle 

� PREVENTIVO:
São executados no início do processo. Eles previnem o acontecimento de erros ou irregularidades e minimizam

os riscos na fonte. Trata-se de um controle proativo.

� Parâmetros de razoabilidade para validação de dados registrados em sistemas;

� Conferência antes da efetivação de uma operação;

� Parametrização de níveis de alçada nos sistemas;

� Treinamento;

� Segregação de funções.

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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� Segregação de funções.

� DETECTIVO:

São executados ao longo do processo. Eles detectam erros que são difíceis de definir ou prever. Trata-se de um

controle reativo.

� Revisão de rotinas;

� Monitoramento de pendências;

� Conciliação de pagamentos;

� Relatórios de exceção.



O que é controle?
Tipos de controle 

Controles Preventivos (P) Controles Detectivos (D) 

Negociação da 
compra

Formalização 
da compra

Processamento 
do pagamento

P P P

D D D

1 2 3

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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1

2

3

1

2

3

Definição de requisitos para aquisição

considerando:

� Elaboração de especificação

técnica;

� Orçamento para compras.

Revisão e assinatura do contrato por

profissional, conforme política de

alçada.

Aprovação dos valores a serem pagos

conforme contrato firmado com o

fornecedor.

Conciliação dos valores pagos ao

fornecedor.

Conferência dos dados (valores,

quantidades e especificações dos

produtos/ serviços) acordados com o

fornecedor com base nos requisitos

definidos para aquisição.

Conferência das informações do

fornecedor registrados no sistema

com base no contrato firmado.



O que é controle?
Forma de execução do controle 

MANUAL (M):
• Controles executados por pessoas.

AUTOMATIZADO (A):
• Controles executados por sistemas 

automatizados, não dependendo de 

julgamentos pessoais. 

• Para garantir sua consistência, precisão e 

tempestividade,  é preciso ter um sistema 

seguro e confiável.A
lt

o

Risco

AutomatizadoAutomatizado

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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Im
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 (

R
$

 m
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õ

e
s)

Probabilidade

Baixa Média Alta

B
a

ix
o

M
é

d
io

Risco

ManualManual

O balanceamento entre controles 

manuais e automatizados deve 

considerar alguns aspectos como 

aqueles que estão apontados na 

página a seguir

O balanceamento entre controles 

manuais e automatizados deve 

considerar alguns aspectos como 

aqueles que estão apontados na 

página a seguir



O que é controle?
Forma de execução do controle 

� O tipo de controle mais eficiente
deve ser definido considerando

o volume atual e projetado de

operações, além da

Controle 
Preventivo

Manual

Controle 
Preventivo

Automatizado

Controles manuais
São controles executados 

por pessoas.

Controles automatizados 
São realizados por sistemas. 

Independem de julgamentos 

pessoais.

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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operações, além da

complexidade das transações;

� Deve-se considerar o impacto e

a probabilidade de ocorrência

dos riscos para determinar a

estrutura de controles internos

na organização;

� Quanto maiores o impacto e a

probabilidade de um evento de

risco, maior a necessidade de

estabelecer controles mais

complexos.

Manual

Ex.: assinatura manual 
no pedido de compra

Im
p

ac
to

 d
o

 r
is

co

Probabilidade de ocorrência do risco

Controle Detectivo
Manual

Ex.: conciliação 
manual do saldo das contas-

correntes

Automatizado

Ex.: aprovação sistêmica 
do pedido de compra 

Controle Detectivo
Automatizado

Ex.: batimento da
operação entre 
F/O e B/O no 

sistema



O que é controle?
Benefícios dos controles Automatizados

� CONSISTÊNCIA MELHORADA:
Controles manuais estão mais sujeitos a erros e falhas.

� COBERTURA MELHORADA:

Nas soluções automatizadas, a cobertura dos testes pode alcançar um maior número de transações.

� SOFISTICAÇÃO AUMENTADA:

A complexidade dos controles não fica limitada aos processos manuais.

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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� TEMPESTIVIDADE:
Os controles automatizados podem ser executados de forma praticamente instantânea, inclusive, bloqueando

efeitos de uma possível fraude. Nesse caso é fundamental que os parâmetros estejam corretamente

cadastrados.

� SEQUENCIAMENTO DE ATIVIDADES:

A partir da implementação de controles automatizados, é possível identificar o sequenciamento de atividades

(workflow das transações).



O que é controle?

Ausência de Controles Controles em Excesso Controles Adequados

Riscos
Controles + Tolerância

à Riscos

Exposição a

Riscos

Exposição a

Controles + Tolerância

à Riscos

Riscos

Controles Internos

Controles + Tolerância

à Riscos

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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Exposição a
Riscos Inaceitáveis

Exposição a
Custos Excessivos

Controles Internos
Eficientes

Deve-se lembrar que ao avaliar a estrutura de controles existente, é necessário considerar o grau 
de tolerância aos riscos definido pela Alta Administração.



O que é controle?
Atividade prática – exemplo 

Objetivo: organizar um excelente jantar
Alguns riscos...

Ausência de parte significativa do público convidado.

• Data do evento “concorrendo” com outros eventos similares, para o mesmo público.

• Prazo insuficiente para o envio do convite (pouca antecedência).

• Lista inadequada dos convidados (perfil incorreto).

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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• Lista inadequada dos convidados (perfil incorreto).

Infraestrutura inadequada para atender ao jantar. 

• Escassez de alimentos e bebidas para oferecer ao público presente.

• Quantidade insuficiente de lugares para acomodação dos convidados.

• Quantidade insuficiente de prestadores de serviço para realização do jantar (garçom, cozinheiro, 

manobrista etc.).

• Não comparecimento de fornecedores e prestadores de serviços contratados na data do evento.

• Acessibilidade ruim ao local do jantar



O que é controle?
Atividade prática – exemplo 

Objetivo: organizar um excelente jantar
Alguns controles:

• Revisão da lista de convidados, pelo dono do jantar, 

anteriormente ao envio de convites, considerando o 

perfil das pessoas “versus” objetivo do jantar.

• Acompanhamento diário das confirmações de 

participação, pelo organizador do evento, e 

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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participação, pelo organizador do evento, e 

comunicação antecipada aos fornecedores e 

prestadores de serviços..

• Monitoramento permanente dos fornecedores 

homologados, por parte do organizador do evento, 

por meio de informações do mercado e histórico de 

eventos.

• Conferência de todos os detalhes da preparação do 

jantar, pelo organizador do evento, por meio de 

“checklist”, com quatro horas de antecedência ao 

início do evento.



Avaliação de Controles
Propósito

A avaliação dos controles tem como objetivo identificar e avaliar a forma como a empresa atua frente aos

riscos mapeados.

Uma vez analisados os controles, é possível verificar o grau de exposição da empresa em relação ao risco

inerente às suas operações.

Por meio da avaliação dos controles pode-se definir planos de ação/ ações corretivas de forma a reduzir a

probabilidade ou o impacto da ocorrência do risco.

© 2012 Deloitte Touche Tohmatsu
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Avaliação de Controles
Benefícios

� Auxilia os gestores, auditores e demais colaboradores da organização a reconhecerem melhor os processos

de seu negócio e seus respectivos controles;

� Representa uma ajuda para que as pessoas e as organizações aprimorem suas habilidades para alcançar

objetivos de negócios;

� Facilita a identificação e a gestão dos pontos fortes e fracos da organização e a respectiva adoção dos

controles identificados nos processos que auxiliarão a melhoria e a obtenção dos resultados esperados pela

organização.

© 2012 Deloitte Touche Tohmatsu
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Ferramentas

Processos de 

Negócio

Controles

Resultados

Pontos Fortes e 

Fracos

Objetivos

Avaliação dos Controles



Procedimentos realizados
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Procedimentos realizados



III. Entrega da documentação

II. Entrega da base de dados

Procedimentos realizados
Verificação dos indicadores

Para a apuração dos indicadores, o Verificador Independente realiza os seguintes procedimentos:

I. Solicitação da base de dados

Solicitação da documentação suporte

IV. Solicitação de prontuários para auditoria médica
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X. Análise do relatório e emissão de relatório de contestação

V. Disponibilização de prontuários para auditoria médica

IV.

VI. Realização da auditoria médica

VII. Discussão das inconsistências 

VIII. Entrega do relatório de auditoria médica

IX. Entrega da versão preliminar do relatório

XI. Entrega da versão final do relatório



Procedimentos realizados
Verificação dos indicadores

Para a apuração dos indicadores, o Verificador Independente utiliza as seguintes fontes:

Tipo Indicador Fonte de Verificação

Indicadores Quantitativos Base de dados enviada pela T.I do Hospital do Subúrbio

Auditoria Operacional (Comissões) Documentação enviada Diretoria do Hospital do Subúrbio

Desempenho da Atenção
Base de dados enviada pela T.I do Hospital do Subúrbio + Auditoria médica, por 
amostragem, em prontuários
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amostragem, em prontuários

Qualidade da Atenção
Base de dados enviada pela T.I do Hospital do Subúrbio + Auditoria médica, por 
amostragem, em prontuários + Documentação enviada pela Diretoria do Hospital do Subúrbio

Gestão da Clínica Documentação enviada Diretoria do Hospital do Subúrbio

Inserção no Sistema de Saúde
Documentação enviada Diretoria do Hospital do Subúrbio + Documentação emitida pela
SESAB

Gestão de Pessoas
Base de dados enviada pelo RH da Prodal + Documentação enviada Diretoria do Hospital do 
Subúrbio + Documentação enviada pelas terceirizadas do Hospital do Subúrbio

Desempenho na área de Controle Social Documentação enviada Diretoria do Hospital do Subúrbio

Desempenho na área de Humanização Documentação enviada Diretoria do Hospital do Subúrbio

Acreditação Documentação enviada Diretoria do Hospital do Subúrbio



Evolução dos indicadores

©2013 Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. Todos os direitos reservados.

Evolução dos indicadores



Evolução dos Indicadores
Adequações

O pioneirismo da PPP do Hospital do Subúrbio, acarreta em ajustes no Contrato de Concessão, a fim de adequar a realizada da operação aos 
mecanismos de controle e remuneração necessários.

Exemplo 1

Unidades Hospitalares

Contrato de Concessão

� Nº Leitos: 298

� Unidades de Internação:

Temo Aditivo N 03

� Nº Leitos: 373

� Unidades de Internação:
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Exemplo 2

Indicador Internação Hospitalar

Contrato de Concessão

� Variáveis: saídas externas 
+ transferências internas 
(todos os setores).

� Meta: 4.452 saídas

Temo Aditivo N 03

� Variáveis: saídas externas 

� Meta: 5.009 saídas

Ofício SAIS 315/2013

� Variáveis: saídas externas 
+ saídas da regulação + 
transferências internas 
(apenas UTI’s). 

� Meta: 5.009 saídas

� 86 Clínica Médica
� 58 Clínica Cirúrgica
� 64 Pediatria
� 30 Internação Domiciliar

� 20 UTI Adulto
� 20 Semi Intensiva Adulto
� 10 Semi Intensiva Pediátrica
� 10 UTI Pediátrica

� 86 Clínica Médica
� 58 Clínica Cirúrgica
� 64 Pediatria
� 60 Internação Domiciliar

� 50 UTI Adulto
� 10 UTI Pediátrica
� 45 Clínica Médica/Cirúrgica



Organização do projeto
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Organização do projeto



Organização do projeto

A equipe responsável pelo projeto é composta pela estrutura abaixo:

Comitê executivoComitê executivo

Deloitte

Sócio

Controle de qualidade e relacionamentoControle de qualidade e relacionamento

Deloitte

Segundo Sócio
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Equipe do projetoEquipe do projeto

Gerência do projetoGerência do projeto

Alocação pontualAlocação em tempo parcialAlocação em tempo integral

Legenda

Cliente

Comissão

Cliente

Comissão

Deloitte

Gerente

Deloitte

Consultores



Contatos
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Contatos



Ricardo Teixeira

Sócio – Consultoria
Fone: (71) 2103-9400 
E-mail: rteixeiraz@deloitte.com

Maurício Sacramento

Nossos contatos institucionais
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Maurício Sacramento

Gerente Senior – Consultoria
Fone: (71) 2103-9400
E-mail: msacramento@deloitte.com
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