
Após utilizar soluções MV, ONA otimiza 
processos de gestão e resultado

Linguagem e interação com a plataforma anterior eram as maiores dificuldades da maior 
acreditadora de saúde do Brasil
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VISÃO GERAL
Perfil do Cliente

Rede de avaliadores nacional – em torno 

de 350

Número de funcionários – 17

Instituições certificadas – mais de 2.500

Crescimento médio de instituições por 
ano – 15%

Objetivos

Adotar soluções que atendessem as demandas 
da equipe, com design intuitivo, rápido e 
linguagem familiar. Agilizando assim a gestão 
estratégica, resultados e processos.

Principais Benefícios

• Implantação do produto mais adequado
• Otimização das operações
• Acesso a indicadores confiáveis
• Segurança na tomada de decisões
• Agilidade e transparência
• Redução de custos
• Facilidades aos colaboradores

“Os produtos que adquirimos conseguiram 
traduzir os exemplos assistenciais para a 
nossa realidade, proporcionando maior 
consistência na gestão. Apesar da MV ter 
em seu portfólio importantes instituições 
de saúde, foi perfeitamente possível 
implantar o sistema em nossa empresa que 
possui processos muito administrativos. 
Pela capacidade de coletar, armazenar, 
integrar dados e apresentar indicadores, as 
soluções que adotamos, sem dúvida, 
trouxeram mais praticidade aos nossos 
colaboradores e maior controle de deman-
das da Qualidade e TI

Gilvane Lolato - gerente de educação na 
ONA

Desafio

• Reduzir processos manuais
• Eliminar perda de dados
• Aumentar a eficiência da gestão



 Responsável pelo desenvolvimen-
to e gestão dos padrões brasileiros de 
qualidade e segurança em Saúde, a Organi-
zação Nacional de Acreditação (ONA) atua há 
21 anos em instituições do setor no Brasil. 
Com foco em práticas de administração e 
assistenciais que levem à melhoria do cuida-
do para o paciente, a instituição substituiu o 
antigo sistema pelas soluções MV, sendo 
eles: Gestão Estratégica, que inclui Planeja-
mento Estratégico-BSC; Indicadores – KPI; 
Análise Crítica e Gestão de Projetos e Gestão 
da Qualidade que engloba Gestão de Docu-
mentos, Gestão de Riscos e Gestão de 
Ocorrências.
 O antigo software, utilizado por 
cerca de cinco anos, apresentava uma 
interface confusa e não se adaptava ao dia a 
dia dos colaboradores. “Os sistemas que 
tivemos contato anteriormente eram basea-
dos em formas de trabalho que não estavam 
relacionadas ao nosso. Especialmente na 
gestão de ocorrências, agora adotamos não 
somente o lançamento de não conformida-
des, como também o registro de oportunida-
des de melhorias e abertura de chamados 
para suporte técnico. Estão em análise de 
viabilidade também, novos tipos de registros 
específicos para a área de certificação.”, 
afirma Stephanie Rodrigues, Assistente de 
Qualidade da ONA. “A Gestão de Projetos 
tem nos ajudado na gestão das demandas, 
bem como as ações que não serão tão 
imediatas, mas que também não podemos 
deixar fora do nosso radar”, completa. 
Atualmente, a instituição já está com o 
módulo de BSC parametrizado, porém o 
planejamento está em fase de revisão, que 
em breve será executado e monitorado pelo 
sistema com maior efetividade.
 Com recursos que atendem as 
necessidades, em menos de um ano a tecno-

logia MV trouxe uma rotina mais ágil para 
os profissionais da empresa. De acordo 
com Gilvane Lolato, gerente de educação 
na ONA, “Os produtos que adquirimos 
conseguiram traduzir os exemplos 
assistenciais para a nossa realidade, 
proporcionando maior consistência na 
gestão. Apesar da MV ter em seu portfólio 
importantes instituições de saúde, foi 
perfeitamente possível implantar o 
sistema em nossa empresa que possui 
processos muito administrativos. Pela 
capacidade de coletar, armazenar, 
integrar dados e apresentar indicadores, 
as soluções que adotamos, sem dúvida, 
trouxeram mais praticidade aos nossos 
colaboradores e maior controle de 
demandas da Qualidade e TI”, afirma.
 A ONA é membro da Internatio-
nal Society for Quality in Health Care 
(ISQua), atuando ao lado de instituições 
que promovem a qualidade da saúde em 
países como Estados Unidos, Reino 
Unido, França e Canadá. Seus padrões 
podem ser adotados pelas mais diversifi-
cadas instituições de saúde como Hospi-
tais, Ambulatórios, Laboratórios, 
Serviços de Pronto Atendimento, Home 
Care, Serviços Oncológicos, Serviços de 
Diagnóstico por Imagem, Radioterapia e 
Medicina Nuclear, Serviços Odontológi-
cos, entre outros.
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