
A Leanked é uma empresa fundada em 2009 que se dedicada à atividade 

de consultoria em operações, com forte foco na mudança operacional 

das organizações para alcançarem mais eficiência e maior produtividade, 

promovendo assim a sustentabilidade, a qualidade, o crescimento e a sua 

competitividade. Os vetores de ação derivam de metodologias 

avançadas de gestão de processos, nomeadamente do lean

management, kaizen, sistemas de informação e reengenharia de 

processos, sobre as quais a equipa de consultores Leanked possui 

competências avançadas e uma larga experiência de implementação.

A Leanked, apresenta um serviço integrado de assessoria e consultoria

fortemente direcionado para a mudança e melhoria do desempenho 

operacional do Setor da Saúde, com forte enfoque nos resultados.
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Áreas de Atuação da LEANKED para o Setor da Saúde

A Leanked desenvolve um serviço de consultoria focado na melhoria dos processos, na eliminação do desperdício, na 

cultura de melhoria contínua e na geração de valor.

Em organizações do setor da saúde encontramos um padrão de situações críticas que inibem um melhor desempenho 

organizacional, tais como:

Longos tempos de espera dos utentes/pacientes;

Funcionários à espera por não existir um nivelamento da carga de trabalho;

Excessos de inventário de medicamentos e material clínico, com implicações na expiração de prazos de validade, 

com consequente desperdício;

Deslocações e movimentações excessivas de funcionários dentro da unidade, devido a pobres layouts e ausência 

de worlflows estandardizados;

Paragem e quebras frequentes de equipamento crítico;

Custos elevados de manutenção e reparação;

Falta de envolvimento das pessoas na resolução de problemas diários; 

Longos tempos de espera em processos de decisão/aprovação, bem como em processos de procura de 

fornecedores e consumíveis.

A Leanked com uma abordagem de transformação operacional, utilizando metodologias de lean management e kaizen, 

com foco em três pilares – Pessoas, Processos e Cultura – consegue eliminar o desperdício das cadeias de valor, envolver as 

pessoas na mudança e promover o protagonismo dos processos que geram valor real ao utente, cliente interno e externo.

No final de um projeto liderado pela Leanked será esperado uma mudança na cultura organizacional e uma melhoria 

substancial do desempenho das cadeias de valor, com impactos em várias dimensões, com particular destaque para:

Melhoria significativa do sistema de saúde: através do melhor desempenho de vários indicadores, tais como: tempo 

de admissão, tempo de recolha, tempo de resposta, tempo de triagem, tempo para ver um médico, tempo de 

dispensa, tempo em sala de exame, número de visitas do paciente, duração da estadia, taxa de alta, tempo de 

viagem do paciente, horário de programação, tempo de renovação, tempo de espera, etc.

Melhoria ao nível do paciente: satisfação do paciente, taxa de mortalidade, taxa de reingresso, etc.

Melhoria para os profissionais da saúde: satisfação dos funcionários, tempo gasto com o paciente, horas 

extraordinárias, etc.

Melhoria da função logística, ao nível do supply chain e logística interna de material clínico e medicamentos.
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