
Medicina Diagnóstica
setor

Um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do Brasil atendendo mais de 5700 
laboratórios localizados em mais de 1900 municípios. Oferta mais de 4000 tipos de 
exames e realiza mais de 80 milhões de exames por ano.

EMPRESA

A empresa possui uma operação logística complexa, que envolve +5500 laboratórios 
parceiros, +300 operadores logísticos intermediários (motoristas), mais de 100 bases de 
apoio próprias, e uma planta laboratorial central, que processa milhões de amostras por 
mês de todo o país. Os laboratórios parceiros (propriedade de terceiros) lidam 
diretamente com o consumidor final, coletando os materiais para diagnóstico. Esses 
materiais são recolhidos diariamente pelos operadores logísticos (motoristas), levados 
às bases de apoio (que pertencem à empresa demandante) e enviados ao laboratório 
central que realiza, por fim, as análises. 

A empresa utiliza um sistema próprio para registrar e rastrear os insumos coletados 
pelos laboratórios e para orientar os operadores logísticos (motoristas) sobre suas rotas. 

O processo de registro pode ser otimizado, simplificando o cadastro de laboratórios 
parceiros e suas respectivas informações para o devido controle e endereçamento dos 
exames. Dessa forma, a empresa tem um desafio de melhorar a satisfação dos 
laboratórios clientes, otimizando/automatizando o processo de cadastro. Além disso, há 
espaço para melhorias na roteirização, tornando-a mais dinâmica, por meio de rotas 
mais assertivas que possam diminuir custos, em observância à legislação de transporte 
de material biológico.

Logo, o desafio consiste em melhorar a experiência do cliente (laboratório) no cadastro 
e registro dos insumos coletados para análise clínica; e otimizar a roteirização dos 
motoristas que compõe essa malha logística.

DESAFIO

“Como um dos maiores grupos de medicina 
diagnóstica do Brasil pode otimizar o 
rastreamento e a logística de seus insumos?”



1.

IoT (Internet of Things)
Roteirização
Inteligência Artificial
Comunicação interna
Healthtech
Outras tecnologias que auxiliem na otimização de rotas
Outras tecnologias que auxiliem no rastreamento de insumos

ÁREAS DE INTERESSE

Aumentar a satisfação dos clientes (laboratórios) com o serviço prestado

Melhorar o rastreamento de milhões de insumos na operação logística

Aumentar a eficiência do processo de roteirização dos motoristas

Reduzir os custos da operação logística

Implantar modelos inovadores de coleta/rastreamento de insumos - logística reversa

CONTATO

O HUB Minas Digital é um projeto que identifica desafios em grandes empresas 
e as conecta com startups ao redor do mundo capazes de implementar soluções 
inovadoras em projetos piloto remunerados. 

O HUB MINAS DIGITAL 

Se você possui ou conhece uma potencial solução para este desafio, entre em 
contato com marcelo.dionisio.@hubdigital.mg.gov.br com a sua indicação

RESULTADOS ESPERADOS
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BUSCA DE SOLUÇÕES


