INDICADORES DE
DESEMPENHO DO PNCQ

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INFORMAÇÕES GERAIS:
Medir o desempenho do laboratório é avaliar periodicamente a qualidade em todos
os aspectos que são cruciais para o desenvolvimento do negócio. A garantia do seu
crescimento depende essencialmente da melhoria contínua. Para isso é fundamental ter a
visão do desempenho de aspectos internos e externos.
Os Indicadores são expressões numéricas que permitem avaliar o desempenho de
um processo em relação a um aspecto definido da qualidade, ou uma meta estipulada.
Os Indicadores de Desempenho (ID) são dados que representam a condição de
processos críticos do seu Sistema de Gestão da Qualidade e devem contemplar todas as
fases e atividades do laboratório. Fornecem dados organizados, estruturados e são
fundamentais para as tomadas de decisões necessárias da Direção.
A Gestão por indicadores consiste no monitoramento e na avaliação constante das
atividades e processos rotineiros da sua empresa, com o objetivo de propiciar o sucesso do
negócio em todos os aspectos, desde a parte operacional envolvida na realização do exame
até a gestão de maneira geral.
Engana-se quem acredita que gestão por indicadores seja algo apenas para grandes
empresas e mesmo quem pense que isso é uma fase mais avançada na gestão. Muito pelo
contrário! A ideia é simples: para melhorar, é preciso medir primeiro!
O PNCQ oferece gratuitamente, a todos os Laboratórios Participantes, a ferramenta
INDICADORES DE DESEMPENHO. Mensalmente devem ser informados os dados do mês
imediatamente anterior, para os cálculos automáticos e a geração de gráficos. Alguns dados
são disponibilizados somente ao próprio laboratório, garantindo o sigilo das informações,
enquanto outros são comparados aos resultados de todos os laboratórios que responderam
ao ID.
As Metas do PNCQ foram estabelecidas de acordo com a realidade dos laboratórios
que já utilizam esta ferramenta. Após um período, o laboratório poderá estipular suas
próprias metas. Ao acessar a sua avaliação mensal, a análise estará disponível na sua área
restrita.
Veja a seguir o passo-a-passo:

Acesse o site do PNCQ em https://www.pncq.org.br, entre na área
restrita com seu login e senha e acesse a rodada/lote aberto;

1. Clique no ícone QUALIDADE;

2. Nesta página principal, é possível acessar as INSTRUÇÕES DE
PREENCHIMENTO DA PLANILHA;

3. Preencha os dados solicitados. Se necessário, clique no botão “ ”
(AJUDA) ao lado esquerdo do ID para acessar as informações
detalhadas de preenchimento;

4. Você deve enviar os dados até a data limite (dia 5 do mês seguinte ao
envio do PRO-EX).
5. Ao acessar o lote/rodada avaliado, basta clicar em Gráfico de
Indicadores – este botão aparecerá automaticamente acima da Análise
da Coordenadoria, sempre que o laboratório enviar os dados.
6. Visualize seus gráficos, podendo imprimir ou arquivar em meio
eletrônico, analisando seus resultados e atendimento às metas préestabelecidas.

7. Como o próprio nome diz, um indicador é uma métrica que indica algo
útil, relevante e que ajuda na tomada de decisões.
8. A principal vantagem da gestão de indicadores é justamente a
possibilidade de avaliar o desempenho dos setores da sua empresa. É
uma ótima oportunidade de precisar a qualidade dos seus serviços.
9. Mas lembre-se: Criar metas impossíveis de serem alcançadas e fazer a
implementação dessa tática de cima para baixo, sem consultar a equipe,
pode trazer conflitos e desestimular os colaboradores.
10. E lembre-se: O importante é que os indicadores existam e sejam
acompanhados pelos responsáveis das áreas pertinentes e pela
diretoria.

