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Desafio 
 

O portfólio aplicacional miMed é composto por um conjunto de aplicações distintas mas essenciais 

para a operação diária do negócio. Cada uma destas aplicações possui uma base de dados (BD) 

isolada, que armazena todos os dados gerados e registados em cada uma dessas aplicações.  

 

As análises e reporting baseavam-se em extrações de relatórios das bases de dados de produção, 

que eram depois trabalhadas em Microsoft® Excel e partilhadas com as equipas.  

 

Face ao crescimento do volume de dados gerado e das necessidades de análise, os processos 

tradicionais e semi-automáticos de extração e transformação de dados começaram 

progressivamente a deixar de ser solução para o ritmo diário da operação.  

Solução 
 

Como resposta à necessidade de estruturação, centralização e automatização dos processos 

existentes e tendo por base dois sistemas core da operação, a miMed recorreu à GSTEP para 

desenvolver um Data Warehouse (DW) e implementar a solução Microsoft® Power BI, que vieram 

permitir que as equipas passassem assim a consultar e a explorar a informação via Dashboards 

interativos.  
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Com o crescimento do portfólio aplicacional, do volume de dados gerado e das necessidades de análise e informação de gestão, as clínicas 
miMed recorreram à GSTEP para desenvolver um Data Warehouse (DW) e implementar a solução Microsoft® Power BI, que permitiram 
centralizar os dados existentes numa base de dados única, otimizada, assente em pressupostos de negócio comuns a toda a organização, 
possibilitando a gestão, armazenamento e consulta de informação relevante para o negócio de uma forma fácil, automática e periódica. 

 

 

 

           Após o processo de consulta 

do mercado, a GSTEP demonstrou 

ser um parceiro com experiência 

relevante na área da prestação de 

cuidados de saúde e ainda ser 

detentora de conhecimento prévio 

relativamente aos nossos sistemas 

fonte.  

A miMed está a beneficiar muito 

deste projeto como empresa. A 

GSTEP entregou o projeto proposto, 

demonstrou um envolvimento 

constante em todas as fases e 

continua a fazê-lo agora,  

"pós-projeto". Agradecemos a 

dedicação, profissionalismo e 

entrega de toda a equipa.  

 

Manuel Figueiral,  

Customer Intelligence Manager  

da miMed 
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A GSTEP colaborou no aconselhamento e dimensionamento do âmbito de projeto, procedendo 

posteriormente à implementação da estrutura desenhada (DW) e implementação das métricas e 

Dashboards definidos com recurso à ferramenta selecionada (Microsoft® Power BI).  

 

O projeto encontra-se entregue e concluído e tendo terminado o projeto, as partes continuam a 

trabalhar em conjunto e a analisar o evoluir das necessidades dos utilizadores e do projeto. 

 

Resultados 
 

A solução implementada focou-se na monitorização de métricas core da atividade diária da miMed, 

nomeadamente Consultas, Faturação, Clientes, Mix de Especialidades e Taxas de Ocupação. 

 

A implementação desta arquitetura de dados bem como os Dashboards desenvolvidos em Microsoft® 

Power BI permitiram alcançar algumas metas, nomeadamente:  

 

• Qualidade e consistência da informação: existe agora uma fonte única de informação, onde 

os pressupostos e regras de negócio se tornam comuns para toda a companhia; 

• Acessibilidade e automatização de reporting: automatização de integração periódica de 

múltiplas fontes; 

• Alavancar novas análises de suporte à decisão, com recurso à integração das diferentes 

fontes e ao poder de processamento da ferramenta de visualização de dados. 

Key Figures 
 

• Cerca de 30 utilizadores na fase inicial 

• Solução implementada em 3 meses 

• 70 indicadores 

• Implementação de Dashboards abrangendo 3 áreas distintas: 

o Área Comercial 

o Área de Produção 

o Área de Análise de Clientes  

 

 

 

 

Sobre 

miMed 
A miMed é uma rede de 
clínicas médicas cuja missão 
é democratizar o acesso à 
saúde, proporcionando aos 
clientes um acesso sem 
barreiras à equipa gestora 
(médico e enfermeiro), para 
que pensar na saúde seja 
fácil, acessível e que faça 
parte do dia-a-dia das 
famílias portuguesas. 
mimed.pt 
 
 
Sobre 

GSTEP 
A GSTEP é uma empresa 
especializada em Business 
Intelligence (BI), Enterprise 
Performance Management 
(EPM) e Business Analytics 
(BA), com profundo 
conhecimento e ampla 
experiência numa vasta 
panóplia de tecnologias. Com 
uma equipa altamente 
qualificada, composta por 
técnicos certificados nas mais 
variadas tecnologias de BI, BA 
e EPM, a GSTEP é hoje uma 
empresa de referência em 
Portugal, Europa e países 
africanos de língua 
portuguesa. Para mais 
informações, visite gstep.pt 
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Alameda Fernão Lopes  
Nº16A, Piso 9, Miraflores 

1495-190 ALGÉS PORTUGAL 

T +351 210 534 410 
     geral@gstep.pt 

www.gstep.pt 
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