
(são só os primeiros) BÁSICOS para iniciar o 

O BÁSICO QUE VOCÊ PRECISA
SABER POR...

PRIMEIRO PORTAL DE

GESTÃO DA 

SAÚDE

MUDANDO A REALIDADE

DO SETOR DE FORMA

RESPONSÁVEL E

BEM HUMORADA



Olá Amigos e Amigas da Saúde,

O interessante é que não importa o tamanho da 
instituição, pode ser  de pequeno, médio ou 

grande porte. Pode ser SUS, Particular, Operadora, 
UPA, Centro de Saúde, Rede de Hospital, 

Laboratórios ou um pequeno consultório. (Ok, já 
ficou claro que serve pra qualquer empresa da 

saúde).

Se você acompanha o nosso canal ASSUNTOS 
DA SAUDE, você já faz a diferença na área e não 

é de ”mimimi”.

Agora...se você nunca viu nenhum vídeo nosso, 
por favor, para o seu próprio bem, veja antes para 

não assustar com a forma que escrevo. 
Depois não reclama que não avisei. 

Nossa ela escreve assim mesmo? 
(Sim, escrevo).

Recado da Autora
Se você chegou até esse e-book, é porque quer saber os 10 
passos (os mais importantes) do  Planejamento Estratégico 
na Saúde. 

Seja bem vinda e bem vindo, você está no e-book certo! 
Não importa em que nível você está na sua empresa 
(estratégico, tático ou operacional), nem se você não tem 
nível nenhum e está temporariamente disponível no 
mercado saúde.

Ao longo da leitura vai dar pra rir e chorar ao mesmo tempo. 
Um assunto pesado e tenso, apresentado de forma 
RESPONSÁVEL e LEVE.

Dedico esse material a todos que acreditam e 
compartilham a ideia  e o propósito do ASSUNTOS DA 
SAÚDE.

Ah! Se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, 
para agora e vai lá...por favor! Anda...☺

Nós acreditamos de verdade, que quando o 

profissional se capacita ele muda o cenário 

da saúde. Primeiro pessoas, depois processos.

Shirley Berti
( Mestre em Administração Estratégica
Administradora “raiz”, para saber mais

visite o perfil do Linkedin)



Disseminar informação de 
qualidade para o setor saúde.

✓ Transparência
✓ Honestidade
✓ Paixão por gente
✓ Inovação de processos
✓ Resultados

Gerar impacto positivo nos 
profissionais de saúde e nas 
instituições de saúde.

Shirley Berti www.assuntosdasaude.com.br

Cada coração 
desse, significa...



(acordamos todas as manhãs para...) 

www.assuntosdasaude.com.br

assuntosdasaude@gmail.com

Shirley Berti www.assuntosdasaude.com.br

Desenvolver profissionais de saúde 
para que encontrem o seu propósito 
e cheguem na melhor performance 
na Gestão de Saúde.
Primeiro pessoas, depois processos.

Para isso, disseminamos  
conhecimento de forma dinâmica 
com qualidade e bom humor, 
através de vídeos, treinamentos e 
consultorias.  

/assuntosdasaude

@assuntosdasaude

@assuntosdasaude

/company/assuntos-da-saude
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Certified Expert in Compliance CEC – (Instituto ARC/
SP)Mestre em Administração – Gestão nas
Organizações de Saúde. (FUMEC - MG)Formação
como Avaliadora da Organização Nacional de
Acreditação (ONA).MBA em Gestão Estratégica em
Instituições de Saúde (FGV-MG)Graduada em
Administração de Empresas (NEWTON PAIVA–
MG)Experiência aproximada de 15 anos com gestão
de instituições de saúde. Professora Pós Graduação
da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC MG)Atuando nas áreas foco de Governança
Corporativa, Planejamento Estratégico e Gestão
Financeira. Consultora e Administradora da
BIOVISÃO - CENTRO DE OFTALMOLOGIA
Professora Pós Graduação em Gestão de Saúde e
Auditoria de Contas (PUC MG , Estácio de Sá, UFJF
e Pitágoras)

Graduada em Enfermagem pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MG)
Especialização Nefrologia pela Faculdade São
Camilo. Formação como Avaliadora da Organização
Nacional de Acreditação (ONA). Experiência
profissional como supervisora em Serviços de Terapia
Renal Substitutiva (Tratamento Dialítico) por 4 anos,
e posteriormente como Coordenadora na mesma
área por dez (10) anos. Professora Pós Graduação da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC MG)Atuação com Avaliadora nas Normas ONA,
DIAS NIAHO, RN 277, e instrutora de Cursos de
Gestão da Qualidade pela empresa DNV/GL e
Coordenadora do CSC da Qualidade da Central dos
Hospitais.

Administrador, especialista em Gestão de Software e
de Gestão estratégica de Negócios. Conselheiro
Estadual e Municipal de Saúde. Mais de 25 anos de
experiência na área Hospitalar (Hospital Filantrópico
de grande porte e alta complexidade), atuando nas
áreas de faturamento, TI, coordenação de imagens e
Gerência Comercial. Apoio na Implantação de
sistema de gestão administrativo e financeiro. Gestor
da Central dos Hospitais.
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“Alice no País 
das Maravilhas”

Poderia me dizer, por 
favor, qual é o caminho para sair 
daqui?

Isso depende muito do 
lugar para onde você quer ir.

Não me importo muito 
onde.

Nesse caso, não importa 
por qual caminho você vá



Começou assim...
O termo estratégia vem das antigas (antigas 
mesmo) épocas militares, onde estratégia era 
utilizada para combater para atingir a 
finalidade da guerra. 
Era ganhar ou perder.
(Às vezes tão atual...)

Nas batalhas militares utilizavam-se 
de estratégias de guerra, cujos 
resultados bons ou maus, teriam 

sido, em grande parte, fruto de 
mentes estrategistas e cada vez 

mais sábias.

(Ficou estranho o coração do 
lado de SUN TZU, 
mas...paciência...)

Leiam o livro
A ARTE DA GUERRA

SUN TZU

A palavra mesmo, estratégia, vem do grego stratego, que literalmente significa general. Na clássica divisão dos
aspectos da guerra entre operacional, tático e estratégico, o aspecto estratégico está ligado ao planejamento, no
âmbito mais generalizado e de horizonte de tempo mais longo.
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Confesso que acho incrível como acham tanto conceito para P.E. (assim chamaremos carinhosamente o 
Planejamento Estratégico). Uma das minhas maiores preocupações na disseminação do conhecimento, é 
transformar o complicado em algo simples e ”entendível”. Mas deixa de preguiça  de Ler. Bora lá.
Ok, eu sei que nem tudo é simples, mas também não precisa fazer um bicho de 7 cabeças pra falar de P.E.
Então vamos lá... de todos os milhões de conceitos, ficaremos com esse...de CHIAVENATO:

Shirley, resume mais ? (Claro!)

Planejar Estrategicamente é saber da situação atual e a situação desejada. Onde está e onde quer chegar.
Uma vez que já esta definido o estado atual, onde a Instituição de Saúde quer chegar, é definir o objetivo e
meta, realizar uma análise da situação atual e agir. Isso mesmo, não adianta saber o que fazer e continuar com
o traseiro na cadeira sem fazer nada. Sabendo o que tem que ser feito, mãos (e cérebro) à obra.

(...) o planejamento implica fundamentalmente em traçar o futuro e alcançá-lo, sua essência consiste em ver as 
oportunidades e problemas do futuro e  explorá-los ou combatê-los conforme o caso. O planejamento é um processo que 
começa com a determinação de objetivos; define estratégias, políticas e detalha planos para consegui-los; estabelece um 

sistema de decisões e inclui uma revisão dos objetivos para alimentar um novo ciclo de planificação. 
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º

Adoraria falar: comece pela MISSÃO,
VISÃO E VALORES, porém existe um
passo antes que muitos desconhecem.

Se perguntem o porque fazem o que
fazem, mas é perguntar de verdade.
Algo altruísta, qual será a diferença do
bem que quero deixar no mundo? Qual
será minha contribuição aqui na Terra?
Quando partir como quero ser
lembrado? Se a resposta primeira for
paixão por ”dinheiro”, a chance de dar
certo é quase zero.

Acredito que quem trabalha na área da Saúde, já tem uma 
missão divina.

Pesquisem mais sobre CIRCULO DOURADO
Simon Sinek

Shirley Berti     www.assuntosdasaude.com.br

Toda pessoa sabe dizer o que faz

Algumas sabem explicar como 
fazem, o que fazem.

Poucas sabem explicar porque 
fazem o que fazem



º

A razão pela qual a 

empresa existe.

(Parece com o propósito mas 

não é. DENOREX, essa é das 

antigas).

Onde a empresa deseja 

chegar no longo prazo. 

(O prazo quem define é a Alta 

Direção. Aqui usaremos a 

espada de Thundera, visão 

além do alcance).

São os princípios 

inegociáveis, das quais 

não se abrem mão.

Consultar em caso de dúvida 

para qual caminho seguir.  

Mude o seu nome mas não 

mude valores.

Shirley Berti www.assuntosdasaude.com.br



São variáveis externas e não controláveis pela 
organização, que podem criar condições favoráveis 

para ela, desde que a mesma tenha condições e/ou 
interesse de aproveitá-las. 

Lembra que aqui é de origem EXTERNA a Organização.
Alguns exemplos:

• Relacionamento com Universidade (campo 
para estagio);

• Realização de atendimento clínicos e 
cirúrgicos;

• Acreditação Hospitalar
• Implementação de residência Multiprofissional
• Corpo Clínico externo altamente qualificado;
• Inovações tecnológicas
• Crescente grau de exigências dos clientes.

São variáveis externas e não controláveis pela 
organização, que podem criar condições 
desfavoráveis para a mesma 
Lembra que aqui é de origem EXTERNA a 
Organização.
Alguns exemplos:

• Inauguração de um Hospital na mesma região;
• Clientes não tem percepção do valor real do 

atendimento;
• Altos investimentos em propaganda e promoção 

pela concorrência;
• Novas regras ANS;
• Quadro de recessão;
• Baixa capacidade de manutenção de contratos 

com convênios.

º
Todos da instituição

devem participar

Shirley Berti www.assuntosdasaude.com.br



º

São variáveis internas e controláveis que 
provocam uma situação desfavorável para a 
organização, em relação ao seu ambiente 
• Dimensionamento de pessoal inadequados
• CCIH necessita esta mais presente nos 

setores
• Falta de estrutura física para expansão
• Adequação a RDC 050
• Índice de absenteísmo e turn over elevados
• Ausência de orçamento e custos
• Falta de controle de OPME

São variáveis internas e controláveis que 
propiciam uma condição favorável para a 
organização, em relação ao seu ambiente

• Residência Médica
• Lideranças democráticas e 

descentralizadas
• Referência em xxxxxxx especialidade

• Educação Permanente
• Programa de QVT

• Percentual de Satisfação de Clientes
• Tecnologia de ponta no aparelho xxx

• Programa de Estudos atrelados a 
desempenho

Shirley Berti www.assuntosdasaude.com.br

Potencialize a



º º

Shirley Berti www.assuntosdasaude.com.br



Shirley Berti www.assuntosdasaude.com.br



Ok, vamos dar uma luz...
algumas delas são:

✓ Estratégia de Inovação Tecnológica.
✓ Estratégia de Preços.
✓ Estratégia de Agregar Valor ao Produto/Serviço.
✓ Estratégia de Segmentação de Mercado.
✓ Estratégia de Novos Entrantes.
✓ Estratégia de Ampliação.
✓ Estratégia de Fortalecimento da Marca.
✓ Estratégias Competitivas Genéricas.
✓ Estratégia Cadeia Valor na Saúde
✓ Não ter estratégia é uma estratégia, se 

chama Estratégia de Falir.

Espero ter ajudado nas opções.
(De nada).

º

Shirley Berti www.assuntosdasaude.com.br
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É aqui que a MÁGICA acontece...
eu amo isso.

Uma vez realizado os passos 
acima, quem chega? Quem?

Certamente teremos outro ebook para detalhar o BSC.
Amo esse assunto (ok, vocês já entenderam).
(De nada,novamente).
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Se você chegou até aqui, você realmente faz a diferença na Saúde. Parabéns! 
(momento aconchego do amor). Chega!

• Sabe aquele ditado que quem quer tudo não tem nada?

• Pessoas que tem muita iniciativa e pouca “acabativa” porque não tem foco?

• Quero fazer tudo e não sei nem por onde começar?

Para cada OBJETIVO 

ESTRATÉGICO, 

uma META. 

Tem que ter meta. O que 

não mensura não gerencia.

º

Vimos no passo anterior que o BSC são 

feito de 4 Perspectivas, assim ESCOLHA 

DE 3 a 4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

para cada perspectiva. 

(Mas Shirley, mesmo se eu for hospital de alta 

complexidade e ele for um laboratório pequeno?) 

Sim! Menos é mais.  FOCO, lembra?



OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

•ASSEGURAR O ALINHAMENTO 

DAS INFORMAÇÕES 

FORTALECENDO A 

COMUNICAÇÃO 

INTERNA.(Relações Intersetoriais) 

INDICADORES

•% TREINAMENTOS SETORIAIS

•% SATISFAÇÃO PESQUISA CLIMA 

INTERNO (COMUNICAÇÃO)

PLANOS DE 
AÇÃO

5W1H

•REUNIÕES DA COORD. DO SETOR 

COM OS LIDERADOS

•TREINAMENTOS COM A EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR

- REUNIOES DE 

- INTEGRACAO ENTRE OS 

SETORES

- FALE COM A DIRETORIA

- RH DE PORTAS ABERTAS

- MOMENTO CHULEZINHO (essa é 

boa)...explico depois.

Este é um modelo básico, cada Instituição 
de Saúde terá seu 
Objetivo Estratégico, Metas, Indicadores e 
Planos de Ação.

OK, Shirley, e agora?

Definidos objetivos estratégicos 
e metas agora vamos para os 
indicadores.

O que os indicadores fazem?

Indicam se estamos no caminho 
certo de nosso planejamento 
estratégico.

Vou fazer indicador pra tudo?

Não, somente para 3 ou 4 
objetivos que você definiu.

Sim, me dá exemplo de 
alguns?

Certo, olha a perspectiva 
aprendizado e crescimento, veja o 
esquema que fiz aqui no lado ->

º

https://www.youtube.com/
watch?v=FCxsXAC25KU
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Tudo lindo NO PAPEL. Agora chegou a hora de ir para ” A vida com ela é” Nelson Rodrigues.
O desdobramento serve para garantir o engajamento dos colaboradores e, por consequência, a concretização 
planejamento estratégico. Não podemos deixar que os funcionários e médicos sejam os últimos a saber das coisas.

Quem me conhece sabe 
que adoro uma pirâmide, 
inclusive essa abaixo:

GARANTA QUE TODOS DA SUA INSTITUICAO SAIBAM SOBRE O P.E , CASO CONSTRÁRIO VOCE FALHOU.
(Eu sei que dói ouvir, mas é verdade, eles precisam saber sobre P.E mesmo que seja do jeito de cada deles, porque somos seres únicos, mas eles 

tem que saber do que se trata. Ao invés de ficar chateado comigo vai treinar o pessoal).

º

Nível estratégico: Diretoria da empresa, CEO e os responsáveis pelo PE. Definem objetivos 
mais abrangentes para a organização. Visão de longo prazo.
Nível tático: Gerências, Coordenadores, Supervisores cujo papel é colocar em prática o plano 
de ação baseado no P.E.
Nível operacional: Demais colaboradores e liderados, são responsáveis pela execução. Os 
aguentam o ”rojão”.  Com objetivos mais específicos seus resultados são observados a curto 
prazo. Suas ações são voltadas às operações cotidianas.

Para desdobrar é preciso identificar que ações práticas devem ser executadas por cada nível 
para atingir os objetivos estratégicos.

Distribua e Delegue as responsabilidades na medida das possibilidades de realização e 
abrangência de cada setor e colaborador da empresa, para que todos se empenhem de 
maneira igualitária para alcançar as metas estabelecidas.
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Não fui em quem falei... foi papis Peter Drucker :

“Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com um futuro de decisões presentes”. 

“Fazer as coisas certas é mais importante do que fazer as coisas direito”.

Eu explico melhor: As atividades de planejamento e monitoramento estão intimamente ligadas. Casal mesmo 

agarradinhos.  É isso que ele quer dizer com P.E precisa de “retroalimentação constante”.

Precisa controlar e dar feedback para a tomada de decisão. Decidimos agora com o objetivo de gerar resultados 

futuros, incertos e que  ainda sim “envolvem riscos”.

Pensa comigo...pode acontecer que as decisões não se concretizem, é por isso que o acompanhamento do P.E e tão 

importante. Ele será o responsável pela monitoração das atividades internas para que se tomem ações corretivas, se 

necessário.

Resumindo? O P.E deve conter um plano de acompanhamento de metas e indicadores para que se possa assegurar 

que o “futuro” esteja se realizando como planejado, “fazendo as coisas certas” e assim fornecendo feedback para 

todos os envolvidos.

Shirley Berti www.assuntosdasaude.com.br

º
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Alguns ambientes e nichos de mercado  mantêm-se 
estáveis de um ano para outro. Outros se desenvolvem 
lentamente, de maneira previsível. Ainda outros mudam 

rapidamente de maneira imprevisível. 

O período ideal é o período que você definir
Já vi instituições revisando anualmente bimestralmente e 
assim por diante

º



Ao menos 1 vez no inicio ou final do ano, chama seus líderes e respondam juntos essas perguntas
e façam essas reflexões: Os objetivos imediatos foram cumpridos no plano?

• Os objetivos e metas  do P.E foram cumpridos no plano?
• Os recursos são alocados para atender às demandas ou há déficits?
• Existem mudanças importantes na organização não abordadas no plano?
• Há alguma alteração legal feita (ou em curso) que anula qualquer parte do planejamento?
• O orçamento do plano está dentro das expectativas programadas?
• As melhorias táticas planejadas atingiram as expectativas?
• Com a experiência acumulada este ano trabalhando no plano, falta alguma coisa? Em caso afirmativo, esta 
questão precisa ser abordada imediatamente ou pode aguardar a revisão geral planejada?

Shirley Berti www.assuntosdasaude.com.br

Se alguma das respostas não atende às expectativas, a liderança deve incluir os especialistas em
assuntos e a área de planejamento precisa entrar em ação.
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Gratidão a você que leu esse e-book até o final e que acredita no nosso trabalho de fazer a diferença no cenário

saúde.

Esse é só o começo, pratique o P.E (até mesmo na sua vida pessoal), pois, quem não administra sua própria vida, talvez não tenha

êxito em administrar um setor ,empresa, hospital, clínica...

Deixar na responsabilidade da empresa definir sua meta de vida, penso ser extremamente arriscado.

Agradeça pelo que você tem e acabará tendo mais. Se você se concentrar no que você não tem, nunca terá o 

suficiente.

Sejamos gratos a absolutamente tudo, tudo mesmo, até nos momento que não foram maravilhosos (ao nosso ver). 

Tudo na vida é aprendizado e como uma última dica de amor 

. Sim, é treino. Para de reclamar e comece a agradecer, você vai ver como tudo ao seu redor mudará.  

Confia em mim.  Funciona!



Esperamos que sim!

Quer receber mais eBook ou 

dar sugestões de novos temas?

Me mande um e-mail no:

assuntosdasaude@gmail.com

MAS 

,

QUEM JÁ ESTIVER

DO 
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www.assuntosdasaude.com.br

assuntosdasaude@gmail.com/assuntosdasaude

@assuntosdasaude @assuntosdasaude

/company/assuntos-da-saude

../ASSUNTOS DA SAUDE - PILULAS DA SAUDE GRUPO/LOGOS/Logo AS - Branco.png

