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Apresentação

 Olá, aluna(o)!

 Você conhece o processo de diagnóstico organizacional, desenvolvimento, imple-
mentação e controle estratégico?
 
 Neste recurso, você conhecerá como formular o pensamento estratégico e como 
ele pode ser implementado em uma organização de saúde, além das diretrizes estratégi-
cas de uma organização e os conceitos de missão, visão, valores e propósito.

 Bons estudos!

Ao final da leitura deste recurso, você será capaz de entender o processo de diag-
nóstico organizacional, desenvolvimento, implementação e controle estratégico.

OBJETIVO



FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA

 A inteligência empreendedora é necessária para o processo que antecede o pla-
nejamento. Há um desenvolvimento criativo e intuitivo de formação da estratégia, tipica-
mente associado a ajustes, entre a coleta e análise de dados e a criação do planejamento 
estratégico.

 Embora qualquer pessoa possa participar do processo de criação da estratégia, so-
mente aqueles que possuem uma compreensão completa do mercado, dos consumido-
res e da empresa (políticas, processos e assim por diante) podem estabelecer um plano 
estratégico. O planejamento estratégico leva a um plano preciso e executável, enquanto a 
estratégia fornece uma visão da organização.

 Como o pensamento estratégico pode ser implementado em uma organização? 

 A necessidade de todas as empresas dedicarem tempo a pensar no futuro, ou seja, 
pensar estrategicamente, é um ponto de partida, pois no mundo organizacional as tarefas 
diárias ocupam muito do nosso tempo. Se não adquirirmos o hábito de parar para pensar 
no futuro, estaremos preocupados apenas com as questões da vida cotidiana. Mal perce-
beremos o que está acontecendo ao nosso redor¹.

 As organizações de saúde, como qualquer outro segmento, são consideradas “es-
truturas vivas”, pois nascem, crescem e podem morrer. Elas possuem um ciclo de vida 
composto pelas seguintes etapas: Introdução, Crescimento, Maturidade e Declínio.

Vale a pena notar que o processo de desenvolvimento da estratégia é fundamen-
talmente criativo, mas a abordagem deve ser sistemática.

O pensamento estratégico implica pensar muito 
além do horizonte, observar as circunstâncias ex-
ternas, acompanhar as tendências econômicas 
e culturais, estar ciente dos avanços técnicos e 
construir uma visão de longo prazo. 

É vital estar consciente das várias mudanças de 
paradigma e pensar de forma diferente para de-
senvolver o pensamento estratégico.

Fonte: Storyset. Freepik.



 Para colocar em prática as estratégias organizacionais, é essencial saber em que 
fase do ciclo de vida a organização se encontra, seja um hospital, um laboratório ou uma 
clínica, pois diferentes estratégias podem ser sugeridas dependendo do ciclo. 
 O início das diretrizes estratégicas de uma organização é fundamentado por sua 
missão, visão, valores e propósito.

Propósito

Missão Visão

Valores

Motivação de sua existência

Resume o foco estrátegico 
de uma organização para o
futuro. Apresenta o posicio-
namento competitivo que a 
empresa quer atingir, e que 
competências-chave serão 
necessárias para chegar lá.

Expressa a razão de ser de uma 
empresa, contendo um código 
de conduta corporativa. Define 
sua contribuição à sociedade,
declarando claramente o que 
ele faz (objetivos, produtos/ser-
viços e mercado).

São crenças e comportamen-
tos que dão personalidade à 
empresa, são as atitudes es-
peradas por todos na organi-
zação.



 Veja, abaixo, exemplos de missão, visão e valores de organizações de saúde:

Ministério 
da Saúde

Sociedade 
Beneficente 

Israelita 
Brasileira 

Albert 
Einstein

Sociedade 
Beneficente 
de Senhoras 

(Hospital Sírio 
Libanês)

Promover a saúde e o 
bem-estar de todos, por 

meio da formulação e da 
implementação de 

políticas públicas de 
saúde, pautando-se pela 
universalidade, integrali-

dade e equidade.

Oferecer excelência de 
qualidade no âmbito da 
saúde, da geração do 

conhecimento e da 
responsabilidade so-
cial, como forma de 

evidenciar a contribui-
ção da comunidade 
judaica à sociedade 

brasileira.

Vida plena e digna. Ser protagonista da 
jornada de excelência 
em saúde no Brasil.

Solidariedade, 
excelência e resultado.

Sistema de Saúde 
Público efetivo e 

reconhecido por todos.

Ser líder e inovadora 
na assistência médico-
-hospitalar, referência 
na gestão do conheci-
mento e reconhecida 

pelo comprometimento 
com a responsabilida-

de social.

Mitzvá, Refuá, Chinuch e 
Tsedaká, ou seja, Boas 

Ações, Saúde, Educação 
e Justiça Social são os 
preceitos judaicos que 
motivaram médicos da 
comunidade judaica a 

fundar a Sociedade Be-
neficente Israelita Brasi-
leira Albert Einstein há 
60 anos. Somados aos 
valores organizacionais 
(Honestidade, Verdade, 
Integridade, Diligência, 

Justiça, Altruísmo, Auto-
nomia, Profissionalismo 
e Trabalho em Equipe.), 
norteiam as atividades 
e os colaboradores da 

Sociedade.

Inovação, Compro-
metimento, Empatia, 
Transparência, Ética, 

Eficiência e efetividade, 
Sinergia e 

Sustentabilidade.

Organização Missão Visão Valores



 A cultura organizacional é composta de práticas, símbolos, hábitos, comportamen-
tos, valores éticos e morais, bem como de princípios, crenças, regras internas e externas, 
sistemas e ambiente organizacional. Com padrões e premissas para reger suas ações e 
atitudes, a cultura impacta todos os indivíduos da organização.
 Quando essa cultura é compreendida, ela define seus limites, racionalidade e iden-
tidade, fazendo com que seus colaboradores sintam orgulho e satisfação no trabalho e, 
consequentemente, pensem que os problemas da empresa são problemas de todos, e 
eles farão o que estiver dentro de seus limites com interesse e motivação.

A cultura organizacional é responsável por reunir os hábitos, comportamen-
tos, crenças, valores éticos e morais e as políticas internas e externas de 
uma empresa. Uma boa cultura pode motivar os funcionários e ajudá-los a 
crescer junto com o empreendimento, assim como uma cultura “desorga-
nizacional” pode empurrar a empresa e os funcionários para problemas de 
produtividade e no ambiente de trabalho.

IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA

 É vital para uma organização avaliar tanto as oportunidades quanto os riscos am-
bientais, bem como os pontos fortes e fracos internos, a fim de se articular em direção às 
metas planejadas. Como resultado, deve-se adotar uma postura estratégica baseada no 
ambiente externo e interno descoberto para liderar o desenvolvimento futuro de metas e 
métodos de ação adequados³. 
 Para a implementação de qualquer estratégia organizacional, a clareza dos obje-
tivos é de fundamental importância, pois assim a tendência à assertividade é elevada. 
Podemos elucidar alguns destes objetivos:

Objetivos da sociedade Nosso serviço é absorvido pela sociedade e tem uma real 
necessidade.

Nosso serviço necessita de muitos detalhes operacionais 
para a prestação junto ao consumidor.

Nosso serviço detém a qualidade necessária para a manu-
tenção no mercado.

Objetivos de 
operacionalização

Objetivos de 
sustentabilidade

 Essas diretrizes se tornam o alicerce da cultura organizacional. Segundo o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas²:



 O segmento da saúde possui suas particularidades, pois os serviços prestados 
possuem muita relevância e necessidade. Porém, existe uma grande volatilidade no mer-
cado, pois, mesmo tendo uma necessidade fundamental, existe ainda uma demanda re-
primida que não é assistida.

 Independentemente do tamanho, do 
tipo de negócio ou do setor de atuação da 
organização, o planejamento pode ajudá-la 
a atingir seus objetivos de forma mais efi-
caz. Segundo Chiavenato e Matos4, planejar 
é fazer escolhas com antecedência sobre as 
atividades necessárias para atingir os objeti-
vos organizacionais.

 A estratégia mercadológica se esforça para aumentar os resultados. Está centrada 
no desenvolvimento de uma estratégia, também conhecida como plano de negócios, que 
envolve uma sequência de fases. No entanto, o desenvolvimento de uma estratégia de 
mercado competente não garante o sucesso de uma organização. Em outras palavras, 
para ter sucesso na busca pela eficiência, é necessária uma estratégia de negócios.

 O planejamento de mercado começa com o desenvolvimento de diretrizes estraté-
gicas e, em seguida, passa para o estudo de cenários, que inclui o mapeamento de pon-
tos fortes, pontos fracos, ameaças e perspectivas comerciais. No momento da análise, é 
realizada uma avaliação do contexto em que a organização atua, que inclui o exame de 
variáveis econômicas, culturais, políticas, técnicas, entre outras. Todo esse processo é 
determinante para se obter uma melhor compreensão do mundo em que a organização 
está ou será colocada dessa maneira5.

 O processo de implementação estratégica de uma organização deve ter como pre-
missas básicas alguns pontos fundamentais:

Uma estratégia de mercado deve ser desenvolvida em uma determinada ordem. Es-
sas etapas, porém, não devem tornar o processo de planejamento rígido a ponto de 
abandonar a criatividade e o empreendedorismo, afinal, essas qualidades são igual-
mente essenciais para o sucesso do mercado consumidor.

Fonte: Storyset. Freepik.

Constituir diretrizes e metas organizacionais;

Acompanhar oportunidades de mercado e transformá-las em diferenciais; 

Monitorar todos os fluxos e processos organizacionais;

Estabelecer critérios de qualidade na prestação dos serviços;

Fixar as necessidades financeiras para o alcance desses objetivos.



 Independente do segmento da organização, a estruturação de um plano de negó-
cios é o “manual da organização”, no qual o gestor encontra todas as informações estra-
tégicas balizadoras de suas decisões.

 Uma responsabilidade vital do profissional gestor é entender o mercado em que a 
organização opera. Existem várias opções de análise, ferramentas e métodos de compre-
ensão do mercado em que a organização trabalha para auxiliar nesse processo. Qualquer 
estratégia que não seja construída sobre uma base sólida de fatos e conhecimento está 
fadada ao fracasso. Em outras palavras, você não pode simplesmente trabalhar com su-
posições. 

As principais funções dos cenários são:

Missão
Visão

Valores

Análise

Implantação
Definição de 

estratégias e fluxos

Definição 
de metas

A etapa de formulação de cenários é fundamental para o desenvolvimento de ações 
estratégicas. Uma variedade de elementos internos e externos podem interferir rápida 
e prontamente no sucesso de uma empresa no nível organizacional. Esses elementos 
podem muitas vezes alterar a situação da organização.

Fornecer variáveis seguras para considerar o maior número de possibilidades 
viáveis de evolução do ambiente;

Antecipar as possíveis inferências de impacto para a empresa;

Auxiliar a empresa a fazer escolhas que a ajudem a obter vantagem competitiva.



 Cenário não é uma previsão, objetivo ou visão, e não implica acerto. Criar cenários 
envolve contemplar futuros potenciais e criar modelos do que podem ocorrer. Para ser 
realmente bem-sucedido, o planejamento de cenários deve incluir o maior número de op-
ções possível, permitindo o exame das mais diversas hipóteses imagináveis, envolvendo 
a construção de estruturas divergentes que permitem a previsão de como várias forças e 
causas externas afetarão o futuro4.

 Em decorrência da pandemia da covid-19, e por meio do aprendizado obtido desde 
2020, uma das estratégias também empregadas pelas organizações de saúde é a meto-
dologia de cenários.

O Processo de Formulação de Cenários pode ser dividido em cinco etapas:

1. Identificar o ponto focal ou decisão-chave

2. Definir os fatores determinantes

3. Determinar o que é uma incerteza crítica

4. Escolher e construir os cenários básicos

5. Criar cenários usando indicadores

Determine qual aspecto estratégico está em foco e quais os possíveis 
impactos poderão surgir na organização.

Identifique quais os fatores que terão a maior habilidade de influenciar o futuro, 
tais como: fatores econômicos, fatores políticos, fatores tecnológicos, 

influência social, entre outros.

O processo de redução do número de incertezas é realizado selecionando as 
variáveis independentes que têm as maiores consequências.

Os cenários são criados juntando várias combinações de tendências prová-
veis. Certas combinações despertarão a curiosidade do gestor mais do que 

outras. Isso ocorre porque eles têm uma influência mais forte na escolha que 
está sendo feita ou porque são mais ou menos prováveis de ocorrer.

Se os cenários são direções hipotéticas, é fundamental ter indicadores que 
mostrem o caminho que você está seguindo.



Considerações finais

 Neste recurso, você teve a oportunidade de ler sobre a formulação do pensamento 
estratégico e como ele pode ser implementado em uma organização de saúde, além das 
diretrizes estratégicas de uma organização e os conceitos de missão, visão, valores e 
propósito.

 Esperamos que você seja capaz de entender o diagnóstico organizacional, o desen-
volvimento, a implementação e o controle estratégico. E que o conhecimento adquirido a 
partir da leitura deste recurso possa ser de grande utilidade na sua atuação profissional.

 Até mais!
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