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Desafios do Crescimento

• Sucessão: crescer com renovação 

• Transição: crescer respeitando 
nossa história e os que nos 
antecederam

• Acreditação: crescer mantendo a 
qualidade

• Educação: crescer sem perder 
nossa cultura

APOIO DO IP PARA DAR CONTA DO 
DESAFIO DE CRESCER COM 
SUSTENTABILIDADE



1977

CULTURA 
HUMANISTA 

DESDE A 
FUNDAÇÃO

1986

NOVOS SÓCIOS 
TRAZEM A TEO

2008

PRIMEIRO 
PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

2013

NOVA MARCA

2014

TECP 
IMPLANTADA 

INTEGRALMENTE

Nossa Cultura



Campanha de Lançamento da Marca



Campanha de Lançamento da Marca



Programa INTEGRAR
Programa de DESENVOLVIMENTO 

de LÍDERES 



Team COACHING RH

Encontro de LÍDERES 





2012
• PE – Planejamento Estratégico do Quadriênio 2012/16

2014

• PDL – Programa de Desenvolvimento de Líderes Diretores, Gerentes e Gestores

• PA – Programas de Ação dos Diretores, Gerentes e Gestores

• Revisão do PE 2012/16

2015

• PDL e PAs dos Coordenadores e Supervisores

• Acompanhamento e Avaliação dos PAs dos Diretores, Gerentes e Gestores

• Integrar

• 1º Encontro de Líderes

2016

• PAs dos demais integrantes

• Acompanhamento e Avaliação dos PAs dos Diretores, Gerentes, Gestores, Coordenadores e Supervisores

• 2º Encontro de Líderes

• Grupo de Estudos da TEO

• Team Coaching com a equipe de Pessoas

Ciclo PAAJ



“A confiança no potencial do Ser Humano e em sua 
vontade de desenvolver-se é o fundamento das 

concepções filosóficas da TEO.” 
NORBERTO ODEBRECHT



Cases



A gerente que aprendeu a liderar 

“Todas as Pessoas têm forças e fraquezas, 
cabendo ao Líder construir sobre as forças 

do Liderado, provendo-lhe os meios para que 
supere suas fraquezas.”

SOBREVIVER, CRESCER E PERPETUAR



A gerente que aprendeu a liderar 

Ao trabalhar com PA, tive a liberdade para planejar e executar minhas atividades, sem 
fugir ou desviar do foco, pois sabia exatamente qual o resultado esperado, não só pela 

minha líder, mas para minha satisfação pessoal e profissional.

Os acompanhamentos periódicos foram momentos extremamente engrandecedores, 
tive a oportunidade de apresentar os resultados, solicitar apoio sempre que 

necessário, compartilhar experiências, estabelecendo um vínculo de proximidade e 
envolvimento entre líder e liderado.

No entanto tudo isso só foi possível quando fui disciplinada com a execução  das 
atividades e segui o planejamento estabelecido. Confesso que não é fácil, mas é 

possível.

Porém vale destacar que ter um líder desafiador, presente e inspirador, contribui de 
forma impar no alcance de bons resultados, neste ponto não tenho do que reclamar, 

minha líder reúne todos estes requisitos, a ela só tenho a agradecer.



A médica que formou sucessores

“A descentralização é um conceito praticado 
para promover sua estratégia de crescimento 

sadio, equilibrado e continuado.”
SOBREVIVER, CRESCER E PERPETUAR



“No HCP posso traçar 
um projeto de vida...”

DB

“A sensação de 
pertencimento que 

tenho aqui é única ...”
JA

“Me sinto parte deste 
projeto de expansão , me 

sinto dono... proprietário...”
EM

“Aqui é minha casa”
AM

A médica que formou sucessores



O médico que virou gestor

“De um lado, é necessário um continuado investimento 
em formação, ou seja, ter autênticos líderes com vontade 

a capacidade de atuar como educadores. 

Do outro, é necessário um integrante que possua virtudes 
inatas ou adquiridas, bem como a disposição para se 

aperfeiçoar, por meio da experiência.”

SOBREVIVER, CRESCER E PERPETUAR



“Entretanto, o que me causou maior impacto e crescimento profissional e 
individual , foram os princípios organizacionais e o modelo de gestão utilizado 

na instituição... Mesmo no cotidiano do hospital os valores como ética, 
competência, transparência e humanização são percebidos na nossa prática 

diária ” 

... o Cárdio Pulmonar tem desenvolvido um programa que alinha o crescimento 
institucional, o desenvolvimento pessoal e profissional, a cultura organizacional 

e a assistência de qualidade e segurança ao paciente. Estas ações podem ser 
vistas no nosso dia a dia e é um grande motivador de trabalho. Foi por isto que 
passei de dedicação parcial em 2012 a uma dedicação exclusiva a instituição, 

acreditando em todos nossos princípios.”

O médico que virou gestor



O gerente que transformou 

fatores críticos em resultado

“Apoio não é cargo; é a atitude da Pessoa de 
Conhecimento, voltada para ajudar os 

Responsáveis da Linha a tomar decisões.”
EDUCAÇÃO PELO TRABALHO pag 326



Este processo de reinvenção da área iniciou-se quando fomos colocados como fator 
crítico para o sucesso de quase 100% dos PAs apresentados na primeira reunião de 

resultados e projetos futuros da liderança. Enquanto eu assistia e anotava cada 
comentário das apresentações dos líderes, dentro de mim ardia um forte desejo de 
reverter este cenário, e de superar os resultados através do nosso bom serviço, da 

mudança os nossos processos internos visando total aderência à Tecnologia 
Empresarial, e promovendo reuniões periódicas para tratamento dos fatores críticos 

apontados, que geraram ações que resultaram no alinhamento do nosso PA com os PAs
estratégicos/operacionais.

O resultado é que nas últimas apresentações das lideranças, quase não temos sido 
apontados nos fatores críticos, pois a comunicação direta e alinhamento com as demais 

lideranças tem possibilitado a sincronização de nossos PAs.

O gerente que transformou 

fatores críticos em resultado





Acompanhe no Instagram #somostodoscardiopulmonar




