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Perfil do Hospital
• Hospital Geral

• Alta complexidade 

• Tecnologia de ponta

• Perfil do público – Classes A e B

• 2.516 colaboradores próprios

• 2.572 médicos e odontólogos (ativos)

• Salas de centro cirúrgico :12

• Salas de centro Obstétrico :4



Hospital Moinhos de Vento





Mercado de Saúde

• Rio Grande do Sul
– Projeto Copa   + 1.000 Leitos
– Estimativa 5.000 novos funcionários
– Estratégia de Saúde da Família

• São Paulo
– Os cinco principais hospitais de São Paulo irão 

ampliar 3.000 Leitos

• Pleno Emprego x Disponibilidade de Mão de 
Obra Qualificada
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Pacientes e Familiares OperadorasEmpresa

“Queremos ser surpreendidos 
por uma experiência única de 
atenção e cuidado em saúde”.

“Quero dar acesso aos meus 
clientes a opções de  serviços e 

tratamentos de alta 
resolubilidade a custos 

competitivos”

“Quero ter acesso a soluções 
completas, tendo o Moinhos de 
Vento como parceiro na gestão 

da saúde de meus 
colaboradores”• Gestão conjunta da Saúde

• Solução completa e única
• Desafios em saúde

• Confiança e credibilidade da 
marca

• Previsibilidade 
• Transparência
• Resolubilidade

• Confiança e credibilidade da marca

Desenvolver soluções de 
Tecnologia de saúde, informação 

e comunicação para apoio a 
decisão e inovação

• Assistência Integral
- Cuidado em todos os momentos
- Interatividade como elemento de 

integração
- Agente no processo terapêutico

- Ambiente de Proteção
- Acesso às melhores Práticas

• Confiança e credibilidade da marca

Aprendizado e Crescimento

Garantir um ambiente diferenciado de 
trabalho para todos que estimule a 

inovação e a busca de melhores 
práticas

Realizar a gestão 
compartilhada e completa 
nas empresas por meio da 

promoção, prevenção e 
assistência à saúde

Desenvolver 
processos inovadores 

de cuidado  aos 
pacientes e familiares

Aprimorar a gestão 
dos processos 
operacionais

Assegurar a Excelência 
nos processos 
assistenciais

Qualificar e ampliar o 
relacionamento com as 

fontes pagadoras 

Promover a 
Responsabilidade 

Social  e Ambiental

Sustentabilidade

Clientes e Mercado

Desenvolver, captar e reter 
talentos necessários ao 

alcance de nossos objetivos

Promover a Educação e a Pesquisa 
para o desenvolvimento de 

competências e a geração de 
conhecimento.

Assegurar a sustentabilidade 
econômica, social e ambiental 

da instituição

Desenvolver formas 
de captação 

qualificada de 
clientes por meio de 

novas soluções

Processos Internos

Atenção e Cuidado Clientes CorporativosResp. Social e
Ambiental

Excelencia Operacional

•Oncologia
•Cardiologia

Fortalecer Áreas de Ênfase 
atuais e analisar novas 

oportunidades

•Materno infantil
•Neurologia

•Traumatologia

Mapa Estratégico

Garantir  geração de caixa e 
lucratividade para 

sustentabilidade da estratégia

Corpo Clínico

“Quero ser reconhecido como 
parte da instituição, em um 

ambiente que favoreça a 
inovação e a excelência no 

exercício profissional”• Acessos ás melhores práticas
• Sentimento de Pertencimento

• Agilidade e segurança na tomada de decisão
• Acolhimento e satisfação no exercício da 

profissão
• Parceiro de Negócio

Promover o 
alinhamento do 
Corpo Clínico à

Gestão 
Organizacional

Promover a 
atualização e o 

gerenciamento de 
melhores práticas 

médicas

Corpo Clínico
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Mapa EstratMapa Estratéégicogico

Sistema Strategic Adviser Sistema Strategic Adviser 



COMPETÊNCIA (ação com resultado)

Capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, 

Conhecimentos  e habilidades  necessárias para o desempenho 

eficiente e eficaz de atividades  requeridas pela natureza do trabalho.

COMPETÊNCIA SABER
SABER 

FAZER

SABER 

SER/AGIR
+ +=

conhecimento habilidades
Atitudes

aplicações práticas

“vivenciar”

= RESULTADO
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Valores

• Competência : Conhecimento + Habilidades + 
Atitudes + Valores

• Competências sem valores pode produzir 
maus resultados;

• Integridade é fundamental.
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� 1º - Fator Provocador – A meta ou a mudança de 
cargo ou rotação. Este fator cria o desconforto 
necessário para o esforço próprio de aprendizado;

� 2º - Fonte de Conhecimento – Cursos, Livros, 
Consultores, Viagens, Conversas, etc..;

� 3º - Potencial Mental – Vai da velocidade do 
indivíduo de aprender, a tempo, o que é necessário 
para atingir a meta ou resolver o problema;

� 4º - Motivação – Válvula – se estiver fechada, por 
maior que seja o potencial mental, nada entra de 
conhecimento, e a meta não será batida.

Modelo de Processo de 
Aprendizado na Organização
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Gestão de PerformanceGestão de Performance

Projeto EstratProjeto Estratéégico que utiliza de uma nova metodologia para:gico que utiliza de uma nova metodologia para:
��AvaliaAvaliaçção de Competências e Resultados;ão de Competências e Resultados;

��ConstruConstruçção de Plano Desenvolvimento Individual.ão de Plano Desenvolvimento Individual.



O Maior Direito de um Trabalhador O Maior Direito de um Trabalhador éé Saber como a Saber como a 
OrganizaOrganizaçção o Enxergaão o Enxerga
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Gestão da Performance  Metodologia Gestão da Performance  Metodologia 
Kienbaum Kienbaum 

DESEMPENHODESEMPENHO POTENCIALPOTENCIAL COMPETÊNCIASCOMPETÊNCIAS PERFORMANCEPERFORMANCE

Hoje Amanhã Hoje e Amanhã É o processo

Medir Assumir Desenvolver Gerenciar

Verificar Prognosticar Adquirir Aprimorar/Potencializar

Na função atual Em funções futuras
Na atual e em funções 

futuras
Na atual e em funções 

futuras

Habilidades
Competências sugerem 

elevado potencial

Desenvolvê-las 
garantes a realização 

do potencial

Gerenciá-la possibilita 
ações focadas no nível de 

contribuição para os 
resultados

Como é seu 
desempenho?

O que podemos esperar 
dele (a)?

Como podemos 
desenvolvê-lo?

Quais são os GAPs 
existentes

O que ele(a) faz bem?
O que ele (a) tem como 

diferencial?
Como garantir que este 
diferencial se realiza?

Como trabalhar os GAPs 
para potencializar 

resultados?
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Avaliação de Competências
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Acesso ao sistema de avaliação de 
competências
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Acesso ao Plano de Desenvolvimento 

Individual - PDI
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Sistema de avaliação de competências

Avaliação do Líder 
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Plano de Desenvolvimento Individual Consensual
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Sistema Strategic Adviser 

Indicador EstratIndicador Estratéégicogico

Indicador da Unidade CirIndicador da Unidade Cirúúrgicargica

MAPA ESTRATMAPA ESTRATÉÉGICOGICO

MMéédia da performance dos dia da performance dos 
colaboradores da Unidadecolaboradores da Unidade

MMéédia da performance dos dia da performance dos 
colaboradores de toda instituicolaboradores de toda instituiççãoão



Gestão do Clima Gestão do Clima 



Programa Idéias Geram 

Inovação



Programa Inovação

Divulgação do Programa Inovação:



Programa Inovação



Resultados do Programa Inovação



RemuneraRemuneraçção Estratão Estratéégicagica



Divulgação Programa Desafio - 2010



Programa Desafio - 2011 



Divulgação do  Programa Desafio



Divulgação do  Programa Desafio



Divulgação do  Programa Desafio



Divulgação do  Programa Desafio



Divulgação do  Programa Desafio



Resultado Programa Desafio



Cultura e Clima OrganizacionalCultura e Clima Organizacional



Projeto Sistema de SaProjeto Sistema de Saúúde Restingade Restinga





→ Hospital da Restinga

Fotos 25/08/2011



11ªª Turma de TTurma de Téécnicos em Enfermagem  formados em 19/05/2011cnicos em Enfermagem  formados em 19/05/2011
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• O que em sua opinião faz uma pessoas ser bem-sucedida?

“Sorte. Elas tiveram sorte de nascer em determinadas famílias e 
de nascer em determinados países. Tiveram a sorte de ter 
alguns dons exclusivos. Tiveram a sorte de poder  freqüentar  
boas escolas e obter boa educação. Tiveram a sorte de 
trabalhar para boas empresas. Tiveram a sorte de permanecer 
saudáveis. Tiveram a sorte de ter oportunidade de promoção. 
Portanto, respondendo à sua pergunta, o principal motivo do 
sucesso individual é a sorte.”

Egon Zehnder  fundador de  empresa de global 
de busca de executivos com experiência de 25 
anos em muitos países.
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