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MENSAGEM DA DIRETORA GERAL DO HEMORIO 
 
O ambiente em que as organizações estão inseridas tem se tornado cada vez mais dinâmico. As mudanças e inovações têm 
acontecido em uma velocidade surpreendente, exigindo ações rápidas que atendam as demandas de seus clientes.  
 
Neste contexto, o HEMORIO tem encontrado novos desafios a cada ano. Os padrões das certificações e premiações as quais nos 
submetemos tornam-se cada vez mais complexos e é justamente pela busca contínua da melhoria que trabalhamos para atendê-
las, independente do grau de dificuldade que se apresentem. 
 
Prestar uma assistência de qualidade em hematologia e hemoterapia à população e coordenar a hemorrede do estado.  Essa é a 
missão do HEMORIO! Essa missão significa preocupar-se com qualidade do sangue oferecido, do atendimento integral ao paciente, 
do funcionamento da rede, do desenvolvimento de pesquisas e treinamentos e com a gestão, incluindo a gestão de pessoas e a 
cultura organizacional, que por ser base para atuação de qualquer profissional da unidade deve incluir ações equilibradas entre 
homens e mulheres, a chamada equidade de gênero 
  
È na busca pela excelência que o HEMORIO vem trabalhando no decorrer dos anos. E é com muito orgulho que mantemos por 
quatro ciclos consecutivos as principais certificações no campo de hematologia e hemoterapia: A certificação pela Joint Commission 
International que confere a o título de referência no atendimento integral ao paciente e a AABB - Associação Americana de Bancos 
de Sangue que confere ao ciclo do sangue a certificação de um produto seguro e de qualidade para toda a rede pública do Estado 
do Rio de Janeiro.  
 
Para completar o orgulho da instituição, recebemos neste ano, pela segunda vez, o troféu do Prêmio Nacional de Gestão Pública - 
PQGF, premiação concedida pelo Governo Federal às organizações públicas que comprovam alto desempenho profissional com 
qualidade e gestão. 
 
Tudo isso, só tem sido possível graças à constância de propósitos dos gestores que por aqui passam e que independente do 
período de gestão em que atuaram na instituição perpetuaram suas ações através da cultura organizacional 
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Entre essas ações destacamos com carinho especial o Planejamento Estratégico, que anualmente é realinhado de acordo com o 
Plano Estadual de Saúde 2008 e o cenário ao qual estamos expostos. É esse valioso instrumento que guia nossas ações e baliza 
nossas principais conquistas. 
 
Por tudo isso, é com muito prazer que apresentamos o Realinhamento do Planejamento Estratégico do HEMORIO 2010, que 
compila as principais metas e objetivos institucionais para os próximos meses. 

 

 

   Drª. Clarisse Lopes de Castro Lobo 
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INTRODUÇÃO:  
A cada ano o HEMORIO se aprimora com a prática do Planejamento Estratégico. O Plano de 2010 atenderá o período de [4] 

anos, com foco nas diretrizes do plano estadual de saúde e cenário político e social.  

A fim de prestar contas do avanço da metodologia, segue abaixo análise crítica do desempenho institucional, com base no 

alcance das metas e o refinamento da metodologia nesses 6 anos. 
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Em 2009 foi adotado, através da metodologia, um peso baseado nas perspectivas institucionais e através dessa 

implementação, pode-se dar ênfase para cada resultado obtido, por cada meta estratégica, respeitando a pontuação pactuada no 

PE. Com isso o resultado superou a meta padrão de alcance. 

 

Acreditamos que o melhor de todos os planos ainda estar por vir, porém o mais importante é a dedicação, afinidade e 

comprometimento com a missão da Instituição. Sendo assim apresentamos o Plano Estratégico do HEMORIO realinhado em 2010 

para o resultado até 2014. 

 
Adm. Fatima Ribeiro 

Diretora Administrativa e de Recursos Humanos 
Coordenadora do Planejamento Estratégico 
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1.   NEGÓCIO E MERCADO 
 
O HEMORIO órgão da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, tem característica de negócio em prestação de serviço, 

dentro do mercado Saúde. Contribui para a excelência no atendimento em Hematologia e Hemoterapia.  
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2. VALORES INSTITUCIONAIS 
 
Os valores do HEMORIO estão definidos de acordo com os princípios da Ética.  Na busca pela credibilidade, a Instituição valoriza 

a organização, reconhece os resultados da equipe e adota posturas relevantes para a sociedade e a cada ano o realinhamento do 
plano estratégico é baseado em um dos valores Institucionais. 

 
���� HUMANIZAÇÃO – significa tratamento digno à pessoa humana em suas dimensões biopsicossocial e espiritual, 
considerando os direitos de todas e respeitando-os em suas diferenças. 

 
 

���� INTEGRAÇÃO – significa a união, participação e envolvimento de todos, com vista à integridade e universalidade na 
assistência com o envolvimento dos diversos segmentos institucionais. 

 
 

���� RESPEITO – significa tratamento igualitário nas relações humanas e reconhecimento das necessidades do outro, ouvindo-o 
de forma competente e solidária. 

 
 

���� COMPROMETIMENTO – significa o ato de assumir o compromisso com atitudes voltadas para a integração das equipes 
institucionais, o cumprimento da razão de ser do HEMORIO, seus valores e sua sustentabilidade.  
 
 
���� DESENVOLVIMENTO – significa a busca constante pela excelência, através da melhoria contínua de sua força de trabalho, 
capacitando-a para a utilização das melhores práticas, possibilitando, desta forma, qualidade, inovação e crescimento. 
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2.1 – VALOR A SER TRABALHADO EM 2010 : INTEGRAÇÃO 
 

É um valor extremamente oportuno a ser trabalhado como desafio para os gestores. 

 
 “(...) Visão compartilhada é essencial para a organização que aprende, pois fornece o foco e a 

energia para aprendizagem...Visão é um conceito familiar em liderança na empresa. Mas ao se analisar 

detalhadamente, descobre-se que a maioria das “visões” , é na verdade, a visão de uma pessoa (ou de um 

grupo) imposta a uma organização. Tais visões têm, na melhor das hipóteses, aceitação – não 

comprometimento. Uma visão compartilhada conta com o verdadeiro comprometimento de muitas 

pessoas, pois reflete a visão pessoal de cada uma dela (...)” Peter M. Senge – A Quinta Disciplina. 

 

A integração no cenário atual está muito direcionada a gestão compartilhada, que une os valores RESPEITO – significa 

tratamento igualitário nas relações humanas e reconhecimento das necessidades do outro, ouvindo-o de forma competente e 

solidária e COMPROMETIMENTO – significa o ato de assumir o compromisso com atitudes voltadas para a integração das 

equipes institucionais, o cumprimento da razão de ser do HEMORIO, seus valores e sua sustentabilidade.  

 É imprescindível que as lideranças entendam os limites e os espaços assim, como o entendimento dos processos e da 

importância do real cliente institucional. 
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 Neste valor a segmentação dos clientes e fortemente necessária, para se definir responsabilidade, sobre cada um, sabendo 

que a Imagem Institucional se faz com o comprometimento e a transparência das decisões por parte de QUEM faz acontecer – 

os colaboradores. 

 

“(...) grupos existem em todas as organizações; equipes são raras ainda, embora ostentem essa denominação 

com freqüência... equipe é um grupo com funcionamento qualificado (...)” 

“(...) Um grupo se transforma em equipe quando passa a prestar atenção à sua própria forma de operar e procura 

resolver os problemas que afetem seu funcionamento(...)” Fela Moscovici – Equipes que dão certo 

 

 

Adm Fatima Ribeiro 
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Variáveis de valor: 

 
A partir das variáveis definidas para o valor Integração (Pontos fortes e Oportunidade de Melhoria) e verificando que cada uma 
delas precisaria ser trabalhada, pois existem oportunidades de melhoria, o grupo presente no seminário de gestão optou por 
desenvolver três estratégias para a neutralização das fraquezas apresentadas. 
 
 
 
 

Será trabalhado pelo grupo de 
Recursos Humanos 

Será trabalhado pelo grupo de 
Qualidade 

Será trabalhado pelo grupo de 
Recursos Humanos 
Será trabalhado pelos demais grupos 

HEMORIO - Instituto Estadual de Hematologia A.S.C. DAEI - Central de Estatistica e Informações

Como trabalhar no PE 2010, o valor Integração? Ponto Forte
Oportunidade 
de Melhoria

Foco em qual perspectiva?

1. Comunicação x Pessoas

Pessoas

Processos Internos

3. Troca de informações x Pessoas

4. Capacidade de trabalhar em grupo x Pessoas

5. Líderes se unem para discutir as metas x Aprendizado e Crescimento

6. Média gerência se envolve para desenvolver juntos planos e 
atividades conjuntas

x Aprendizado e Crescimento

7. Assimilação dos valores x Aprendizado e Crescimento

8. Compatibilidade entre liderança e planejamento x Aprendizado e Crescimento

9. Compatibilidade entre liderança e metas x Aprendizado e Crescimento

10. Cooperação na solução de problemas x Aprendizado e Crescimento

Planejamento Estratégico 2010-2014

2. Compromisso entre colaboradores x

Valor INTEGRAÇÃO
Significa a união, participação e envolvimento de todos, com vista à integridade e universalidade na assistência com o 

envolvimento dos diversos segmentos institucionais
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ESTRATÉGIAS NEUTRALIZADORAS: 
 

1 – Implantar o Plano de Endomarketing  

 

2 – Desenvolver programa de aprimoramento de lideranças  

 

2.1 Objetivo 

Desenvolver as competências de liderança, gestão de equipes e  relações interpessoais  visando propiciar um ambiente de 

motivação, colaboração,  crescimento pessoal e  comprometimento com o alcance das metas  organizacionais. 

 

2.2 Programa 

Liderança 

� O papel do líder na condução e desenvolvimento da equipe 

� Perfil e estilos de liderança 

� Funções de liderança e de gestão 

� Liderança situacional 

Gestão 

� Aplicação prática da liderança situacional:gerenciamento de tarefas e das relações interpessoais; 

� Aprendizagem em equipe; 

� Avaliação e acompanhamento da equipe. 
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Comunicação    

� Elementos essenciais da comunicação; 

� Percepção; 

� Comunicação empática: ouvir e escutar; 

� Comunicação verbal e não verbal; 

� A relação dialógica; 

Motivação 

• Principais abordagens 

• O ciclo motivador  

• Automotivação 

• Empowerment 

• Estratégias para contribuir para a motivação da equipe 
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3 – Desenvolver treinamento de lideranças em gestão  

  

3.1 Conteúdo Programático: 

 

- Gestão de Recursos Humanos 
  - Avaliação de Desempenho 
  - Competências 
  - Programa Qualidade de Vida – BPSO 
 
 - Gestão Financeira 
 
 - Gestão de Informação 
 
 - Gestão de Logística 
 
 - Gestão de Processos 
 
 - Gestão de Qualidade 
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3. MISSÃO 
 
Prestar assistência de qualidade em Hematologia e Hemoterapia à população e coordenar a Hemorrede do Estado. 
 
 

DIRETRIZES  
 
A missão está subdividida em Diretrizes Organizacionais, que a partir dessas são definidas as metas. Entendemos nessa 

metodologia como diretrizes, o foco orientador que traduz o negócio, a missão, a visão e o segmento do negócio. 

 
 

Prestar assistência a pacientes de alta complexidade em Hematologia e Hemoterapia e assessoria técnica à rede de saúde do 
Estado, cumprindo as funções de Hemocentro coordenador de acordo com a legislação vigente*  

 
*(Resolução RDC nº 151 de 21/08/2001) 

 
Gerenciar as ações de assistência Hematológica e Hemoterápica no Estado para atender as demandas públicas com foco na 
descentralização regionalizada  e no acesso integral a população. 

 
 

Desenvolver pesquisa clínica nas áreas de atuação 
 

Aperfeiçoar continuamente a estrutura  de ensino para qualificar profissionais e estudantes nas áreas de atuação 
 

 
 
Adotar os padrões e critérios da qualidade, com foco na segurança dos processos e busca contínua da excelência  

 

Assistência 
 

Desenvolvimento 
Institucional 

Ensino 
 

Qualidade 
 

Qualidade 

Pesquisa  
 

Gestão de Apoio Estratégico e 
Organizacional 

Gestão 

Assistência 
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Cumprir os deveres e obrigações para com a sociedade em geral, no âmbito da responsabilidade sócio ambiental e social 
corporativa 
  

 
 
 

Fortalecer a imagem institucional para manter sua credibilidade junto à sociedade 
 
 

 
Estabelecer e manter parceria para o alcance dos objetivos e metas institucionais 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidade Sócio Ambiental 
Responsabilidade Social Corporativa 
 

Responsabilidade 
Social 

Imagem 
 Valor da Marca atribuído à marca da 

Instituição  
 

Parceria Atingir os objetivos institucionais com 
foco na sociedade, estabelecendo um 
compromisso social    
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4.VISÃO  
 
Ser um Centro de Excelência em hematologia e hemoterapia. 
 
 

4.1 PARÂMETROS DA VISÃO  
 

Os parâmetros da VISÃO servem de base para a sustentação da VISÃO. Ou seja, coloca o repensar das necessidades para o 

alcance das expectativas futuras, em relação ao esperado para a Instituição. 

Antes de passar para os parâmetros da Visão seria importante abordar a grande influência que a VISÃO estratégica tem nas 

organizações. Esta não pode ser pensada como uma visão da Gestão maior, mas sim compartilhada e analisada sistematicamente 

com a maioria dos profissionais dessa organização. Culmina aqui a grande necessidade se construir um diálogo interdisciplinar 

(Brito 2004) capaz de tornar a Visão, assim como os parâmetros para seu alcance, definida e participada com todos.  

Como não existem valores institucionais sem primeiramente existir valores pessoais, no caso da Visão compartilhada a 

interdisciplinaridade é a base para o sucesso do Plano sustentado no valor integração. Diante do exposto fica definida a declaração 

de VISÃO, ou seja, como atuaremos para ser o Centro de Excelência e Hematologia e Hemoterapia. Se ainda é isso que se sustenta 

na gestão do HEMORIO.  

DECLARAÇÃO DE VISÃO: O HEMORIO se compromete a MANTER os alicerces da gestão através das pessoas na BUSCA 

de recursos e parcerias, PROMOVENDO o aprendizado e o crescimento, no APRIMORAMENTO dos processos internos, 

PROPORCIONANDO o atendimento às necessidades dos clientes e da sociedade. 
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HEMORIO - Instituto Estadual de Hematologia A.S.C. DAH / Central de Estatística e Informação

ALCANÇADO
Abrangência 

deve Aumentar
Em Andamento

2009

x

2010

x

2010

x

2010

x

2010

x

2010

x

2010

x

2010

x

2010

x x

2010

x

2010

Abrangência deve Aumentar Significa que a prática já está implantada

Em Andamento Significa que a prática ainda será implantada

Ser o 1º Hemocentro público com o código ISBT 128 implantado / Ser o 1º Hemocentro certificado como Unidade de Pesquisa Clínica

Obter certificação da PALC em 2011

PCR Quantitativo para Leucemias  /  em andamento Digitalização de imagem radiológica

Implantação do código ISBT 128 / Pesquisa de antígeno para Aspergillus / Implantação do projeto de segurança de administração do 
medicamento com código de barra / Prova cruzada para transfusão de plaquetas / Genotipagem RHD / Implantação das mídias sociai

50 pesquisas clínicas

4 eventos anuais (ASH, AABB, ISBT e Congresso Internacional de Anemia Falciforme ) e 1 Evento  bianual (Congresso Internacional  de 
Farmácia)

2
0
0
7

Desenvolver pesquisas clinicas

2
0
0
9

em andamento (CBA)

PQGF - Ciclo 2011

200 treinandos ao ano

2 treinandos ao ano

Disseminar inovações

2
0
0
5 2010/2011

Planejamento Estratégico 2010-2014

VISÃO DO HEMORIO

Ser um Centro de Excelência em hematologia e hemoterapia.

PARÂMETROS que servem de base para a 
sustentação da VISÃO

2
0
0
8

2
0
0
4

2
0
0
6

Obter premiações de qualidade do período

Receber treinandos internacionais da área de saúde

Receber treinandos nacionais da área de saúde

Utilizar tecnologia de ponta

Obter certificação do PALC

Manter característica de pionerismo

Divulgar internacionalmente o conhecimento do HEMORIO

Obter certificações de acreditação
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5. MACROFLUXO – Definição do fluxo dos processos institucionais 
 
Este é um retrato da cadeia Cliente X Fornecedor, através dos órgãos da instituição, definindo a característica e a importância de 
cada um, para o negócio e para o cumprimento da MISSÃO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro atualizado pela Adm.ª Fátima Ribeiro. 

* O Controller foi criado em 
substituição a Gestão 
Financeira, onde estão 
inseridos, processos 
promovem a que balizam  a 
tomada de decisão focada 
no cenário econômico / 
financeiro, seguindo a 
característica da Instituição 
em não ter autonomia 
financeira. 

C
L
I
E
N
T
E
S

E
N
T
R
A
D
A

S
A
Í
D
A

P
R
O
D
U
T
OP

A
C
I
E
N
T
E
S

PROCESSOS DE APOIO ESTRATÉGICO

PROCESSOS DE APOIO ORGANIZACIONAL

GESTÃO DO AMBIENTE / SERVIÇOS
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6. OBJETIVOS X PERSPECTIVAS ORGANIZACIONAIS 
 
OBJETIVOS – São metas qualificadas para o cumprimento da MISSÃO e alcance da VISÃO. 
 
PERSPECTIVAS ORGANIZACIONAIS – São as variáreis mensuráveis pautada no BSC 
(Balanced Scorecard), que define a base do sistema de informação e monitoram os resultados 
institucionais (atuando com estatística e matemática). 
 

Com base na visão macro para a formulação do PE/2009, toda a metodologia estava voltada para a conscientização de que os 

processos só se concretizam em resultados, se houver o trabalho integrado das pessoas. O valor atribuído as estratégias do Plano 

de 2009 foi Humanização; a Diretriz trabalhada para o cumprimento da MISSÃO foi a Gestão, na pirâmide de perspectiva foi 

acrescida com a variável: pessoa, estando essa na base da pirâmide como forma de sustentar as demais perspectivas.  

Para 2010, o valor Integração está inserido nas estratégias do Plano, assim como a Diretriz Imagem. Na pirâmide de perspectiva a 

variável com maior ênfase continua sendo as pessoas, para que seja garantida a efetividade das ações para a variável: Clientes e 

Sociedade como forma de fortalecer a imagem Institucional. 

 

6.1. Perspectiva Clientes e Sociedade 
 
Objetivos: 
Proporcionar a qualidade e a integralidade da assistência hematológica e hemoterápica 
Proporcionar a gestão voltada para a excelência 
Proporcionar a imagem positiva do HEMORIO 
Proporcionar a qualidade nas relações com a sociedade respeitando os valores institucionais 
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Proporcionar o aprimoramento da política de expansão e interiorização da rede de Hematologia e Hemoterapia no Estado do RJ 
Proporcionar o desenvolvimento as ações para a descentralização da assistência de baixa complexidade hematológica 
referenciando o acesso do paciente ao SUS 

 
 
6.2. Perspectiva dos Processos Internos 

 
Objetivos: 
Aprimorar o sistema de informações como ferramenta para a tomada de decisões 
Aprimorar continuamente o ambiente respeitando a legislação vigente 

 
6.3. Perspectiva Aprendizado e Crescimento 

 
Objetivos: 
Promover o desenvolvimento técnico para a Hemorrede 
Promover a expansão da unidade de pesquisa clínica no HEMORIO 

 
6.4. Perspectiva Financeira 

 
Objetivo: 
Buscar a sustentabilidade econômica para prover as necessidades institucionais 

 
6.5. Perspectiva Pessoas 

 
Objetivos: 
Manter as relações de trabalho, respeitando as diferenças no crescimento da Instituição como um todo  
Manter a valorização e capacitação da FT com foco nos resultados institucionais 
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7. MAPA ESTRATÉGICO  
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8. BALANCED SCORECARD 
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9. DIAGRAMA DE EIXOS PRIORITÁRIOS  
Este diagrama tem a finalidade de posicionar os objetivos organizacionais do HEMORIO, com parâmetros da VISÃO da SESDEC e 
com os eixos prioritários do Plano Estadual de Saúde. Observa-se então que todos os objetivos do HEMORIO estão em 
conformidade com a VISÃO da SESDEC e conseqüentemente, atendendo ao PES. Sugere-se que a partir desta correlação, os 
projetos do HEMORIO sejam identificados por este diagrama, o que facilitará em muito a viabilidade de realizá-los, garantindo a 
sua sustentabilidade perante SESDEC. O diagrama abaixo foi redefinido em relação aos objetivos validados no PE 2010, com a 
contribuição do estudo dos grupos pré-planejamento. 
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10. FATORES CRÍTICOS PARA O SUCESSO  
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Planejamento Estratégico 2010-2014
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O mapa abaixo, facilitará às áreas no desenvolvimento, dos planos de trabalho, apontando onde os esforços devem, ser 
direcionados para o alcance das metas atentando para os atributos de valor para organização e cliente. 
 
Atributo de valor para organização: O que/como o fator crítico apontado interfere para o sucesso da organização. 
Atributo de valor para o cliente: É o que o cliente espera com fator crítico trabalhado pela organização. 
 
Eficiência: saber como fazer, há que custo, com o que tem. 
Eficácia: saber o que fazer e a qualidade do que fazer 
Efetividade: saber a diferença que (o que fez e como fez) teve em relação ao meio, ou seja, quais os resultados. 
 
HEMORIO – Instituto Estadual de Hematologia A.S.C.   DAH / Central de Estatística e Informação 

Planejamento Estratégico 2010-2014 

FATORES CRÍTICOS PARA O SUCESSO 

  
Atributos de 
valor para a 
organização 

Atributos de valor 
para o cliente 

Macro processo Meta Recursos 

Garantir a implantação 80% do Plano de Comunicação e Imagem (MKT) realinhado 
anualmente até nov/2014  

 Organizacionais 
1. Apoio Político e 
da Sociedade 

Valor 
Econômico   
Sistema de 
Informação 
Efetividade 

Marca/Imagem 
Desempenho 
Qualidade 

Acessibilidade 
Eficiência 

Assistencial 

Envolver a iniciativa privada em 10% dos projetos de investimentos aa até nov/2014   Financeiros 

Pactuar o Plano de Hematologia e Hemoterapia nas 3 esferas governamentais até nov/2012 Organizacionais  

Implementar 50% do Plano de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Rio de Janeiro até 
nov/2014 

 
Organizacionais 

Físicos 
Educacionais 

 

Planejar a implementação de 100% da Regulação em Hematologia com base na política de 
regulação do SUS até nov/2014  

Organizacionais  

2. Política de 
Hemoterapia e 
Hematologia 

 Escala 
Produtividade 
Logística 
Sistema de 
Informação 
Efetividade 

Diferenciação 
Assistência 
Inovação 

Acessibilidade 
Eficiência 

Assistencial 

Elaborar o Plano de desenvolvimento técnico e gerencial para Hemorrede até nov2014 Organizacionais 
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Assegurar a utilização de 100% do Sistema Integrado de Gestão (SINDEG) para o 
cumprimento das ações do plano financeiro a até nov/2014 

 Organizacionais 

Obter 100% dos recursos necessários para expansão da unidade de pesquisa clínica no 
Hemorio até nov/2014 

Financeiros  

Envolver a iniciativa privada em 10% dos projetos de investimentos aa até nov/2014   Organizacionais 

3. Aporte de 
Recursos 
Financeiros para o 
HEMORIO 

Valor 
Econômico 
Escala  
Eficácia 

Produtividade 
Custos 
Logística 
Sistema de 
Informação 

Posicionamento 
Desempenho 
Tecnologia 

Disponibilidade 
Eficiência 

Financeiro 

Assegurar a implantação de 100% do Plano de Gerenciamento da Informação do 
HEMORIO até noví/2014  

Organizacionais  
Humanos 

Garantir 90% da satisfação dos funcionários em T&D até dez/2014   Educacionais 

4. Sistematização 
do Ensino  

Valor 
Econômico 
Escala 

Efetividade 
Logística 
Sistema de 
Informação 

Diferenciação 
Desempenho 
Tecnologia 
Acessibilidade 
Eficiência 
Eficácia 

Recursos 
Humanos 

Garantir 90% da satisfação dos funcionários até dez/2014   Educacionais 

5. Sistematização 
da Pesquisa 

Valor 
Econômico 
Escala 

Efetividade   
Logística 
Sistema de 
Informação 

Diferenciação 
Desempenho 
Inovação 

Disponibilidade 
Eficácia 
Tecnologia 

Assistencial 
Obter 100% dos recursos necessários para expansão da unidade de pesquisa clínica no 
Hemorio até nov/2014 

Organizacionais 
Financeiros  

6. Integração da 
Força de Trabalho 

 Escala  
Eficácia 

Operacional 
Produtividade  
Logística 
Sistema de 
Informação 

Relacionamento 
Funcionamento 
Segurança 
Tempo 
Eficiência 
Eficácia 

Recursos 
Humanos 

Garantir 90% da satisfação dos funcionários até dez/2014  

Organizacionais 
Físicos 

Educacionais 
Financeiros  

 
 
 
 



HEMORIO – Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti 
 

Rua Frei Caneca, 8 – Centro – Rio de Janeiro – Tel.: 2332-8611 
www.hemorio.rj.gov.br – sad@hemorio.rj.gov.br – Tel.: 2332-8623 

28 

Assegurar o cumprimento de 100% do Programa de Gestão do Ambiente de acordo com a 
legislação vigente até nov/2014; 

Financeiros  

Garantir 90% da satisfação dos funcionários até dez/2014  

 
Organizacionais 

 Físicos 
Educacionais 
Financeiros 

 

7. Satisfação da 
Força de Trabalho 

Valor 
Econômico 
Escala 
 Eficácia 

Produtividade  
Logística 
Sistema de 
Informação 

Relacionamento 
Desempenho 
Qualidade 

Disponibilidade 
Eficácia 
Efetividade 

Recursos 
Humanos 

Garantir 90% da satisfação dos funcionários em T&D até dez/2014  Educacionais  

8. Satisfação dos 
Clientes 

Valor 
Econômico 
Escala   
Logística 
Sistema de 
Informação 
Eficácia 

Relacionamento  
Eficiência 
Qualidade 

Disponibilidade 

Qualidade Garantir a satisfação de 90% dos clientes até nov/2014 

 Organizacionais 
Físicos 

Financeiros 
Humanos 

Manter as 2 acreditações e obter 1 nova acreditação e 1 nova premiação aa até nov/2014  

Organizacionais 
Físico 

Educacionais 
Financeiros 
Humanos 

Assegurar a implantação de 100% do Plano de Gerenciamento da Informação do 
HEMORIO até nov/2014  

Organizacionais 
Educacionais 
Humanos  

9. Cultura da 
Excelência 

Valor 
Econômico 
Escala 
Eficiência 
Operacional 
Produtividade 
Custos Logística 
Sistema de 
Informação 

Status 
Desempenho 
Qualidade 

Acessibilidade 

Qualidade 

Assegurar a implantação de 100% do sistema de gestão pela qualidade até nov/2014 
 Organizacionais 
Educacionais 
Humanos  

Garantir a implantação 80% do Plano de Comunicação e Imagem (MKT) realinhado 
anualmente até nov/2014  

Organizacionais 
Educacionais 
Humanos   

Garantir a satisfação de 90% dos clientes até nov/2014 
Organizacionais 
Educacionais 
Humanos   

10. Imagem 
Positiva 

Valor 
Econômico 
Escala 
Eficiência 
Operacional 
Produtividade 
Custos Logística 
Sistema de 
Informação 

Marca/Imagem 
Manutenção 
Qualidade 

Acessibilidade 

Qualidade 

Manter as 2 acreditações e obter 1 nova acreditação e 1 nova premiação aa até nov/2014  
Organizacionais 
Educacionais 
Humanos   
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11. METAS ESTRATÉGICAS 2010 
 

 
DIRETRIZES METAS ESTRATÉGICAS 

1. Garantir a satisfação de 90% dos clientes até nov/2014 
Assistência 

2. Implementar 50% do Plano de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Rio de Janeiro até nov/2014 

3. Assegurar a implantação de 100% do Plano de Gerenciamento da Informação do HEMORIO até nov/2014 

4. Garantir 90% da satisfação dos funcionários até dez/2014 

5. Planejar a implementação de 100% da Regulação em Hematologia com base na política de regulação do SUS até nov/2014 
Gestão 

6. Pactuar o Plano de Hematologia e Hemoterapia nas 3 esferas governamentais até nov/2012 

7. Garantir 90% da satisfação dos funcionários em T&D até dez/2014 

8. Implementar o Plano de desenvolvimento técnico e gerencial para Hemorrede até nov/2014 
Desenvolvimento 

Institucional 
9. Obter 100% dos recursos necessários para expansão da unidade de pesquisa clínica no HEMORIO até nov/2014 

10. Assegurar a implantação de 100% do sistema de gestão pela qualidade até nov/2014 
Qualidade 

11. Manter as 2 acreditações e obter 1 nova acreditação e 1 nova premiação aa até nov/2014 

12. Assegurar o cumprimento de 100% do Programa de Gestão do Ambiente de acordo com a legislação vigente até nov/2014 Responsabilidade 
Social 13. Envolver a iniciativa privada em 10% dos projetos de investimentos aa até nov/2014 

Imagem 14. Garantir a implantação 80% do Plano de Comunicação e Imagem (MKT) realinhado anualmente até nov/2014 

Parceria 
15. Assegurar a utilização de 100% do Sistema Integrado de Gestão (SINDEG) para o cumprimento das ações do plano 
financeiro a até nov/2014 
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11.1 Metas Gerenciais 
 

1) Assegurar a continuidade do estoque de insumos A/V em 80% até nov/2014 

2) Estruturar 100% a unidade administrativa do HEMORIO de acordo com modelo de Gestão para garantir o ingresso de 
recursos financeiros até dez/2014 

3) Captar recursos através de X projetos ao ano para melhoria em assistência hematológica até nov/2014 

4) Assegurar a execução de 100% de recursos liberados/disponíveis provenientes de contratos e convênios até nov/2014 

5) Implantar 100% do Plano de Ensino e Pesquisa até nov/2012 

6) Garantir a estruturação de 100% da Unidade de Pesquisa até nov/2012 

7) Implantar de 100% do Programa de Treinamento Interno até nov/2012 

8) Garantir o Hemorio como Hospital de Ensino até nov/2012 

9) Assegurar a implantação de 5 projetos aa a serem executados pelas áreas técnicas do HEMORIO, com verba pública até 
Nov/2012 

10)  Readequar 100% das ferramentas de informação do HEMORIO alinhados com os padrões e critérios de premiação e 
acreditação até nov/2012 

11)  Promover o uso prático das ferramentas de gestão para 100% das chefias até mai/2012 

12)  Assegurar a implantação de 80% do Plano de Endomarketing realinhado anualmente até nov/2014 

13)  Envolver o Setor de captação na elaboração de 3 programas sócio-educativos até nov/2014 

14)  Incorporar 85% das chefias nos grupos facilitadores para acompanhamento dos projetos de premiação e acreditações em 
suas áreas até nov/2014 

15)  Assegurar a implantação de 100% da Política de Humanização do MS adaptada ao HEMORIO até nov/2014 

16)  Realizar treinamentos para 100% das chefias sobre os padrões de acreditação e premiações até mai/2011 

17)  Disseminar o PQV para 100% da FT até dez/2011 
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11.2 MAPA DE METAS 
 
Das 15 metas estratégicas 54% estão voltadas para Clientes e Sociedade.  Fato que merece mais atenção ao valor integração 
conforme a forma de atingir o que foi planejado com a visão de processo. 
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dos projetos de investimentos aa até
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12.   MAPA ORÇAMENTÁRIO  
 
Os segmentos orçamentários são ligados aos objetivos organizacionais.  No Mapa Orçamentário aparece o percentual de verba 
(SUS) alocado a cada segmento para a realização de despesas, vinculadas as rubricas orçamentárias.  O Mapa Orçamentário coloca 
mais uma vez a transparência das ações perante os cenários financeiro, econômico e político. Observando sempre o processo 
finalístico que é a Assistência Hospitalar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missão:

HEMORIO

Prestar assistência de qualidade em Hematologia e Hemoterapia à

população e coordenar a Hemorrede do Estado
Visão: Ser um Centro de Excelência em hematologia e hemoterapia

Assistência 
Hospitalar

Gerência 
Hospitalar

Proporcionar o 
desenvolvimento das ações 
para a descentralização da 
assistência de baixa 

complexidade  hematológica 
referenciando o acesso do 

paciente ao SUS

Proporcionar o 
desenvolvimento das ações 
para a descentralização da 
assistência de baixa 

complexidade  hematológica 
referenciando o acesso do 

paciente ao SUS

Buscar a sustentabilidade 
econômica para prover as 
necessidades institucionais

Buscar a sustentabilidade 
econômica para prover as 
necessidades institucionais

Proporcionar a gestão voltada 
para a excelência

Proporcionar a gestão voltada 
para a excelência

Proporcionar a qualidade nas 
relações com a sociedade  
respeitando os valores 

institucionais

Proporcionar a qualidade nas 
relações com a sociedade  
respeitando os valores 

institucionais

Promover o desenvolvimento 
técnico para a Hemorrede

Promover o desenvolvimento 
técnico para a Hemorrede

Proporcionar a imagem 
positiva do HEMORIO

Proporcionar a imagem 
positiva do HEMORIO

Garantir a qualidade e a 
integralidade da assistência 
hematológica e hemoterápica

Garantir a qualidade e a 
integralidade da assistência 
hematológica e hemoterápica

Manter a valorização e 
capacitação da FT com foco 
nos resultados institucionais

Manter a valorização e 
capacitação da FT com foco 
nos resultados institucionais

Aprimorar o sistema de 
informações como ferramenta 
para a tomada de decisões

Aprimorar o sistema de 
informações como ferramenta 
para a tomada de decisões

Proporcionar o aprimorameno
da política de expansão e 
interiorização da rede de 

Hematologia no Estado do RJ

Proporcionar o aprimorameno
da política de expansão e 
interiorização da rede de 

Hematologia no Estado do RJ

Infraestrutura
Hospitalar

Infraestrutura
Hospitalar

Desenvolvimento 
Institucional

Aprimorar continuamente o 
ambiente respeitando a 
legislação vigente

Aprimorar continuamente o 
ambiente respeitando a 
legislação vigente

Promover a expansão da 
unidade de pesquisa clinica no 

HEMORIO

Promover a expansão da 
unidade de pesquisa clinica no 

HEMORIO

85,9%85,9% 6,6%6,6%

0,1%0,1%7,4%7,4%

Manter as relações de 
trabalho, respeitando as 

diferenças, no crescimento da 
Instituição como um todo

Manter as relações de 
trabalho, respeitando as 

diferenças, no crescimento da 
Instituição como um todo
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13. MAPA DE GESTÃO 
 
Trata-se do resumo do PE, balizando a tomada de decisão e o acompanhamento do plano.  
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14. ANÁLISE DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL - ADI 
 
O grande desafio de um planejamento estratégico é montar um sistema de acompanhamento de metas, capaz de refletir o esforço 
de toda a equipe que elaborou o instrumento. A partir de uma metodologia própria, adaptamos a medição de desempenho, com 
foco na eficiência (Qualidade, esmero e precisão do trabalho), eficácia (Compromisso com o alcance de resultados, de acordo com 
as metas) e produtividade (Trato eficiente dos recursos de produção utilizados no desempenho de suas tarefas). 

 

14.1 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO  
 
Tendo como base a proposta do BSC, onde cada perspectiva recebeu um quantitativo de pontos segundo a ordem de importância 
dos objetivos e em virtude da busca de equilíbrio institucional, procurou-se encontrar uma constante que justificasse o equilíbrio e 
a perfeita integração entre a perspectiva, as metas e os objetivos. Portanto optou-se por atribuir a sequência de Fibonacci1 (1, 1, 2, 
3, 5, 8, 13, ...) por ser, a mesma, obtida por um padrão que leva em consideração o termo anterior na obtenção do termo 
subsequente e ainda ser uma sequência que engloba um crescimento ordenado de inúmeros fenômenos naturais, como o 
crescimento de organismos celulares, destacando-se, também, que a razão entre os termos apresenta aproximação à constante Fi 
(1,618). Para isso, às perspectivas, que possuíam maior influência de metas, atribuem-se os termos da sequência de Fibonacci 
respeitando a sua ordem. 
 

n Perspectivas Pontos  
BSC 

Número de 
objetivos 

Número 
de metas 

Fn 
Fibonacci 

Ponto final       
M*F + BSC*(F +1) 

% 

1 
Clientes e Sociedade (Eficiência, Eficácia e 
Efetividade) 5 6 8 1 18 26% 

2 Processos Internos (Eficiência e Eficácia) 4 2 2 1 10 15% 
3 Aprendizado e Crescimento (Eficácia) 3 2 2 2 13 19% 
4 Financeira (Eficácia) 2 1 1 5 17 25% 
5 Pessoas (Efetividade) 1 2 2 3 10 15% 

 
                                  
1 Leonardo Pisano ou Leonardo de Pisa (1170 — 1250) - também conhecido como Fibonacci - foi um matemático italiano, que descobriu  a sequência  que consiste em uma 

sucessão de números, tais que, definindo os dois primeiros números da sequência, os números seguintes serão obtidos por meio da soma dos seus dois antecessores. 
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