GOVERNANÇA

RESILIÊNCIA DA GOVERNANÇA

O padrão e critérios de Governança atendem à crescente demanda
internacional por uma função aprimorada de governança que promova uma
maior responsabilidade na tomada de decisão em organizações prestadores de
serviços em saúde. Entende-se por Governança o processo de controle do uso de
ativos e recursos para a execução da missão ou do propósito da instituição. A
função da Governança é o conjunto de processos, costumes, políticas e
regulamentações que impactam na forma como uma instituição de assistência à
saúde é dirigida, administrada ou controlada.
A Accreditation Canada reconhece cinco principais funções na governança:
•

Desenvolvimento da missão, visão e valores da instituição;

•

Coleta e uso das informações;

•

Desenvolvimento da própria instituição;

•

Criação de relacionamentos com os stakeholders (partes envolvidas);

•

Demonstração de responsabilidade.

Toda a história humana decorre do que fizemos e do que podemos fazer
com as adversidades. Estamos operando em águas desconhecidas. A pandemia
pelo novo Coronavírus, declarada em 11 de março de 2.020 pela Organização
Mundial da Saúde, apresenta um desafio significativo para pessoas e
organizações em todo o mundo. É provável que a interrupção dos negócios siga
por meses. É fundamental e mandatório que nos preparemos para responder e
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finalmente emergir mais fortes nesse "novo normal", afinal de contas a sociedade
que vivíamos não mais existe.
Para fazer isso, as empresas precisam estruturar respostas sustentáveis
não apenas hoje, mas também nos meses desafiantes que estão por vir.
O grande impacto do Padrão Governança é a análise da cultura
organizacional, rotulando-a novamente como hábitos mentais coletivos que as
pessoas mantem sobre a empresa, e muitas vezes distantes dos aspectos da
realidade.
A resiliência da governança está em reformular esta situação, escolhendo
um conjunto de construções mentais estruturadas, aplicáveis e mais otimistas:
por pior que seja essa situação, podemos corrigi-la se não ficarmos enfrentandonos uns contra os outros.
A tarefa da governança é reprogramar as mensagens da organização
passadas a seus colaboradores, pacientes e comunidade, trazendo informações
precisas, reorientando a atenção dos líderes, e assim tornando-as uma segunda
natureza e parte da cultura.
Talvez esta seja uma oportunidade única de reposicionar a organização
para o foco nas pessoas, no paciente e não apenas no resultado econômicofinanceiro.
O objetivo é fortalecer a capacidade da governança para tomada de
decisão, capacidade de liderar em qualquer adversidade, e também levar outros
a fazerem o mesmo. O objetivo não pode ser entendido como uma rocha imune
às ameaças das adversidades. Em vez disso, seja 1% mais resiliente amanhã do
que você foi hoje.
A resiliência é um desafio e um ato pessoal. Um momento de resiliência é
quando enfrentamos adversidades e dizemos: “não, hoje não. Nada vai parar meu
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impulso nem reduzir meu potencial para aproveitar ao máximo esta
oportunidade”.
Infelizmente, para muitos líderes sitiados pelas constantes mudanças,
crescente ambiguidade e intensificação da complexidade do cenário da saúde
essa é entendida como a adversidade, o centro do negócio.
A boa notícia é que a resiliência, maneira pela qual você responde aos
desafios da vida, é uma habilidade que pode ser desenvolvida por meio de
observação e práticas intencionais. Portanto, se você estiver pronto para alterar
o script e assumir o controle de seu diálogo interno, poderá implementar
estratégias para responder mais poderosamente a qualquer adversidade.
Existem várias estruturas para ajudá-lo a entender a natureza da
adversidade e sua resposta a ela. Entre os modelos mais atraentes está o
Quociente da Adversidade, desenvolvido por Paul G. Stoltz, que é apoiado por
décadas de pesquisa, e no seu modelo mede a sua resiliência de acordo com a
força do seu CORE (controle, propriedade, alcance, resistência).
•

Controle é a extensão em que você acredita que pode influenciar o

que vai acontecer a seguir.
•

Propriedade é a probabilidade de você realmente fazer algo, por

menor que seja, para melhorar a situação.
•

Alcance é o grau em que a adversidade se espalhará para outros

aspectos da sua vida (trabalho que afeta o lar ou que afeta o trabalho, por
exemplo).
•

Resistência é o tempo que você percebe que a situação vai durar.

Comece notando sua resposta a partir do momento em que a adversidade
aparecer. Trabalhe em cada uma das quatro dimensões, uma a uma, para garantir
que você não perca a capacidade de melhorar a situação. Converta as
adversidades em benefícios, crie estratégias onde ninguém as vê.
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É Preciso Vencer o jogo interior. Tim Gallwey, especialista em liderança e
coaching de executivos, desenvolveu o conceito de “jogo interno” onde
reconheceu que o desempenho era esmagadoramente influenciado pela maneira
como as pessoas gerenciavam sua mente em momentos críticos.
Todos os líderes jogam o jogo interno, um cabo de guerra entre
pensamentos, atitudes e crenças construtivas e destrutivas que sutilmente, mas
poderosamente, moldam seus comportamentos e, finalmente, seu desempenho.
A adversidade é uma das forças mais dominantes neste jogo, e um exemplo é
quando sua mentalidade produz ruído, insegurança, crenças limitantes, lapsos de
foco e lampejos de medo, certamente isso interfere na sua tomada de decisão
consciente. Para jogar bem o jogo interno você precisa silenciar o ruído e reduzir
a interferência para recuperar o foco e restaurar a integridade do diálogo interno,
o que leva a melhores ações.
A chave para gerenciar qualquer crise é a preparação, sem perder de vista
outros riscos. A COVID-19 não é a única ameaça no horizonte. Os muitos outros
riscos existentes, todos de conhecimento das organizações de saúde não são
diminuídos por uma epidemia. No Centro de Crise, gostamos de dizer que a
resposta a ela é medida em meses, enquanto a recuperação em anos.
As empresas com uma governança bem preparada, que demonstre
grandeza todos os dias, reúna ideias de todos os envolvidos e que os faça
sentirem-se parte do negócio, demonstrando foco e resiliência, sempre se
recuperam mais rapidamente.
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