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“Não se sabe se as pessoas já nascem líderes ou se, ao longo 
da vida, formam-se. Algumas pessoas não nascem com as 
qualidades de liderança: carisma, eloquência, raciocínio 
rápido, facilidade para tomar decisões rápidas, capacidade 
de aceitar riscos, ou a habilidade de ficar calmo em situações 
caóticas e de alta pressão. Mas, com vontade de aprender e 
humildade, com disciplina e treinamento, todas as pessoas 
podem se tornar líderes. Com extremo senso de domínio e 
senso de dono extremo, qualquer pessoa tem condições de 
se tornar um líder efetivo.”

“Não há equipes ruins, apenas líderes ruins.” 
(extraído de Extreme Ownership, How US Navy Seals Lead and Win, de Jocko 
Willink e Leif Babin)
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Nascidos na favela de Heliópolis em São Paulo, estamos numa 
guerra para salvar vidas e melhorar o nosso entorno. 

100 milhões de pessoas não têm acesso à saúde no Brasil e, no 
mundo, este número está na casa dos bilhões. Mesmo quando 
há acesso, há muito estresse com filas e mau atendimento: falta 
dignidade, falta resolutividade.

A maioria das pessoas se sente desprotegida e insegura. Os 
médicos estão insatisfeitos e se sentem desrespeitados. Os 
provedores de serviços de saúde estão estressados e são 
desqualificados para atender pacientes de forma eficaz e 
eficiente.

Nós compramos essa briga e queremos deixar o exemplo de 
que dá para salvar vidas fazendo bem feito. Leia o dr.consulta 
LIVE para entender onde queremos chegar e como 
chegaremos lá. 

O LIVE é o nosso manual 
para liderar e vencer esta guerra!
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REINVENTANDO
O STATUS QUO
Mentira, corrupção, preguiça, individualismo, ineficiência, 
ineficácia, desrespeito, indisciplina, desorganização, 
complacência, burocracia, complexidade, superficialidade, 
lentidão, descaso, todos são adjetivos e características 
predominantes do mundo que nos cerca. 

O status quo definido acima está matando pessoas, gerando 
sofrimento desnecessário e enfraquecendo o Brasil. Se 
subirmos a barra seremos vencedores. 

O dr.consulta é para pessoas especiais porque aqui 
trabalhamos muito mais que os outros, usamos nosso tanque 
reserva, e entregamos soluções com senso de urgência. 
Colocamos os interesses de pessoas mais frágeis a frente dos 
nossos interesses individuais. Colocamos pressão em todos os 

Foi assim que chegamos até aqui e 
assim que vamos continuar até não ter 
mais nada para melhorar ou conquistar 

para nossos pacientes e médicos.

lados para adquirir e oferecer os melhores recursos disponíveis 
no menor custo possível. Buscamos a perfeição e excedemos 
as expectativas porque entregar resultados medianos está fora 
de cogitação. Somos resilientes e implacáveis, não baixamos a 
guarda em nenhum momento e temos alergia a complacência. 
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POR
QUÊ

O QUÊ Ajudar as 
pessoas a 
envelhecerem 
de forma 
saudável.

(MISSÃO) (VISÃO)

Até 2021, fazer a gestão 
do risco de saúde de 10 
milhões de pessoas.
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MISSÃO
dr.consulta
Ajudar as pessoas a envelhecerem 
de forma saudável.

O problema global da saúde é seu acesso muito limitado e seus 
custos muito altos e crescentes.

Este desafio parece não ter solução porque o mundo 
está envelhecendo rápido. Gente mais velha demanda 
maior quantidade de cuidados de saúde. Além disso, o 
envelhecimento aumenta a incidência de doenças crônicas e 
graves, que pedem cuidados mais caros. Tudo isso gera maior 
demanda e custos mais altos de saúde.

Não podemos evitar o envelhecimento, mas podemos ajudar as 
pessoas a envelhecerem mais saudáveis, felizes, produtivas e 
assim, gastarem menos. Faremos isso por meio da gestão de
risco de saúde.

Risco de saúde é a chance de uma pessoa saudável virar um 
paciente crônico, e o crônico ser hospitalizado. Podemos 

quantificar o risco de saúde pelo histórico médico de cada 
pessoa e de estatísticas médico-científicas. Com esses 
dados, podemos recomendar ações para neutralizar o risco e 
incentivar o paciente a aderir a estas ações.

Pense em nossa saúde como um carro que sai da loja com 
um programa de manutenção planejado com base no seu 
padrão de utilização. Da mesma forma, nós temos um padrão 
de uso do nosso corpo, uma carga genética diferente e uma 
forma específica de interação com o meio-ambiente. Se nós 
não fizermos “manutenções preventivas” e não seguirmos 
um padrão de uso do nosso corpo, teremos problemas: 
ficaremos doentes e poderemos ser hospitalizados. Iremos 
parar na oficina.

É por tudo isso que, no dr.consulta, nossa missão é evitar que 
os saudáveis virem crônicos e também gerem hospitalizações. 
Como vamos fazer isso? Ajudando as pessoas a envelhecerem
saudáveis e felizes.
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DNA
dr.consulta

São os princípios imutáveis mais profundos 
e distintos que originam os nossos valores 

e que nos fazem únicos.

 Compaixão 
Somos solidários e nos preocupamos em 

amenizar o sofrimento e a dor das pessoas.

Respeito
Consideramos a situação,

 as emoções, os interesses, as qualidades 
ou os defeitos das outras pessoas. 

Comunidade          
Nos preocupamo em melhorar o nosso 

entorno e em contribuir para uma 
sociedade mais justa e equilibrada, para 

um Brasil mais forte e feliz.

Excelência
Fazemos as coisas da melhor forma possível, 
trabalhamos para sermos os melhores e para 

excedermos as expectativas.

Ética
Não toleramos desvios legais e morais. 

Não pegamos atalhos. 

Sustentabilidade
Somos escaláveis e replicáveis para sempre, 

de forma equilibrada.
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VALORES
dr.consulta

Pacientes e médicos 
em primeiro lugar, o resto é consequência.

Senso de dono ao extremo
Somos donos da implantação da solução 

e do resultado. Delegamos para todos 
os níveis decidirem. Fazemos muito com 

pouco.

Senso de urgência
Somos ágeis em tudo o que fazemos: no 
planejamento, na entrega das soluções e 

na comunicação.

Obsessão por medir
Não fazemos o que não pode ser medido. 
Medimos onde estamos hoje, para onde 

vamos e definimos um plano de ação para 
atacar a lacuna.

Garra
Não paramos por nada: usamos o tanque 

reserva até que a solução seja entregue e o
resultado atingido.

Honestidade brutal
Somos transparentes e informais com 
todos: vamos direto ao ponto. Não há 

agendas ocultas e repudiamos politicagem.

Liderança
Há dois tipos de líderes: eficazes e 

ineficazes. Não há times ruins, apenas 
líderes ineficazes.

Esforço vs resultado
Esforço não é resultado. Não é solução.

Simplicidade
No planejamento, nas soluções, na 
comunicação: odiamos burocracia.

Foco
Pouca coisa bem feita é muito melhor do 

que muita coisa mal feita: priorizamos.
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DE
dr.consulta

Ágeis, discretos 
e no prazo.
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www.drconsulta.com


