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RESUMO  

 

Desde a sua concepção, há mais de três décadas, consolidado nos mercados 

nacional e internacional, o Kurotel – Clínica Médica de Longevidade e Spa, 

localizado na cidade de Gramado (RS), inova oferecendo saúde e bem-estar, aos 

seus pacientes,através da prevenção de doenças. Aborda os conceitos de estratégia 

dentro da Administração e identifica as escolas de pensamento estratégico que 

definem sua formulação. Destaca a presença e a relevância de cinco escolas no 

âmbito organizacional: a do Design, a do Planejamento, a do Posicionamento, a do 

Empreendedorismo e a da Configuração. No estudo do surgimento, a evolução e o 

sucesso do Kurotel ficou constatado em suas práticas, sejam pelas parcerias, sejam 

pelo atendimento de excelência e pela filosofia pioneira garantiram o seu 

reconhecimento em escala nacional e global. No intuito de identificar as estratégias 

administrativas escolhidas pelo Kurotel, foi estabelecida uma relação intrínseca com 

as escolas da Administração Estratégica, abordadas nesse trabalho. Reconhecemos 

cada uma das preposições que serve de base para a escolha das estratégias do 

Kurotel. Diante disso, para que o Kurotel se mantenha competitivo no mercado frente 

aos seus concorrentes, se faz necessário continuar sendo inovador bem como 

manter e estender suas parcerias com outras instituições. Para tanto, a 

implementação de uma inovação incremental agregando valor aos seus serviços e 

aos seus produtos, pode gerar um diferencial ainda maior face aos concorrentes. 

Buscando criar essa vantagem competitiva propõem-se a inserção de minerais e/ou 

gemas nos tratamentos e nas terapias disponibilizadas aos seus clientes, tendo em 

vista a existência de uma parceria entre o Kurotel e o IBGM e a proximidade com 

uma região rica em recursos minerais. Essa inserção seria feita com o uso da 



técnica conhecida como Gemoterapia ou Cristaloterapia, instrumento de cura, 

reequilíbrio e energização com o alinhamento dos Chakras para a sua ativação, 

tendo como finalidade ajudar nos tratamentos terapêuticos, desenvolvendo o bem-

estar mental e a harmonia dos seus pacientes. 
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