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1. Sumário Executivo 

1.1 O empreendimento 

	 Esse plano de negócio avalia o projeto de sustentabilidade do serviço de atendimento 

oftalmológico situado na cidade de Piraquara-PR, uma das cidades que compões a região dos 

mananciais, ao sul do estado do Paraná. O empreendimento iniciou suas atividades em setembro 

de 2017 com a sublocação de um espaço de 20m2 em uma clinica médica de poliespecialidades. 


	 A principal atividade é o atendimento clinico a pacientes da micro-região com um preço 

acessível, prestando serviço de qualidade e resolutivo. Para esse propósito conta com 

consultório equipado dos exames padrões para a consulta de rotina, tais como lâmpada de 

fenda, refrator e tela para acuidade visual, também exames complementares como oftalmoscopia 

binocular indireta e tonometria ocular.


1.2 Oportunidade de Negócios 

	 Em vista da crescente demanda de serviços de saúde especializados notamos destacada 

carência na área oftalmológica, onde pela escassez de profissionais especializados e alto custo 

dos equipamentos diagnósticos torna-se restrito o oferecimento de serviços à população, 

especialmente a proporção com menor recurso financeiro.


	 1.3 Potencial de Mercado 

	 Os negócios relacionados a saúde tem ganhado cada vez mais destaque em vista o 

processo de inversão da pirâmide etária populacional e a manutenção do crescimento 

populacional, mesmo que reduzido. Hoje a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) possui uma 

taxa de crescimento populacional anual de 1,36% (IBGE, 2014). Outro fator importante é que a 

população em estudo possui considerável poder aquisitivo, mostrado pelo número de habitantes 

cobertos por planos de saúde. Dos 102.681 habitantes do município de Piraquara 16.618 

possuem acesso a serviço de saúde privado, assim, 16% da população (ANS, 2018).
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1.4 Missão 

	 Tornar acessível o atendimento oftalmológico à população com condição aquisitiva 

limitada, porém que dispõe de recurso financeira para arcar com despesas médicas a um valor 

justo.  


1.5 Produtos e Serviços 

 

A plano é fornecer um serviço médico especializado e digno com a operação mais enxuta 

possível, para que não onere o consumidor final. Porém, levando sempre a máxima de um 

atendimento de excelência e prezando pela qualidade, considerando os preceitos éticos da 

profissão. 

	 Para a oferta de atendimento à população adscrita o serviço contará com equipamentos 

de diagnóstico novos, com simplicidade de manuseio pelo médico assistente, não necessitando 

recurso humano adicional durante a consulta. 


	 O projeto contará com o oferecimento de exames complementares realizados no espaço 

físico do consultório. 


1.5 Competências Distintivas


	 O empreendimento se diferencia pela oferta de serviço especializado com operação 

simplificada possibilitando um preço justo ao consumidor final. Tornando o acesso ampliado e 

possibilitando o atendimento médico oftalmológico a uma parcela considerável da população da 

cidade de Piraquara-PR.


1.6 Mercado Alvo


	 Pacientes cobertos por convênios médicos diversos, também, pessoas que não possuem 

convênio, porém estão dispostas a pagar um preço acessível por uma consulta de qualidade em 
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uma localização mais próxima de suas residências. Nesses grupos incluem-se pacientes de 

todas as faixas etárias, portadores de doenças oftalmológicas prévias ou não.


	 1.7  Previsão de Vendas 

Tabela 1: Previsão de Vendas


2. A Empresa


	 


	 2.1 Definição do Negócio 

	 


	 Serviço de atendimento médico especializado em oftalmologia, localizado na cidade de 

Piraquara-PR, cidade que compõe a região metropolitana de Curitiba (RMC). Com principal 

característica de oferecer atendimento digno e de qualidade a pacientes com condição financeira 

limitada ou não. Tornando um serviço de referencia à população do município, criando vínculo 

necessário à perenidade do negócio.


	 Prezando por um atendimento ético e resolutivo, oferencendo a possibilidade de 

consultas preventivas, exames complementares e tratamentos próximos ao domicilio dos 

clientes.


	 O serviço contará com equipamentos novos e de fácil manuseio, tornando a consulta uma 

experiência rápida e podendo concentrar a atenção do profissional na queixa do paciente. 


	 Alocada em um centro médico de poliespecilaidades, conta com recepção compartilhada 

com outros profissionais, porém, consultório amplo de uso exclusivo da equipe de oftalmologia.


ANO 1 2 3

Atendimentos/mês 36 60 80

share 2,62% 4,38% 5,84%

Faturamento bruto anual R$41.040,00 R$69.228,00 R$95.312,00
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	 2.2 Complexidade de prestação de serviços em saúde 

	 


	 Inicialmente devemos perceber que a prestação desse tipo de serviço só acontece de 

modo adequado quando há profundo interesse pelas pessoas, durante o atendimento médico 

existem inúmeros fatores intangíveis relacionados, tais como confiança, atitude, proatividade, 

acolhimento, cooperação e compreensão. 


	 A padronização dessas características costuma ser difícil, assim como a medição de 

certos resultados, quando comparadas à produção de bens. A produção e o consumo 

simultâneos dos serviços dificultam o uso eficiente da capacidade produtiva, quando a demanda 

é intermitente. A simultaneidade implica a manutenção da qualidade ao longo de todo o 

processo, a cada instante, porque os erros são cometidos no decorrer da prestação do serviço e 

quando sempre diante do cliente. Por exemplo, uma atendente indiferente, ao receber de má 

vontade os clientes de uma clínica, põe a perder o esforço e a competência dos profissionais que 

ali trabalham.


	 Principais características dos serviços de saúde, que tornam-se um desafio na gestão:


• Intangibilidade dos serviços


• Simultaneidade entre produção, entrega e consumo.


• Impossibilidade de estocagem


• Dificuldade na padronização


• Importância do fator humano


• Impossibilidade de proteção legal dos serviços


• Dificuldade no estabelecimento de preços


	 Os fatores citados unem-se para formar o ponto chave para a relação médico-paciente 

que baseia-se nas expectativas do paciente em relação ao atendimento e ao tratamento.


2.3  Dados da Empresa 

Razão Social: OLS SAUDE AB


Nome Fantasia: OFTALMOPIRAQUARA


Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 69, Centro, Piraquara-PR
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2.4 Visão 

Possibilitar qualidade de vida aos pacientes alcançados por nossos cuidados. 


2.5 Missão 

Levar atendimento oftalmológico resolutivo e de qualidade à parcela ampla da população 

adscrita, trazendo qualidade de vida e autonomia aos pacientes atendidos. Garantindo acesso 

aos serviços por um preço justo e competitivo, possibilitando retorno aos sócios para a 

perenidade do projeto.


	 


2.6 Área de Atuação 

	 Município de Piraquara-PR e micro-região dos mananciais.


2.7 Localização


	 O serviço localiza-se em uma sublocação da Clínica Humana na região central do 

município de Piraquara, rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 69. A escolha desse local 

alinha-se com o preceito de atendimento abrangente, visto que nesse estabelecimento circula um 

grande movimento de pacientes em múltiplas especialidades médicas. 


	 O espaço físico conta com ambiente amplo de 20m2, adequado as normas da ANVISA e 

da Prefeitura Municipal para segurança e acessibilidade.


2.8 Capital Social


	 O capital social subscrito e integralizado será dividido em 100 cotas no valor de R$ 700,00 

cada, perfazendo o total de R$ 70.000,00 conforme a seguinte estrutura:
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Tabela 2 - Capital Social 

	 


2.9 Necessidade do Mercado a ser Atendida


	 


	 Diante da expressiva demanda por consulta especializadas em oftalmologia, também os 

atuais serviços dispostos quase em oligarquias nos quais ocorre uma padronização nos valores 

das consultas médicas, vimos a oportunidade de conquistar um nicho de mercado com 

consultas a preços acessíveis e com atendimento resolutivo e de qualidade.


2.10 Vantagem Competitiva


	 Possuir o quadro societário composto por especialistas na área de atuação, assim, os 

sócios atuarão como profissionais do serviço proposto.


	 Atendimento em área da Região Metropolitana, onde o cliente tem mais dificuldade ao 

acesso de serviço médico especializado, assim, aparecendo como a principal alternativa ao 

atendimento do paciente.


	 Locação de espaço integrado a centro de poliespecialidades com giro satisfatório de 

pacientes, contando com sistema de referência e contra-referência.


	 Uso de equipamentos novos e com baixo custo de manutenção, favorecendo uma 

redução no custo do atendimento.


	 


 

COTAS CAPITAL PERCENTUAL

LEONARDO SCHIOCHET 50 R$35.000,00 50%

LIGIA CURY 50 R$35.000,00 50%

TOTAL 100 R$70.000,00 100%
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2.11 Análise SWOT 

Tabela 3 - Análise SWOT


3.  Mercado 

	 3.1 Visão geral do mercado da saúde no Brasil 

	 Atualmente deve-se considerar o acirramento da competição, o fato de o setor dos 

serviços especializados apresentar taxas de crescimento anuais muito superiores a muitos outros 

setores da economia - fato agravado pela elevação dos custos operacionais - diante das novas 

descobertas nas ciências da saúde e do desenvolvimento de tecnologias que não dispensam o 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Uso reduzido de recursos humanos, uma vez que 
os sócios atuarão como colaboradores nos 
atendimentos.

Capital restrito para aquisição de equipamentos 
diagnósticos modernos.

Proximidade do cliente, gerando vínculos e fácil 
acesso ao serviço.

Resistência de alguns paciente, por ser um serviço 
médico pequeno em uma cidade periférica ao 
centro urbano.

Espaço de atendimento em centro de 
poliespecialidades, contanto com a vantagem de 
ser referência no atendimento oftalmológico para 
outros profissionais da saúde.

Custo operacional elevado pela locação do espaço 
físico.

AMEAÇAS OPORTUNIDADES

Entrada de players com formação paralela, como o 
caso dos Optometristas. Competindo com um 
serviço de custo reduzido. 

Ampla busca por consultas relacionadas à 
oftalmologia, visando manutenção da qualidade de 
vida ou tratamento de doenças agudas.

Grandes grupos que abrem clínicas em modelo 
franchising, iniciando com uma marca já conhecida 
e maior aporte de recursos.

Inexistência de serviço médico equivalente na 
micro-região, tornando-se referência no tratamento.

Empresas mediadoras entre o paciente e o 
profissional. Ao exemplo de planos de saúde “sem 
mensalidades”. Nesses casos os planos vinculam 
contratos com os profissionais e orientam o serviço 
médico mais barato. Promovendo acirrada disputa 
entre os players. 
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emprego das outras já em uso. A complexidade e extensão das atividades em saúde merece 

especial atenção (SPILLER, et al., 2009)


	 Apesar de o Brasil possuir um sistema de saúde unificado e sólido, a soma de recursos no 

último ano destinada ao Sistema Único de Saúde (SUS) somou R$ 79 bilhões, contra R$ 91 

bilhões do sistema privado. (ANS, 2013) Tornando-se o 8º país em média de gastos com saúde, 

com aproximadamente 8,69% do PIB. (FEBRAPLAN, 2016) Mostrando que o aumento de renda e 

a expansão do mercado de trabalho convertem-se impulso para este seguimento econômico.


Números da Saúde no Brasil

Tabela 4: Números da saúde no Brasil.


	 


	 3.2 Mercado em Oftalmologia 

Quanto à Oftalmologia, a OMS preconiza um oftalmologista para 20.000 habitantes. O 

Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) estima aproximadamente 12.000 oftalmologistas em 

atividade no país, com ou sem título de especialista, o que indica um oftalmologista para 15.564 

habitantes, relação suficiente para atender a população brasileira, segundo a OMS.


	 O CFM realizou um censo no início do ano 2006 constatando que menos de 2% dos 

médicos brasileiros não dependiam da prestação de serviços médicos às operadoras de planos 

de saúde. Este dado demonstra a importância deste mercado, a principal fonte de renda dos 

médicos. Levando-se em conta o número de beneficiários (51.953.198) e o quantitativo de 

oftalmologistas estimados pelo CBO (12.000) temos a relação de um oftalmologista para 3.079 

beneficiários de planos de saúde.


 

Habitantes 207.711.466 (IBGE, 2017)

Médicos ativos 475.417 (CFM, 2017) 

Estabelecimentos de Saúde 300.172 (ANVISA, 2016)

Leitos de internamento 494.109 (MS, 2017)

• 70% privado

• 30% público

Cobertura por planos de saúde 24,51% da população (ANS, 2016)
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3.3 Mercado Alvo


	 Entendemos o potencial do mercado relacionado à oftalmologia nessa região analisando a 

população da micro-região dos mananciais: Piraquara - PR (102.681), Pinhais - PR  (129.445), 

Quatro Barras - PR (22.353) e os dados estatísticos dos órgão inerentes ao setor. 


	 De acordo com consulta efetuada ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES) a região citada possui um total de 5 clínicas para atendimentos oftalmológicos, com um 

total de 12 profissionais especialistas prestando atendimentos, assim, uma relação de um 

oftalmologista para cada 21.038 pessoas. Assim, relação insuficiente para atender a atual 

demanda. 


	 Atualmente, contando exclusivamente o município de Piraquara-PR com 102.681 

habitantes, desses 16% (ANS, 2018) possuem acesso a algum tipo de atendimento privado, entre 

convênios ou particular, assim perfazendo um total de 16.428 pacientes.


	 3.4 Participação de Mercado


	 Para realizar uma previsão de atendimentos para a população adscrita no tópico acima, 

levamos em consideração a recomendação da OMS para a consulta anual ao médico 

oftalmologista, assim, a cidade em estudo teria uma taxa de 16.428 consulta/ano.


	 Atualmente possuímos um share de 2,7% do mercado, com pouco menos de um ano de 

atuação. O objetivo é atingir algo próximo a 5,9% de participação nos próximos 3 anos, 

montando um faturamento bruto anual de 95 mil reais.
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Tabela 5: Participação do mercado


 

3.5 Concorrentes 

Existem 5 clínicas que compões os concorrentes diretos, cada uma delas com médicos em 

caráter cíclico de atendimentos. Dessas uma de pequeno porte, duas de médio porte e duas de 

grande porte com recursos expressivos de investimentos em tecnologias de diagnósticos.


	 No âmbito da consulta médica, consideramos concorrentes diretos as 5 clínicas citadas, 

visto que para o exame oftalmológico de rotina indefere a tecnologia usada no momento da 

consulta, essa será necessária aos posteriores exames complementares.


	 3.5.1 Hospital de Olhos Unidade Pinhais


	 O Hospital de Olhos atua no segmento oftalmológico ha 43 anos, empresa familiar que 

expandiu as atividades pela Região Metropolitana de Curitiba explorando a estratégia de 

franchising, captando o médico oriundo do corpo clínico e conferindo autonomia para gerir uma 

filial do grupo em cidades periféricas, dessa forma expandiu a estrutura e solidificou a marca 

Hospital de Olhos do Paraná.


	 Atualmente dispõe de tecnologia para diagnóstico e tratamento na unidade central, 

usando as estruturas em cidades menores, ao exemplo de Pinhais-PR, para captar pacientes 

com patologias potencialmente cirúrgicas como catarata, descolamento de retina, buraco 

macular, membrana epirretiniana.


	 É referida por alguns paciente como serviço de custo elevado, muitas vezes por associar-

se ao centro de referência, a unidade central de Curitiba-PR. 


	 


ANO 1 2 3

Atendimentos/mês 36 60 80

share 2,62% 4,38% 5,84%

Faturamento bruto anual R$41.040,00 R$69.228,00 R$95.312,00
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	 3.5.2 Clínica de Oftalmologia Tijucas


	 Fundada em 2007 o a clínica visa o seguimento populacional B e C, fornecendo 

atendimento a preço acessível, possui amplo convênio com empresas mediadoras como 

Solumedi e MedPrev que captam pacientes com a proposta de ser um “plano de saúde” sem 

mensalidade.


	 O serviço possui exames complementares de qualidade inferior ao Hospital de Olhos do 

Paraná, porém, ao seguimento populacional proposto é visto como um serviço completo e de 

baixo custo, atendendo ao que se propõe. 


	 3.5.3 Clínica Iraí, OftalmoPinhais, Clínica de Olhos Pinhais 

É possível alocar os três concorrentes restantes em um único tópico pois compartilham 

de características semelhantes, no sentido de volume de atendimentos, estrutura física e 

tecnologias para diagnóstico.


	 Os três estabelecimentos possuem estrutura física mais próxima à nossa, contam com 

consultório oftalmológico equipado, sala para recepção dos paciente, sem equipamentos para 

diagnósticos com grande tecnologia ou ativos operacionais expressivos.


	 


3.6 Concorrentes indiretos


	 


	 Consideramos concorrentes indiretos os profissionais não médicos que disputam um 

percentual do mercado oferecendo serviço de optometria, realizam curso técnico, sem 

necessidade de ensino superior, arcam com baixo custo para a formação, podendo realizar 

exames de amplitude visual a um preço desigual. Há uma grande discussão jurídica entre 

oftalmologistas e optometristas quanto ao âmbito de suas atuações.
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4. Plano de Marketing 

4.1 Produto


	 Consultas em serviço oftalmológico capacitado, com vínculo à população adscrita e com 

preço acessível. A clínica OftalmoPiraquara conta com estrutura completa para o exame de 

rotina, também executa esta apta para diagnóstico e tratamento de patologias oculares.


	 Caso haja necessidade é possível o encaminhamento do paciente para clínica de suporte 

na cidade de Curitiba-PR, nesse caso, para a realização de exames complementares de 

expressiva tecnologia. Esse encaminhamento é realizado através de contato prévio com a clínica 

para agendamento, assim, garantido desconto na realização de determinados exames.


	 As principais características são a intangibilidade do serviço, por essa razão é importante 

a compreensão das consequências que a inseparabilidade, a simultaneidade produção-consumo, 

a perecibilidade e a importância do fator humano podem provocar antes, durante e depois da 

execução do serviço sobre as expectativas do cliente, e, portanto, deve ser evitada a formação 

de expectativas muito elevadas, difíceis de serem alcançadas. (SPILLER, et al., 2009)


	 Essas características praticamente impossibilitam que o cliente teste, experimente ou 

avalie o serviço antes de utilizá-lo, o que em alguns casos pode induzir desconfianças.


	 4.2 Preço 

	 A proposta de preço é baseada na avaliação dos concorrentes que estão a mais tempo no 

mercado. São fornecidos atendimentos particulares ao preço de R$100,00. Também os sócios 

optaram por realizar convênios com empresas mediadoras entre o paciente e o serviço 

(SoluMedi, MedPrev), para esses casos é vendida a consulta médica ao valor de R$ 60,00, nesse 

caso a empresa cobra do paciente o valor da consulta (R$ 60,00) + taxa de operação (30%).


	 Os exames oferecidos são tonometria ocular ao preço particular de R$ 20,00 e 

mapeamento de retina por R$ 80,00. Caso esses exames sejam agendas pelas empresas 

mediadoras (SoluMedi, MedPrev) são vendidos por R$ 15,00 a tonometria e R$ 50,00 o 

mapeamento de retina.
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	 Como já mencionado no tópico anterior o diferencial do serviço é justamente o preço 

praticado em comparação à concorrência, nesse caso, chegamos a um valor até 60% inferior à 

consulta em Curitiba-PR, por exemplo.
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Figura 1: Consultório médico 
onde se realizam os exames 
e consultas.

Figura 2: Tonômetro modelo 
Perkins para aferição da 
pressão intra-ocular.

Figura 3: Oftalmoscópio 
Binocular Indireto para 
exame de mapeamento de 
Retina.



	 4.3 Promoção 

	 4.3.1 Atividades de promoção de saúde 

Ações públicas para orientações e avaliação de acuidade visual em áreas como 

associações de moradores da cidade, sindicatos, empresas de grande porte. Também palestras 

em escolas para orientações quanto a doenças relacionadas a visão.


	 4.3.2 Atividades filantrópicas


	 Em parceria com o Rotary Club de Piraquara-PR realizamos atendimento voluntário e 

gratuito a crianças da rede pública de ensino que apresentem qualquer alteração da acuidade 

visual durante os testes periódicos de triagem realizados pela associação.


	 4.3.3 Marketing de relacionamento 

Telefonemas alertando as datas da consulta, lembretes de datas especiais parabenizando 

o paciente, promoção de descontos à pacientes da mesma família.


	 4.3.4 Expositivos


	 Outdoor situado na saída da cidade com 3m x 9m de área, iluminado por LED, em área 

com fluxo diário de 50.500 veículos e 40.000 pedestres. Realizado contrato para 6 meses. Após 

os 3 primeiros meses realizado troca da arte para atrair atenção dos clientes.
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Figura 4: primeiro outdoor, colocado no início do contrato



	 4.3.5 Panfletagem 

 Em áreas mais carentes do município, flyer informativo alertando sobre patologias 

oculares e dados de contato do serviço. Realizadas 10 ações de distribuição em casas e 

comércios de bairros afastados. Material distribuído: 10.000 panfletos. 


	 Taxa de retorno de pacientes: 0,3%, avaliado pelos sócios como baixo. 
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Figura 6: segundo outdoor, troca da imagem após 3 meses.

Figura 5: segundo outdoor, troca da imagem após 3 meses. 



5. Organização:  

	 Como já apresentado em tópicos prévios, a composição societária da Oftalmo Piraquara 

conta com dois profissionais que realizam o atendimento aos paciente, dessa forma torna-se 

simples e objetiva, evitando uma organização onerosa.


	 As áreas como marketing, acompanhamento tributário e jurídico são terceirizados á 

profissionais do seguimento.


	 Todos os gastos com recursos humanos como secretárias e faxineira já estão incluídos no 

valor de sublocação. Assim, a composição do valor seria a seguinte: R$ 2.000,00 (aluguel mensal) 

e R$ 500,00 (custos de condomínio, segurança e recursos humanos).


	 As decisões em esfera estratégica e plano operacional do serviço são tomados em 

conjunto entre os sócios, com iguais poderes de voto. 
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Figura 4: panfleto informativo, distribuído nos bairros da cidade.



	 5.1 Empreendedores Fundadores


	 Leonardo Schiochet: Médico Oftalmologista, Experiência de 5 anos na área da saúde e no 

mercado. 28 anos. Pós graduado em gestão da Atenção Primária e cursando MBA pela FGV. 

Atualmente cursando programa de fellowship em Retina cirúrgica.


	 Ligia Cury: Médica Oftalmologista com subespecialização em retina clínica e cirúrgica. 

Experiência de 7 anos na área da saúde e no mercado. 30 anos. 


6. Operação


	 6.1 Atendimento ao paciente


	 O paciente é captado através das promoções de marketing ou estabelecimentos 

mediadores (Solumedi, MedPrev). Ocorre a recepção pelas secretárias da Clinica Humana 

(estabelecimento sublocado). O atendimento médico inicia com a conversa e escuta qualificada 

na qual o paciente contará a queixa e iniciará as formatações diagnósticas por parte do  

profissional, esse processo tem uma duração aproximada de 5 minutos.


	 O exame objetivo oftalmológico conta com aferição da acuidade visual, refração, 

biomicroscopia e fundo de olho, essa etapa da consulta tem uma duração aproximada de 10 

minutos.


	 A última parte da consulta é a orientação e prescrição das medicações e órteses 

necessárias, também solicitações de retornos ou exames. Essa etapa deve durar próximo de 5 

minutos.


	 O atendimento encerra-se com o retorno do paciente à recepção para definição de 

retorno ou agendamento de exames com as secretárias.
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7. Plano Financeiro 

7.1 Fontes de Financiamento e Equilíbrio Financeiro


	 O empreendimento não necessitou de financiamento, foi realizado planejamento dos 

materiais e equipamentos necessários para a implementação do projeto. Os sócios dispunham 

da quantia liquida, assim, foram adquiridos os equipamentos.


	 O valor total empregado pelos sócios foi de R$42,837,90, esse montante dividido entre os 

dois sócios, Leonardo e Ligia (já supracitados no plano).
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ATENDIMENTO MEDICO

-anamnese

-rotina de exames

-orientação do paciente

RETORNO A RECEPÇAO

-agendar retorno

-agendar exames

-pagamento de eventuais 
despesas relacionadas

RECEPÇAO DO PACIENTE

-recepção pelas secretárias

-entregar documentos

-aguardar atendimento 

Organograma 1: ciclo operacional do paciente em uma clínica oftalmológica.



7.2 Fluxo de Caixa e Demonstração de Resultados


	 O custo operacional do projeto é baixo, visto que não necessita de grandes insumos para 

a execução do exame básico em Oftalmologia. Toda a despesa inerente à recurso humano como 

secretárias, limpeza, segurança já se encontra na taxa de condomínio da sub-locação. E a 

burocracia trabalhista também é de responsabilidade da mantenedora do condomínio, a empresa 

TSS-HUMANA, trazendo baixo risco em caso de uma ação trabalhista.


	 De acordo com o planejamento dos sócios, toda a estrutura adquirida é suficiente para a 

manutenção do projeto e atendimento do volume projetado de pacientes pelos próximos 5 anos, 

não sendo necessária a aquisição de novos equipamentos. 

As receitas serão demonstradas para os três primeiros anos e corrigidas de acordo com 

os indexadores financeiros acumulados vigentes do Índice Nacional de Preço ao Consumidor 

Amplo (IPCA-A) de 2,85% e Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de 4,27%. O custo de 

capital será considerado igual ao Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) vigente de 

6,40%.


	 Leve-se como premissa os valor projetados de atendimentos supracitados nesse Plano no 

tópico 1.7: Previsão de Vendas e 3.4 Participação de Mercado. E a agregação de procedimentos 

invasivos e não invasivos, estes serão apresentados já na forma de Lucro Operacional.


	 O tempo de Payback estimado ocorrerá no terceiro ano.
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DEMONSTRAÇAO DE RESULTADOS - OFTALMOPIRAQUARA

EXERCICIO FINDO EM: 31.12.17 31.12.18 31.12.19

VALOR ABSOLUTO VALOR ABSOLUTO VALOR ABSOLUTO

RECEITA BRUTA DE 
VENDAS

R$41.040,00 R$69.228,00 R$95.312,00

Devoluções e 
Abatimentos

R$840,00 R$876,00 R$900,00

RECEITA BRUTA R$40.200,00 R$68.352,00 R$94.412,00

Aluguel + Condomínio R$30.000,00 R$31.360,00 R$32.640,00

RECEITA LIQUIDA R$10.200,00 R$36.992,00 R$61.772,00

Despesa Operacional R$1.440,00 R$1.481,00 R$1.523,00

Outras Despesas R$2.400,00 R$2.468,00 R$2.538,00

LUCRO 
OPERACIONAL

R$6.660,00 R$33.263,00 R$57.711,00

Receitas Financeiras X X X

Despesas Financeiras X X X

LUCRO 
OPERACIONAL

R$6.660,00 R$33.043,00 R$57.771,00

LUCRO ANTES DO I. R. R$6.660,00 R$33.043,00 R$57.771,00

LUCRO LIQUIDO R$5.661,00 R$22.086,00 R$49.054,00
Tabela 6: DRE projetado para 3 anos - Clínica OFTALMOPIRAQUARA

Tabela 7: Premissas do Mercado para Cálculo do DRE

PREMISSAS
ANO ano 1 ano 2 anos 3

Atendimentos / ano 432 consultas R$30.240,00 720 consultas R$52.560,00 960 consultas R$72.000,00

Procedimentos Invasivos 2 cataratas R$4.000,00 3 cataratas R$6.180,00 4 cataratas R$8.928,00

Procedimentos Não 
Invasivos

2 injeções R$4.800,00 3 injeções R$7.404,00 4 injeções R$10.152,00

2 pterígios R$2.000,00 3 pterígios R$3.084,00 4 pterígios R$4.232,00

R$41.040,00 R$69.228,00 R$95.312,00

Aluguel + Condomínio e 
Taxas

R$30.000,00 R$31.360,00 R$32.640,00

Despesa Operacional R$1.440,00 R$1.481,00 R$1.523,00

Outras Despesas R$2.400,00 R$2.468,00 R$2.538,00

Devoluções e Abatimentos R$840,00 R$876,00 R$900,00



	 7.2 Rentabilidade do Projeto


	 O Valor Presente Líquido do projeto, desconta-se o capital investido já quitado do sócios 

de R$ 42.837,90 da geração total de caixa nos três anos de atividade, assim, R$ 25.200,60. 

Mostrando um número positivo no terceiro ano, justificando o investimento.


	 A Taxa Interna de Retorno ficou maios que o juro previsto do mercado, estimada em 

55,70%, mais uma vez favorecendo o investimento.


Investimento Inicial R$42.837,90

Geração de Caixa 3 anos R$76.801,00

Fluxo de Caixa Próprio 3º ano R$33.963,10

VPL - Valor Presente Líquido R$25.200,60

TIR - Taxa Interna de Retorno 55,70%
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Tabela 8: Rentabilidade do Projeto


