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Quando a velhice chegar, aceita-a, ama-a.  

Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la.  

Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais 

 doces da vida de um homem, mesmo quando 

 tenhas alcançado o limite extremo dos aos,  

estes ainda reservam prazeres. 

Sêneca  
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RESUMO 

 

 O Trabalho de Conclusão de Curso pesquisou a viabilidade economica e 

fincaneira do Centro de Convivência Dia, localizado na cidade de Curitiba, no Estado 

do Paraná. A necessidade deste estudo deve-se a escassez deste serviço na cidade 

e o aumento expressivo ano a ano da demanda. Embora existam vários serviços de 

prestação de serviços a idosos, muitos não são regularizados, ou são órgãos sem 

fins lucrativos que dependem de contribuições do governo e doações. O Centro de 

Convivência Dia tem por objetivo melhorar a qualidade de vida da terceira idade, 

hoje chamada de melhor idade. Os estudos de viabilidade economico e financeira 

apresentaram indicadores atrativos, pois gera fluxos de lucro, payback de um ano. 

VPL positivo e TIR que comprova o retorno do investimento inicial. 

 

Palavra-Chave : Viabilidade economica e financeira, Centro de Convivência Dia, 

oportunidade de negócio, VPL, TIR e Payback. 
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ABSTRACT 

 

 Work Completion of course researched the economic viability and fincaneira of 

Coexistence Day Centre, located in the city of Curitiba, State of Parana. The need for 

this study due to lack of this service in the city and the significant increase year on 

year demand. Although there are several services to provide services to the elderly, 

many are not regulated or are organs nonprofit depend on government contributions 

and donations. The Center for Coexistence Day aims to improve the quality of life of 

seniors, today called best age. The economic and financial feasibility studies showed 

indicators attractive because it generates income flows, payback of a year. positive 

NPV and IRR that proves the return of the initial investment. 

 

Key-word : economic feasibility and financial Coexistence Day Centre, business 

opportunity, NPV, IRR and Payback. 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

1.1  O empreendimento 

 A expectativa de vida ao nascer, segundo dado divulgado pelo IBGE subiu 

para 75,2 anos em 2014. Este dado somado à necessidade cada vez maior de todos 

os entes familiares estarem no mercado de trabalho, agregam valor à necessidade 

de analisarmos nosso futuro.  

Num período de tempo não distante é necessário avaliarmos quem cuidará de 

nós, considerando que seremos subtraídos do mercado de trabalho e que não 

teremos o mesmo vigor que apresentamos dos 30 aos 50, quem sabe 60 anos. 

 Nesse cenário, vislumbra-se a palavra empreendedorismo na melhor idade, 

caracterizando uma vida plena de atenção, cuidado e vitalidade. 

 Este Negócio pretende explorar desde os idosos do xadrez e crochê, até aos 

ativos em viagens e esportes. Há interesse em desmistificar o Asilo, do sinônimo 

albergue ou orfanato, para espaço recreativo e bem estar, voltado exclusivamente 

aos idosos com idade superior a 65 anos apenas no período diurno, mantendo os 

laços familiares no período noturno.  

Avaliamos inicialmente a empresa apenas em âmbito de grandes metrópoles, 

haja vista a atividade econômica dos grandes centros que demandam mais trabalho 

e pouco tempo. E escolhemos a Cidade de Curitiba com sede no bairro Jardim 

Botânico.  

A empresa ofertará aulas de música, espaço gourmet, espaço de beleza, 

aulas recreativas de educação física, espaço de descanso. Além disso terá em seu 

quadro funcional profissionais da área de saúde, como: psicólogos, médicos, 

fisioterapeutas e enfermeiros. 
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1.2 Oportunidade de Negócio  

Observando-se o aumento da expectativa de vida das pessoas, como também 

a crescente necessidade de todos os membros familiares estarem no mercado de 

trabalho, principalmente em grandes metrópoles, abre-se uma oportunidade de 

negócio.  

Da mesma maneira que quando crianças precisamos ir à escola para 

aprender, também merecemos cuidados especiais após os 65 anos. O Centro de 

Convivência Dia idealiza suprir as necessidades físicas e psicológicas de nossos 

idosos não perdendo o contato familiar. 

 

1.3 Potencial de mercado 

  O mercado de prestação de serviços aos idosos, em especial em nosso país, 

merece mais atenção, no tocante às várias possibilidades de serviços e a exploração 

de novas tendências para esse público.  

 O desafio de descobrir o que fazer com a terceira idade no novo século 

inquieta empresas, que não sabem como explorar o potencial de consumo de um 

segmento influente e cada vez mais numeroso. 

Há uma lacuna entre asilos que dependem de doações e os de custos mais 

elevados, e é neste nicho que exploraremos.  

Com idosos que podem ter uma vida familiar sem a necessidade de médicos 

exclusivamente aos seus cuidados e ao mesmo que conseguem usufruir das 

atividades que serão ofertadas em nosso espaço. 

 Infelizmente pouco se fala neste assunto, mas um título curioso de uma 

matéria de maio de 2011 mostra como há espaço para inovação neste campo, diz 

assim: "Com mais de 20 milhões de idosos, Brasil tem apenas 218 asilos públicos".1 

                                                 
1 (http://noticias.r7.com/brasil/noticias/com-mais-de-20-milhoes-de-idosos-brasil-tem-apenas-218-

asilos-publicos-20110524.html). 
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1.4 Mercado Alvo 

 Atender idosos a partir dos 65 anos, que não dependam exclusivamente de 

cuidados médicos e que possam retornar para seus lares no período noturno e 

manter o convívio familiar. 
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2. A EMPRESA 

 

2.1 Definição do Negócio 

 A Centro de Convivência Dia terá sede na cidade de Curitiba no Estado do 

Paraná, no bairro de classe média Jardim Botânico. A sociedade será composta por 

um único sócio proprietário e contará com um médico geriatra, uma psicóloga, uma 

fisioterapeuta, um profissional de educação física, dois enfermeiros, uma secretária, 

dois técnicos em enfermagem, cindo cuidadores, duas cozinheiras, uma funcionária 

de limpeza e dois seguranças. 

 Os profissionais médico geriatra, psicóloga, fisioterapeuta terão um consultório 

disponível e os mesmos cobrarão suas consultas diretamente com os responsáveis 

pelo paciente ou convênio médico. Não estarão fisicamente todos os dias, portanto 

funcionará como um consultório médico com a facilidade de ser no Centro 

Convivência Dia. Os demais profissionais poderão ser contratados pelo Centro de 

Convivência Dia ou por contrato com empresas terceirizadas. Nosso horário de 

funcionamento será das 6h às 18h. 

 

2.2 Dados da Empresa 

Razão Social: Débora Valera Centro de Convivência Ltda 

Nome Fantasia: Centro de Convivência Dia 

Endereço: Rua Constante Coelho, 100 – Jardim Botânico – Curitiba/PR 

 

2.3 Missão 

Proporcionar aos idosos com mais de 65 anos qualidade de vida promovendo 

sua saúde e vitalidade e contribuindo para um ambiente familiar harmônico. 
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2.4 Visão  

Prestar um serviço cada vez mais qualificado, tendo em vista a satisfação das 

necessidades dos idosos e famílias, respeitando o cumprimento da legislação em 

vigor. 

  

2.5 Valores 

Ética – Respeitar a condição e características de todos os que apoiamos, 

nossos clientes e nosso quadro funcional. 

Confiança – Criar um ambiente de confiança mútuo entre todos, inspirando-

nos na generosidade. 

Comprometimento – Promover um ambiente com colaboradores felizes, que 

entendam a importância do negócio e estejam comprometidos com a missão e visão 

do negócio. 

 

2.6 Área de atuação 

Região Central de Curitiba. 

 

2.7 Localização 

 A empresa se localizará na Rua Constante Coelho, número 100, mo bairro 

Jardim Botânico, região com residências ainda antigas em verticalização e 

expansão. A escolha deve-se a uma região muito próxima do Centro da cidade, com 

acessos rápidos, pela tranquilidade do bairro e com um dos parques mais bonitos da 

cidade como cartão de visita. 

 

2.8 Capital Social 

 O capital social subscrito e integralizado será dividido em cotas, no valor total 

de R$ 300.000,00 conforme estrutura: 



15 

 

Tabela 01: Constituição do Capital Social 

 

DADOS GERAIS 

 

COTAS 

 

CAPITAL 

 

PERCENTUAL 

Débora L G Valera 300.000 R$1,00 100% 

 

TOTAL 

 

300.00 

 

R$300.000 

 

100% 

 Fonte: Autor 

 

2.9 Vantagem Competitiva 

 A vantagem do Centro de Convivência Dia, caracteriza-se pela pouca 

concorrência. Para implantação deste negócio foram avaliados os asilos e empresas 

similares, que pouco se observam em Curitiba, somado a grande falta de estrutura 

para os idosos no Brasil, cuja lacuna já foi identificada. As empresas existentes hoje 

preconizam o atendimento 24 horas dos idosos, não mantendo o laço afetivo e 

familiar, o que também considera-se um pilar vantajoso em nossa empresa, quando 

desmitificamos o "abandono" com as pessoas de idade. 

 Em outras palavras, cria-se através deste negócio um novo ramo de prestação 

de serviços para idosos muito pouco explorado na cidade de Curitiba. Com a 

crescente melhoria nos tratamentos de saúde, aliado ao incentivo para a prática de 

exercícios físicos e uma vida alimentar saudável, muitos idosos tem chego a idade 

dos 65 anos em plenas condições físicas e intelectuais. 

 Como a maioria deles encontram-se aposentados, não existem atividades 

adequadas para aproveitar seu tempo livre com a maior qualidade possível. É neste 

ponto que nos apresentamos, propiciando condições para a mantença de uma vida 

ativa, sem a necessidade de manterem-se afastados de seus lares. 
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3. MERCADO 

 

3.1 Visão geral do mercado para idosos no Brasil 

 O mercado de prestação de serviços para a população da terceira idade vem 

crescendo vertiginosamente no Brasil. A criação de pequenas empresas em diversos 

segmentos vem surgindo com a mesma velocidade que este público multiplica-se no 

país. 

 Atualmente existem vários prestadores de serviços para idosos, no entanto, 

não existem muitas empresas cujo objeto tem a mesma estrutura daquele 

apresentado pelo Centro de Convivência Dia. 

 

3.2 Empresas com segmento específico 

 As empresas de segmento específico são aquelas que se propõe a prestar um 

único tipo de serviço à população da terceira idade, e são as que tem crescido de 

maneira mais acelerada no país. 

 Um primeiro exemplo são as academias para a terceira idade. Com 

equipamentos e profissionais preparados para cuidar do condicionamento físico do 

idoso. São voltadas unicamente para a prática da atividade física e cuidado do 

corpo. 

 Outro exemplo são os ateliês para o ensino de crochê, tricô, bordado e 

costura, prática muito usual para idosas e que tem conquistado várias alunas 

diariamente. 

 Outro ramo que cresce com este público é o do turismo, com os diversos 

pacotes de entretenimento e viagens voltados para o público da terceira idade. 

Como este público já possui estabilidade financeira, bem como tempo livre para 

realizar viagens mais longas, tem atraído grande atenção das empresas de turismo e 

entretenimento, como agências de turismo, spa´s e resorts. 
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 Isto sem contar os profissionais da área da saúde, como enfermeiros, médicos 

e fisioterapeutas que tem se especializado cada vez mais no tratamento e cuidado 

de idosos. 

  

3.3 Empresas com segmento diversificado  

 As empresas de segmento diversificado são aquelas que apresentam como 

proposta a prestação de diversos tipos de serviço para o público da terceira idade. 

Geralmente em seu rol constam atividades físicas, cuidados médicos e atividades 

culturais e de lazer. Neste nicho estão inseridos os asilos ou centro de convivência 

para idosos.  

 É dentro deste ramo que insere-se Centro de Convivência Dia, contudo, com 

uma proposta e um público-alvo diversificado. 

 Analisamos que dentre os asilos e casas de apoio para idosos na cidade de 

Curitiba, existem aqueles que patrocinados pelo poder público, com o objetivo de 

atender idosos sem condições financeiras, carentes e abandonados, ou sem apoio 

de familiares. 

 Existem também asilos particulares, voltados para o público idoso de alta 

renda, ou então para idosos com alto grau de dependência. Citamos como exemplo 

o Lar Nova Vida e o Villa Dei Fiori. 

 No entanto, todos estes lares tem como característica em comum o pouso dos 

clientes no referido local. Muitas vezes o que acaba acontecendo é que os idosos 

vão perdendo o contato com seus familiares. 

 Conforme já ressaltado anteriormente, o foco do Centro de Convivência Dia 

está na oferta de serviços que possibilitem ao idoso manter-se ativo, mesmo após 

sua aposentadoria, sem que seja necessário perder contato com seus familiares, ou 

mesmo deixar de morar em sua residência. 
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3.4 Concorrentes 

 Em busca de concorrentes para o negócio, há concorrentes indiretos na 

cidade de Curitiba, que oferecem serviços similares e substitutos, porém não para o 

mesmo tipo específico de cliente, sendo estes descritos abaixo: 

3.4.1 Asilo São Vicente de Paulo 

 O serviço existe desde 2009 e atende quem tem mais de 60 anos, de ambos 

os sexos, com a mesma proposta dos idosos ainda viverem com suas famílias. O 

espaço oferece diversas atividades ocupacionais, culturais, físicas e de lazer, todas 

elas acompanhadas por uma equipe técnica capacitada. Os participantes ficam no 

local durante o dia, permanecendo no convívio com seus familiares à noite e nos 

finais de semana. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, 

e custa R$ 55 por dia ou R$ 657, a mensalidade. O valor inclui a alimentação no 

período de permanência no local. Este preço é praticado pelo rateio feito com os 

demais clientes e pela filantropia. Há restrições para idosos acometidos de doenças 

degenerativas em estágio terminal e aqueles em quadro de pós-operatório. 

3.4.2 Lar Flor de Lis  

 O espaço também oferece do serviço Centro Dia, mas tem restrições para 

receber idosos cadeirantes ou que precisam de atendimento individual. O custo é a 

partir de R$ 100 por dia, incluindo a alimentação. Os idosos participam de oficinas 

de música e artes. O local disponibiliza ainda atendimento de fisioterapeutas, 

acupuntura e psicologia. 

3.4.3 Nurse Aid 

 O espaço oferece atividades para quem tem mais de 60 anos. A diária, que 

custa entre R$ 130 e R$ 170, das 7 às 19 horas. O espaço também oferece 

atividades ligadas a artes, música e canto. 
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4. PLANO DE MARKETING 

 

4.1 Produto  

 O Centro de Convivência Dia, presta serviços que envolvem sentimentos, 

portanto é muito importante ouvir os nossos clientes, muito mais que angariar novos, 

salvo se o foco for expansão, intenção esta que não ocorre nos próximos cinco 

anos. Porém ainda assim serão contempladas ações de divulgações, com enfoque 

maior em mídias digitais que facilitam a manutenção e podem ser feitos pelo 

proprietário da empresa. 

 

4.2 Praça 

 Para verificação da necessidade do plano de marketing da empresa, 

realizamos pesquisa bibliográfica, pois conforme descrito acima, o campo para 

serviços destinados aos idosos no Brasil são precários e não significativos para 

quantitativo. 

 Raquel de Sousa Meireles aprofundou a pesquisa em sua dissertação de 

mestrado em Gestão de Unidade de Saúde, com título de: Plano de marketing em 

lares idosos: a perspectiva dos diretores técnicos. Cinco Lares foram entrevistados e 

constatou-se: um deles não consideram importante pela falta de concorrência, e os 

demais consideram importante porém destinam em média apenas 2% de seu 

orçamento com o assunto em questão. 

 

4.3 Praça 

 O preço da mensalidade será de R$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) que 

garantiriam qualidade do serviço prestado, boa remuneração aos nossos 

empregados, propiciando ambiente agradável.  
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4.4 Promoção 

 Conforme pesquisa mencionada acima, também observei o que realmente 

agrega valor em meu negócio. Meus clientes, os idosos com mais 65 anos e por 

consequência suas famílias que terão relacionamento continuo conosco, anseiam 

por confiança para que não deixem de ser nossos clientes. Ou seja, concluo que não 

preciso cada dia mais de clientes, mas sim manter os já existentes. 

 Para satisfazer nossos clientes, contaremos com página no facebook e 

instagram. Nestas mídias teremos espaço para fotos, vídeos e divulgações de 

depoimentos de nossos idosos. 

 Além disso teremos ações que contribuem com o marketing do 

relacionamento, como: envio de cartões, presentes em datas especiais para 

familiares e eventos especiais de confraternizações, para isto têm disponível em 

nosso Planejamento Financeiro o valor anual de R$4.000,00 (Quatro mil reais) para 

estes gastos.  
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4.5 Análise Swot 

Tabela 02: Matriz Swot 

Pontos Fortes 

- Solidariedade 

- Acolhimento 

- Atividades recreativas 

- Consultórios internos 

- Contribuição para vivência familiar 

Pontos Fracos 

- Acompanhamento diário dos 

funcionários 

- Lidar com vidas / emoções 

- Programas constantes de Gestão de 

Pessoas 

 

Ameaças 

- Crise econômica 

- Crescimento de outras empresas do 

mesmo ramo 

- Mudanças na Legislação 

Oportunidades 

- Mercado propício ao crescimento 

- Aumento da expectativa de vida dos 

brasileiros 

- Aumento da capacidade econômica 

das metrópoles 

Fonte: Autor 
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5. ORGANIZAÇÃO 

  

 A estrutura organizacional do Centro de Convivência Dia, terá a sócia-

proprietária também como administradora. Os serviços de Gestão dos contratos e 

medição/ avaliação de eficácia, será também de responsabilidade da administração.  

 

5.1 Gestão de contratos  

A empresa contemplará contratos terceirizados como: contabilidade, RH, 

segurança e todos os serviços que envolvam profissionais com exigência de nível 

superior. 

 

5.2 Empregados contratados 

 Os empregados contratos diretamente pelo CNPJ da empresa são os 

diretamente relacionados à prestação de serviço, são eles: cuidadores, secretária, 

auxiliares de limpeza e cozinheiros. 

 

5.3 Organograma 

 Figura 01: Organograma 
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6. PLANO FINANCEIRO 

 

6.1 Investimento Inicial 

 Para implementação do Projeto não consideramos financiamento, o 

empreendimento será garantido por recursos próprios dos sócios, e conforme tabela 

abaixo será necessário R$236.720,00 como investimento inicial do projeto. 

 

6.2 Preço do Serviço e Receita 

 O Centro de Convivência Dia oferecerá serviços particulares, com capacidade 

de 50 idosos e como projeções financeiras, consideramos que funcionará com 

capacidade de 80%, estima-se o faturamento mensal de R$ 100.000,00 (Cem mil 

reais) conforme tabela: 

Tabela 03: Previsão Receita 

Nº DE IDOSOS 

VALOR POR 

IDOSO FATURAMENTO MENSAL 

40 

                     

2.500,00                               100.000,00  

Fonte: Autor 
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6.3 Estrutura dos Custos e Despesas 

 O empreendimento prevê Custos e Despesas para doze meses conforme 

abaixo: 

Tabela 04: Custos e Despesas 

COMPOSIÇÃO 

CUSTOS  VALOR  

COMPOSIÇÃO 

DESPESAS VALOR 

MAO DE OBRA 

DIRETA 

   

299.520,00  SEGURO        1.500,00  

DEPRECIAÇÃO 

     

24.900,00  ALUGUEL        3.000,00  

ENERGIA ELÉTRICA 

     

10.000,00  

SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS    200.000,00  

ÁGUA 

       

5.000,00  

MATERIAL 

EXPEDIENTE        5.000,00  

  

   

339.420,00  MARKETING        4.000,00  

     213.500,00  

Fonte: Autor 

 

6.4 Demonstrações Financeiras  

 As projeções financeiras foram planejadas para os próximos cinco anos 

(2017-2021), considerando o nível de preços e serviços prestados sendo os mesmos 

corrigidos anualmente pelo IGP-M com inflação de 6% (seis por cento) ao ano. A 

alíquota de imposto utilizada para cálculo foi de 10,76% (Dez vírgula setenta e seis 

por cento) conforme tabela Alíquotas e Partilha do Simples Nacional.  
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Tabela 05: DRE 

DRE 2017 2018 2019 2020 2021 

RECEITA 

   

1.200.000,00  

   

1.272.000,00  

   

1.348.320,00  

   

1.429.219,20  

   

1.514.972,35  

TRIBUTO 

       

129.120,00  

       

136.867,20  

       

145.079,23  

       

153.783,99  

       

163.011,03  

RECEITA LIQ 

   

1.070.880,00  

   

1.135.132,80  

   

1.203.240,77  

   

1.275.435,21  

   

1.351.961,33  

(-) CUSTO 

-     

339.420,00  

-     

359.785,20  

-     

381.372,31  

-     

404.254,65  

-     

428.509,93  

LUCRO 

OPERACIONAL 

       

731.460,00  

       

775.347,60  

       

821.868,46  

       

871.180,56  

       

923.451,40  

DESPESA 

-     

213.500,00  

-     

226.310,00  

-     

239.888,60  

-     

254.281,92  

-     

269.538,83  

LUCRO LIQUIDO 

       

517.960,00  

       

549.037,60  

       

581.979,86  

       

616.898,65  

       

653.912,57  

Fonte: Autor 

 

 O método de utilizado para Fluxo de Caixa foi o internade caixa, quando o 

cálculo soma-se a depreciação da imobilização fixa. A depreciação é de 10% (dez 

por cento) do imobilizado. 

Tabela 06: Fluxo de Caixa 

ANO 

LUCRO 

LÍQUIDO DEPRECIAÇÃO  TOTAL (GICx) 

2017 

           

926.958,00  24900 

           

951.858,00  

2018 

           

982.575,48  24900 

       

1.007.475,48  

2019 

       

1.041.530,01  24900 

       

1.066.430,01  

2020 

       

1.104.021,81  24900 

       

1.128.921,81  

2021 

       

1.170.263,12  24900 

       

1.195.163,12  

Fonte: Autor 
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6.5 VPL, TIR e Payback  

 Com base nos valores demonstrados, temos um VPL positivo no valor de 

R$3.775.624 (Três milhões, setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e 

quatro reais), considerando juros de 10% (dez por cento), considera-se este projeto 

viável. A TIR calculada é 407%, provando o retorno do investimento.  

 Pelo fluxo apresentado o investimento inicial de R$236.720,00 retornará já no 

primeiro ano de atividades da empresa. 
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7. CONCLUSÃO 

 O número de brasileiros acima de 65 anos até 2060 deve quadriplicar, 

segundo a BBC Brasil (2013), confirmando o envelhecimento acelerado da 

população. Em 2013 calcula-se que 54% de adultos em idade ativa de trabalho, 

sustenta os demais crianças, jovens e idosos. Já em 2060 estima-se que este 

percentual será de 35%. Lembrando ainda, que tão expressivo o aumento da 

expectativa de vida é a diminuição crescente da natalidade do mundo. 

 Com base nestes estudos percebemos que não somente o Centro de 

Convivência Dia apresenta viabilidade econômica positiva, mas todo e qualquer 

produto e serviço voltado a este público em constante crescimento. 

 Porém, além da viabilidade econômica o empreendedor que resolver investir 

em uma empresa se se4rviço de atendimento para o idoso, deve acima de tudo 

gostar de se relacionar com pessoas mais velhas, ter habilidade em entender e 

atender os mesmos. 

 Diante dos dados acima relacionados, com números e argumentos, confirmou-

se a viabilidade economiza do empreendimento. 
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