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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

Diante de um cenário de crescimento das redes sociais como Facebook e 

Twitter, é possível imaginar que a partir da consolidação global de uma rede social, 

ela possa passar por segmentações. Uma proposta de segmentação de uma rede 

social seria criar algo relacionado à saúde, onde pessoas que tenham qualquer 

dificuldade ou problema possam compartilhar informações, conhecimentos e 

tratamentos que viessem agregar valor a outras pessoas. Atualmente é muito difícil 

ter acesso aos melhores médicos e aos melhores hospitais, um gap que poderia ser 

minimizado através da criação de uma rede social em que todas essas partes 

poderiam estar envolvidas, médicos observando seus pacientes e pacientes 

observando outros médicos, pacientes observando a reação de outros e 

acompanhando os avanços da medicina através de um site completamente 

interativo. Hoje esse modelo de negócio já existe nos Estados Unidos e Europa 

através dos sites www.patientslikeme.com e www.inspire.com. 

A rede social proposta neste trabalho possibilitará que cada usuário tenha o 

seu próprio perfil já ligado diretamente a sua condição de saúde, oferecendo a 

opção de se conectar com pessoas na mesma condição. Existirá também um 

ambiente para fóruns de discussão, onde as pessoas poderão discutir sobre 

diversos assuntos como doenças, sintomas, cirurgias, medicamentos, tratamentos 

diversos e afins.  

 O objetivo do produto é oferecer um ambiente online onde pessoas que 

estejam passando pela mesma situação possam trocar experiências e buscar 

informações com outros pacientes que estão passando ou já passaram pelo mesmo 

procedimento cirúrgico, tomando o mesmo medicamento, apresentando os mesmos 

sintomas, passando pelo mesmo tratamento e assim por diante. Além da troca de 

experiências, o site deverá oferecer informações para os usuários sobre doenças, 

tratamentos médicos e cirúrgicos e como eles funcionam no Brasil (preço, tempo, 

etc.) e assim por diante. Outro fator importante são as parcerias propostas, 

principalmente com o governo através do Ministério da Saúde, com o objetivo 

dedivulgar campanhas e eventos dogoverno. Parcerias com entidades privadas 

também serão buscadas com o intuito de divulgação da marca e da venda de 

espaço para anunciantes, podendo ser laboratórios médicos, hospitais, clínicas 
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especializadas, institutos de pesquisa, planos de saúde, entre 

outros.Resumidamente, será uma rede de relacionamentos atrelada ao potencial de 

se tornar igualmente um grande portal de valiosas informações para todos os 

brasileiros. 

No quinto ano o projeto alcançará 8 milhões de reais de receita, como 

paybackentre 24 e 36 meses, atingindo uma VPL de 1,35milhões de reais comuma 

taxa mínima de atratividade de 20% e a TIR de 41% no quinto ano. Isto significa que 

o projeto é viável financeiramente e com alta taxa de rentabilidade. 

 

 

Palavras-chave: 
Internet; rede social; saúde. 
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1 CONCEITO DO NEGÓCIO 

1.1 A oportunidade de Mercado 
A utilização das mídias digitais – site, blog, e-mail, mobile, realidades mistas, 

redes sociais, buscadores, advergames/advertainment e tecnologias emergentes – 

tem apresentado no Brasil um crescimento bastante expressivo nos últimos anos. 

Uma das razões para este crescimento é o aumento do número de internautas no 

país. Em relação a 2011, o número de pessoas com acesso à internet cresceu 7%, 

atingindo a marca de 83,4 milhões no segundo trimestre de 2012 (PROPMARK, 

2012). 

Outras pesquisas também demonstram a importância deste mercado. O 

número de empresas anunciantes em 2012 cresceu 20% em relação a 2011, 

chegando a 2.361 e a publicidade online apresenta uma alta em 2012 de 32% em 

relação a 2011, chegando a 7.193 campanhas e 21.846 banners (PROPMARK, 

2012). 

 Além disso, a perspectiva para os próximos anos é positiva, estimulada 

principalmente pelo aumento do poder aquisitivo da população, redução expressiva 

nos preços dos equipamentos eletrônicos e investimentos na infraestrutura de 

telecomunicações. 

Impulsionado pelos fatores citados acima, o sucesso das redes sociais – 

como Facebook e Twitter – inspiram a criação de outros tipos de redes mais 

específicas. Já comuns na Europa e Estados Unidos, as redes sociais ligadas à 

saúde começam a conquistar novos usuários ao redor do mundo. A ideia principal é 

unir usuários de todo o mundo para discussão sobre efeitos colaterais de remédios, 

alternativas de tratamentos, sintomas e avaliações médicas (ODA, 2011). Porém, o 

grande problema dessas redes internacionais é que o acesso se torna restrito a 

pessoas que falam outro idioma,podendo gerar certa confusão em relação ao nome 

de remédios e tratamentos.  

É a partir desta análise que surge a ideia do site de relacionamento que tem 

por objetivo unir as pessoas com o mesmo tipo de doença, para que possam trocar 

experiências ou simplesmente reconfortar umas às outras, nos casos mais graves. 

Além disso, um dos objetivos é abrir a rede para que médicos, clínicas e laboratórios 

possam divulgar seus trabalhos – sempre com o intuito de melhorar a qualidade de 

vida das pessoas que sofrem de qualquer tipo de doença. Outra possibilidade é 
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verificar através do seu perfil a evolução da doença desde os primeiros sintomas e 

como esta pessoa se sente em termos sociais, psicológicos e físicos. 

Uma pesquisa feita em 2011 pela London School of Economics envolvendo 

12 mil pessoas de vários países, entre eles o Brasil, mostrou que quatro em cada 

dez entrevistados procuram experiências de pacientes com problemas similares aos 

seus, o que reforça a possibilidade de sucesso deste tipo de rede social (ODA, 

2011). 

1.2 O Negócio 
O negócio consiste em uma rede social voltada para pessoas que estão com 

algum tipo de doença, que estão passando por um tratamento e querem se 

relacionar e compartilhar histórias e experiências com outras que estejam passando 

pela mesma situação, ou até pessoas que querem apenas se informar sobre certo 

tipo de doença ou tratamento. A rede social deverá ter o seu modelo semelhante ao 

Orkut, onde serão disponibilizados uma série de fóruns (comunidades) específicos, 

permitindo assim trocas de informações entre os usuários. Além da opção de 

participar de fóruns, cada usuário terá o seu próprio perfil, possibilitanto o 

relacionamento com troca de mensagens e experiências. Ao realizar o cadastro, o 

usuário preenche uma série de itens que gera o seu estado de saúde atual. 

Periodicamente, o usuário é notificado para atualizar seu estado de saúde a fim de 

gerar um histórico, que possibilita ao usuárioanalisar a evolução da sua própria 

situação. O grande diferencial em relação aos concorrentes, todos internacionais, é 

a apresentação do site totalmente na língua portuguesa e o conteúdo voltado a 

realidade brasileira. 

A grande chave para o sucesso do empreendimento é a parceria com o 

governo federal e governos estaduais para divulgação de campanhas e informações 

relevantes para a saúde pública, bem como a parceria com clínicas e laboratórios 

para divulgação de seus serviços e produtos, respectivamente. 

1.3 Parcerias 
O projeto Viva Mais é baseado na transparência proporcionando uma melhor 

qualidade de vida para seus usuários. Sendo assim, as parcerias se tornam um 

ponto essencial e vital que tornam possível reunir um grupo de pessoas com o 
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mesmo interesse. Através das parcerias, o negócio teráa credibilidade, seriedade e 

apoio financeiro necessários para alcançar o crescimento e sucesso que buscamos. 

 

Para isso, foram pesquisados os parceiros que são referências nacionais em 

tratamento e cuidado de doenças com maiores índices de mortalidade no 

Brasil.Instituições com alto nível de excelência e certificadas como o Hospital Albert 

Einstein e Hospital Sírio Libanês,ambos acreditados pelo Joint Commission 

International (JCI), o mais importante e respeitado órgão certificador de qualidade 

das organizações de saúde no mundo. 

 

Para selecionarmos os parceiros foram pesquisadas doenças que hoje são 

comuns no dia a dia do brasileiro, muitas delas estão relacionadas ao mundo 

moderno comodoenças ligadas ao aparelho circulatório em decorrência da vida 

agitada, estresse, sedentarismo, depressão e outras que compõempara o alto índice 

de mortalidade no Brasil,  

 

A primeira selecionada foramas doenças relacionadas à obesidade e ao 

sobrepeso que,em função das facilidades da tecnologia e do mundo moderno, 

cresce a cada dia.O site se tornará mais um canal de divulgação da campanha 

Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não 

Transmissíveis (DCNT), lançado em 2011, que possui o objetivo de desacelerar o 

crescimento de adultos brasileiros com excesso de peso ou com obesidade 

realizado pelo do Ministério da Saúde. 

 

Outro problema que vem se agravando muito nos últimos anos, o Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) que hoje é uma doença da vida contemporânea, sendo que 

uma das suas causas é devida a vida movimentada nos grandes centros e ao 

sedentarismo, estresse, má alimentação desregrada e ao exagero de consumo  de 

cigarro e bebidas alcoólicas. Para isso, foi escolhido oHospital Israelita Albert 

Einsteinpeloseu centro de atendimento ao paciente com AVC que foi acreditado em 

2010 pela própria JCI dentro do programa Certificação do Programa de Cuidados 

Clínicos. 
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Uma das doenças que mais assombram pacientes no mundo inteiro, o 

câncer, sendo mais comum o câncer de pulmão, câncer de mama, entre outros. Os 

fatores genéticoscontribuem mais por causa dos exageros dos dias atuais, 

contribuindo para  um maior aparecimento da doença.A Santa Casa de Maceió,que 

recentementepassou a integrar o seleto grupo de 94 hospitais brasileiros 

classificados na categoria A entre os Centros de Alta Complexidade em Oncologia 

(Cacons) do País, foi escolhida para se integrar ao projeto.O hospital Sírio-Libanês 

em SP no Centro de Oncologia, INCA no Rio de Janeiro e também o Hospital 

Israelita Albert Einstein devida a sua excelência no tratamento da doença e sua 

recente parceria com aUniversidade do Texas MD Anderson Cancer Center, 

considerado um dos melhores hospitais dedicados ao tratamento de câncer do 

mundo. 

 

A Depressão, que está ligada diretamenteao estilo de vida moderno, é uma 

doença que não distingue a pessoa por faixa etária, raça, ou renda. Suas causas 

são inúmeras, além do estresse, sempre presente nos dias de hoje. Para ajudar o 

projeto com informações e estudos atualizados sobre o tema, a ABP (Associação 

Brasileira de Psiquiatria)  será consultada pelo site periodicamente, auxiliando na 

seriedade do trabalho. 

 

Para o tratamento de Aids/HIV, será recorrido a FIOCRUZ e ao Instituto de 

Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec), quevem realizando estudos para o 

combate do HIV com acompanhamento dos novos cocktails, interligado a evolução 

dos novos tratamentos no Brasil. Na sequência serão tratados os itens que farão 

parte do Termo de Uso. 

 

1.4 Termo de Uso 
 

Para se tornar um membro e ter acesso a rede social Viva Mais você: 

(a) foi diagnosticado de uma doença de uma comunidade particular,  

(b) é pai ou tutor legal agindo para um paciente que está com menos de 18 anos 

de idade ou incapacitado,  

(c) é acompanhante de um paciente elegível para participar da comunidade,  
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(d) é profissional de saúde (por exemplo: médico, enfermeiro pesquisador, 

saúde, etc). 

Proibido para menores de 18 anos se inscreverem como membros. 

 

O Viva Mais não fornece o conselho médico, ele apenas existe para que as 

pessoas (pacientes, parentes, médicos) possam interagir sobre suas experiências. 

 

Todo o material no site, como texto, tratamentos, resultados, perfis de 

membros, gráficos, fotografias, imagens, conselhos, mensagens, mensagens do 

fórum, e qualquer outro material prestados no site são apenas para fins informativos 

e não são um substituto para aconselhamento médico profissional ou tratamento.  

 

É proibido postar ou enviar qualquer informação ou outro conteúdo no site 

que (a) seja falsa, inexata ou enganosa; (b) obscena ou indecente; (c) viola os 

direitos de autor, patentes, marcas, segredo comercial ou outros direitos de 

propriedade ou direitos de publicidade ou privacidade de qualquer parte, ou (d) seja 

difamatório, calunioso, ameaçador, abusivo, ou contenha pornografia. Os membros 

não podem usar o site para realizar qualquer atividade que seja ilegal ou violar os 

direitos dos outros, fornecer informações instrutivas sobre atividades ilegais, ou 

promover ofensas ou agressões físicas contra qualquer grupo ou indivíduo. 

 

Os membros do Viva Mais não podem criar tópicos, apenas os membros 

moderadores possuem essa permissão. Os membros podem comentar nos tópicos 

previamente criados. Ao longo do tempo, novos tópicos podem ser criados. 

 

Não se pode postar conteúdo no site que contenha vírus ou outrotipo de 

programação que são destinadas a danificar, interferir, interceptar ou expropriar 

qualquer sistema, dados ou informações pessoais.  

 

Todo o conteúdo compartilhado dentro do site é restrito para membros e não 

é para uso externo. 

 

Privacidade 
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Nos fóruns e nos perfis os membros podem postar mensagens, imagens e 

outros conteúdos ("Material do Usuário"). Se você é um membro, você (ou o autor) 

detém os direitos autorais das mensagens, imagens e outros conteúdos postados. 

 

Os fóruns são monitorados e moderados periodicamente para evitar o mal 

uso e melhor utilização do site 

 

Direito de propriedade intelectual 

 

Caso questione a veracidade de uma informação ou caso seja proprietário 

dos direitos autorais ou um representante do mesmo e acreditar que um conteúdo 

publicado no site viola seus direitos autorais, pode enviar uma notificação com as 

provas que comprovem seus questionamento. 

 

O usuário é responsável por manter a confidencialidade de sua senha e login, 

e é totalmente responsável por todas as atividades que ocorram sob sua senha. 

 

Podem existir links para outros sites que não estão sob o controle do Viva 

Mais. A inclusão não implica o endosso do site assim como a responsabilidade 

sobre os mesmos. 

 

O Viva Mais, com ou sem justa causa, pode imediatamente encerrar a sua 

participação ou limitar o seu acesso do Site, sem aviso prévio pelos motivos: (a) 

violação ou violações do presente acordo ou outros acordos incorporados ou 

diretrizes, (b) os pedidos de aplicação da lei, (c) um pedido do membro 

(cancelamento da assinatura), (d) inesperados questões técnicas ou problemas, e 

(e) longos períodos de inatividade. O site não possui obrigação de manter, 

armazenar ou transferir para o membro informações ou dados postados no site. 

 

Os conselhos, recomendações, informações e conclusões postados por não 

membros moderados não serão aprovados ou endossados pelo Viva Mais e a sua 

utilização é por sua conta e risco. 
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Responsabilidade 

 

EM NENHUM CASO, o Viva Mais, seus parceiros, colaboradores, 

funcionários, diretores, ou afiliados serão responsabilizados por qualquer dano 

indireto, devido ao uso do site. 

 

O Viva Mais atua apenas no território nacional brasileiro e não se 

responsabiliza por território não sendo o Brasil. 

 

Política de Privacidade 

 

Viva Mais("Site") é um site de compartilhamento. Nosso objetivo é fornecer 

uma plataforma para pacientes que querem partilhar a sua informação de saúde 

para criar conhecimento coletivo sobre a doença, saúde e tratamentos.  

 

Dados compartilhados  

 

Algumas das informações que os membros fornecem sobre eles mesmos 

podem ser compartilhadas apenas com a comunidade Viva Mais. Exemplos: 

fotografia, biografia, género, idade, localização (cidade, estado e país); informação 

compartilhada através de campos de texto livre, por exemplo, o fórum. 

Os membros podem compartilhar informações que poderiam ser usadas para 

identificá-los, incluindo o nome, fotografia e endereço de e-mail. Quando um 

membro optar por compartilhar informações pessoais através de um campo de texto 

livre (por exemplo: fórum) e fotos ou imagens, a informação deve ser tratada como 

dados compartilhados. 

 

Dados restritos 

 

Algumas das informações que os membros cadastram ao se registrar no site 

ou para utiliza-lo não será compartilhada. Exemplos de dados restritos:nome, 

endereço de e-mail, senha, data de nascimentoe mensagens privadas. 
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O Viva Mais usa dados compartilhados e dados restritos internamentepara a 

pesquisa, manutenção e funcionamento do site, e para criar as melhores 

ferramentas possíveis e funcionalidades para os pacientes. 

Irá compartilhar ou divulgar os dados de um Membro quando exigido por lei 

ou cumprir com processo legal. 

Em alguns casos, estes dados compartilhados também são visíveis para 

aqueles que não estão registrados ("não-membros"). 

Viva Mais pode periodicamente solicitar aos usuáriosa realização de 

pesquisas sobre suas experiências (incluindo questões sobre produtos e serviços). A 

Participação dos membros dessas pesquisas não é obrigatória, e sua recusa não 

terá impacto sobre a experiência de um membro do site. 

 

Viva Maistambém pode relatar informações de segurança de medicamentos 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério da Saúde, 

bem como diretamente para as empresas farmacêuticas e de biotecnologia.  

 

Como a maioria das comunidades de Internet, é um fórum público, e os 

Membros reconhecem e aceitam que qualquer informação compartilhada através de 

texto livre ou imagens pode ser conectado a dados compartilhas de outros membros. 

 

Segurança 

 

O sitenão garante a identidade dos outros membros com os quais um 

membro pode interagir no decurso da utilização do site ou que podem ter acesso a 

dados compartilhados de um membro. Além disso, também garante a autenticidade 

de todos os dados que os membros possam fornecer sobre si mesmos. 

 

Embora o objetivo seja ajudar os pacientes a melhorar os resultados de 

saúde, não há benefícios cientificamente comprovados em usar este site. No 

entanto, manter o controle de bem-estar pessoal, tratamentos e sintomas tem se 

mostrado útil para melhorar a saúde de todos. 
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Os membros são livres para deixar de usar este serviço a qualquer momento. 

Se um membro optar por desativar a sua conta, o Viva Mais não exibirá os dados da 

conta a partir da data de desativação. 

1.5 Aspectos Legais 
Em relação ao aspecto politico-legal, se faz necessário observar os aspectos 

que podem interferir no desenvolvimento das atividades do negocio em questão, 

identificando o cenário no país para a atividade que será desenvolvida, para que 

seja identificado o que afetará o negócio. 

 

 Recentemente a Câmara aprovou a lei de crimes na internet.Esta aborda 

apenas 4 tópicos, sendo eles: falsificação de dados e cartões, colaboração ao 

inimigo, racismo e criação de delegacias especializadas no combate a crimes 

digitais.Nas demais infrações prevalecem os aspectos legais do Código Civil, o 

Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal.  

 

 Por se tratar de uma rede social na área da saúde, o Conselho Federal de 

Medicina possui o Código de Ética Médica. A RESOLUÇÃO CFM Nº 1.931, DE 17 

DE SETEMBRO DE 2009, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CFM Nº 1.997, DE 10-

08-2012. 

 

 É neste código de ética, que está no anexo 11.4, que serão norteadas as 

ações e atividades da Rede Social Viva Mais. Em função disso, estão descritos 

abaixo os principais artigos do código que direcionarão as atividades do negócio. 

 

Dessa maneira fica evidente a forma queserá executada as atividades da Rede 

Social Viva Mais, sempre respeitando esse código e as leis vigentes que tenham 

inferência nas atividades desenvolvidas. 

Além disso, com base na rigorosidade conhecida da ANVISA e na entrevista 

com o Sr. Raimundo de Carvalho Franco Reis Filho (Anexo 11.1), define-se que o 

foco principal do site não é o lucro, e sim a divulgação de informações relativas à 

saúde no Brasil – seja através das informações prestadas pelos próprios usuários ou 

através da divulgação de campanhas do Ministério da Saúde. Desta forma, conclui-

se que o site não sofrerá qualquer restrição legal. 
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Entretanto, em virtude da inconstância da legislação brasileira, que torna as 

empresas vulneráveis a penalidades que, em muitos casos, podem desestruturá-las 

ou até mesmo levá-las a falência (EDT ADVOCACIA, 2012), está previsto no custo 

mensal da empresa a contratação de um escritório para consultoria jurídica 

empresarial.  

 

1.6 Composição Societária 
A empresa será dividida igualmente entre os cinco proprietários, sendo que 

todos farão um aporte no mesmo valor a fim de iniciar as atividades do site. 

1.7 Missão 
Contribuir para melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas, atuando 

com responsabilidade junto à sociedade brasileira. 

1.8 Visão 
Ser referência e o maior portal do Brasil de troca de informações relacionadas 

à saúde. 

1.9 Valores 
Atuar com ética, qualidade, empreendedorismo, transparência e 

responsabilidade social. 

 

2 MERCADO 
O mercado das redes sociais oferece hoje grandes oportunidades para novos 

negócios, uma vez que o número de usuários cresce em ritmo acelerado, conforme 

abordado no item 2.1. 

Alguns dados chamam a atenção para este nicho de mercado: 

• 97,4% dos usuários no Brasil estão nas redes sociais 

(PERALTA, 2011); 

• O Brasil é o 4o país do mundo com mais acesso às redes 

sociais (LLISTÓ, 2012); 

• 1 em cada 5 minutos online são gastos em redes sociais 

no Brasil (PERALTA, 2011); 
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• 3 em cada 4 minutos em redes sociais são gastos no 

Facebook (PERALTA, 2011); 

• O número de usuários do Facebook no Brasil aumentou 

300% em 2011 (LLISTÓ, 2012); 

• 206 amigos é a média de contatos (LLISTÓ, 2012); 

• 79% das compras na América Latina são influenciadas 

por recomendações em redes sociais (LLISTÓ, 2012). 

 

Figura1 Países com maior número de usuários do Facebook no mundo. 

	  
Fonte: (PERALTA, 2011) 

 

Atualmente, o site Patientslikeme – pioneiro em redes sociais de saúde nos 

EUA – conta com mais de 115 mil pacientes (usuários) (PATIENTSLIKEME, 2012) 

ou 0,1% do número de usuários do Facebook. Traçando um comparativo com o 

Brasil – apesar da diferença cultural entre americanos e brasileiros – acredita-se 

possível chegar a uma proporção semelhante. Desta maneira, o potencial do site é 

chegar em pouco tempo ao número de 37 mil usuários. 

Além disso, segundo dados da pesquisa da London School of Economics, 

citada anteriormente, 4 em cada 10 pessoas (que procuram informações sobre 

problemas similares aos seus) são potenciais usuários da rede social. Desta forma, 

o potencial do mercado da saúde é 40% do universo de 83,4 milhões de internautas 

existentes no Brasil ou 33,4 milhões de pessoas. Porém, considerando pesquisa 



26	  
	  

demonstrada na  figura 2, conclui-se que aproximadamente 11% buscam informação 

na rede social de saúde, o que reduz o potencial de usuários para 3,7 milhões de 

pessoas. 

Figura 2 Tipos de sites acessados por usuários interessados em informações 
sobre saúde 

	  
fonte: (PHARMAGUY, 2010) 

 

Outra informação importante diz respeito ao volume monetário relacionado ao 

consumo de bens e serviços de saúde no Brasil. Entre 2000 e 2007, o percentual do 

PIB gasto foi em torno de 8,3% (RIPSA, 2010). Para ter uma ideia do montante 

atualizado, projeta-se para 2012 um valor de R$ 4,143 trilhões (IBGE, 2012), 

calculado de acordo com a proporção em relação ao PIB do Brasil em 2011. Logo, o 

volume monetário relacionado aos bens e serviços de saúde em 2012 deve ser algo 

em torno de 344 milhões de reais, de onde o site pretende adquirir sua fatia. 

2.1 Crescimento do Mercado 
Segundo a empresa eMarketer, 20% da população mundial vai usar as redes 

sociais até ao final deste ano (ou 1,42 bilhão de pessoas), que continuará a 
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aumentar nos próximos anos, 23,4% em 2013 e 25,8% em 2014 (PERALTA, 2011). 

Analisando-se estes dados projeta-se um crescimento de mercado em torno de 17% 

para 2013 e 10,2% para 2014. 

 

2.2 Público-alvo 
O público-alvo são os usuários de internet que apresentam ou se relacionam 

com alguém com algum tipo de problema de saúde e que desejam procurar mais 

informações ou simplesmente trocar experiências sobre sintomas, causas, remédios 

e tratamentos. 

Analisando por classe econômica, as classes ABC formam a maior parte do 

público alvo, uma vez que ocupam 90% da participação no acesso à internet 

(PROPMARK, 2011). 

2.3 Competidores 
 

Internacionalmente, existem alguns competidores fortes, ordenados em 

função da posição no Ranking de Acessos do site Alexa (ALEXA.COM, 2012), como 

o Healthcentral.com (portal de informações relacionadas exclusivamente à saúde, 

7.738º no ranking), DailyStrength.org (rede social com 306.600 acessos por mês, 

10.572º no ranking), Inspire.com (rede social com mais de 250 mil membros, 21.589º 

no ranking) e o PatientsLikeMe.com (rede social com mais de 170 mil usuários, 

68.439º no ranking), Curetogether (rede social com número de acessos muito menor 

que os demais, abaixo da 500.000º posição no ranking). 

No Brasil, os maiores concorrentes são o portal Minha Vida (maior portal de 

saúde do país, com mais de 10 milhões de acesso por mês (NB PRESS 

COMUNICAÇÃO, 2011), 7.807º no ranking Alexa) e o medicando.com.br (rede 

social, com ranking insignificante em relação aos outros). 

3 EQUIPE DE GESTÃO 
 

A equipe de gestão da empresa Viva Mais conta com uma estrutura robusta 

de desenvolvedores a fim de garantir a manutenção e o bom funcionamento do site, 

complementado por equipes de marketing e vendas, financeiro e administrativo, 
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além de uma diretoria designada especificamente para tratar de assuntos ligados a 

saúde – complementando a equipe de conteúdo auxiliando na estratégia do negócio 

como um todo. 

 Ao todo serão 5 Diretores (sendo 1 Diretor Geral), 1 Coordenador, 9 analistas, 

1 Médico – Clínico Geral, 1 Especialista na área de saúde e 1 Psicólogo. O board de 

5 diretores será formado por profissionais com vasta experiência em gestão, sendo 

eles: 

 

Osmar S. Sandrini Junior – Diretor Geral: Graduado em Administração de 

Empresas pela Universidade Federal do Paraná com MBA em Gestão Estratégica 

de Empresas pela Fundação Getulio Vargas, atuou como Diretor Executivo de 

Contas no Banco Itaúnos últimos 15 anos, tendo grande experiência na área 

financeira e comercial. 

 
Eduardo Z. Neto – Diretor Marketing e Vendas: Graduado em Administração 

de Empresas pela FAE Business School com MBA em Gestão Estratégica de 

Empresas pela Fundação Getulio Vargas, possui vasta experiência nas área de 

Marketing, Comercial e Comunicação, tendo atuado em empresas como Kraft Foods 

Brasil e Grupo Boticário como Diretor de Marketing nos últimos 20 anos. 

 

Guilherme A. Da Costa – Diretor Financeiro Administrativo: Graduado em 

Economia pela Universidade Federal do Paraná e com MBA em Gestão Estratégica 

de Empresas pela Fundação Getulio Vargas, atuou como Diretor Financeiro em 

empresas como Volvo e Itaú, além de ter sido um dos pioneiros na implantação de 

tablets personalizados nas escolas públicas brasileiras.  

 

Filipe Gomes Rangel – Diretor de Desenvolvimento: Graduado em 

Engenharia de Produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

com Pós-graduação na COPPEAD-RJ em Marketing e MBA em Gestão Estratégica 

de Empresas pela Fundação Getulio Vargas, possui vasta experiência em 

desenvolvimento de sistemas e atuou em empresas como Globo.com, Som Livre e 

GVT. 

 



29	  
	  

Bruno Marin – Diretor de Saúde: Graduado em Medicina pela Universidade 

Federal do Paraná com MBA em Gestão Estratégica de Empresas pela Fundação 

Getulio Vargas, possui vasta experiência na área de saúde sendo presidente do 

Hospital Evangélico de Curitiba nos últimos 20 anos.  

 
O quadro de funcionários com suas respectivas atribuições e remunerações 

estão no anexo 11.5. 

 

Figura	  3	  Organograma	  Funcional 

	  
Fonte: Filipe Gomes Rangel 

 
 A figura 3 apresenta o Organograma da empresa Viva Mais, composta pelo 

seu diretor executivo, quatro diretores de áreas específicas e seus respectivos 

funcionários. No próximo capítulo serão apresentados os produtos e serviços 

prestados pelo Viva Mais. 

 

4 PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

O Viva Mais é uma rede social que tem por objetivo reunir pessoas com um 

interesse em comum e confortá-las através de troca de suas experiências de vida. 
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Essa experiência pode ser um problema de saúde, procedimento cirúrgico, sintomas 

de uma doença, tratamento, busca de informações, indicação de profissionais 

médicos ou até mesmo o compartilhamento de experiências e histórias de vida. 

O serviço oferece também, através de uma parceria com o Ministério da 

Saúde, uma assistência diferenciada sobre tratamentos médicos que atualmente 

estão sendo oferecidos, além de informações de campanhas como o Combate 

contra a Dengue, orientação e prevenção de doenças para se ter uma vida saudável 

e manutenção de hábitos saudáveis, informação de medicamentos que fazem parte 

da farmácia popular, e assim por diante. Ou seja, será mais um braço de divulgação 

do Portal da Saúde. 

O produto possui 5 grandes pilares: 

1) Perfil Usuários 

2) Fórum de Discussão 

3) Cadastro 

4) Moderação e Monitoração 

5) Espaço Patrocinado 

4.1 Perfil do usuário 
Todo usuário, para fazer parte da rede social deverá se cadastrar, criando um 

perfil personalizado informando obrigatoriamente sua área de interesse assim como 

a sua evolução e quais medicamentos adotados. Poderá trocar informações através 

de mensagem, assim como atualizar o status da evolução da sua situação e 

acompanhar outros usuários. As informações do usuário será compartilhada apenas 

caso autorizado. 

No perfil,haveráuma área de sintomas e tratamentos onde os usuários 

poderão ver as estatísticas sobre quais sintomas são mais comuns entre os demais 

usuários da rede e qual indício de doença, podendo assim indicar uma especialidade 

a ser procurada. Nas seção de tratamentos, será disponibilizada informações como 

os efeitos colaterais, tempo de cura, tempo de tratamento, assim como a opinião dos 

usuários que já adotaram tal medicação. 
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4.2 Fórum de Discussão 
Fóruns são espaços onde serão criados discussões sobre medicamentos, 

recuperações, dúvidas, indicações de profissionais especializados, tratamentos 

realizados e experiências pessoais.  

Essas atualizações serão monitoradaspor profissionais residentes da rede de 

hospitais parceiros do projeto, assim como mediadores com o intuito de oferecer 

assistências especializadasaos membros. 

Esses mediadores são os únicos com permissão de criação de tópicos dentro 

dos fóruns assim garantindo o objetivo, organização e qualidade da informação ali 

apresentada. 

4.3 Cadastro 
Para acessar o site, deve-se cadastrar no site onde é exigido poucas 

informações para em um segundo momento ser solicitado mais informações. Além 

da facilidade do cadastro através da integração com o Facebook , bastando ter login 

e senha da rede social. No primeiro acesso, o membro pode selecionar os fóruns 

que mais se interessa para poder participar e receber as informações. 

4.4 Moderação e Monitoração 
Através de uma equipe especializada composta por médico e psicóloga 

orientados por analistas de marketing focados em mídias sociais, terão o objetivo de 

realizar a orientação, busca de informação solicitada pelos usuários, dar toda a 

assistência necessária ao membro para que consiga nos fóruns obter as 

informações para se confortar. 

A monitoração será para eliminar informações falsas para garantir um alto 

nível de informação especializada nos diversos fóruns do site. O objetivo é manter a 

credibilidade e seriedade para que o site consiga obter relevância dentro do mundo 

da medicina. 

4.5 Espaço Patrocinado 
Será um espaço reservado para laboratórios de análises clínicas, 

fornecedores de reagentes para análises clínicas, rede de hospitais, linhas de 

pesquisa, grandes redes de farmácias e indústria farmacêuticas anunciarem seus 

serviços e suas marcas.  
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A rede social promove uma aglomeração de pessoas em prol de um objetivo 

comum de obter uma vida saudável com bons hábitos através do fornecimento de 

informação e compaixão dos usuários. 

O grande diferencial do negócio é a oferta de uma nova forma de 

relacionamento ainda não presente no Brasil onde existe um mercado oprimido e 

carente de cuidado e atenção com sua saúde. 

Uma das grandes utilidades será por parte do Ministério da Saúde, podendo 

divulgar suas campanhas e se comunicar diretamente com a população,além dos 

anunciantes, que terão um público bastante segmentado e específico ao alcance 

obtendo informaçõesem um ambiente online que de grande familiaridade que são as 

redes sociais, que estão em pleno crescimento no Brasil. 

O apelo do negócio é justamentecomo o nome do projeto descreve: “Viva 

Mais”, um apelo emocional, fornecendo todas as ferramentas e informações para 

que a vida se torne mais saudável e mais prolongada. 

A tecnologia e o hábito de consumo são conhecidos do grande público 

através da popularização das redes sociais como o Orkut e o Facebook no Brasil. O 

conceito de rede social com troca de experiências médicas nos EUA é comum e a 

proposta do projeto é transformar esse conceito de acordo com a realidade 

brasileira. 

Apesar de se tratar de uma mídia social e digital que possui um ciclo de vida 

curto, como o assunto é saúde, esse fator prolonga sua importância, pois é um 

assunto que jamais sairá do foco social.  

 

 

5 ESTRUTURA E OPERAÇÕES 

O	  projeto	  de	  estrutura	  e	  operações,	  descrito	  para	  o	  inicio	  das	  operações,	  contando	  
com	  toda	  infra-‐estrutura	  e	  equipamentos	  necessários.	  

5.1 Equipamentos para o Escritório 
Os equipamentos necessários para o início das operações no escritório 

serão: 

• 20 laptops 

• 20 baias 
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• 4 Mesas de Gerentes 

• 1 Mesa Presidencial 

• 1 Mesa de Reunião 

• 20 telefones 

• 20 cadeiras 

• 20 Armários 

• 7 celulares corporativos 

• 5 smartphones para desenvolvimento 

• 5 tablets para desenvolvimento 

• 3 TVs de Led 

• 3 Assinaturas de TV a cabo assinaturas 

• 4 quadros brancos 

• 10 licenças de software (Office, Windows, Oracle, Notepad ++, 

Wowza) 

• Materiais de escritório como cadernos, canetas, papel higiênico, 

sabonete. 

• Contratação de empresa terceira de limpeza. 

• Aluguel de um escritório com 390 metros quadrados. 

 

Aluguel mensal do equipamentos para o produto: 

• 1 licenças de Firewall 

• 2 servidores de imagens (Nginx) 

• 2 servidores de aplicação (Jboss)	  

 

5.2 Layout da planta do escritório 
No primeiro momento utilizaremos um escritório compartilhado para diminuir 

os custos de infraestrutura e aluguel. 

 



34	  
	  

 

	  
Figura 4 Layout da planta do escritório 

Fonte: Rangel Filipi 
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Figura5 Layout da Infraestrtutura Tecnológica 

Fonte: Rangel Filipi 

	  

6 PLANO DE MARKETING E VENDAS 
 

6.1 Os 4 P’s 
De acordo com Kotler, “a estrutura dos quatro P’s exige que os profissionais 

de marketing decidam sobre o produto e suas características, definam o preço, 

decidam como distribuir seu produto e escolham os métodos para promovê-lo” 

(KOTLER, 1999, p. 126). Nessa seção do trabalho, será demonstrado como se dará 

o planejamento de marketing e vendas do empreendimento, considerando os 4 Ps 

do marketing; Produto, Preço, Praça e Promoção.  

Em função da característica do empreendimento, o Produto e a Promoção 

acabam se destacando e ganham uma relevância maior que a Praça e o Preço, 

além do fato de ser um produto novo no Brasil, as forças e o valor investido no 

Produto e em Promoção será maior. 
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6.1.1 Produto 
O produto por si só já se destaca por ser pioneiro no Brasil, o que já o difere 

de qualquer outro tipo de site ou rede social que hoje é utilizada pelos brasileiros. “A 

base de qualquer negócio é o produto ou a oferta. A empresa tem por objetivo 

fabricar um produto ou fazer uma oferta diferente e melhor, de maneira que o 

mercado-alvo o favoreça e até pague um preço superior.” (KOTLER, 1999, p. 128). 

A rede social contará com uma variedade de comunidades onde serão 

realizadas uma série de fóruns de acordo com o interesse dos usuários. Nesses 

fóruns, os usuários poderão trocar experiências, contar histórias e dar conselhos aos 

usuários que estejam passando por uma situação semelhante. 

O site contará também com um espaço exclusivo do usuário, mais 

precisamente como uma página pessoal, onde ele poderá compartilhar fotos, 

histórias, momentos, etc. Além das páginas pessoais e fóruns de discussões, terão 

outras sessões com características mais informativas, como o espaço de 

tratamentos e sintomas, onde o usuário poderá se informar sobre diversos assuntos 

que tangem a saúde como um todo, e também um espaço reservado para 

publicidade de interessados e outro exclusivo para o Ministério da Saúde, onde 

deverão ser divulgadas campanhas do governo e qualquer assunto de interesse do 

ministério.   

6.1.2 Preço 
“O preço difere dos outros três elementos do mix de marketing, já que produz 

receita, enquanto os outros elementos geram custos.” (KOTLER, 1999, p. 132). No 

caso da rede social Viva Mais, assim como as redes sociais mais utilizadas no 

mundo, não será cobrado nenhum valor ao usuário que deseja se cadastrar e 

usufruir do produto, até porque isso já é algo esperado pelos potenciais usuários. 

Portanto, quando falamos sobre preço ao consumidor final, o mesmo inexiste. 

Mesmo que para o usuário o custo não exista, será cobrado valores para os 

principais interessados em divulgar ou se relacionar de uma maneira profissional 

com os usuários da rede, como médicos, hospitais, fabricantes de medicamentos e 

laboratórios. É bom lembrar que toda e qualquer propaganda feita diretamente aos 

usuários ou nos fóruns será estritamente proibida, tendo para isso um lugar 

reservado no site para se fazer esse tipo de propaganda, onde os principais 
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interessados terão de pagar um determinado valor para o site para poder divulgar o 

seu nome a potenciais clientes.   

6.1.3 Praça 
Em se tratando de um site, a questão da praça passa a ganhar em 

simplicidade por se tratar de um negócio on-line, onde o produto e serviço serão 

oferecidos através da internet.  

6.1.4 Promoção 
“O quarto P, promoção, abrange todas as ferramentas de comunicação que 

veiculam determinada mensagem para o público-alvo.” (KOTLER, 1999, p. 132). 

Dentre essas ferramentas, estão a Publicidade, Promoção de Vendas, Relações 

Públicas, Força de Vendas e Marketing Direto. 

Com o intuito de atingir a maior capilaridade possível, será utilizada uma 

diversidade robusta de mídias para publicidade. Segundo Kotler, “Publicidade é a 

ferramenta mais poderosa para a construção do conhecimento sobre uma empresa, 

produto, serviço ou ideia.”, portanto, pretende-se utilizar a publicidade de forma 

intensa, principalmente nos primeiros anos do empreendimento.  

A divulgação para o consumidor final se dará, principalmente, através da 

própria internet, rádio e televisão. Com essas três mídias, estima-se que os objetivos 

estratégicos do empreendimento sejam alcançados, principalmente em relação a 

retenção de clientes. O site Google será utilizado na divulgação da Rede Social Viva 

Mais, aproveitando quando um potencial usuário digitar uma palavra que tenha 

ligação com alguma doença ou qualquer assunto relacionado, a Rede Social Viva 

Mais aparecerá como uma das primeiras opções no site de busca.  

Outra estratégia que será bastante utilizada é a de Relações Públicas, 

principalmente pela característica do negócio. Como o site está relacionado na área 

da saúde, além da troca de experiência dos usuários, será feito um trabalho 

minucioso para manter sempre uma boa imagem do site para os principais 

stakeholders do negócio. São eles: médicos, hospitais, fabricantes de medicamentos 

e laboratórios, além do principal parceiro do negócio: o Ministério da Saúde. 
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6.2 Estratégia de Vendas 
A característica do negócio incita a necessidade de se trabalhar com duas 

estratégias de vendas distintas, uma estratégia B2B (business to business) e uma 

B2C (business do consumer).  

 

6.2.1 Estratégia B2B 
Com o intuito de garantir a rentabilidade do negócio, será firmada uma série 

de parcerias com hospitais, médicos, fabricantes de medicamentos e laboratórios. 

Pela visão dos parceiros comerciais do site, é uma oportunidade ímpar de estar em 

contato diretamente com o seu principal público-alvo, tendo assim um espaço 

reservado no site para divulgar os seus serviços a um determinado valor. 

6.2.2 Estratégia B2C 
A estratégia inicial para retenção de clientes está ligado a fazer com que os 

potenciais usuários sintam-se atraídos pelo site e sintam a necessidade e a vontade 

de se cadastrar. O ser humano já sente uma necessidade natural de se relacionar 

com pessoas que estejam passando pela mesma situação, portanto, cabe ao site 

ser atrativo, confortável e seguro aos usuários, apresentando todas os diferenciais. 

 

7 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

7.1 Análise Swot 
Uma das ferramentas na análise da estratégia competitiva é a Matriz SWOT, 

segundo quatro variáveis (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) ou FOFA 

(Força, Oportunidade, Fraqueza e Ameaça). “A matriz é composta por dois eixos, os 

pontos fortes e fracos procuram mapear uma análise interna da organização e a 

oportunidade e ameaças mostram como está o posicionamento da empresa em 

relação ao mercado ou verificar a situação e a posição estratégica da empresa no 

ambiente em que atua” (MCCREADIE, 2008). 

De acordo com Chiavenato e Sapiro (2003), as quatro variáveis são tratadas 

como indicadores da situação da organização. “A análise da Matriz SWOT é 

fundamental para uma empresa que deseja ter uma visão clara e objetiva sobre 
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suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, para assim elaborar estratégias 

para obter vantagem competitiva e melhorar seu desempenho organizacional”.  

Fonte: Chiavenato e Sapiro, 2003, pág. 188 

 

 
Figura6 Matriz SWOT 

 

Quando é lançado no mercado um determinado produto ou serviço, é 

importante realizar uma análise sobre as suas forças e fraquezas com o objetivo de 

permitir que a empresa consiga se posicionar de uma forma mais estratégica frente 

ao mercado e a concorrência, bem como estar mais preparada para implantar 

planos alternativos. Essa análise é extremamente relevante para que a empresa 

consiga identificar quais são seus principais diferenciais e quais são os pontos que 

devem buscar melhorias. 

A rede social para pessoas com qualquer tipo de doença é algo inovador no 

Brasil, já existindo nos EUA e na Europa. A primeira força desse tipo de negócio é o 

sucesso que ela tem desenvolvido nos EUA, através da rede “Patients like me”. 

Como, por exemplo, No artigo Why Health Care Needs Social Media, de Claire 

McCarthy, M.D.Pediatrician, 2012, busca-se esclarecer a importância que a mídia 

social tem sobre os tratamentos para problemas de saúde. De acordo com o artigo, 

a rede social pode revolucionar a medicina, pois cientistas da saúde, médicos, 

fábricas de remédios, podem compartilhar a rotina de seus pacientes, junto com os 
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respectivos sintomas e efeitos dos remédios consumidos por cada um. Respostas 

para inúmeras questões que existem na medicina, como determinados tratamentos 

e efeitos de remédios, podem ser encontradas de forma muito mais rápida e, além 

disso, ser acompanhada diariamente.  

A segunda força é proveniente da primeira e surge também como uma grande 

oportunidade. Como as redes sociais para este tipo de negócio surgiram nos EUA, 

eles utilizam a língua inglesa em todas as áreas de atuação, o que permite que ele 

seja muito difundido em países da mesma língua (Canadá, África do Sul, Austrália) e 

na Europa. O público brasileiro, com um número restrito de habitantes com fluência 

no idioma, ainda não aderiu substancialmente essa rede social voltada para o 

público americano e europeu, e um dos grandes motivos pode ser justamente por 

causa da língua, o que abre uma grande oportunidade para que se possa iniciar um 

projeto semelhante no país em português. 

A terceira força é a rentabilidade do negócio, pois com a adesão do público 

brasileiro, a parceria com grandes fabricantes de remédios, planos de saúde e com 

grandes hospitais abrirão as portas para que eles estejam mais pertos de seus 

públicos-alvo, ou seja, permitirá que realizem ações de marketing focadas para o 

público correto. As receitas serão geradas pelo marketing dessas empresas voltadas 

a saúde. 

A quarta força e, talvez, a mais importante de todas, é a interação entre as 

pessoas e a necessidade que algumas têm de, em determinado estado de saúde,   

interagirem, participar de grupos e compartilhar experiências.  As pessoas podem 

conhecer outras com os mesmos tipos de doença e trocar informações,desabafar, 

saber que outras pessoas estão com o mesmo problema ou às vezes até em um 

estado mais grave. Esse tipo de interação pode ajudar no sentido de fazer com que 

a pessoa não se sinta totalmente isolada, o que em determinadas doenças pode ser 

mais um fator agravante, dificultando sua recuperação. 

Outras forças que podemos considerar são: crescimento e popularização das 

redes sociais como facebook, twiter, linkedin, entre outros; alcance das redes para 

cada vez mais classes sociais (C e D). 

Dentre as principais fraquezas e ameaças podemos começar com a 

concorrência, considerando a possibilidade das empresas internacionais entrarem 

fortemente no mercado brasileiro. Uma alternativa de minimizar essa ameaça será a 
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realização de pesquisas que visam buscar o que o público gostaria que tivesse nos 

sites e quais os tipos de informações que seriam mais atrativas, com um conteúdo 

mais cultural, voltado para o povo brasileiro, utilizando termos relacionados à saúde 

na língua nativa.  

Outra ameaça seria algum site ou blog nacional especializado na área da 

saúde iniciar uma rede social migrando todo o seu fluxo de internautas. Uma 

oportunidade seria fazer uma parceria com esse site, buscando agregar valor para 

as duas partes, ou especializar ainda mais a rede social, agregando mais qualidade 

de conteúdo e informações. 

Desenvolver a ideia junto com uma empresa de web designer, apresentando 

o projeto e a partir disso eles começarem a desenvolver a rede social sozinhos, 

pode representar também mais uma ameaça. Por isso a necessidade de encontrar 

parceiros investidores que seriam empresas voltadas ao ramo de saúde, o que 

criaria um modelo de “escudo” para o negócio, protegendo-o desse tipo de ameaça. 

Uma fraqueza seria o medo das pessoas de exposição, não se sentindo a 

vontade para exporem suas determinadas doenças, seja ela por vergonha ou 

qualquer outro motivo. Uma forma de reversão poderia ser a utilização de perfis 

falsos, o que por sua vez, cria uma nova ameaça, que seria a criação de uma 

quantidade significativa de perfis falsos, que pode acarretar em falhas estatísticas, 

reduzindo a credibilidade do site nesse item. 

Uma grande ameaça se encontra na Agência Nacional de Saúde, que poderia 

proibir o site alegando que estimula o consumo de remédios sem receita médica e 

sem consulta médica. Para isso utilizaremos a assessoria de uma consultoria 

jurídica que será responsável por cuidar da parte de segurança da informação e 

controle de informações que terão na rede social sobre remédios, hospitais, planos 

de saúde.  

Outros tipos de ameaça são os médicos, hospitais e planos de saúde não 

aderirem ao projeto e a cultura brasileira não visualizar valor nesse tipo de negócio. 

Por isso a importância de estar sempre em contato com essas áreas, participando 

de eventos, palestras. Manter contato sempre com os órgãos públicos. 
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Tabela1 Análise SWOT 

 

1.1.1. Gerenciamento de Riscos 

 

Os riscos de um empreendimento devem ser avaliados de forma rigorosa com 

o objetivo de mitigá-los e de conferir credibilidade a empresa. Desta forma, é 

importante relacionar os riscos com ações práticas que visem minimizá-los ou até 

eliminá-los. Neste item é fundamental a participação de pessoas experientes e 

especialistas no ramo onde a empresa está inserida. 

A tabela 2 apresenta a lista dos riscos identificados atrelados ao negócio 

proposto, bem como as ações a serem tomadas a fim de evitar sustos na operação. 
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Riscos Ações 

Concorrentes internacionais 

entrarem no mercado brasileiro 

Pesquisar junto ao povo 

brasileiro o que gostariam que 

tivesse no site com o intuito de criar 

algo personalizado para o povo 

brasileiro. 

Site ou blog nacional 

especializado em saúde iniciar uma 

rede social 

Realizar uma parceria com 

esse tipo de site para somar os 

conteúdos e os clientes. 

Perder o projeto para uma 

empresa de web designer 

Será contratada uma equipe 

para montar a rede social. 

Medo das pessoas de se 

exporem 

Poderiam ser utilizados perfis 

falsos, ou nomes de parentes, 

amigos. 

Criação de vários perfis falsos 

A equipe de tecnologia 

acompanhará e fará o controle de 

perfis que não estejam de acordo 

com a política da rede social. 

Agência Nacional de Saúde 

proibir funcionamento do site 

Contratar a assessoria de 

uma consultoria jurídica. 

Médicos, hospitais e 

laboratórios não aderirem ao projeto 

e não conseguir patrocinadores 

suficientes para o funcionamento e 

manutenção do site 

Manter contato direto e 

frequente com todas as áreas da 

medicina, participando de eventos, 

realizando palestras, incentivando o 

uso em escolas públicas e privadas. 

Buscar fortemente a parceria com 

órgãos públicos. 

Tabela2 Gerenciamento dos riscos identificados no desenvolvimento do 
projeto 

 

 Levantados os principais riscos, é possível iniciar a análise de 

estratégia do negócio, com os principais objetivos que serão buscados. 
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7.2 Estratégia do Negócio 
A rede social pretende atingir os seguintes resultados, que serão buscados 

incessantemente por toda a sua equipe: 

- 70 mil usuários cadastrados ao final do primeiro ano, 2013. 

- 200 mi usuários cadastrados ao final do segundo ano, 2014. 

- 1 milhão de usuários cadastrados até o final do quinto ano, 2017. 

O objeto é que a empresa seja reconhecida nacionalmente como referência 

na área de saúde, e com a disseminação do uso da internet, seja uma das principais 

fontes de informações sobre saúde, doenças, sintomas, tratamentos. 

A estratégia de crescimento da rede social tem como foco algumas ações 

principais, tais como: 

1) Cotar o custo da elaboração da rede social com empresas de 

desenvolvimento de websites; 

2) Levantar os custos para manutenção do site, já inclusa a folha de 

pagamentos com todos os funcionários e suas respectivas funções definidas; 

3) Elaboração do site com o layout já pré-definido e a utilização dos 

patrocinadores como conselheiros no desenvolvimento da rede social; 

4) Apresentar o projeto com todos os custos e previsões de receitas para 

parceiros possíveis patrocinadores da rede social; 

5) Apresentar o projeto para órgãos públicos, Ministério da Saúde e 

Anvisa, com o objetivo também de patrocínio e parcerias, divulgação de eventos, 

palestras e outros serviços; 

6) Vender espaços dentro da rede social para laboratórios de remédios, 

planos de saúde, médicos, hospitais ou clínicas divulgarem seus produtos e 

serviços, como, por exemplo, tratamentos para perder peso, melhores formas de 

cuidar da pele, entre outros; 

7) Divulgação do site nas mídias sociais de massa: revistas, televisão e 

internet. Em revistas especializadas da área de saúde. Divulgação em hospitais e 

clínicas. Anúncios no google com a utilização de palavras-chaves. Anúncios no 

facebook, twitter, e em sites do governo; 

8) Objetivo de aumentar em 20% por mês o número de anunciantes 

dentro da nossa rede social, sendo que praticamente 100% da receita irá para 
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divulgação do site nos primeiros meses, e objetivo de 5mil usuários cadastrados por 

mês nos primeiros seis meses e no próximo semestre, 10mil usuários por mês. 

A estratégia inicial é arrecadar fundos através de investidores para a 

elaboração do site. Durante a construção do site serão realizadas consultas com 

patrocinadores, com as devidas apresentações com objetivo de venda de espaços 

dentro da rede social. Com o investidor inicial será feita a constituição da empresa, 

dividindo as cotas para cada acionista. As parcerias seguintes serão as fontes de 

receita responsáveis pela manutenção e as principais fontes de lucratividade para a 

empresa. 

O principal objetivo será sempre aumentar o número de visitas e de cadastros 

dentro da rede social, por isso o marketing é extremamente importante. Como a 

empresa está dentro da internet, esse será o maior canal de comunicação e 

divulgação. E esse investimento em marketing precisa ser crescente para atrair cada 

vez mais usuários, uma vez que toda a população, sem exceção, pode ser 

beneficiada através desse recurso.  

A estratégia financeira, lucratividade e retorno sobre o investimento, será 

apresentada no próximo capítulo, juntamente com todos os demais resultados 

econômicos. 

8 FINANÇAS 

8.1 INVESTIMENTO 
Para se iniciar o projeto será necessário a construção de um web-site e um 

investimento em marketing. O website será uma rede social com diversas 

informações sobre saúde que serão passadas pela equipe de saúde da empresa 

Viva mais e as compartilhadas entre os usuários da rede. O marketing é de extrema 

importância para que os internautas (público-alvo) conheçam o site e possam 

disseminar os seus benefícios entre seus amigos e familiares. 
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Tabela3 Investimento 

 

Para que o site esteja pronto e em funcionamento o valor desembolsado será 

de 600 mil reais, sendo todo o seu desenvolvimento terceirizado. O investimento 

inicial em marketing será de 150 mil reais, compra de softwares 50 mil reais, 

equipamentos no geral 40 mil e reforma do imóvel 50 mil reais. Para capital de giro, 

cobrindo todas as despesas do primeiro ano o valor necessário é de 500 mil reais. 

O quadro de funcionários contará com doze funcionários e cinco diretores de 

início, sendo contratado mais um analista de desenvolvimento no segundo ano. Os 

salários mensais de cada ano e de cada cargo estão discriminados na tabela 5. A 

partir do segundo ano os salários sofrem um reajuste da inflação de 7%. A primeira 

coluna é do salário mês e a segunda são todos os encargos com os funcionários, já 

incluindo férias, décimo terceiro, FGTS, entre outras despesas recorridas das 

contratações.  
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Tabela4 Custos salariais nos próximos 5 anos 

	  
Os custos por ano estão previstos de acordo com a tabela 5: 

 
Tabela5 Custos anuais nos próximos 5 anos 

 

Já os custos mensais estão discriminados abaixo, bem como a sua evolução 

ano a ano. A mão de obra contempla os funcionários já apresentados em tabela 

anterior. O aluguel será de uma sala comercial no centro da cidade de Curitiba 

aproximadamente 85m², com valor próximo a 4 mil reais mês. A nossa previsão 

considera um aumento no valor de aluguel de 15% ao ano. O investimento mensal 

em marketing será de 80 mil reais, considerando um aumento de 10% anual. O 

investimento será com agências de propaganda, assessoria de imprensa, e 

marketing através do google. Será contratada uma assessoria jurídica na qual dará 

todo o suporte jurídico a empresa, estimando-se um custo mensal de 10 mil reais 

com esse serviço. Será alugado equipamentos,  (servidores) para que o site consiga 

manter ativo durante 24 horas, sendo estimado em aproximadamente 3 mil reais 

mês. Outros custos como limpeza, serviços bancários, contabilidade, seguros, entre 

outros, estão dentro da literal “outros”, estimada em 5 mil reais mês. 
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Tabela6 Outros custos mensais 

	  
As receitas serão provenientes de patrocinadores e de anúncios de 

publicidade dentro do site. Dentro da rede social, haverá um espaço dedicado aos 

patrocinadores para apresentarem suas empresas, produtos e/ou serviços. E junto 

com os fóruns de discussão terão espaços para anúncio de produtos ou serviços 

independente de patrocínio. As receitas provenientes de patrocinadores e anúncios 

estão estimados anualmente conforme demostrados na tabela. 
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Tabela 7 Receitas no Ano 1 

 
Tabela8 Receitas no Ano 2 

 
Tabela9 Receitas no Ano 3 

 
Tabela10 Receitas no Ano 4 
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Tabela11 Receitas no Ano 5 

	  
Será quatro segmentos de patrocínio, estando divididos em diamante, ouro, 

prata e bronze, de forma decrescente em espaço dentro da rede social. Essa 

diferenciação contará com tamanho e número de propagandas dentro do site. O 

número de patrocinadores aumenta de acordo com o ano e os valores dos contratos 

também. Os patrocinadores diamante poderão ser inclusive, órgãos públicos. Os 

contratos são fechados semestralmente, ou seja, é estimado que ele seja renovado 

já com os valores ajustados a maior. O número e preço dos anúncios também 

aumentam de ano a ano. 

 

 
Tabela12 Fluxo de Caixa 
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Apresentadas as receitas e despesas, é possível chegar aos indicadores 

econômicos. O fluxo de caixa apresentado na tabela, considera as receitas 

provenientes de cada grupo de patrocinador, bem como dos anunciantes, e os 

custos e despesas da empresa. O objetivo é atingir um faturamento de 2,5 milhões 

de reais no primeiro ano e chegar a 8 milhões de reais em cinco anos. O payback se 

dará entre 24 e 36 meses, sendo que a partir do terceiro ano os resultados já se 

apresentarão muito positivamente, atingindo uma VPL de 1,35milhões de reais 

considerada a taxa mínima de atratividade de 20%, isto quer dizer que mesmo o 

retorno dos cinco anos pagando juros de 20%, a empresa teria no presente, já 

pagando o valor de 1,4milhões de reais do investimento, um ganho líquido de 

1,35milhões de reais. A TIR, taxa interna de retorno, é de 5% após o terceiro ano, e 

chega a 41% no quinto ano, isto quer dizer que no decorrer dos cinco anos os lucros 

acumulados representam um ganho de 41% ao ano na média. 

 

8.2 RENTABILIDADE 
A TIR será de 41% no quinto ano, alavancado principalmente com os 

resultados dos últimos três anos, onde o site estará mais consolidado e capaz de 

cobrar preços maiores pela cessão de espaço para divulgação.  

A VPL, mesmo com a taxa mínima de atratividade de 20% ao ano, apresenta 

um valor positivo de 1.358mil reais. Isso significa que trazendo todo o projeto para o 

presente, o resultado líquido seria nesse valor significativo. 

 

INVESTIDORES 
O projeto será cadastrado no site da FINEP (Financiadora de Estudos e 

Projetos), na qual é feita uma seleção para buscar investidores para determinados 

tipos de negócios. Considera-se tecnologia, inovação, retorno financeiro, perfil da 

equipe, entre outras variáveis. No anexo 2 é possível visualizar o sumário executivo 

exigido pela FINEP para a seleção. Se eleito, o órgão faz toda a consultoria do 

projeto para que se dê o início da busca de pessoas físicas ou jurídicas interessadas 

em investir e financiar o negócio. 

O site para maiores informações sobre essa forma de financiamento é o 

www.finep.gov.br . 
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A segunda opção será buscar investidores que tenham interesse em financiar 

o projeto. O valor inicial do investimento está estimado em 1,4 milhões de reais. 
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9 CONCLUSÃO 
Em virtude do crescimento exponencial do mercado da internet e a tendência 

mundial de pessoas com problemas e doenças similares buscarem cada vez mais 

informações na internet, a ideia é viável. O fato da ideia já estar implantada nos 

Estados Unidos e na Europa, aumenta a probabilidade de que a ideia seja 

implementada aqui no Brasil também. O mercado existe e a demanda também, e 

essa rede social vem ao Brasil com o intuito de suprir essa demanda e conectar 

pessoas que estejam passando por situações de saúde similares, com trocas de 

informação, histórias e experiências. 
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11 ANEXOS 
 

11.1 Entrevista 
 

Raimundo de Carvalho Franco Reis Filho, 46 anos, é funcionário do Ministério 

da Saúde há mais de 15 anos, atuando atualmente como Supervisor de Endemias, 

especialista em Saúde Pública foi entrevistado pelo nosso grupo: 

 

Nosso site é uma rede social onde as pessoas descreverão sobre seus 

problemas de saúde e buscarão mais informações sobre seus problemas.  

R: A ideia do site é realmente muito legal e interessante, tem muito campo 

para ser atuada, e o que as pessoas mais precisam (que hoje são mais carentes) 

são de informações, porque elas conhecem muito pouco sobre saúde, não sabem 

onde buscar informações quando querem fazer uma reclamação de que não foram 

atendidas, por exemplo, ou não foram bem atendidas, ou porque um médico não 

apareceu em uma consulta já previamente agendada. Por isso também seria 

importante incluir no site que existem várias ouvidorias: do estado, da ANVISA, 

Ministério da Saúde, do município. 

 

 O objetivo da organização é vender informações sobre os pacientes para os 

laboratórios e fazer propaganda de remédios no site. Este modelo de negócio pode 

ser vetado pela ANVISA? 

R: Sim, pode. O interessante no caso de vocês seria buscar parcerias, 

parcerias com grandes laboratórios de medicamentos, com o governo, ministério 

público, mas não vender informações. As empresas patrocinam para colocarem os 

seus nomes em algo que visa o desenvolvimento da saúde no país, algo que a 

população visse como positivo para o aumento do bem-estar das pessoas. Se a 

ANVISA ou o Ministério Público visualizar que o objetivo do site é vender 

informações com o objetivo de lucro, eles podem buscar na Lei cláusulas que 

poderiam vetar essa segurança de informação, por isso seria mais interessante 

ganhar dinheiro com patrocínio, invés de venda de informações. 

 

Podemos indicar remédios em um site?  
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R: Podem apresentar uma lista de remédios para determinadas doenças, 

porém não pode ser direcionado. 

 

Podemos fazer propagandas de remédios?  

R: Não pode. A propaganda pode demonstrar um direcionamento para a 

utilização daqueles determinados remédios. 

 

A Anvisa pode fechar o site por algum motivo? Quais?  

R: Pode, se o site for direcionado para o lucro, como venda de informações 

pessoais, a ANVISA pode ir atrás de leis que vetam esse tipo de negócio e solicitar 

que o site saia do ar. A venda de informações para órgãos privados (laboratórios, 

planos de saúde) não é bem vista pelos órgãos do governo: promotoria da saúde, do 

Ministério.  
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11.2 Empresa 

 
 

 

 

 
DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO 

 
 Apresentação da empresa: setor, 

descrição dos aspectos principais do 
modelo de negócios; 

 Oportunidade: identificação do 
problema e oferta da solução por 
parte da empresa; 

 Proposta de valor ao cliente; 
 Resumo de bolsas, subvenções e 

investimentos aprovados; 
 Faturamento e lucro líquido nos 

últimos 24 meses; 
 Nome da incubadora e/ou parque 

tecnológico ao qual a empresa é 
vinculada; 

 Data de ingresso na incubadora 
e/ou parque tecnológico e data de 
graduação (se aplicável).   

PRODUTOS E SERVIÇOS 
 
 
 Principais linhas de negócio da 

empresa; 
 Produtos e serviços: 

características, funcionalidades e 
diferenciais. 

 
MERCADO E CONCORRÊNCIA 
 
 Descrição do mercado: 

características, principais segmentos, 
público-alvo e concorrentes; 

 Tamanho e relevância; 
 Evolução e perspectivas futuras; 
 Principais clientes atuais; 

 
EQUIPE 
 
Principais empreendedores/ executivos: 
cargo, formação e perfil profissional. 

PROJEÇÕES FINANCEIRAS  
Gráfico de barras: previsão de faturamento 
(R$) e lucro líquido (R$) para os próximos 
cinco anos, a partir do aporte de capital 
desejado. 
  

INVESTIMENTOS  
Valor total do investimento desejado 
(R$), dividido por uso: capital de giro, 
comercial, marketing, pesquisa e 
desenvolvimento etc. 

ESTRATÉGIA COMERCIAL E DE 
MARKETING 

 
 Posicionamento da empresa e 

seus canais de venda e de 
distribuição; 

 Parcerias; 
 Principais ações para a 

divulgação dos produtos/serviços 
da empresa. 

 
NOME DA EMPRESA - contatos da empresa e do empreendedor: 
endereço, telefones, e-mails, site e CNPJ 

 
LOGOMARCA 

 
PADRÃO DE FORMATAÇÃO: 

Este documento deve ser produzido em uma página, dividida em duas colunas, com os títulos conforme os itens acima,  
em fonte arial corpo 10 e espaço entre linhas normal, e enviado em formato PDF. 
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11.3 Layout da página inicial 
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11.4 Código de Ética Médica 

	  
PREÂMBULO 

VI - Este Código de Ética Médica é composto de 25 princípios fundamentais do 

exercício da Medicina, 10 normas diceológicas, 118 normas deontológicas e quatro 

disposições gerais. A transgressão das normas deontológicas sujeitará os infratores 

às penas disciplinares previstas em lei.  (VIDE RETIFICAÇÃO CONFORME DOU 

DE 13-10-2009) 

  

Capítulo V 

RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES 

É vedado ao médico: 

Art. 37. Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do 

paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada 

de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente após cessar o 

impedimento.  (VIDE RETIFICAÇÃO CONFORME DOU DE 13-10-2009) 

Parágrafo único. O atendimento médico a distância, nos moldes da telemedicina ou 

de outro método, dar-se-á sob regulamentação do Conselho Federal de Medicina.  

(VIDE RETIFICAÇÃO CONFORME DOU DE 13-10-2009) 

  

Capítulo VIII 

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL 

É vedado ao médico: 

Art. 64. Agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, para clínica particular ou 

instituições de qualquer natureza, paciente atendido pelo sistema público de saúde 

ou dele utilizar-se para a execução de procedimentos médicos em sua clínica 

privada, como forma de obter vantagens pessoais. 

Art. 67. Deixar de manter a integralidade do pagamento e permitir descontos ou 

retenção de honorários, salvo os previstos em lei, quando em função de direção ou 

de chefia. 

Art. 68. Exercer a profissão com interação ou dependência de farmácia, indústria 

farmacêutica, óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, 

promoção ou comercialização de produtos de prescrição médica, qualquer que seja 

sua natureza. 
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Art. 69. Exercer simultaneamente a Medicina e a Farmácia ou obter vantagem pelo 

encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de medicamentos, 

órteses, próteses ou implantes de qualquer natureza, cuja compra decorra de 

influência direta em virtude de sua atividade profissional. 

Art. 71. Oferecer seus serviços profissionais como prêmio, qualquer que seja sua 

natureza. 

Art. 72. Estabelecer vínculo de qualquer natureza com empresas que anunciam ou 

comercializam planos de financiamento, cartões de descontos ou consórcios para 

procedimentos médicos. 

 

Capítulo IX 

SIGILO PROFISSIONAL 

É vedado ao médico: 

Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua 

profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do 

paciente.  

Parágrafo único. Permanece essa proibição:  

a) mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido;  

b) quando de seu depoimento como testemunha. Nessa hipótese, o médico 

comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento;  

c) na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar 

segredo que possa expor o paciente a processo penal. 

Art. 74. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a 

seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de 

discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. 

Art. 75. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus 

retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios 

de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. 

Art. 76. Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de 

trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, 

salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade. 

Art. 77. Prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da 

morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito, 
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salvo por expresso consentimento do seu representante legal. (NOVA REDAÇÃO 

DADA PELA RESOLUÇÃO CFM Nº 1.997, DE 10-08-2012) 

  

Capítulo XIII 

PUBLICIDADE MÉDICA 

É vedado ao médico: 

Art. 111. Permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos, em 

qualquer meio de comunicação de massa, deixe de ter caráter exclusivamente de 

esclarecimento e educação da sociedade. (VIDE RETIFICAÇÃO CONFORME DOU 

DE 13-10-2009) 

Art. 112. Divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, 

promocional ou de conteúdo inverídico. 

Art. 113. Divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta 

cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão 

competente. 

Art. 114. Consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação 

de massa. 

Art. 115. Anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou 

área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho 

Regional de Medicina. 

Art. 116. Participar de anúncios de empresas comerciais qualquer que seja sua 

natureza, valendo-se de sua profissão. 

Art. 117. Apresentar como originais quaisquer idéias, descobertas ou ilustrações que 

na realidade não o sejam. 

Art. 118. Deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, o seu 

número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. 

Parágrafo único. Nos anúncios de estabelecimentos de saúde devem constar o 

nome e o número de registro, no Conselho Regional de Medicina, do diretor técnico. 
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11.5 Equipe de Gestão 
 

Para cada profissional será designado uma lista de responsabilidades, das 

quais estão descritas abaixo: 

 
Diretor Geral 
Aprovar e executar diretrizes propostas pelos diretores de área afim de 

garantir o melhor desempenho do negócio. 

Salário: R$ 3.000,00 + participação nos lucros 

 

Diretor Marketing e Vendas 
Gerir e administrar a parte comercial do negócio, oferecendo diretrizes para 

seus respectivos analistas e estando a frente de ações como fechamento de 

parcerias estratégicas e aprovação de ações de marketing criadas pela equipe de 

Marketing e Vendas, além de estudos de mercado e monitoramento do andamento 

do negócio.  

Salário: R$ 2.000,00 + participação nos lucros 

 
Diretor Financeiro Administrativo 
Garantir a saúde financeira do negócio, sendo o principal responsável pela 

gestão do orçamento empresarial, contabilidade, investimentos e atividades afins. 

Salário: R$ 2.000,00 + participação nos lucros 

 
Diretor de Desenvolvimento 
Liderar a equipe de desenvolvedores tendo como principal função a 

aprovação e execução de projetos desenvolvidos pela equipe. 

Salário: R$ 2.000,00 + participação nos lucros 

 
Diretor de Saúde 
Responsável por aprovar diretrizes da equipe de diretores e médicos 

especialistas no âmbito da saúde quanto ao conteúdo do site, parcerias, planos de 

comunicação e estratégia do negócio.  

Salário: R$ 2.000,00 + participação nos lucros 
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Analista de Vendas I 
Prospecção de parceiros comerciais nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

Salário: R$ 2.700,00 

 

Analista de Vendas II 
Prospecção de parceiros comerciais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste. 

Salário: R$ 2.700,00 

 

Analista de Marketing  
Criar e executar ações de marketing e comunicação para o púbico-alvo do 

negócio. 

Salário: R$ 2.300,00 

 

Analista Financeiro 
Auxiliar o Diretor Financeiro em rotinas financeiras que abrangem contas a 

pagar e a receber, análises de rentabilidade, receitas, despesas, e atividades afins.  

Salário: R$ 2.000,00 

 

Analista Administrativo e RH 
Responsável pelo pagamento de salários e benefícios dos funcionários, assim 

como rotinas administrativas.  

Salário: R$ 1.800,00 

 

Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura 
Coordenar projetos de alta complexidade, liderando e gerenciando a equipe 

de desenvolvedores. 

Salário: R$ 5.500,00 

 

Analista de Desenvolvimento I 
Desenvolver novas funcionalidades para o site, correção de eventuais erros, 

desenvolvimento de códigos e estudo de novas tecnologias. 
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Salário: R$ 4.000,00 

 

Analista de Desenvolvimento II 
Desenvolver novas funcionalidades para o site, correção de eventuais erros, 

desenvolvimento de códigos e estudo de novas tecnologias.  

Salário: R$: 4.00,00 

 

Analista de Desenvolvimento III ( a partir do 2 ano) 
Auxiliar os demais desenvolvedores nas suas atividades rotineiras. 

Salário: 2.500,00 

 

Analista de Infraestrutura 
Garantir o bom funcionamento e disponibilidade do site através da 

manutenção periódica dos servidores, monitoramento de acessos, configuração de 

servidores e estudos de viabilidade de novos equipamentos. 

Salário: R$ 4.000,00 

 

Médico – Clínico Geral  
Garantir o bom andamento dos assuntos discutidos no site oferecendo ajudas 

pontuais em ações da empresa, dando credibilidade ao site e trazendo confiança ao 

público-alvo.  

Salário: R$ 6.000,00 

 

Analista Especialista na área de saúde 
Trabalhar como consultor interno quanto a assuntos ligados a medicina e a 

saúde como um todo, direcionando a equipe de marketing e vendas em campanhas 

de comunicação e estratégias do negócio.   

Salário: R$ 4.000,00 

 

Psicólogo 
Agir como um consultor da equipe de desenvolvimento e marketing e vendas 

auxiliando nas campanhas e no conteúdo do site. 

Salário: R$ 4.000,00 


