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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

O presente Plano de Negócios tem por objetivo analisar a viabilidade econômica da implantação 

do CFPG – Centro de Fonoaudiologia Ponta Grossa, especializado no atendimento 

multidisciplinar em Fonoaudiologia.  

A ideia de montar um centro específico para a área da fonoaudiologia surgiu da necessidade de 

concentrar todos os atendimentos da Fonoaudiologia e suas especialidades em um só lugar 

devido à ausência desse tipo de formato de clínica na região.  

O profissional fonoaudiólogo, durante o atendimento do paciente, necessita de exames e 

avaliações complementares dentro da própria Fonoaudiologia e nessas situações encaminha o 

paciente a outras clínicas que oferecem esses procedimentos. Muitas vezes há uma resistência 

do próprio paciente em buscar essas outras avaliações e exames, pois ele considera que, 

deslocar-se para outros espaços, submeter-se a outros profissionais fonoaudiólogos, pagar por 

exames que os mesmos não fazem pelo seu convênio são fatores que desestimulam essa 

procura. 

Por vezes a falta desses exames e procedimentos gera aumento no tempo de tratamento e 

dificulta a escolha da melhor terapêutica a ser empregada no quadro clínico. Quando uma 

clínica oferece todos os procedimentos é mais cômodo para o paciente, há maior disponibilidade 

de acolhimento em agenda e a confiabilidade nos resultados amplia-se significativamente, já 

que é uma única equipe analisando o mesmo caso. 

Além disso, quando o paciente necessita de pareceres fonoaudiológicos para entregar a escolas, 

médicos que o acompanham ou outros fins a equipe envolvida pode elaborar um relatório 

completo e transmitir informações precisas. 

Para os convênios contar com todos os procedimentos fonoaudiológicos num só lugar favorece 

o contrato de prestação de serviços, já que não obriga o convênio a ampliar o número de 

profissionais credenciados, pois uma única razão social contempla todos os procedimentos 

fonoaudiológicos que o seu beneficiário pode precisar. 

Durante o desenvolvimento deste plano de negócio apresentamos as principais caraterísticas do 

CFPG, sua estrutura física, os serviços oferecidos, a estratégia de mercado, seus investimento 

e custos, além da análise de três cenários: projetado, otimista e pessimista. 
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Com base no cenário projetado, o escolhido para ser seguido, observa-se viabilidade na 

constituição da empresa, conforme valores obtidos na análise após 3 anos de implantação são: 

VLP (R$ 13.796,00), TIR (10%) e Payback (29 meses). 
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2. A EMPRESA – DESCRIÇÃO GERAL 

O Centro de Fonoaudiologia Ponta Grossa – CFPG surgiu da necessidade de um espaço 

específico para atendimento das especialidades da fonoaudiologia, oferecendo a população da 

Microrregião de Ponta Grossa no estado do Paraná profissionais capacitados e especializados 

para a prestação de serviço solicitada. Hoje para ter acesso a estes serviços em apenas um lugar 

se faz necessário o deslocamento até a capital do Estado, Curitiba, ou ainda São Paulo capital, 

o que onera os custos do tratamento.  

Alguns fatores têm contribuído para o aumento da demanda por fonoaudiólogos, já que a sua 

atuação na saúde da população ocorre desde o nascimento até a velhice. Podemos citar como 

exemplos: o envelhecimento da população, a lei que obriga os convênios médicos a cobrirem 

tratamento através de sessões de Fonoaudiologia, o avanço das políticas públicas de saúde, entre 

muitos outros. A possibilidade de se encontrar todos os serviços em um só lugar é deveras 

atrativa para uma população que tem pressa na solução de seus problemas. 

O CFPG contará a princípio com uma equipe de 3 fonoaudiólogos especialistas, um estagiário 

e staff administrativo. Cada fonoaudiólogo vai atender em sua área de especialidade de acordo 

com a disponibilidade de agenda. Os atendimentos poderão ser através de convênio ou 

particular. A princípio o foco do serviço será diagnóstico e terapia fonoaudiológica e triagem 

vocal e articulatória. O agendamento para estes atendimentos surgirá principalmente do bom 

relacionamento das fonoaudiólogas especialistas com os demais profissionais da saúde, como 

por exemplo, otorrinolaringologistas, ortodontistas, pediatras, fisioterapeutas, psicólogos e 

terapeutas ocupacionais, que já farão o encaminhamento direto para o CFPG. 

A visão a ser seguida pelo CFPG é de ser referência em atendimento multidisciplinar em 

fonoaudiologia na Microrregião de Ponta Grossa - PR. Sua missão é atuar em benefício da 

sociedade oferecendo uma prestação de serviço de qualidade. Os valores serão fundamentados 

em zelo, dignidade, lealdade, orientação, harmonia, transparência e comprometimento. Os 

esforços serão concentrados na qualidade de vida do paciente, através da terapia necessária. 

Nosso empenho é voltado para o desenvolvimento contínuo do bem-estar da população. 

Além da vantagem de conseguir encontrar as soluções para diagnóstico e terapia 

fonoaudiológica e triagem vocal e articulatória num único espaço, o CFPG possui 

credenciamento com os diversos planos de saúde que atendem a cidade de Ponta Grossa e região 
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dos Campos Gerias além do atendimento ser realizado por uma equipe de especialistas, o que 

reduz o tempo de tratamento e a efetividade do resultado.  

O desenvolvimento de tudo que envolve a marca do CFPG será realizado por empresa 

especializada em marketing da cidade de Ponta Grossa, que irá apresentar todo o manual de 

identificação a ser utilizado pelo CFPG, desde logomarca, uniformes, material de escritório, 

entre outros.  

A fonoaudiologia é considerada hoje uma das profissões em alta nos Estados Unidos, com 

perspectiva de crescimento de 21% dos postos de trabalho até 2019. O principal fator para isso 

é o aumento da população idosa. Por esse mesmo motivo, as perspectivas também são boas no 

Brasil. O setor que oferece mais oportunidades é o público, para atendimento a idosos e crianças 

- neste último caso, auxiliando menores com deficiência nas escolas. Outra área que ganha 

espaço é a de preparação da voz de profissionais como atores, cantores, apresentadores de TV 

e até políticos. 

Os principais fornecedores do CFPG serão relacionados a material de consumo e gestão do 

negócio, como material necessário para avaliações e consultas (luvas descartáveis, espátulas, 

copos, material de limpeza, entre outros), softwares para gerenciamento do negócio e aplicação 

em diagnóstico e terapia de acordo com a especialidade de cada fonoaudióloga.  

O CFPG ficará sediado em prédio de propriedade dos sócios, já preparado para receber a equipe, 

localizado no centro da cidade de Ponta Grossa, próximo aos principais hospitais e clínicas 

médicas da cidade. Contará com seis salas disponíveis para atendimento, onde a princípio 

apenas quatro serão diariamente utilizadas, e outras duas ficarão à disposição para uma futura 

locação para profissionais de outra área ou o aumento do quadro de fonoaudiólogos do CFPG. 

Além disso, teremos recepção e banheiros com acessibilidade para pacientes além de estrutura 

interna com cozinha, banheiro e administrativo para staff. 

O regime tributário adotado pelo CFPG será o Simples Nacional, um regime compartilhado de 

arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável à Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, devido a projeção de faturamento a ser apresentado no plano financeiro. 
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3. ANÁLISE DE MERCADO 

O Ministério da Saúde – Governo Federal trouxe em sua promoção da saúde no ano de 2001 a 

urgência na mudança de um paradigma muito presente na área da saúde. Anteriormente o foco 

era na detecção da patologia, definição de seu tratamento, política de controle e investimentos 

em prevenção de doenças. O direcionamento atual visa olhar o todo, classificando como saúde 

e/ou promoção da saúde. Isso se deu principalmente diante da pressão das atuais políticas de 

saúde nacionais e internacionais. Desta forma exige que profissionais específicos se envolvam 

em diversos setores da sociedade, principalmente na implantação de políticas públicas e 

ambientes saudáveis para a equidade e melhoria da qualidade de vida (Andrade e Vieira, 1995). 

Com a reestruturação do sistema de saúde a fonoaudiologia se inseriu na atenção básica e deve 

atuar em todas as fases e níveis de atenção da saúde – primária, secundária e terciária, além de 

atingir a todas as classes sociais e faixas etárias. A prevenção primária tem sua atuação na 

chamada pré-doença, ou seja, modificar os fatores de risco em uma direção favorável, a fim de 

evitar a doença em si. Já no nível secundário estamos com a doença latente, e neste estágio é 

realizado no individuo, já sob ação de patogênico ao nível de estado de doença, o diagnóstico 

precoce e a limitação da invalidez. Finalmente na prevenção terciária a situação já consiste na 

prevenção da incapacidade através de medidas destinadas a reabilitação. 

 

3.1 Análise Setorial 

O profissional da área de fonoaudiologia está presente em todos os segmentos da saúde, desde 

a baixa até a média e alta complexidade, desempenhando seu trabalho na atenção básica até a 

reabilitação.  

Na atenção básica ele deve atuar promovendo a saúde e a qualidade de vida como estratégias 

de prevenção de doenças junto de ações multiprofissionais, que pode ser desenvolvido em 

qualquer faixa etária, gênero ou classe social de forma direta e indireta com essas populações 

(Befi, 1997). 

Podemos citar como exemplos de atuação na saúde de forma direta a realização de programas 

de orientação do desenvolvimento da linguagem, audição e das funções estomatognáticas 

(sucção, mastigação, deglutição, fala e respiração), entre outras. Já na forma indireta atuando 

na realização de diagnósticos e tratamento precoce em linguagem, motricidade oral, voz e 
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audição. Estes são apenas alguns exemplos de atuação, a capilaridade de tratamentos e 

orientações na área da fonoaudiologia nos tempos de hoje é extremamente vasta. 

A responsabilidade com a saúde da população é infinita, sempre em busca das melhores 

condições de qualidade de vida, independentemente de sua participação social. 

Outro fator que tem colocado a fonoaudiologia em crescimento no Brasil foi uma medida 

adotada pela ANS após a realização de uma consulta pública, onde a partir de janeiro de 2014 

os beneficiários de planos de saúde individuais e coletivos recebem o direito de usufruir de mais 

87 novos procedimentos, contemplando o cuidado integral à saúde e o tratamento 

multidisciplinar ao ampliar o número de consultas e sessões de seis para doze com profissionais 

de especialidades como fonoaudiologia, nutrição, psicologia e terapia ocupacional. Após 2 anos 

trabalhando com essa ampliação uma nova medida acaba de ser adotada desde janeiro de 2016 

onde o novo rol prevê a liberação de até 96 sessões de fonoaudiologia por ano para pacientes 

portadores de algumas patologias. 

 

3.2. Análise da Demanda 

A região a ser atendida pelo CFPG comporta a Microrregião Geográfica de Ponta Grossa, que 

conta com as cidades de Ponta Grossa, Palmeira, Carambeí e Castro, conforme classificação 

feita pelo IBGE. Ela fica localizada no Centro Oriental do Paraná, conforme figura 1 abaixo. 

Figura 1 – Mapa do Estado do Paraná – Densidade Demográfica 

 

Fonte: Ipardes 
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Alguns dados do IBGE sobre a Microrregião na figura 2 abaixo. 

Figura 2 – Perfil da Microrregião Geográfica de Ponta Grossa 
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Fonte: Ipardes 

 

A população dessa região é muito vasta, sem predominância em setores específicos. Por isso 

que a faixa etária dos pacientes que usufruirão de tratamentos na área fonoaudiológica é 

indefinida. Isto porque a aplicação da fonoaudiologia é o segmento especializado em tratar os 

problemas relacionados a alterações de linguagem oral e escrita, audição, fluência, voz e 

motricidade orofacial, a qualquer idade, em qualquer classe social ou gênero. Patologias nestas 

áreas podem gerar sofrimento e interferir diretamente na qualidade de vida dos pacientes. 

Os encaminhamentos terão sua origem por profissionais da saúde, onde podemos citar como 

exemplo os otorrinolaringologistas, odontologistas, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros. 

Também pode ocorrer, numa proporção bem inferior aos encaminhamentos por profissionais 

da saúde, por conta própria do paciente, por escolas, por indicação de professores de teatro, 

entre outros.  

Além dos encaminhamentos para terapia fonoaudiológica existe um mercado potencial em 

empresas, podendo prestar consultorias, orientações, auxiliar nas seleções de funcionários e 

oferecer palestras relacionadas à expressão verbal, como por exemplo: desenvolver uma boa 

voz, fala articulada, velocidade adequada, estrutura de discurso e linguagem compatíveis com 

o produto e a empresa.  

 

3.3. Análise da Concorrência 

Atualmente a concorrência identificada na área de atuação do CFPG é de profissionais 

autônomos, com consultórios individuais ou associados a profissionais médicos de outras áreas. 

Na região temos hoje mais de 50 profissionais nesta área, sendo apenas 10 especialistas. Destes 

profissionais apenas 02 são credenciados com planos de saúdes disponíveis na região. 

O CFPG consegue destaque no mercado já que vai contar com uma equipe de 03 especialistas. 

Isso reduz o tempo de tratamento dos pacientes, já que a prática clínica e o conhecimento do 
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profissional especialista favorecem o diagnóstico adequado da patologia e consequentemente 

da melhor alternativa para tratamento. Além disso conta com o credenciamento com diversos 

planos de saúde da região, o que a diferencia dos demais concorrentes já que hoje a procura por 

atendimentos via plano de saúde cresce a cada dia. 

Com base em um histórico atual de atendimentos de uma Fonoaudióloga da cidade de Ponta 

Grossa a previsão de atendimentos que baseiam este plano de negócio totaliza 230 atendimentos 

mês, onde temos uma média de 200 realizados via plano de saúde, e 30 particulares, com valores 

diferentes que dão origem a receita do cenário projetado, a serem explanados no plano 

operacional e demonstrados no plano financeiro. 
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4. OFERTA DA EMPRESA 

4.1 Descrição Detalhada 

O diagnóstico e tratamento fonoaudiológico oferecido consiste em minimizar ou eliminar os 

fatores que interferem na aquisição e desenvolvimento dos padrões de linguagem, audição, 

motricidade orofacial e voz com medidas de caráter amplo e especificas. 

Os principais serviços prestados no CFPG serão voltados para o diagnóstico e terapia 

fonoaudiológica e triagem vocal e articulatória. Nestas duas áreas podemos citar os seguintes 

tipos de tratamento: 

 

Diagnóstico e Terapia em Linguagem: atuação direcionada às questões relacionadas à 

comunicação oral e escrita. Visa o aperfeiçoamento do padrão de compreensão e expressão do 

indivíduo, atuação que pode ocorrer desde a infância até a velhice no processo de aquisição e 

desenvolvimento da linguagem.  

Crianças e adolescentes: casos de atraso de linguagem, trocas, ausências e distorções de 

fonemas na fala, gagueira, dificuldades de aprendizagem, distúrbios de leitura e escrita.  

Tempo estimado de tratamento: de 8 a 24 sessões. 

Adultos e idosos: indivíduos com alterações de linguagem causadas por problemas 

neurológicos (Acidente Vascular Cerebral – AVC; Acidente Vascular Encefálico - acidente 

automobilístico, ferimentos por arma de fogo; Alzheimer; Doença de Parkinson; Esclerose 

Múltipla; Tumores). 

Tempo estimado de tratamento: de 8 a 24 sessões. 

Campos de atuação: consultório, domiciliar, escolas, hospitais, postos de saúde. 

 

Diagnóstico e Terapia em Audiologia: atuação com pacientes portadores de perdas auditivas 

de qualquer grau ou etiologia que comprometam a comunicação oral e escrita de qualquer 

modo. 

Crianças e adolescentes: casos de perdas auditivas unilaterais ou bilaterais de grau leve a 

profundo com comprometimento da aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e escrita 
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por conta da privação sensorial. Adaptação de próteses auditivas, implantes cocleares ou 

próteses ancoradas no osso. 

Tempo estimado de tratamento: indeterminado, tratamento a longo prazo e por vezes vitalício. 

Adultos e idosos: casos de perdas auditivas unilaterais ou bilaterais de grau leve a profundo 

com comprometimento da linguagem oral. Adaptação de próteses auditivas, implantes 

cocleares ou próteses ancoradas no osso. 

Tempo estimado de tratamento: indeterminado, tratamento a longo prazo e por vezes vitalício. 

Campos de atuação: consultório, hospitais, escolas especiais e regulares. 

 

Diagnóstico e Terapia em Motricidade Orofacial: atuação direta ou indireta nas estruturas 

miofuncionais orais do paciente. Permite à habilitação e reabilitação das funções de sucção, 

mastigação, respiração, deglutição e fala. 

Crianças e adolescentes: casos de bebês prematuros com dificuldade de sucção, crianças com 

dificuldades respiratórias, sialorréia, interposição lingual anterior ou lateral na fala, deglutição 

atípica ou adaptada, queimados, pacientes com câncer, indivíduos que necessitam de adaptação 

de aparatologia ortodôntica intra ou extra-bucal. 

Tempo estimado de tratamento: de 8 a 16 sessões. 

Adultos e idosos: casos de alteração mastigatória, hipotonia de musculatura orofacial, 

respiração oral, sialorréia, interposição lingual anterior ou lateral na fala, deglutição atípica ou 

adaptada, queimados, pacientes com câncer, adaptação de aparatologia ortodôntica, implantes 

dentários e próteses dentárias. Idosos com dificuldades alimentares devido ao processo normal 

de envelhecimento ou a problemas neurológicos. 

Tempo estimado de tratamento: de 8 a 16 sessões. 

Campos de atuação: consultório, hospitais, escolas, postos de saúde. 

 

Diagnóstico e Terapia em Voz: atuação em problemas vocais, orgânicos ou funcionais, em 

profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho. Aprimoramento da expressão 

verbal com direcionamento específico de oratória para questões profissionais, processos de 

seleção, concursos com prova oral. 
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Crianças e adolescentes: casos de crianças com rouquidão crônica ou histórico de afonia 

recorrente. Adolescentes com dificuldades na transição vocal que ocorre na puberdade. 

Tempo estimado de tratamento: de 8 a 12 sessões. 

Adultos e idosos: casos de rouquidão crônica ou histórico de afonia recorrente. Profissionais da 

voz em geral com sintomas vocais que atrapalham sua atuação profissional. Dificuldades de 

falar em público, voz baixa, tom inadequado, voz que não combina com o tipo físico ou com o 

gênero. 

Tempo estimado de tratamento: de 4 a 16 sessões. 

Campos de atuação: consultório, empresas, escolas. 

 

Triagem vocal e articulatória: atuação com empresas que solicitam esse tipo de triagem na 

contratação de funcionários. Verificação e orientação de questões vocais e articulatórias com 

possível encaminhamento para terapia. 

Adultos: pacientes com necessidade profissional do uso da voz, triagem para verificação do 

nível de dificuldade e direcionamento adequado. 

Tempo estimado de tratamento: 1 sessão. 

Campos de atuação: consultório, empresas. 

 

4.2 Definição de Estratégia 

Para a definição da estratégia a ser aplicada no plano de negócios em estudo precisamos 

entender melhor o seu conceito, ou entender suas premissas. Em resumo a estratégia se refere 

a organização do ambiente, podendo ser complexa dependendo do caminho a ser escolhido e 

traçado, pode ser de nível diferente dentro da mesma empresa (Bateman, 1998). Segundo a 

literatura, temos diversas maneiras para escolher a melhor, para tanto vamos citar alguns 

exemplos a seguir. 

 

Matriz SWOT 

A Análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada pelas empresas como parte do 

plano de marketing ou do plano de negócios. Fazendo-se uma análise externa no âmbito geral, 
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setorial e competitivo assim como uma análise interna, define-se uma matriz SWOT a qual está 

ilustrada nas figuras 3 e 4 abaixo: 

Figura 3 – Matriz SWOT 

 

Figura 4 – Mapa de Posicionamento SWOT
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Estratégias Competitivas Genéricas - Porter 

Segundo Michael Porter (1986), as empresas geralmente possuem uma estratégia, seja ela 

planejada ou não. No entanto, muitas vezes o plano apresenta falhas, pois o desempenho de 

uma empresa no mercado é dado por diversos fatores como: social, político, econômico, 

setorial, entre outros. 

Assim, “o desenvolvimento de uma estratégia acontece entre a firma e o ambiente a que 

pertence” (Porter, 1986) e “o principal influenciador de uma empresa é o setor ou indústrias em 

que ela compete” (Porter, 1986). A estrutura das estratégias genéricas pode ser observada na 

figura 5 abaixo: 

Figura 5 - Estratégias Competitivas Genéricas 

 

Fonte: WIKIPÉDIA, 2007 

 

Após uma análise de mercado, pode-se observar uma demanda pouco atendida no campo da 

fonoaudiologia como um centro integrado de especialidades na Microrregião de Ponta Grossa. 

A estratégia utilizada pelo CFPG será de diferenciação, tendo em vistas as forças internas 

apresentadas na análise SWOT e outras estratégias funcionais que serão analisadas no decorrer 

deste trabalho. 

Segundo Porter (1986), a diferenciação quando alcançada torna-se estratégia viável para se 

obter retornos acima da média em um setor, pois ela cria uma posição de defesa para evitar as 

cinco forças competitivas. Ela proporciona a lealdade de seus consumidores, independente do 

valor, proporcionando algumas vezes até margens maiores. 
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Matriz BCG 

 

A matriz BCG foi criada pelo Boston Consulting Group (um grupo de consultoria da cidade de 

Boston, nos EUA), e organiza os negócios de uma organização em forma de matriz, com os 

vetores participação no mercado e taxa de crescimento da empresa. Sua meta é manter todas as 

áreas analisadas equilibradas, garantindo o desenvolvimento do mercado disponível, estimular 

o estudo no mercado em potencial eliminando aquilo que não agrega valor a empresa. 

Figura 6 – Matriz BCG 

Fonte: Wikipédia, 2007. 

 

Como podemos verificar na figura 6 acima, no caso do CFPG a “vaca leiteira” são os casos de 

terapia fonoaudiológica por encaminhamento médico, que podem surgir por indicação de 

profissionais da saúde, hospitais e profissionais da educação. Já a “estrela” deste segmento são 

as consultorias para empresas, com foco em treinamentos ou melhorias, que apresentam um 

forte crescimento de mercado, exigindo um bom investimento em marketing respeitando o 

Código de Ética. O “ponto de interrogação” é ainda um terreno pouco explorado, que ocorrem 

por demanda, ou seja, não é algo diário. Seriam os pareceres fornecidos para concursados, 

sempre a pedido das instituições que realizaram o concurso. O “abacaxi” deste tipo de centro 

de especialidades e de qualquer profissional da saúde é a quebra da agenda, ou seja, as faltas 

injustificadas dos pacientes em terapia, que prejudicam o andamento 100% do negócio, gerando 

um prejuízo de difícil recuperação. 
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5. PLANO OPERACIONAL 

O CFPG iniciará suas atividades em uma construção de propriedade dos sócios acionistas, onde 

a estrutura já está pré-disposta para acabamentos e instalações, conforme planta da figura 7 

abaixo: 

Figura 07 – Planta baixa do CFPG 

 

Para os investimentos iniciais, que são aqueles feitos antes do início das operações ficou 

definido o seguinte: 

Tabela 01 – Investimentos Iniciais 

 

Além dos investimentos iniciais temos outros investimentos que podem ser necessários ao 

longo da projeção: 
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Tabela 02 – Investimentos Acessórios 

 

Os custos fixos da operação serão enumerados abaixo, tão importantes para o negócio, pois 

acontecem independentemente da Receita. 

Tabela 03 – Custos Fixos 
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Tabela 03 – Custos Fixos, Continuação 

 

A Projeção da Receita foi realizada de acordo com a disponibilidade de agenda das os 

atendimentos marcados na agenda de cada Fonoaudióloga Especialista. Primeiramente ficou 

definido os horários de atendimento diários: 

Tabela 4 – Agenda de Atendimentos 

 

Com esta agenda cada Fonoaudióloga teria 13 atendimentos disponíveis em um dia 100% 

produtivo. Multiplicado pelo número de profissionais seriam 52 atendimentos por dia. Sabendo 

que a agenda não é 100% preenchida consideramos uma queda de 10% dos agendamentos como 

“faltas”, totalizando ao final 46,8 atendimentos por dia. Como os meses possuem em média 24 

dias uteis teríamos 1.123,20 atendimentos por ano.  

Horários Fono 1 Fono 2 Fono 3 Fono 4

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

Intervalo

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

Intervalo

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00
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Analisando o histórico atual de atendimentos de uma Fonoaudióloga da cidade de Ponta Grossa, 

que totalizam 230 atendimentos mês, onde 200 são realizados via plano de saúde, e 30 são 

particulares. Podemos concluir que 86,9% da receita é gerada pelos planos e 13,04% são 

particulares. Utilizando destes percentuais temos 976 Atendimentos pelo plano 118 particulares 

no ano. Dos atendimentos particulares podemos considerar que 2,5% deles são considerados 

primeira consulta, onde é realizada a avaliação por um preço diferente das consultas. 

Tabela 5 – Preços 

 

Com estes valores por sessão conseguimos mensurar uma receita para um mês de trabalho: (976 

x 26,58 = 25.942,08 via plano) + (118,00 x 110 = 12.980,00) + (28 x 140 = 3.920,00) = 

42.842,08. 

Para a sazonalidade foi utilizado o histórico de uma Fonoaudióloga da região de Ponta Grossa, 

conforme figura 8 abaixo 

Figura 8 – Sazonalidade da Receita Bruta 

 

Com essa sazonalidade conseguimos apurar receitas para cada mês de acordo com o percentual 

sobre a média apresentada de Receita Bruta neste plano de negócios. 

Horários Valor

Sessão Particular R$ 110,00

Sessão Partivular - Avaliação R$ 140,00

Sessão Convênios R$ 26,85
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Os impostos de responsabilidade da empresa são os seguintes: 

Tabela 6 – Impostos 

 

Os custos variáveis do CFPG giram em torno de R$ 7,00 (luva descartável, espátula, folha 

sulfite), por atendimento, quando dividido pela renda apresenta uma média de 18,33% ao mês. 

É esperado para o crescimento da Receita Anual de um ano para o outro a taxa de 20%. 

Com todos os dados acima chegamos as seguintes conclusões: 

Cenário Projetado: Neste cenário temos um primeiro ano de resultados negativos, devido aos 

investimentos necessários para apresentar a solidez do negócio. A margem praticada de 80% 

devido apontamento do custo variável ser relativamente baixo. As despesas operacionais, são 

as que maior representam o negócio 72% da receita liquida, sendo assim, teremos que manter 

o foco na Receita projetada, para que o negócio possa cumprir os compromissos mensais. Os 

resultados anuais, convertidos a valor presente pela taxa de desconto de 5% ao ano mostra que 

após os investimentos o negócio terá capacidade de gerar 9.751,51 de lucro antes dos impostos 

(IRPJ e CSSL). O projeto começara a apresentar resultados após 29 meses de trabalho e o total 

de investimentos será de 81.400,00. Sendo assim, apresenta boas perspectivas econômicas. 

Cenário Otimista: Incremento da Receita em 5%, incremento de 1% dos custos da atividade. 

Cenário Pessimista: Redução da Receita em 5%, redução das despesas em 3% e 5% de redução 

nos investimentos. 

Abaixo apresentaremos no Plano Financeiro com os dados acima fornecidos, trazendo o fluxo 

de caixa e a análise de viabilidade nos cenários projetado, otimista e pessimista. 

 

 

 

Impostos Valor

I.S.S. 2,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

I.R. 5,65%
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6. PLANO FINANCEIRO 

6.1 Cenário Projetado  

Tabela 7 – Ano 01 – Demonstrativo de Resultado 

 

Investimentos executados em janeiro.  
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Tabela 8 – Ano 01 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas 
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Tabela 8 – Ano 01 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas - Continuação 
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Tabela 9 – Ano 02 – Demonstrativo de Resultado 

 

 

, 
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Tabela 10 – Ano 02 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas 
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Tabela 10 – Ano 02 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas – Continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Tabela 11 – Ano 03 – Demonstrativo de Resultado 
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Tabela 12 – Ano 03 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas 
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Tabela 12 – Ano 03 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas – Continuação 
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Tabela 13 - Cenário Projetado – Resumo Geral 
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Figura 9 – Gráficos 1 – Cenário Projetado 
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Figura 10 – Gráficos 2 – Cenário Projetado 
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Figura 11 – Gráficos 3 – Cenário Projetado
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Figura 12 – Gráficos 4 – Cenário Projetado
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Figura 13 – Gráficos 5 – Cenário Projetado 
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6.2 Cenário Otimista 

Tabela 14 – Ano 01 – Demonstrativo de Resultado 

 

Investimentos executados em janeiro.  
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Tabela 15 – Ano 01 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas 
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Tabela 15 – Ano 01 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas – Continuação 
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Tabela 16 – Ano 02 – Demonstrativo de Resultado 

 

 

, 
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Tabela 17 – Ano 02 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas 
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Tabela 18 – Ano 02 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas – Continuação 
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Tabela 18 – Ano 03 – Demonstrativo de Resultado 
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Tabela 19 – Ano 03 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas 
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Tabela 19 – Ano 03 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas – Continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Tabela 20 – Cenário Otimista – Resumo Geral 
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Figura 14 – Gráficos 1 – Cenário Otimista 
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Figura 15 – Gráficos 2 – Cenário Otimista
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Figura 16 – Gráficos 3 – Cenário Otimista
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Figura 17 – Gráficos 4 – Cenário Otimista
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Figura 18 – Gráficos 5 – Cenário Otimista 
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6.1.1 Cenário Pessimista  

Tabela 21 – Ano 01 – Demonstrativo de Resultado 

 

Investimentos executados em janeiro.  
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Tabela 22 – Ano 01 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas 
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Tabela 22 – Ano 01 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas – Continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Tabela 23 – Ano 02 – Demonstrativo de Resultado 
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Tabela 24 – Ano 02 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas 
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Tabela 24 – Ano 02 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas – Continuação 
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Tabela 25 – Ano 03 – Demonstrativo de Resultado 
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Tabela 26 – Ano 03 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas 
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Tabela 26 – Ano 03 – Fluxo de Caixa Despesas Fixas – Continuação 
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Tabela 27 – Cenário Pessimista – Resumo Geral 
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Figura 19 – Gráficos 1 – Cenário Pessimista
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Figura 20 – Gráficos 2 – Cenário Pessimista
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Figura 21 – Gráficos 3 – Cenário Pessimista
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Figura 22 – Gráficos 4 – Cenário Pessimista
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Figura 23 – Gráficos 5 – Cenário Pessimista
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Figura 24 – Resumo Análise Cenários 
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7. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho consistiu na análise de viabilidade para a criação de um Centro 

Especializado em Fonoaudiologia na Microrregião de Ponta Grossa, Paraná. Foram 

apresentadas as premissas para o início do funcionamento, análise do mercado, estratégias 

aplicadas e realizada simulação em três cenários diferentes: projetado, otimista e pessimista. 

Ao finalizar a análise deste plano de negócios podemos afirmar apesar do início com prejuízo 

vale a pena investir no cenário projetado do CFPG. Atualmente o investimento mais seguro que 

existe no mercado de valores é o Tesouro Direto, com juros mais atraentes que a poupança. A 

taxa de retorno neste caso (TIR) é de 12%, o que fica próximo da taxa apresentada no cenário 

projetado (10%). Além disso o dinheiro investido no plano é circulante, sem prazo definido 

para resgate (como o exigido no Tesouro Direto), ou seja, no “bolso” do investidor. 

Ademais segundo pesquisas realizadas pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, até 

2018 serão criados 4 milhões de empregos nas áreas de saúde e bem-estar voltadas ao 

envelhecimento humano. Ainda segundo a pesquisa, entre as 40 profissões que mais cresceram 

nos EUA e que oferecem melhores salários e menos estresse, a Fonoaudiologia foi considerada 

uma das mais promissoras, e deve experimentar um impulso de 34% até 2022. 

Apostar em melhorias na qualidade de vida da população, oferecendo um serviço de excelência 

em fonoaudiologia tem tudo para tornar-se um ótimo projeto. 
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9. Anexos 

Anexo I 

LEI No 6.965, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1981. 

Vide Decreto nº 87.218, de 1982  
Dispõe sobre a regulamentação da profissão de 

Fonoaudiólogo, e determina outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º É reconhecido em todo território nacional o exercício da profissão de 

Fonoaudiólogo, observados os preceitos da presente Lei. 

Parágrafo único. Fonoaudiólogo é o profissional, com graduação plena em 

Fonoaudiologia, que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológicas na área 

da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões da 

fala e da voz. 

Art. 2º Os cursos de Fonoaudiologia serão autorizados a funcionar somente em 

instituições de ensino superior. 

Parágrafo único. O Conselho Federal de Educação elaborará novo currículo mínimo para 

os cursos de Fonoaudiologia em todo o território nacional. 

Art. 3º O exercício da profissão de Fonoaudiólogo será assegurado: 

a) aos portadores de diploma expedido por curso superior de Fonoaudiologia oficial ou 

reconhecido; 

b) aos portadores de diploma expedido por curso congênere estrangeiro, revalidado na 

forma da legislação vigente; 

c) aos portadores de diploma ou certificado fornecido, até a data da presente Lei, por 

cursos enquadrados na Resolução nº 54/76, do Conselho Federal de Educação, publicada 

no Diário Oficial da União, de 15 de novembro de 1976: 

§ 1º Os portadores de diploma ou certificado de conclusão de curso teórico-prático de 

Fonoaudiologia, sob qualquer de suas denominações - Logopedia, Terapia da Palavra, Terapia 

da Linguagem e Ortofonia, bem como de Reeducação da Linguagem, ministrado até 1975, por 

estabelecimento de ensino oficial, terão direito ao registro como Fonoaudiólogo. 

§ 2º Serão assegurados os direitos previstos no art. 4º aos profissionais que, até a data da 

presente Lei, tenham comprovadamente exercido cargos ou funções de fonoaudiólogo por prazo 

não inferior a 5 (cinco) anos. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.965-1981?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2087.218-1982?OpenDocument
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Art. 4º É da competência do Fonoaudiólogo e de profissionais habilitados na forma da 

legislação específica: 

a) desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e 

oral, voz e audição; 

b) participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e 

escrita, voz e audição; 

c) realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e 

audição; 

d) realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala; 

e) colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências; 

f) projetar, dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas por entidades 

públicas, privadas, autárquias e mistas; 

g) lecionar teoria e prática fonoaudiológicas; 

h) dirigir serviços de fonoaudiologia em estabelecimentos públicos, privados, autárquicos 

e mistos; 

i) supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de Fonoaudiologia; 

j) assessorar órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, privados ou mistos no 

campo da Fonoaudiologia; 

l) participar da Equipe de Orientação e Planejamento Escolar, inserindo aspectos 

preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos; 

m) dar parecer fonoaudiológico, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição; 

n) realizar outras atividades inerentes à sua formação universitária pelo currículo. 

Parágrafo único. Ao Fonoaudiólogo é permitido, ainda, o exercício de atividades 

vinculadas às técnicas psicomotoras, quando destinadas à correção de distúrbios auditivos ou 

de linguagem, efetivamente realizado. 

Art. 5º O exercício das atividades de Fonoaudiólogo sem observância do disposto nesta 

Lei configurará o ilícito penal, nos termos da legislação específica. 

Art. 6º Ficam criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fonoaudiologia - 

CFF e CRF - com a incumbência de fiscalizar o exercício da profissão definida nesta Lei. 

§ 1º O Conselho Federal e os Regionais a que se refere este artigo constituem, em 

conjunto, uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Trabalho. 
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§ 2º O Conselho Federal terá sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o País, 

e os Conselhos Regionais terão sede e foro nas Capitais dos Estados, dos Territórios e no 

Distrito Federal. 

Art. 7º O Conselho Federal será constituído de 10 (dez) membros efetivos e respectivos 

suplentes, eleitos pela forma estabelecida nesta Lei. 

§ 1º Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes, com mandato de 3 (três) 

anos, serão eleitos por um Colégio Eleitoral integrado de um representante de cada Conselho 

Regional por este eleito em reunião especialmente convocada, facultada a reeleição para um 

mandato. 

§ 2º O Colégio Eleitoral convocado para a composição do Conselho Federal reunir-se-á, 

preliminarmente, para exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes, 

realizando as eleições 24 (vinte e quatro) horas após a sessão preliminar. 

Art. 8º Os membros dos Conselhos Regionais e os respectivos suplentes, com mandato de 

3 (três) anos, serão eleitos pelo sistema de eleição direta, através do voto pessoal, secreto e 

obrigatório dos profissionais inscritos no Conselho, aplicando-se pena de multa, em 

importância não excedente ao valor da anuidade, ao que deixar de votar sem causa justificada. 

Parágrafo único. O exercício do mandato de membro do Conselho Federal e dos 

Conselhos Regionais, assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, ficará 

subordinado, além de outras exigências legais, ao preenchimento dos seguintes requisitos e 

condições básicas: 

I - cidadania brasileira; 

Il - habilitação profissional na forma da legislação em vigor; 

III - pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos; 

IV - inexistência de condenação por crime contra a segurança nacional. 

Art. 9º A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal ou dos Conselhos 

Regionais ocorrerá em virtude de: 

I - renúncia; 

II - superveniência de causa de que resulte a inabilitação para o exercício da profissão; 

III - condenação à pena superior a 2 (dois) anos, em face de sentença transitada em 

julgado; 

IV - destituição de cargo, função ou emprego, relacionados à prática de ato de improbidade 

na administração pública ou privada, em face de sentença transitada em julgado; 

V - conduta incompatível com a dignidade do órgão ou falta de decoro; 
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VI - ausência, sem motivo justificado, a 3 (três) sessões consecutivas ou a 6 (seis) 

intercaladas, em cada ano. 

Art. 10. Compete ao Conselho Federal: 

I - eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu Presidente e o Vice-

Presidente; 

II - exercer função normativa, baixar atos necessários à interpretação e execução do 

disposto nesta Lei e à fiscalização do exercício profissional, adotando providências 

indispensáveis à realização dos objetivos institucionais; 

III - supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional; 

IV - organizar, propor instalação, orientar e inspecionar os Conselhos Regionais, fixar-

lhes jurisdição e examinar suas prestações de contas, neles intervindo desde que indispensável 

ao restabelecimento da normalidade administrativa ou financeira ou à garantia da efetivadade 

ou princípio da hierarquia institucional; 

V - elaborar e aprovar seu Regimento, ad referendum do Ministro do Trabalho; 

VI - examinar e aprovar os Regimentos dos Conselhos Regionais, modificando o que se 

fizer necessário para assegurar unidade de orientação e uniformidade de ação; 

VII - conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais e prestar-lhes 

assistência técnica permanente; 

VIII - apreciar e julgar os recursos de penalidade imposta pelos Conselhos Regionais; 

IX - fixar o valor das anuidades, taxas, emolumentos e multas devidos pelos profissionais 

e empresas aos Conselhos Regionais a que estejam jurisdicionados; 

X - aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais, bem 

como operações referentes a mutações patrimoniais; 

XI - dispor, com a participação de todos os Conselhos Regionais, sobre o Código de Ética 

Profissional, funcionando como Conselho Superior de Ética Profissional; 

XII - estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom nome dos 

que a exercem; 

XIII - instituir o modelo das carteiras e cartões de identidade profissional; 

XIV - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis; 

XV - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado; 
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XVI - publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, 

a execução orçamentária e o relatório de suas atividades. 

Art. 11. Os Conselhos Regionais serão organizados, em princípio, nos moldes do 

Conselho Federal. 

Art. 12. Compete aos Conselhos Regionais: 

I - eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu Presidente e o seu Vice-

Presidente; 

II - elaborar a proposta de seu Regimento, bem como as alterações, submetendo-as à 

aprovação do Conselho Federal; 

III - julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração à presente Lei e ao 

Código de Ética; 

IV - agir, com a colaboração das sociedades de classe e das escolas ou faculdades, nos 

assuntos relacionados com a presente Lei; 

V - deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativo; 

VI - expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos 

profissionais registrados, de acordo com o currículo efetivamente realizado; 

VII - organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas 

jurídicas que, nos termos desta Lei, se inscrevam para exercer atividades de Fonoaudiologia na 

Região; 

VIII - publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos profissionais e firmas 

registrados; 

IX - estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito 

dos que a exercem; 

X - fiscalizar o exercício profissional na área da sua jurisdição, representando, inclusive, 

às autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de 

sua alçada; 

XI - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Lei, das resoluções e demais normas 

baixadas pelo Conselho Federal; 

Xll - funcionar como Conselhos Regionais de Ética, conhecendo, processando e decidindo 

os casos que lhes forem submetidos; 

XIII - julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nesta Lei e em normas 

complementares do Conselho Federal; 



83 

 

XIV - propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços 

e do sistema de fiscalização do exercício profissional; 

XV - aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as 

operações referentes a mutações patrimoniais; 

XVI - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis; 

XVII - arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas 

destinadas à efetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as 

importâncias referentes à sua participação legal; 

XVIII - promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias 

correspondentes às anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança 

amigável; 

XIX - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado; 

XX - publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, 

a execução orçamentária e o relatório de suas atividades. 

Art. 13. Aos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais incumbe a administração e 

representação legal dos mesmos, facultando-se-lhes suspender o cumprimento de qualquer 

deliberação de seu Plenário que lhes pareça inconveniente ou contrária aos interesses da 

instituição, submetendo essa decisão à autoridade competente do Ministério do Trabalho ou ao 

Conselho Federal, respectivamente. 

Art. 14. Constituem renda do Conselho Federal: 

I - 20% (vinte por cento) do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e 

multas de cada Conselho Regional; 

Il - legados, doações e subvenções; 

III - rendas patrimoniais. 

Art. 15. Constituem renda dos Conselhos Regionais: 

I - 80% (oitenta por cento) do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos 

e multas; 

II - legados, doações e subvenções; 

III - rendas patrimoniais. 

Art. 16. A renda dos Conselhos Federais e Regionais só poderá ser aplicada na 

organização e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional, bem 

como em serviços de caráter assistencial, quando solicitados pelas Entidades Sindicais. 
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Art. 17. O exercício da profissão de que trata a presente Lei, em todo o território nacional, 

somente é permitido ao portador de carteira profissional expedida por órgãos competentes. 

Parágrafo único. É obrigatório o registro nos Conselhos Regionais das empresas cujas 

finalidades estejam ligadas à Fonoaudiologia, na forma estabelecida em Regulamento. 

Art. 18. Para o exercício de qualquer das atividades relacionadas no art. 4º desta Lei, em 

qualquer modalidade de relação trabalhista ou empregatícia, será exigida, como condição 

essencial, a apresentação da carteira profissional emitida pelo respectivo Conselho. 

Art. 19. O exercício simultâneo, temporário ou definitivo, da profissão, em área de 

jurisdição de 2 (dois) ou mais Conselhos Regionais, submeterá o profissional de que trata esta 

Lei às exigências e formalidades estabelecidas pelo Conselho Federal. 

Art. 20. O pagamento da anuidade ao Conselho Regional da respectiva jurisdição constitui 

condição de legitimidade do exercício da profissão. 

Parágrafo único. A anuidade será paga até 31 de março de cada ano, salvo a primeira, que 

será devida no ato do registro dos profissionais ou das empresas referidas no parágrafo único 

do art. 17 desta Lei. 

Art. 21. Constituem infração disciplinar: 

I - transgredir preceito do Código de Ética Profissional; 

II - exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu 

exercício aos não-registrados ou aos leigos; 

III - violar sigilo profissional; 

IV - praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina como crime ou 

contravenção; 

V - não cumprir, no prazo assinalado, determinação emanada de órgãos ou autoridade do 

Conselho Regional, em matéria de competência deste, após regularmente notificado; 

VI - deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional as contribuições a que está 

obrigado; 

VII - faltar a qualquer dever profissional prescrito nesta Lei; 

VIII - manter conduta incompatível com o exercício da profissão. 

Parágrafo único. As faltas serão apuradas levando-se em conta a natureza do ato e as 

circunstâncias de cada caso. 

Art. 22. As penas disciplinares consistem em: 
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I - advertência; 

II - repreensão; 

III - multa equivalente a até 10 (dez) vezes o valor da anuidade; 

IV - suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 (três) anos, ressalvada a 

hipótese prevista no § 7º deste artigo; 

V - cancelamento do registro profissional. 

§ 1º Salvo nos casos de gravidade manifesta ou reincidência, a imposição das penalidades 

obedecerá à gradação deste artigo, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Federal 

para disciplina do processo de julgamento das infrações. 

§ 2º Na fixação da pena serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, o 

seu grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as conseqüências da infração. 

§ 3º As penas de advertência, repreensão e multa serão comunicadas pela instância 

própria, em ofício reservado, não se fazendo constar dos assentamentos do profissional punido, 

a não ser em caso de reincidência. 

§ 4º Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, com efeito suspensivo, à 

instância imediatamente superior: 

a) voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da decisão; 

b) ex officio, nas hipóteses dos incisos IV e V deste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da decisão. 

§ 5º As denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada a qualificação do 

denunciante e acompanhadas da indicação dos elementos comprobatórios do alegado. 

§ 6º A suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas ou multas só cessará com a 

satisfação da dívida, podendo ser cancelado o registro profissional se, após decorridos 3 (três) 

anos, não for o débito resgatado. 

§ 7º É lícito ao profissional punido requerer, à instância superior, revisão do processo, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da punição. 

§ 8º Das decisões do Conselho Federal ou de seu Presidente, por força de competência 

privativa, caberá recurso, em 30 (trinta) dias contados da ciência, para o Ministro do 

Trabalho. (Revogado pela Lei nº 9.098, de 1995) 

§ 9º As instâncias recorridas poderão reconsiderar suas próprias decisões. 

§ 10. A instância ministerial será última e definitiva, nos assuntos relacionados com a 

profissão e seu exercício. (Revogado pela Lei nº 9.098, de 1995) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9098.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9098.htm
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Art. 23. O pagamento da anuidade fora do prazo sujeitará o devedor à multa prevista no 

Regulamento. 

Art. 24. A exigência da Carteira Profissional de que trata o art. 18 desta Lei somente será 

efetiva a partir de 180 (cento e oitenta) dias, contados da instalação do respectivo Conselho 

Regional. 

Art. 25. O primeiro Conselho Federal será constituído pelo Ministro do Trabalho. 

Art. 26. Os Conselhos Regionais serão instalados desde que agrupem um número 

suficiente de profissionais, capaz de garantir sua normalidade administrativa, a critério e por 

ato do Ministro do Trabalho. 

Art. 27. A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo dentro de 90 (noventa) 

dias de sua publicação. 

Art. 28. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 09 de dezembro de 1981; 160º da Independência e 93º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Rubem Ludwig 

Murilo Macêdo 

Waldyr Arcoverde 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.12.1981 
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Anexo II 

Fonte: 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/noticias/noticiacompleta.aspx?id=0aadad

c0-53a9-4764-925f-7a1d3f2b7ca4 

Comitê Gestor inicia a regulamentação das alterações promovidas pela Lei Complementar 

147/2014 - 08/09/2014 

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) aprovou a Resolução CGSN nº 115, de 

4/09/2014, que veicula os primeiros itens da regulamentação das alterações trazidas pela Lei 

Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014. 

NOVAS ATIVIDADES 

Poderá optar pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015 a ME ou EPP que exerça as seguintes 

atividades: 

1. Tributadas com base nos Anexos I ou II da LC 123/2006: 

1.1 Produção e comércio atacadista de refrigerantes 

A ME ou EPP envasadora de refrigerantes que venha a optar pelo Simples Nacional permanece 

obrigada a instalar equipamentos de contadores de produção, que possibilitem, ainda, a 

identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca comercial, na forma disciplinada 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

2. Tributadas com base no Anexo III da LC 123/2006: 

2.1 Fisioterapia 

2.2 Corretagem de seguros 

2.3 Corretagem de imóveis de terceiros, assim entendida a receita relativa à intermediação na 

compra, venda, permuta e locação de imóveis 

2.4 Serviços prestados mediante locação de bens imóveis próprios com a finalidade de 

exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras 

esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e 

congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. 

3. Tributada com base no Anexo IV da LC 123/2006:  

3.1 Serviços Advocatícios 

Constará de Resolução a ser publicada oportunamente as seguintes atividades, que também 

poderão optar pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015: 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/noticias/noticiacompleta.aspx?id=0aadadc0-53a9-4764-925f-7a1d3f2b7ca4
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/noticias/noticiacompleta.aspx?id=0aadadc0-53a9-4764-925f-7a1d3f2b7ca4
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1. Tributadas com base no Anexo III da LC 123/2006: 

- Serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, na modalidade fluvial, ou 

quando possuir características de transporte urbano ou metropolitano ou realizar-se sob 

fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes e trabalhadores 

(retirando-se o ISS e acrescentando-se o ICMS) 

2. Tributadas com base no Anexo VI da LC 123/2006: 

- Medicina, inclusive laboratorial e enfermagem 

- Medicina veterinária 

- Odontologia 

- Psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia e de 

clínicas de nutrição, de vacinação e bancos de leite 

- Serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de interpretação 

- Arquitetura, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte 

e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia 

- Representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de 

terceiros 

- Perícia, leilão e avaliação 

- Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração 

- Jornalismo e publicidade 

- Agenciamento, exceto de mão-de-obra 

- Outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços 

decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, 

artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, desde que não sujeitas à 

tributação na forma dos Anexos III, IV ou V da LC 123/2006. 

O novo ANEXO VI da LC 123/2006, vigente a partir de 01/01/2015, prevê alíquotas entre 

16,93% e 22,45%. 

MEI – CONTRATAÇÃO POR EMPRESAS 

A empresa que contrata MEI para prestar serviços diferentes de hidráulica, eletricidade, pintura, 

alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos, não está mais obrigada ao registro 

na GFIP e ao recolhimento da cota patronal de 20% (o art. 12 da LC 147/2014 revogou 

retroativamente essa obrigatoriedade). 
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Todavia, quando houver os elementos da relação de emprego, o MEI deverá ser considerado 

empregado para todos os efeitos. 

Adicionalmente, a resolução ratifica que o MEI não pode prestar serviços na modalidade de 

cessão de mão-de-obra. 

FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO 

São tributadas com base no Anexo III as receitas decorrentes da comercialização de 

medicamentos e produtos magistrais sob encomenda para entrega posterior ao adquirente, em 

caráter pessoal, mediante prescrições de profissionais habilitados ou indicação pelo 

farmacêutico, produzidos no próprio estabelecimento após o atendimento inicial. 

São tributadas com base no Anexo I as receitas auferidas nos demais casos (comercialização de 

produtos em prateleira). 

NOVA HIPÓTESE DE VEDAÇÃO À OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL 

Não terá direito à opção pelo Simples Nacional e estará sujeita à exclusão do regime o MEI, 

ME ou EPP cujo(s) titular(es) ou sócio(s) guarde(m), cumulativamente, com o contratante do 

serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

Em outras palavras: membro de empresa optante pelo Simples Nacional não pode ser, na 

realidade, empregado de quem a contrata. 

BENEFÍCIOS PARA A CESTA BÁSICA 

A União, os Estados e o Distrito Federal poderão, em lei específica destinada à ME ou EPP 

optante pelo Simples Nacional, estabelecer isenção ou redução das Contribuições para a 

COFINS e para o PIS/Pasep e do ICMS para produtos da cesta básica, discriminando a 

abrangência da sua concessão. 

A medida depende de lei federal (COFINS e PIS/Pasep) e de leis estaduais ou distrital (ICMS) 

NOVAS REGRAS PARA VALORES FIXO DE ICMS E DE ISS 

Os Estados, o DF e os Municípios poderão estipular valores fixos de ICMS ou de ISS para a 

ME que tenha auferido, no ano anterior, até R$ 360 mil de receita bruta. 

Hoje esse limite é de R$ 120 mil. 

O valor fixo deixará de ser aplicado se, durante o ano calendário, a ME ultrapassar o limite de 

R$ 360 mil de receita bruta. 

A não aplicação do valor fixo ocorrerá no mês seguinte ao do excesso. 

O ente federado que tenha valor fixo em vigência terá que efetuar a revisão até 31/12/2014. 
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DOCUMENTOS FISCAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS NO PORTAL DO 

SIMPLES NACIONAL 

A LC 147/2014 previu a regulamentação por parte do Comitê Gestor do Simples Nacional e a 

disponibilização, no Portal do Simples Nacional, de aplicativos para emissão de documentos 

fiscais e demais obrigações acessórias relativas ao regime. 

A implantação desses aplicativos demandará o desenvolvimento e implantação de sistemas em 

conjunto com a Receita Federal, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Qualquer nova obrigação acessória relativa ao Simples Nacional terá que constar de Resolução 

do CGSN. 

Permanecem válidas as obrigações acessórias estabelecidas para a ME ou EPP optante pelo 

Simples Nacional decorrentes de norma publicada até 31 de março de 2014, até que sejam 

unificados os procedimentos por meio de aplicativos disponíveis no Portal do Simples 

Nacional. 

ITENS QUE SERÃO REGULAMENTADOS OPORTUNAMENTE: 

LIMITE EXTRA PARA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS 

A partir de 2015, o limite extra para que a EPP tenha incentivos para exportar passará a abranger 

mercadorias e serviços. 

Dessa forma, a empresa poderá auferir receita bruta anual de até R$ 7,2 milhões, sendo R$ 3,6 

milhões no mercado interno e R$ 3,6 milhões em exportação de mercadorias e serviços. 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS 

As alterações trazidas pela LC 147/2014 relativas à substituição tributária do ICMS terão 

vigência a partir de 01/01/2016, devendo a regulamentação ocorrer ao longo do ano de 2015. 

SECRETARIA-EXECUTIVA DO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL 

Política de Privacidade e Condições de Uso 


