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1 – SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

Pesquisas apontam que no mundo inteiro o panorama é o mesmo: A população idosa 

está aumentando. Se voltarmos nossa atenção para o Brasil, encontraremos o mesmo 

cenário: o Brasil está envelhecendo e mais rápido do que se imagina. 

Enquanto a quantidade de idosos vai duplicar no mundo até o ano de 2050, ela quase 

triplicará no Brasil. Atualmente o Brasil possui 23 milhões de pessoas acima de 60 

anos, o que corresponde a 12,5% da população do país, e estima-se que em 2050 o 

Brasil terá 64 milhões de pessoas acima de 60 anos, correspondendo a 30% da 

população brasileira. 

No país, até 2011, São Paulo era o Estado com o maior número de idosos: 5,4 milhões. 

Em seguida, vinha Minas Gerais, com 2,6 milhões, e Rio de Janeiro, com 2,4 milhões. 

O Rio de Janeiro era a unidade da federação em que o grupo da terceira idade era mais 

expressivo em relação à população total – os idosos representavam 14,9% dos 

residentes. (Fonte: Pnad/IBGE, 2012) 

 
A partir do conhecimento desses dados, podemos afirmar que o Brasil está 

envelhecendo e precisa estar preparado para atender as necessidades dos idosos de 

modo a garantir uma velhice saudável a todos. 

Pensando nisso, decidi criar o Doce Vida, que será um Centro de Cuidados para Idosos 

que funcionará durante o dia, sendo um local onde o idoso será assistido por 

profissionais da saúde que o auxiliarão no cumprimento de suas atividades básicas 

diárias e também nas atividades importantes que visem melhorar sua qualidade de vida, 

assim como no desenvolvimento e manutenção de suas capacidades funcionais. Além 

disso, haverá assistência de profissionais em passeios e eventos oferecidos 

especialmente para que os idosos tenham maior interação com as pessoas e o mundo do 

qual fazem parte.  

O Doce Vida ficará localizado na cidade de Niterói, onde estima-se que a população 

idosa, em 2015, corresponda a 17,1% da população, representando quase 85 mil 

moradores de Niterói, segundo dados do Censo de 2010. 

Em um cenário otimista pretendemos atingir 17% dessa população até o final do 

primeiro ano de funcionamento da empresa, realizando 40 atendimentos por dia, tendo 

uma previsão de Receita Líquida (antes dos Impostos) no valor de 349.422. 
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2 – OPORTUNIDADE 
 

O Doce Vida será um Centro de Cuidados para Idosos que atuará na prestação de 

serviços que promovam o envelhecimento saudável das pessoas com 60 anos ou mais. 

Segundo relatório emitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2015, o 

envelhecimento saudável é definido como: “o processo de desenvolvimento e 

manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar em idade avançada” 

(2015:13). Com isso, pretendemos trabalhar as necessidades de desenvolvimento de 

habilidades físicas e de socialização, atuando com enfoque na independência e 

capacidade funcional do idoso. 

 

Desse modo, o Doce Vida oferecerá aos idosos assistência nas atividades básicas e nas 

atividades importantes para promoção de uma melhor qualidade de vida do idoso, assim 

como no desenvolvimento e manutenção de suas capacidades funcionais. Além disso, o 

Doce Vida atuará como intermediador no acesso de idosos a passeios turísticos e 

eventos culturas, tendo sempre o objetivo de possibilitar aos idosos uma velhice ativa, 

saudável e feliz. 

  

O Mercado 
 

No mundo inteiro o panorama é o mesmo: A população idosa está aumentando. 

Segundo relatório publicado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), e 

pela HelpAge International, “A expectativa de vida ao nascer aumentou 

substancialmente em todo o mundo. Em 2010-2015, a expectativa de vida ao nascer 

passou a ser de 78 anos nos países desenvolvidos e 68 nos nas regiões em 

desenvolvimento. Em 2045-2050, os recém-nascidos podem esperar viver até os 83 

anos nas regiões desenvolvidas e 74 naquelas em desenvolvimento. Em 1950, havia 205 

milhões de pessoas com 60 anos ou mais no mundo. Em 2012, o número de pessoas 

mais velhas aumentou para quase 810 milhões. Projeta-se que esse número alcance 1 

bilhão em menos de 10 anos e que duplique até 2050, alcançando 2 bilhões”. (2012: 3 a 

4) 
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Se voltarmos nossa atenção para o Brasil, encontraremos o mesmo cenário: o Brasil está 

envelhecendo — e mais rápido do que se imagina.    

Conforme o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento, emitido pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em 2015, o número de pessoas com mais de 60 anos no país 

deverá crescer muito mais rápido do que a média internacional. Enquanto a quantidade 

de idosos vai duplicar no mundo até o ano de 2050, ela quase triplicará no Brasil. 

Segundo Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional para Longevidade no 

Brasil e membro da Rede Global de Cidades e Comunidades Amigáveis aos Idosos da 

OMS, “Enquanto a expectativa de vida aumenta, a taxa de natalidade diminui. No 

Brasil, há mais de 15 anos nascem menos crianças que o necessário para repor os pais, 

ou seja, os casais estão tendo uma média de filhos inferior a dois. Enquanto isso, as 

pessoas estão vivendo por mais tempo. O resultado desta equação é um crescimento 

muito rápido na proporção de idosos no país”. (Fonte: Weber, Demétrio; Gois, Antônio. Jornal Zero Hora, 

2014) 

Segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014) a 

expectativa de vida dos brasileiros vem aumentando. Em 2012, a expectativa média de 

vida ao nascer era de 74,6 anos, o que correspondia a pouco mais de 74 anos e meio de 

vida. Em 2013, a expectativa cresceu e já estava perto de 75 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, segundo o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento, emitido pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2015, a porcentagem atual, de 12,5% de 

Fonte: Weber, Demétrio; Gois, Antônio. (2014) “Expectativa de vida 

no Brasil aumenta para 74,9 anos, diz IBGE”. Página consultada a 01 

junho de 2016, <http://oglobo.globo.com/brasil/expectativa-de-vida-

no-brasil-aumenta-para-749-anos-diz-ibge-14706410> . 
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idosos, deve alcançar os 30% até a metade do século. Ou seja, muito em breve o Brasil 

será considerado uma nação envelhecida — conforme a OMS, essa classificação é dada 

aos países com mais de 14% da população constituída de idosos, como são, atualmente, 

França, Inglaterra e Canadá, por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição de Idosos no Brasil 

 
No país, até 2011, São Paulo era o Estado com o maior número de idosos: 5,4 milhões. 

Em seguida, vinha Minas Gerais, com 2,6 milhões, e Rio de Janeiro, com 2,4 milhões. 

O Rio de Janeiro era a unidade da federação em que o grupo da terceira idade era mais 

expressivo em relação à população total – os idosos representavam 14,9% dos 

residentes. (Fonte: Pnad/IBGE, 2012) 

O Rio de Janeiro é a cidade com a maior quantidade de idosos do Brasil, de acordo com 

dados do Censo 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). Na lista 

dos dez bairros brasileiros com maior proporção de idosos, a capital fluminense possui 

nove. 

Copacabana, na zona sul do Rio, dispara na liderança do levantamento. Dos 146.392 

habitantes do bairro, 43.431 estão acima dos 61 anos, idade a partir da qual a 

Constituição considera, oficialmente, um brasileiro como idoso. Com isso, Copacabana 

tem cerca de 3,3 idosos para cada dez habitantes. Na média dos bairros, essa proporção 

não chega a um idoso para cada dez moradores. 

 
Após Copacabana, vêm Campo Grande (zona oeste), Tijuca (zona norte), Bangu, Barra 

da Tijuca, Realengo e Santa Cruz (todos na zona oeste). Na lista dos dez bairros com 

maior proporção de idosos do Brasil, o único fora do Estado do Rio é o de Boa Viagem, 

localizado em Recife (PE), na oitava posição do ranking. Para terminar, na nona posição 

está Icaraí (em Niterói, na região metropolitana do Rio) e, na décima, Irajá (zona norte). 

Fonte: Sordi, Jaqueline (2015) “Número de idosos quase triplicará no Brasil até 2050, 

afirma OMS”. Zero Hora, 30 de Setembro. Página consultada a 01 de Junho de 2016, 

<http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/vida/noticia/2015/09/numero-de-idosos-

quase-triplicara-no-brasil-ate-2050-afirma-oms-4859566.html >. 
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Então, com esses dados podemos afirmar que o Brasil está envelhecendo e precisa estar 

preparado para atender as necessidades dos idosos de modo a garantir uma velhice 

saudável a todos. Portanto, se torna cada vez mais urgente a oferta de serviços e 

produtos que atendam as necessidades dessa parcela da população brasileira. 
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3 – A EMPRESA 

 
A partir dessa percepção, decidi criar o Doce vida, que será um Centro de Cuidados 

para Idosos, onde o idoso será assistido por profissionais da saúde que o auxiliarão no 

cumprimento de suas atividades básicas diárias e também nas atividades importantes 

que visem melhorar sua qualidade de vida, assim como no desenvolvimento e 

manutenção de suas capacidades funcionais. Além disso, haverá assistência de 

profissionais em passeios e eventos oferecidos especialmente para que os idosos tenham 

maior interação com as pessoas e o mundo do qual fazem parte. 

Razão social: Doce Vida Centro de Cuidados para Idosos 

Perfil do Empreendedor 

 

Sou Taís Correa Marinho, estudante do curso Tecnólogo em Processos Gerenciais com 

ênfase em Empreendedorismo da Universidade Federal Fluminense, com conclusão em 

Agosto de 2016.  

 

Experiência Profissional: 

 

 Estagiária na Divisão de Estágio da Universidade Federal Fluminense em Rio de 

Janeiro - De 09/2015 a 06/2016 

 

Atendimento ao público (presencial, por telefone e por e-mail) para alunos, professores 

e empresas no sentido de sanar dúvidas e transmitir informações pertinentes. Auxílio na 

captação, celebração e acompanhamento de convênios entre a instituição, empresas 

públicas e privadas. Apoio na tramitação de documentações referentes a convênios com 

empresas, estágio externo e interno de alunos da instituição. Atuação direta na 

divulgação de oportunidades de estágio por meio das mídias sociais da Divisão de 

Estágios. 

 

 Estagiária na Recepção da Walkam Climatizações em Rio de Janeiro - De 

04/2015 a 07/2015 

 

Atendimento ao público interno e externo, atendimento telefônico, recebimento e 

distribuição de correspondências, arquivo e demais atribuições a fins da função de 

recepcionista. 

 

 Estagiário na Superintendência de Recursos Humanos da Companhia Docas do 

Rio de Janeiro em Rio de Janeiro – De 04/2011 - 07/2012 
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Auxílio em toda rotina administrativa da Superintendência de Recursos Humanos, 

organizando documentações e arquivos do setor, atendimento ao público interno e 

externo (presencial e via telefone). 

 

Propósito Pessoal 

 

Minha percepção sempre foi a de que em nosso país os idosos não recebem à atenção 

pela qual são merecedores. Os idosos possuem muitas necessidades, mas poucos são os 

serviços e produtos desenvolvidos com a finalidade de suprir essas necessidades. Por 

isso, decidi criar uma empresa voltada especificamente para atender algumas das 

necessidades da população idosa. Meu principal objetivo é contribuir para que os idosos 

tenham uma melhor qualidade de vida, e farei isso possibilitando que eles recebam os 

cuidados de que precisam, mas que também possam estar em constante interação com as 

pessoas e o mundo do qual fazem parte. Acredito que esses sejam fatores determinantes 

para garantir aos idosos uma velhice saudável, ativa e feliz. 

 

Nossos serviços: 

 

 Para nossos idosos a lista de benefícios será extensa: 

 

 Assistência multidisciplinar nas atividades da vida diária 

 Atividades agradáveis de lazer e de promoção à saúde 

 Estimulação da autonomia e independência 

 Prevenção do isolamento social contribuindo com a saúde mental a  

  

 Atividades individuais e/ou em grupo 

 

São planejadas após avaliação multidisciplinar, onde a equipe irá sugerir um plano de 

atividades individuais direcionadas de acordo com a necessidade do idoso. No entanto, 

o idoso estará livre por optar em participar ou não de qualquer atividade do seu 

interesse. 

 

As atividades regulares incluem: 

  

 Estimulação cognitiva 

 Exercícios físicos 

 Pintura e trabalhos artesanais 

 Estimulação da leitura 

 Apresentações de vídeos 

 Passeios externos 

 Comemorações diversas 

 Outras atividades sugeridas pelo grupo ou indicadas pela equipe multiprofissional 
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Alimentação 

 

 Alimentação balanceada e adequada 

 Cardápio elaborado por nutricionista 

 

Serviços adicionais 
 

 Tratamento de saúde personalizado - Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia 

 Medicação, materiais geriátricos e de higiene pessoal  

 Acompanhamento para consultas ao médico particular 

 Acompanhamento para exames 

 

Equipe Efetiva: 

3 Cuidadores de Idosos 

1 Enfermeiros 

2 Auxiliares de Enfermagem 

1 Profissionais de Educação Física 

1 Cozinheiras 

2 Auxiliar de cozinha 

2 Auxiliar de Serviços Gerais 

1 Terapeuta Ocupacional/ 1 Estagiário de Terapia Ocupacional 

1 Administrador 

1 Auxiliar Administrativo 

 

Organograma 
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Parcerias 

 

As parcerias terão a finalidade de aumentar a abrangência de serviços prestados aos 

idosos, de modo a garantir que suas necessidades sejam atendidas. 

Faremos parceria com Centros Médicos para possibilitar a contratação sob demanda dos 

seguintes profissionais: 

 Gerontólogo 

Psicólogo 

Nutricionista 

Fonoaudiólogo 

Fisioterapeuta 

Assistente Social 

Médico - UTI móvel 

 

Além disso, faremos parcerias com empresas de Turismo de modo a facilitar o 

acesso dos idosos aos passeios turísticos. 
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4 – ANÁLISE ESTRATÉGICA 
 

Análise SWOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missão  
Promover o envelhecimento saudável por meio da prestação de serviços de qualidade, 

considerando sempre as necessidades e características individuais de cada idoso. 

 Visão 
Ser reconhecido como o melhor centro de cuidados para idosos no município de Niterói. 

Foco da Empresa:  
Atuaremos no mercado consumidor, no segmento de serviços para a população idosa na 

cidade de Niterói. 

Nossos Valores: 
 

Valorização da Vida 

Respeito 

Comprometimento 

Competência 

Integridade 

Transparência 

Pontos Fortes 

Diversidade de serviços oferecidos 

Pessoal qualificado 

Bom atendimento 

Localização 

Personalização do serviço 

 

Pontos Fracos 

Pouco capital 

Produtos ou serviços semelhantes ao 

concorrente. 

Entrante no mercado 

Pouca experiência do empreendedor 

Oportunidades 

Aumento da população Idosa 

Crescimento da demanda por serviços 

para idosos 

Aumento da expectativa de vida dos 

brasileiros 

 

Ameaças 

Mudanças na legislação municipal/estadual 

Concorrência 

Mudanças culturais 
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Objetivos e Metas 
 

Objetivo 
Apresentar o Doce Vida para potenciais parceiros, sócios e/ou 

investidores. 

Indicador Número de reuniões realizadas 

Meta 5 reuniões mensais 

Plano de Ação – 5W2H 

Por quê? Contribuir para a meta 

Como? Serão realizadas reuniões para apresentar a empresa para 

potenciais parceiros, sócios e/ou investidores. 

Quem? Taís Marinho 

Quando? De 01/03/2017 a 31/03/2017 

Onde? Na cidade de Niterói 

Quanto? Não se aplica 

  

 

Objetivo Capacitação em comportamento do Idoso. 

Indicador 
Número de cursos ou treinamentos que envolvam o 

envelhecimento saudável  

Meta 4 Cursos/Treinamentos em 6 meses 

Plano de Ação – 5W2H 

Por quê? Contribuir para a meta 

Como? 
Serão feitos cursos de capacitação relacionados ao 

comportamento do idoso. 

Quem? Taís Marinho 

Quando? De 01/04/2017 a 01/10/2017 

Onde? No Estado do Rio de Janeiro 

Quanto? Não se aplica 
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Objetivo 
Aumentar a divulgação dos serviços oferecidos pelo Doce Vida. 

Indicador 
Nº de folders promocionais distribuídos 

Meta 
Distribuir 200 folders por mês 

Plano de Ação – 5W2H 

Por quê? 
Contribuir para a meta 

Como? 
Serão realizadas distribuições de folders promocionais 

Quem? 
Taís Marinho 

Quando? 
De 01/03/2017 a 31/03/2017 

Onde? 
Na cidade de Niterói 

Quanto? 
Não se aplica 

 

 

Objetivo Aumentar portfólio de serviços oferecidos 

Indicador Número de novos serviços desenvolvidos 

Meta Desenvolver 2 novos serviços por semestre 

Plano de Ação – 5W2H 

Por quê? Contribuir para a meta 

Como? 

Serão realizadas pesquisas de mercado e reuniões para 

apresentar, estudar e definir novos serviços que possam ser 

oferecidos pela empresa    

Quem? Taís Marinho 

Quando? De 01/04/2017 a 01/10/2017 

Onde? Na cidade de Niterói 

Quanto? Não se aplica 
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5 – ANÁLISE DE MERCADO 

 

No mundo inteiro o panorama é o mesmo: A população idosa está aumentando. 

Segundo relatório publicado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), e 

pela HelpAge International, “A expectativa de vida ao nascer aumentou 

substancialmente em todo o mundo. Em 2010-2015, a expectativa de vida ao nascer 

passou a ser de 78 anos nos países desenvolvidos e 68 nos nas regiões em 

desenvolvimento. Em 2045-2050, os recém-nascidos podem esperar viver até os 83 

anos nas regiões desenvolvidas e 74 naquelas em desenvolvimento. Em 1950, havia 205 

milhões de pessoas com 60 anos ou mais no mundo. Em 2012, o número de pessoas 

mais velhas aumentou para quase 810 milhões. Projeta-se que esse número alcance 1 

bilhão em menos de 10 anos e que duplique até 2050, alcançando 2 bilhões”. (2012: 3 a 

4) 

 

Se voltarmos nossa atenção para o Brasil, encontraremos o mesmo cenário: o Brasil está 

envelhecendo — e mais rápido do que se imagina.    

Conforme o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento, emitido pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) emitido em 2015, o número de pessoas com mais de 60 anos 

no país deverá crescer muito mais rápido do que a média internacional. Enquanto a 

quantidade de idosos vai duplicar no mundo até o ano de 2050, ela quase triplicará no 

Brasil. 

Segundo Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional para Longevidade no 

Brasil e membro da Rede Global de Cidades e Comunidades Amigáveis aos Idosos da 

OMS, “Enquanto a expectativa de vida aumenta, a taxa de natalidade diminui. No 

Brasil, há mais de 15 anos nascem menos crianças que o necessário para repor os pais, 

ou seja, os casais estão tendo uma média de filhos inferior a dois. Enquanto isso, as 

pessoas estão vivendo por mais tempo. O resultado desta equação é um crescimento 

muito rápido na proporção de idosos no país”.  

Além disso, segundo o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento, emitido pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2015, a porcentagem atual, de 12,5% de 

idosos, deve alcançar os 30% até a metade do século. Ou seja, muito em breve o Brasil 

será considerado uma nação envelhecida. 

 

No Brasil, o Rio de Janeiro é a cidade com a maior quantidade de idosos do Brasil, de 

acordo com dados do Censo 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas). Na lista dos dez bairros brasileiros com maior proporção de idosos, a 

capital fluminense possui nove. 
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Copacabana, na zona sul do Rio, dispara na liderança do levantamento. Dos 146.392 

habitantes do bairro, 43.431 estão acima dos 61 anos, idade a partir da qual a 

Constituição considera, oficialmente, um brasileiro como idoso. Com isso, Copacabana 

tem cerca de 3,3 idosos para cada dez habitantes. Na média dos bairros, essa proporção 

não chega a um idoso para cada dez moradores. 

 

Após Copacabana, vêm Campo Grande (zona oeste), Tijuca (zona norte), Bangu, Barra 

da Tijuca, Realengo e Santa Cruz (todos na zona oeste). Na lista dos dez bairros com 

maior proporção de idosos do Brasil, o único fora do Estado do Rio é o de Boa Viagem, 

localizado em Recife (PE), na oitava posição do ranking. Para terminar, na nona posição 

está Icaraí (em Niterói, na região metropolitana do Rio) e, na décima, Irajá (zona norte). 

 

Então, com esses dados podemos afirmar que o Brasil está envelhecendo e precisa estar 

preparado para atender as necessidades dos idosos de modo a garantir uma velhice 

saudável a todos. Portanto, se torna cada vez mais urgente a oferta de serviços e 

produtos que atendam as necessidades dessa parcela da população brasileira. 

 

Nesse sentido, o Doce Vida oferecerá aos idosos assistência nas atividades básicas e nas 

atividades importantes para promoção de uma melhor qualidade de vida do idoso, assim 

como no desenvolvimento e manutenção de suas capacidades funcionais. O Idoso 

passará o dia em nosso Centro e retornará para sua casa à noite, o que contribui para a 

permanência de seu convívio familiar. Além disso, o Doce Vida atuará como 

intermediador no acesso de idosos a passeios turísticos e eventos culturas, tendo sempre 

o objetivo de possibilitar aos idosos uma velhice ativa, saudável e feliz. 
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6 – PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

Nossos Serviços 

 

 Para nossos idosos a lista de benefícios será extensa: 

 

 Assistência multidisciplinar nas atividades da vida diária 

 Atividades agradáveis de lazer e de promoção à saúde 

 Estimulação da autonomia e independência 

 Prevenção do isolamento social contribuindo com a saúde mental a  

  

 Atividades individuais e/ou em grupo 

 

São planejadas após avaliação multidisciplinar, onde a equipe irá sugerir um plano de 

atividades individuais direcionadas de acordo com a necessidade do idoso. No entanto, 

o idoso estará livre por optar em participar ou não de qualquer atividade do seu 

interesse. 

 

As atividades regulares incluem: 

  

 Estimulação cognitiva 

 Exercícios físicos 

 Pintura e trabalhos artesanais 

 Estimulação da leitura 

 Apresentações de vídeos 

 Passeios externos 

 Comemorações diversas 

 Outras atividades sugeridas pelo grupo ou indicadas pela equipe multiprofissional 

 

Alimentação 

 

 Alimentação balanceada e adequada 

 Cardápio elaborado por nutricionista 

 

Serviços adicionais 
 

 Tratamento de saúde personalizado - Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia 

 Medicação, materiais geriátricos e de higiene pessoal 

 Acompanhamento para consultas ao médico particular 

 Acompanhamento para exames 
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Análise da Concorrência 

 

Empresa 

Espaço Conviver - 

Pousada e Creche 

para Idosos em Niterói 

Bem Viver - 

Centro de 

Atividades para o 

Idoso 

Recanto do 

Idoso  
Doce Vida 

Serviços 

 

-Estimulação cognitiva 

-Oficinas de beleza 

-Exercícios físicos 

-Música ao vivo 

-Pintura e trabalhos 

artesanais 

-Estimulação da leitura 

-Apresentações de vídeos 

-Passeios externos 

-Comemorações diversas 

-Outras atividades sugeridas 

pelo grupo ou indicadas pela 

equipe multiprofissional. 

 -Tratamento de saúde 

personalizado - Fisioterapia, 

Psicologia, Fonoaudiologia 

-Medicação, materiais 

geriátricos e de higiene 

pessoal 

-Serviços de salão de beleza 

-Acompanhamento para 

consultas ao médico 

particular 

-Acompanhamento para 

exames 

-Transporte de ir e vir 

 

 

 

-Acompanhamento 

por: médico geriatra, 

uma nutricionista, 

enfermeira e técnicas 

de enfermagem, 

profissionais de 

fisioterapia, 

fonoaudiologia, 

terapias ocupacionais. 

-Educação Física -

Musicoterapia -

Fonoaudiologia  

-Festa dos 

aniversariantes do 

mês 

-Serviço religioso aos 

sábados 

-Oficinas de Arte 

-Passeios e eventos 

culturais 

-Arrumação e 

lavanderia 

-Day Center  

-Seis refeições diárias, 

cardápio elaborado 

por nutricionistas. 

 

 

 

-Supervisão Médica 

Preventiva 

-Supervisão de 

enfermagem 

-Enfermagem 24hs  

-6 refeições diárias. 

Comidas caseiras 

baixos níveis de 

gordura e sal. Opção 

para cardápio 

personalizado. 

-Acompanhamento 

nutricional  

-Apoio religioso 

-Exibição de filmes 

-Festas 

comemorativas 

-Psicólogo 

-Fisioterapia 

-Fonoaudiólogo 

-Atividade Física e 

Recreativa 

 

 

-Assistência 

multidisciplinar nas 

atividades da vida diária 

 -Atividades agradáveis 

de lazer e de promoção 

à saúde 

 -Estimulação da 

autonomia e 

independência 

 Prevenção do 

isolamento 

social contribuindo com 

a saúde mental 

 -Estimulação cognitiva 

 -Exercícios físicos 

 -Pintura e trabalhos 

artesanais 

 -Estimulação da leitura 

-Apresentações de vídeos 

-Passeios externos 

-Comemorações diversas 

Outras atividades 

sugeridas pelo grupo ou 

indicadas pela equipe 

multiprofissional 

-Alimentação balanceada 

e adequada 

-Cardápio elaborado por 

nutricionista 

-Tratamento de saúde 

personalizado 

Fisioterapia, Psicologia, 

Fonoaudiologia 

-Medicação, materiais 

geriátricos e de higiene 

pessoal 

-Acompanhamento para 

consultas ao médico 

particular 

-Acompanhamento para 

exames 

 

 

 

Preço 

 

95,00/dia 

 

 

120,00/dia 

 

 

100,00/dia 

 

120,00/dia 
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7 - PLANO DE MARKETING E VENDAS 

   

Qual é o perfil de cliente 

desejado pela empresa? 
Pessoas com 60 anos ou mais. 

Como o negócio deve ser 

percebido pelo público-alvo? 

  Empresa que atua na promoção do envelhecimento 

saudável por meio da prestação de serviços de qualidade, 

considerando sempre as necessidades e características 

individuais de cada idoso. 

 

 

 

Plano de Ação de Marketing e Vendas 

Etapas 
Ps Priorizados 

nesta etapa 

Decisões e ações que serão executadas 

pela empresa 

Como chamar a atenção 

do maior número de 

clientes? 

 Preço 

 Promoção 

Divulgação da empresa por meio da 

distribuição de folders e propagandas em 

ônibus e outdoors 

Facilitar condições de pagamento 

Como fazer com que o 

maior número de clientes 

potenciais se interesse 

pela empresa ou 

produto/serviço? 

 Produto Evidenciar nas propagandas a diversidade de 

serviços oferecidos 

Evidenciar nas propagandas os benefícios 

dos serviços ofertados. 

 

Como fazer com que o 

maior número de clientes 

potenciais deseje adquirir 

o produto/serviço? 

 Promoção Desconto de 10% nas 3 primeiras diárias 

 

Como facilitar a aquisição 

do produto/serviço? 

 Praça Criar site para vendas e reservas de vagas 

online 

Como fazer para que o 

maior número de clientes 

se torne leal à empresa? 

 Produto 

 Preço 

 

Prestar serviços de qualidade 

Programa de fidelização: dar descontos para 

clientes fiéis. 

Como incentivar o cliente 

fiel a divulgar a empresa 

para seus conhecidos? 

 Promoção 

 

Programa de incentivo: dar recompensas 

pela indicação a novos clientes 
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Preço 
 

Trabalharemos com um pacote no valor fixo de 120 reais por diária. 

O pacote de serviços no valor de R$120 inclui os seguintes serviços: 

Exercícios Físicos 

Pintura e trabalhos artesanais 

Alimentação balanceada e adequada 

Acompanhamento para consultas ao médico particular ou acompanhamento para 

exames. 

 

Os demais serviços deverão ser contratados à parte. 
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8 – PLANO FINANCEIRO 
 

Atividade Recurso Humano Custo Hora 

Estimulação cognitiva Fisioterapeuta 22,40/h 

Exercícios Físicos Profissional de Educação Física 22,40/h 

Pintura e trabalhos artesanais 

Terapeuta Ocupacional 22,40/h 

Estagiário de Terapia Ocupacional 

 
4,20h 

 

Estimulação da leitura 

 

Terapeuta Ocupacional 22,40/h 

Estagiário de Terapia Ocupacional 4,20h 

 

Apresentações de vídeos 

Terapeuta Ocupacional 22,40/h 

Estagiário de Terapia Ocupacional 4,20/h 

Passeios externos Guia turístico 7,30/h 

Comemorações diversas 

Terapeuta Ocupacional 22,40/h 

Estagiário de Terapia Ocupacional 4,20/h 

Alimentação balanceada e 

adequada 

 

Nutricionista 22,40/h 

Cozinheira 6,20/h 

Cardápio elaborado por 

nutricionista 
Nutricionista 22,40/h 

Tratamento de saúde 

personalizado Fisioterapia, 

Psicologia, Fonoaudiologia 

 

Fisioterapeuta 22,40/h 

Psicólogo 30,00/h 

Fonoaudiólogo 

 
22,40/h 

Acompanhamento para 

consultas ao médico 

particular 

Cuidador de Idosos 6,20/h 

Acompanhamento para 

exames 
Cuidador de Idosos 6,20/h 

Medicação, materiais 

geriátricos e de higiene 

pessoal 

 

Enfermeiros 22,40/h 

Auxiliar de Enfermagem 7,30/h 

Cuidador de Idosos 6,20/h 
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Cálculo da Diária 

 

Custos com Recurso Humano Valor/h 

1h Profissional de Educação Física 22,4 

1h Terapeuta Ocupacional 22,4 

1h Cozinheira 6,2 

4h Cuidador de Idosos 6,2 

Total 75,8 

 

 

 

Valor da Diária 120 

Custo com Recursos Humanos 75,8 

Custo com Infraestrutura* 20 

Diária – Custos 24,2 

Lucro (antes dos Impostos) = 24,20 

*Infraestrutura: Água, Energia, Aluguel e Limpeza. 

 

 

Projeção de Demanda 
 

População estimada 2015 (1) 496.696 

População 2010 487.562 

Área da unidade territorial 2015 (km²)  133,919 

Fonte: Censo 2010 
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Fonte: http://cod.ibge.gov.br/1B6Y9 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php 

 

Segundo o Censo de 2010, a população estimada de pessoas de 60 anos ou mais na 

Cidade de Niterói em 2015 corresponderia a 17,1% da população, representando quase 

85 mil pessoas. 

 

Cenário Realista 

Meta: atingir 6% dessa população até o final do ano. 

 

Previsão Receita 

Bruta 

Previsão Receita Líquida 

Antes dos Impostos 

Atendimentos ao final do ano 5.096 611.532 123.325 

Atendimentos por mês 424 50.961 10.277 

Atendimentos por dia 14 1.698 342 

 

 

 
 

http://cod.ibge.gov.br/1B6Y9
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php
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Cenário Otimista 

Meta: atingir 17% dessa população até o final do ano. 

 

Previsão Receita 

Bruta 

Previsão Receita Líquida 

Antes dos Impostos 

Atendimentos ao final do ano 14.438 1.732.674 349.422 

Atendimentos por mês 1.203 144.389 29.118 

Atendimentos por dia 40 4.812 970 

 

Cenário Pessimista 

Meta: atingir 3% dessa população até o final do ano. 

 

Previsão Receita 

Bruta 

Previsão Receita Líquida 

Antes dos Impostos 

Atendimentos ao final do ano 2.548 305.766 61.662 

Atendimentos por mês 212 25.480 5.138 

Atendimentos por dia 7 849 171 
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