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RESUMO 

 

Sabe-se que avaliação de empresa nem sempre é uma ciência exata, a despeito das inúmeras 

metodologias atualmente disponíveis. Em se tratando de avaliação de empresas em fase pré-

operacional este ambiente se torna ainda mais turvo, principalmente na avaliação de futuros 

produtos ainda não existentes no mercado, como no caso das empresas que trabalham com 

pesquisa e desenvolvimento (P&D). Apesar de difusamente empregada, a avaliação por valor 

presente líquido (VPL) nem sempre será a melhor metodologia aplicada a este tipo de modelo 

de negócio, uma vez que não é capaz de levar em consideração as inúmeras incertezas e 

interferências ao longo do processo de decisão da criação de novos produtos, como as 

possibilidades de expansão, continuidade, retração ou desistência. Para tanto a metodologia por 

opções reais permite esta flexibilidade, o que traz maior fidedignidade ao processo de avaliação. 

A incorporação destas flexibilidades resulta em maiores valores de avaliação encontrados pela 

metodologia por opções reais quando comparado com os valores apresentados pelo VPL, com 

consequente repercussão positiva sobre a tomada de decisão.  

 

Palavras-chave: opções reais, dispositivos médicos, startup, avaliação de empresa 



 

ABSTRACT 

 

We know that business valuation is not always an exact science, despite the numerous methods 

currently available. In the case of valuation of companies in the pre-operational phase this 

environment becomes even more cloudy, especially when evaluating future products not yet 

available in the market, as the case of companies working with research and development (R & 

D). Although diffusely employed, valuation with net present value (NPV) is not always the best 

methodology applied to this type of business model, since it is not able to take into account the 

many uncertainties and interference over decision process regarding the creation of new 

products, such as abandonment, new investments, waiting for the next round of investments, 

and others types of decisions. In this scenario real option valuation methodology allows this 

flexibility, providing greater reliability to the valuation process. This work will bring a practical 

approach carried out by an R & D company in the valuation of a specific product through two 

methodologies - NPV and real options. Those will be key strategies at the time of the investment 

and market exit decision. 

 

Key-words: real option, medical device, startup, valuation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O valor de mercado de uma companhia depende primariamente de dois fatores: o 

valor corrente de suas operações e o valor das suas opções de crescimento futuro (BANERJEE, 

2003). Para isso o processo de avaliação de empresas requer a utilização de metodologias 

adequadas e o conhecimento acerca do momento em que a empresa se encontra. Os métodos 

mais tradicionais e que se traduzem em números mais fáceis de serem acordados entre 

investidor e empreendedor consideram informações históricas da empresa para projeções 

futuras. No entanto, empresas com histórico limitado ou ausente são obrigadas a lançarem mão 

de métodos mais subjetivos, assim como realizarem projeções acerca de um futuro incerto e 

imprevisível. Sendo assim, posicionamentos divergentes no que tange a avaliação de empresas 

em estágios iniciais são extremamente frequentes e pautados em situações muitas vezes 

hipotéticas (FESTEL; WUERMSEHER; CATTANEO, 2013). 

Provada desde o início do século passado, em 1921 pelo economista Frank Knight, 

a enorme distinção conceitual entre risco e incerteza. Segundo o autor o risco é dado pela 

incerteza futura, definida por uma variável aleatória cujo conjunto probabilístico é 

perfeitamente conhecido, como por exemplo, no lançamento de uma moeda ou dado não 

viciado. Já no quesito incerteza prevalece o mesmo conceito anteriormente descrito, todavia 

com espaço probabilístico incerto, como por exemplo, se um meteoro atingirá a Terra no ano 

que vem (LEITE; SANTIAGO; TEIXEIRA, 2015). 

Empresas startups são os grandes exemplos deste universo que envolve tanto riscos 

quanto incertezas e podem se encontrar em diferentes estágios, desde a fase semente (seed 

stage), quando as ideias são mais importantes do que os históricos, até a fase de crescimento, 

quando os históricos assumem papel de relevância e importância. Naquele estágio o negócio é 

determinado  pela ausência e/ou incertezas quanto aos fluxos de caixa futuros, a real taxa de 

crescimento do produto e da companhia e a determinação do custo de capital, o que em última 

análise é a grande crítica a avaliação da empresa por método de fluxo de caixa descontado 

(FESTEL; WUERMSEHER; CATTANEO, 2013; KOLLER et al., 2010; SAMIS et al., 2005). 

A empresa, através de seus gestores, deve ter a capacidade de decidir sobre os 

futuros investimentos em suas mais diversas áreas. Levar em consideração somente o valor 

presente líquido (VPL) e taxa interna de retorno (TIR) de forma estática durante todo projeto 

pode levar a interpretações erradas. Pontos como adiamento de investimento, realização de 
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expansões ou contrações e opções de abandono devem fazer parte do processo decisório a fim 

de adicionar valor ao propósito. Saber explorar estas flexibilidades requer outras metodologias 

que não somente o fluxo de caixa descontado (FCD) e para tanto a metodologia por opções 

reais (OR) assume um importante papel neste contexto (DA FONSECA RODRIGUES et al., 

2013). 

As empresas que trabalham com pesquisa e desenvolvimento de dispositivos 

médicos, ou medical devices, quer seja através de um departamento ou como o próprio core 

business, estão inseridas em um mercado com características muito específicas e que devem ser 

levadas em consideração em todo o processo de avaliação. Este mercado caracteriza-se por 

extrema incerteza e alta flexibilidade nos processos decisórios, o que gera necessidade de 

revisão constante e possível realocação dos investimentos ao longo do empo, como iremos 

apresentar a seguir detalhadamente através de um plano de negócio de um produto específico 

de uma empresa de dispositivos médicos. Portanto, os projetos na área de pesquisa e 

desenvolvimento de dispositivos médicos não devem ser avaliados sob uma ótica estática, como 

na combinação muito utilizada por todos os setores devido a sua relativa facilidade e 

compreensão, incluindo saúde, de análise por payback com técnicas de fluxo de caixa 

descontado como VPL (AFONSO; CUNHA, 2009), uma vez que existem limitações funcionais 

nestas metodologias, que podem levar a subavaliar oportunidades e rejeitar projetos com VPL 

inicialmente negativos. Devem ser incorporadas ao modelo a interferência e influência de 

choques ao longo do tempo e incorporação de possibilidades de diversas opções, como: de 

abandono, de expansão, de contração, de licenciamento, de descoberta de outros novos produtos 

e pesquisas a partir de um modelo inicial, entre outras. A técnica de opções reais se propõe a 

superar essas deficiências. 

A comparação por pelo menos duas técnicas distintas de avaliação garantiria maior 

poder a análise e consequente aumento de poder de barganha na negociação. Como exemplo 

podemos citar as análises por VPL e por OR. Em última análise haveria a possibilidade de 

determinar uma faixa de variação de preços em cada metodologia, que poderiam estar 

superpostos e trazer maior credibilidade a avaliação do produto ou empresa, como 

exemplificado na Figura 1. 
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Figura 1: Ilustração que compara o resultado de dois modelos 

distintos utilizados para avaliação de empresas.  

Fonte: elaboração própria com números aleatórios. 

 

 

Fusões ou aquisições são usualmente usadas como estratégia de saída por pequenas 

startups em apuros financeiros, quer seja por baixa participação de mercado, incapacidade de 

crescimento ou até mesmo por problemas iniciais de caixa. Parcerias ou aquisições com startups 

pelas grandes corporações farmacêuticas contam com um quarto a um terço de 

representatividade sobre os novos produtos e projetos (MYERS; HOWE, 1997). 

Não obstante devemos recordar que qualquer projeto de novos dispositivos para 

fins de uso na área médica deve, em sua vasta maioria, ser submetido previamente a estudos 

clínicos rigorosos, precedidos pela avaliação dos comitês de éticas específicos e após obtenção 

de desfechos de eficácia e segurança positivos devem ser submetidos ao crivo da vigilância 

governamental por meio das agências regulatórias como a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). 

Neste trabalho analisaremos o caso da empresa Floe Corporation, empresa startup 

de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novos dispositivos médicos, sediada em São Paulo 

(SP), de forma a calcular o valor de um projeto de pesquisa específico de uma nova tecnologia 

substitutiva para promover o resfriamento cerebral seletivo, tanto pela técnica tradicional de 

VPL quanto pelo método por Opções Reais, comparando o resultado obtido com as duas 

metodologias. 

Assumindo que o objetivo de qualquer empresa startup na área de saúde é tornar 

seu produto disruptivo e icônico tendo como finalidade trazer real benefício a milhares de vidas 
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e sabendo que a pesquisa e desenvolvimento é extremamente onerosa, tanto no aspecto 

financeiro quanto em seu tempo de maturação, uma vez que devem ser cumpridas uma série de 

exigências a fim de colocar qualquer produto médico em prateleira para ser comercializado, 

espera-se em contrapartida que o produto se torne viável principalmente no âmbito econômico 

e gere retorno condizente ao risco assumido a empresa desenvolvedora e aos possíveis 

investidores atrelados. 

 O objetivo desta dissertação é, portanto, ampliar a metodologia de avaliação de 

empresa e/ou produto, utilizando opções reais (OR) como método principal e comparando seus 

resultados com a avaliação por fluxo de caixa descontado.  

Importante frisar que os números reais foram alterados com intuito de preservar o 

sigilo de informação da empresa. 
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2. DESENVOLVIMENTO DE NOVOS DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 

 

O desenvolvimento de novos dispositivos médicos se caracteriza por um processo 

extremamente arriscado devido as inúmeras variáveis contidas durante a fase de (P&D) 

(KELLOGG; CHARNES; DEMIRER, 1999). Primeiramente porque existem infinitas 

possibilidades de utilização de materiais e tecnologias que devem ser meticulosamente 

combinadas e aplicadas a fim de gerar o efeito esperado do produto ao final do estudo clínico. 

Secundariamente por que se exige um alto grau de investimento para se trabalhar com tais 

materiais e tecnologias. Finalmente por que se necessita mão-de-obra extremamente qualificada 

e especializada, capaz de operar estas novas demandas. 

Durante o processo de P&D, diversas são as etapas necessárias para a aprovação do 

produto junto aos órgãos regulatórios. A medida em que se caminha pelo processo ao longo 

tempo, mais seguro o produto se mostra e mais facilmente poderá se obter o registro de 

comercialização futuro. 

Em cada estágio a empresa poderá decidir pela continuidade ou não do processo de 

desenvolvimento, a depender dos resultados apresentados e da necessidade do aporte de capital 

adicional ao planejado para continuação da realização dos testes. O processo de avaliação do 

produto deve ser feito continuamente, ou seja, avaliado em cada etapa do processo, que será 

melhor detalhado a seguir! 

Outra etapa de suma importância é a necessidade de investimento no lançamento 

do produto no mercado, que deve ser levado em consideração no momento da avaliação da 

empresa, uma vez que sem o marketing correto, a chance de sucesso cai a patamares ínfimos, 

destruindo assim o valor do produto e de todo o capital investido ao longo de árduos anos de 

pesquisa. 

No mercado brasileiro os dispositivos médicos devem passar pelos seguintes passos 

obrigatórios antes da comercialização do produto: 

 

a) descoberta. Neste estágio avalia-se a existência de produtos similares no 

mercado (busca de anterioridade) e sua capacidade de gerar uma nova 

patente. Os engenheiros e médicos pesquisam os melhores materiais e 

tecnologias a serem combinadas a fim de se desenvolver um produto 

mínimo viável (PMV) para testes de conceito iniciais; 
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b) pré-clínico. Estudos são realizados primariamente em animais antes da 

realização de testes clínicos em seres humanos. Nesta fase também ocorre o 

aperfeiçoamento do produto e ajustes de possíveis problemas encontrados 

no decorrer dos testes. A liberação dos testes está restrita a aprovação pelo 

comitê de ética em pesquisa na utilização de animais (CEUA); 

c) fase I. São realizados testes em um pequeno número de seres humanos 

sadios ou doentes, a depender do tipo de estudo, a fim de garantir segurança 

e eficácia do produto em teste. A liberação dos testes está restrita a 

aprovação pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) local e nacional 

(CONEP). Nesta fase é importante o contato com a agência nacional de 

vigilância sanitária (ANVISA) para mostrar o estudo e ver se não existe 

empecilho que possa vir a atrapalhar o pedido de registro futuro do produto; 

d) fase II. Testes clínicos são realizados em um número grande de pacientes 

selecionados e que possam vir a se beneficiar da utilização deste novo 

produto em teste. Esta fase reitera a segurança e eficácia do produto, todavia 

agora numa grande amostra populacional. Ao final desta etapa poderá ser 

submetido o pedido de registro junto a ANVISA. Não há necessidade de 

estudo fase III para esta submissão, contudo deverá haver comprometimento 

de continuação de pesquisa clínica e observação de complicações após 

lançamento do produto; 

e) aprovação. Fase de comercialização e venda propriamente dita. A cada dois 

anos a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regula a 

incorporação de novas tecnologias ao setor privado de saúde brasileiro, 

fornece uma relação de novos produtos e serviços que deverão ser cobertos 

pelos planos privados. A ausência do produto nesta lista não inviabilizaria 

o projeto, todavia dificultaria sua penetração no mercado. 
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3. PREMISSAS 

 

 

Na área de P&D da indústria farmacêutica existem muitos artigos que versam sobre 

o ciclo de vida de novas drogas descobertas, porém muito pouco tem sido escrito sobre a área 

de dispositivos médicos. Afim de obter valores aproximados para as premissas utilizadas, 

extrapolamos os valores encontrados para taxa de sucesso e duração de cada estágio da fase de 

P&D da indústria de fármacos (DIMASI; GRABOWSKI, 2007; MYERS; HOWE, 1997) e 

combinamos com a experiência de P&D de nossa empresa para se obter os dados contidos na 

Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 Prazo estimado e probabilidade condicional de sucesso de cada estágio da fase de P&D de novos dispositivos médicos 

 

Fonte: Adaptado de Myers e Howe, 1997. 

Nota: Dados alterados com base no histórico da empresa desenvolvedora. 

 

 

Assumimos que após a fase de aprovação e entrada do dispositivo no mercado, a 

evolução das vendas poderia seguir os seguintes diferentes cenários: melhor cenário (grande 

penetração e rápida capilarização), mais provável cenário (75% da capacidade de inicial de 

penetração e crescimento do mercado quando comparado ao melhor cenário), pior cenário (50% 

da penetração e crescimento quando comparado ao melhor cenário) e desastre (incapacidade de 

comercializar pela baixa penetração). A diferença entre cada cenário está basicamente contida 

na sua capacidade de penetração inicial no mercado, na capacidade de distribuição 

(capilarização), na continuidade da realização de novos estudos científicos, na introdução de 

novas possibilidades de utilização e no marketing. 

O ciclo de vida de qualquer dispositivo médico tem seu pico no final do período de 

patente, quando novos entrantes poderão surgir e comercializar produtos similares no mercado 

fazendo com que a receita esperada da empresa tenda a cair nos anos subsequentes. Com isso 

Fase de P&D Período por estágio (ano) Probabilidade Condicional Sucesso

Descoberta 0,50 60%

Fase pré-clínica 2,0 90%

Fase I 1,50 75%

Fase II 2,0 50%

Regulatório 1,00 75%

Aprovação 10,0 100%
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o cálculo da perpetuidade, que faz parte da avaliação da empresa por VPL, deveria ter menos 

peso no processo de avaliação da empresa após expiração da patente. Tendo em vista que uma 

patente tem duração média de 18 anos e que são necessários pelo menos 6 anos de estudo antes 

de colocar o produto no mercado, estimasse que a operação de um novo produto tenha 

características de monopólio somente por um prazo de 10 a 12 anos. 
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4. A CONTEXTUALIZAÇÃO DO NEGÓCIO E DO PRODUTO 

 

 

 Introdução 

 

 

Lesões cerebrais são importante causa de óbito e principalmente de sequelas. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (Figura 2). Elas figuram entre as  dez maiores causas 

de óbitos no mundo (“WHO | The top 10 causes of death”, 2015) (Figura 3), sendo que suas 

incidências têm aumentado ao longo da última década (Figura 4). Dentre as principais causas 

estão o Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) (BACHER; KWON; ZORNOW, 1998), 

também conhecido por derrame ou isquemia cerebral, a Parada Cardiorrespiratória (PCR) 

(KRIEGER; YENARI, 2004; MILDE, 1992; SMALL; MORLEY; BUCHAN, 1999), também 

conhecida como parada cardíaca e o Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) (BERNARD; 

JONES; HORNE, 1997; CLIFTON, 2004; POLDERMAN, 2004), ou Traumatismo Craniano.  

 

 

 

Figura 2: As dez maiores causas de morte no mundo em valores absolutos.  

Fonte: Organização Mundial de Saúde, 2015. 
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Figura 3: Percentuais das dez maiores causas de morte no mundo. 

Fonte: Organização Mundial de Saúde, 2015. 

 

 

 

Figura 4: Comparação entre as maiores causas de morte no mundo entre os  

anos de 2000 e 2012.  

Fonte: Organização Mundial de Saúde, 2015 
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As lesões causadas pelo AVCI são provocadas por falta de oxigênio aos neurônios 

devido à obstrução de um ou mais vasos cerebrais. Ao ocorrer a parada dos batimentos do 

coração na PCR, a falta de oxigenação ao cérebro ocorre de forma global. No TCE a lesão é 

principalmente causada pela lesão direta ao cérebro durante o traumatismo, contudo o inchaço 

ou edema do cérebro pode causar diminuição da oxigenação da mesma forma como no AVCI 

ou PCR. Os neurônios possuem tolerância muito baixa à diminuição da oferta de oxigênio 

devido ao seu metabolismo, que é extremamente elevado.  

A forma mais eficiente de aumentar a tolerância dos neurônios após sofrerem 

qualquer tipo de lesão seria reduzindo seu metabolismo. Muitos estudos científicos 

comprovaram que a melhor forma de se reduzir o metabolismo seria por meio da diminuição 

da temperatura cerebral, também chamada de hipotermia (BACHER; KWON; ZORNOW, 

1998), como ocorre na hibernação dos animais. Sabe-se que a redução de 10° Celsius (°C) 

promove a redução de 50% do metabolismo cerebral (MILDE, 1992; SMALL; MORLEY; 

BUCHAN, 1999). O aumento da sobrevida e a diminuição de sequelas promovidos pela 

hipotermia são também comprovados por estudos em humanos. Sua aplicação está indicada nas 

diretrizes da American Heart Association (CALLAWAY et al., 2015) e nas revisões 

sistemáticas de The Cochrane Collaboration (ARRICH et al., 2012) para doentes que 

permanecem comatosos após reversão da PCR. Condições clínicas como o AVC (YENARI; 

HEMMEN, 2010) e o TCE (FOX et al., 2010) podem se beneficiar dessa terapia, contudo sua 

recomendação ainda é motivo de controvérsia. 

Os métodos utilizados ao redor do mundo para reduzir a temperatura dos pacientes 

são feitos com técnicas que diminuem a temperatura de todo o corpo com o intuito de reduzir a 

temperatura cerebral (Figura 5). Vale dizer que a redução da temperatura corpórea em pelo 

menos 1°C já pode ser prejudicial e com isso causar complicações em até 52% dos casos 

(Gráfico 1) (BACHER; KWON; ZORNOW, 1998; BERNARD; JONES; HORNE, 1997; 

CLIFTON, 2004; JACOBSHAGEN et al., 2010; KRIEGER; YENARI, 2004; SABHARWAL 

et al., 2004). As principais complicações são as infecções, principalmente a pneumonia, os 

distúrbios de coagulação, que podem causar sangramentos e as alterações cardíacas, 

principalmente dos batimentos cardíacos (FC) e da pressão arterial (PA). Essas complicações 

causam diminuição dos benefícios promovidos pela hipotermia (BERNARD; JONES; 

HORNE, 1997; CLIFTON, 2004; KRIEGER; YENARI, 2004; POLDERMAN, 2004), uma vez 

que não podemos promover grandes reduções de temperatura corporal a fim de minimizar os 

efeitos das complicações. Em linhas gerais temos de um lado a redução da temperatura corpórea 
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promovendo proteção encefálica, do outro as possíveis complicações sistêmicas extremamente 

deletérias. Portanto, o resfriamento terapêutico deveria, idealmente, ocorrer somente no 

encéfalo (hipotermia encefálica exclusiva). 

 

 

 

Figura 5: Sistemas de hipotermia que resfriam todo o corpo.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Complicações
52%

47%

35% 34%

Infecções (Pneumonia) Coagulopatia (Plaquetopenia
e Aum do TTPa)

Dist. Hidroeletrolíticos (DI  e
Hipercalemia)

Distúrbios Hemodinâmicos
(PA, FC e DC)  

Gráfico 1: Principais complicações causadas pelo resfriamento do corpo e suas respectivas 

probabilidades.  

Fonte: Adaptado de BACHER; KWON; ZORNOW, 1998. 
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Para evitar os efeitos deletérios do resfriamento corpóreo, métodos de resfriamento 

encefálico seletivo têm sido desenvolvidos. Entre os mais promissores para o uso em seres 

humanos, aqueles que induzem o resfriamento da região nasofaríngea possibilitam hipotermia 

encefálica efetiva (BOLLER et al., 2010) e são considerados não invasivos (PAIVA, 2014). 

Até o momento, nenhum dos métodos nasofaríngeos desenvolvidos foram capazes 

de alcançar a hipotermia encefálica exclusiva. Apesar de sua eficácia na promoção do 

resfriamento encefálico, ainda se observam reduções da temperatura corporal de até 2,5°C 

(BOLLER et al., 2010), que como anteriormente mencionado podem ocasionar efeitos 

deletérios sistêmicos graves. A necessidade de novos métodos capazes de resfriar mais 

seletivamente o encéfalo justifica a continuidade da pesquisa e desenvolvimento dentro da área. 

Devido ao fato de não haver atualmente qualquer equipamento de hipotermia 

exclusiva no mundo, a Floe Corporation (Floe), empresa desenvolvedora e incubadora de novas 

tecnologias, pode se tornar líder no mercado mundial em equipamentos para hipotermia 

cerebral, o que torna o produto extremamente atraente para grandes empresas e investidores. 

 

 

 A Ideia  

 

 

Através da necessidade de se desenvolver um sistema de resfriamento exclusivo da 

temperatura cerebral, foi formulada uma ideia que veio a se tornar uma tese de Doutorado 

defendida na Faculdade de Medicina da USP em 2014. Ficou comprovado, pela primeira vez, 

em suínos, que a redução da temperatura do cérebro, sem reduzir a temperatura do corpo, era 

crível. Criou-se então um novo método de redução exclusiva da temperatura cerebral. A partir 

deste protótipo foi desenvolvido um novo sistema de redução exclusiva da temperatura cerebral 

para uso em humanos, cujos testes clínicos se encontram atualmente em andamento (fase I) na 

Universidade Federal de São Paulo com prazo de término estimado para janeiro de 2017. 

É sabido que resultados positivos a partir de estudos com suínos têm grande chance 

de serem igualmente positivos em seres humanos (“As semelhanças genéticas entre porcos e 

humanos | GGN”, 2015; BUSSCHER et al., 2010; CHO et al., 2009; GALON et al., 2013; 

GROENEN et al., 2012; HUGHES et al., 2003). Fato este comprovado, inclusive, em estudos 

com hipotermia terapêutica (HT) (HACHIMI-IDRISSI et al., 2001). Sendo assim, desde 2014, 
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a Floe passou a desenvolver o cateter para o resfriamento nasofaríngeo e o sistema de 

resfriamento de líquidos no intuito de obter os mesmos resultados alcançados em modelos 

animais, só que desta vez em humanos. 

A formação da empresa veio justamente ao encontro da oportunidade de tirar a ideia 

do âmbito acadêmico e torna-la um grande plano estratégico. 
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5. A EMPRESA E SEUS PRODUTOS 

 

 

 A Marca Floe 

 

 

 

Figura 6: Logotipo da empresa FLOE.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O nome Floe (Figura 6) significa tanto gelo quanto fluir em Finlandês. Como a Floe 

nasceu de projetos na área de resfriamento para finalidades terapêuticas, mantivemos a essência 

da empresa em nosso logotipo sem perder o foco na forma fluida que queríamos trabalhar, 

através de forte foco no desenvolvimento de processos claros, enxutos e precisos.  

O logotipo expressa o modelo de gestão da empresa que se fundamenta por 

princípios Lean Six Sigma® e Empresas Exponenciais. A ideia é expressar com um número 

exponencial (e) no próprio logo para refletir a intenção de que os produtos desenvolvidos pela 

empresa sejam rapidamente acelerados para entrada no mercado de saúde. As cores misturam 

tons de verde (medicina), azul (resfriamento) e preto/tons de cinza (seriedade e confiança). 
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 A Empresa 

 

 

A FLOE Corporation é uma empresa aceleradora de soluções inovadoras para a 

área da saúde. Cria, desenvolve e opera os projetos, a fim de levá-los à fase de investimento e 

desenvolvimento comercial. 

Trabalhamos de forma colaborativa desde a captação de ideias inovadoras e 

desenvolvimento do produto/serviço, passando pela submissão de patente, trâmites junto aos 

órgãos reguladores do mercado mundial e viabilizando a comercialização em escala global, 

transformando ideias inovadoras em empresas com posicionamento estratégico definido. 

Nosso foco principal é a captação de projetos inovadores para o desenvolvimento 

de dispositivos médicos. Nossa política para viabilizar e realizar as soluções consiste em um 

fluxo de processos altamente qualificados em termos de planejamento, tecnologia e expertises. 

A FLOE Corporation considera que soluções para problemas ainda não resolvidos, 

assim como novas ideias para soluções já existentes para o mercado da saúde, são atributos que 

caracterizam inovação e se mostram de extrema relevância para nossas análises. 

A empresa foi fundada em 2014 por dois sócios médicos e pesquisadores que 

possuem vasta experiência na área de gestão hospitalar, com amplo conhecimento do mercado 

de saúde e suas regras específicas. 

Em estudo conduzido na Fuqua School of Business da Duke University em 2009, 

foi demonstrado que os medicals devices lançados pelos próprios pesquisadores no mercado, e 

não por terceiros, têm maior chance de receber financiamento e maior valor de mercado ao 

sofrer processo de aquisição. No entanto, o mesmo estudo demonstrou que o sucesso na 

comercialização dos produtos é menor se for realizado pelos pesquisadores e não por terceiros 

(CHATTERJI, 2009).  

 

 

5.2.1.Visão  

 

 

Ser conhecida internacionalmente como a principal empresa de desenvolvimento 

de dispositivos médicos inovadores no setor de Healthcare até 2020. 
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5.2.2.Propósito 

 

 

Criação e captação de ideias capazes de salvar ou melhorar a vida das pessoas, e 

para tanto acelerar o estudo de viabilidade científica e econômica a fim de transforma-las em 

soluções comercializáveis. Neste sentido, disponibilizamos uma plataforma digital, de 

abrangência global, garantindo que ela possa chegar até nossa equipe. 

 

 

5.2.3.Valores 

 

 

São os alicerces do propósito e os pilares de nossa conduta (Figura 7): 

a) proteção dos direitos sobre as ideias dos nossos parceiros; 

b) cultura de execução fundamentada pelos princípios de lean startup e empresas 

exponenciais; 

c) trabalho colaborativo. 

 

 

 

Figura 7: Estrutura de Propósito e Valores da FLOE.  

Fonte: Elaboração própria. 
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 Modelo de Negócio 

 

 

A FLOE trabalha para captar e promover a evolução das soluções para saúde com 

foco em dispositivos médicos, com a finalidade de melhorar a assistência médica de pacientes 

em todo o mundo. Atuamos com o desenvolvimento de ideias inovadoras em escala global. 

A FLOE possui uma estrutura de processos diferenciada com intuito de viabilizar 

novos projetos, novas tecnologias e serviços (Esquema 1). Profissionais altamente qualificados 

em diversas áreas, que compreendem medicina, engenharia, design, direito e finanças, 

trabalham em conjunto no desenvolvimento de projetos que se transformarão em futuros 

negócios de sucesso. 

 

 

 

Esquema 1: Fluxo da estratégia elaborada pela empresa durante a fase de P&D.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A política da empresa é abordar as ideias de forma consultiva com todo o suporte e 

muita energia para promover inovação ao mercado da saúde e retorno financeiro aos 

idealizadores. Para isso criamos uma plataforma web para captação de novas ideias de produtos 

e serviços. Através desse canal conseguimos com que qualquer pessoa ao redor do mundo possa 

compartilhar sua ideia e consequentemente fazer parte do negócio, caso a FLOE entenda que 

seja viável (Esquema 2). 
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Esquema 2: Principais etapas durante o processo de criação de novos dispositivos médicos.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Garantimos a segurança das ideias compartilhadas e sigilo das informações. A 

propriedade intelectual e o direito das informações a nós submetidas são pilares fundamentais 

de nosso posicionamento. A partir da coleta dos dados, providenciamos toda a documentação e 

registro necessários como exemplificado detalhadamente em nosso macroprocesso (Esquema 

3). A credibilidade é um dos principais valores que sustentam a atuação da FLOE. Temos 

compromisso com segurança e direito de propriedade. 

 

 

 

Esquema 3: Detalhamento do macroprocesso da empresa FLOE – Começo ao fim.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.3.1.Atividade 

 

 

Pesquisa e desenvolvimento de produtos (medical devices) para a área hospitalar 

visando inovação e tecnologias disruptivas. O foco é a criação de produtos que ainda não estão 

disponíveis no mercado brasileiro e, principalmente, mundial. Não trabalhamos com 

distribuição ou comercialização de qualquer produto, somente promovemos a fase de pesquisa 
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e desenvolvimento e uma vez testado e provado o conceito, registramos nos órgãos regulatórios 

competentes e vendemos os direitos intelectuais para que uma outra empresa possa distribuir e 

comercializar. 

 

 

5.3.2.Relacionamento com os Clientes 

 

 

Os possíveis compradores da tecnologia ou produto, como as grandes empresas de 

dispositivos médicos já consolidadas e de grande porte no mercado mundial, somente são 

contatados após o registro final de patente e dos desfechos positivos dos estudos clínicos. As 

empresas, são apresentadas propostas como:  

a) venda dos direitos de comercialização dos produtos; 

b) venda dos direitos intelectuais. 

 

 

5.3.3.Parcerias 

 

 

Hospitais públicos e privados no Brasil, Estados Unidos e Europa, que darão 

suporte a pesquisa clínica em modelos animais e humanos. 

 

 

5.3.4.Terceiros  

 

 

Assessoria contábil, jurídica e CRO (Contract Reasearch Organization). 

 

 

5.3.5.Investidores 
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Diversas são as formas de captação de dinheiro a fim de alavancar empresas, como: 

private equity, venture capital (VC) e angel investors. Todavia em se tratando de empresas 

semente ou em estágio bem inicial existe uma lacuna no aproveitamento do investimento. Os 

investidores anjo são os responsáveis pela maior parte da captação neste estágio. Para ser ter 

uma comparação, os VC investem somente 1% do valor de seus investimentos em empresas 

semente e 18% em empresas estágio de startup, todo o restante é investido em empresas já 

maduras. Isso faz sentido porque os VC trabalham como intermediários financeiros, e para tanto 

necessitam devolver o dinheiro aos seus investidores com algum retorno esperado. Antever uma 

estratégia de saída e ter a previsibilidade sobre as incertezas futuras são condições de extrema 

relevância (BARBOSA DE MORAES; LOBOSCO; LIMA, 2013; FESTEL, 2011).  

 

 

5.3.6.Fonte de Renda 

 

 

Venda dos direitos de comercialização dos produtos a grandes empresas do ramo 

médico-hospitalar ou venda da propriedade intelectual. 

 

 

5.3.7.Custos Fixos 

 

 

Escritório, administrativo, estrutura de pesquisa e equipe de desenvolvedores. 

 

 

5.3.8.Custos Variáveis 

 

 

Estão relacionados diretamente com o produto, quer seja em gastos com matéria-

prima, com produção e desenvolvimento de melhorias técnicas, assim como com contratação 

de fornecedores que auxiliarão durante a fase de pesquisa clínica, por exemplo, a CRO. 
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5.3.9.Business Canvas Model 

 

 

Trata-se de um quadro de modelo de negócios e funciona como um mapa dos 

principais itens que constituem uma empresa e descreve a lógica de criação, entrega e captura 

de valor por parte de uma organização (OSTERWALDER et al., 2011). Através das 

informações contidas nos itens anteriores podemos condensar todo o modelo de negócio da 

empresa (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8: Business Canvas Model da FLOE.  

Fonte: Adapatado do Busines Canvas Model. 

 

 

 Estado Atual da Empresa e os Principais Projetos 

 

 

Atualmente o principal foco de atuação é no desenvolvimento de produtos 

atribuídos aos sistemas de hipotermia no setor de Healthcare. 

O principal projeto em andamento é um cateter de hipotermia cerebral exclusiva, 

acoplado ao sistema de resfriamento de líquidos e utilizado em pacientes com lesões 

neurológicas. Esse projeto é dividido em duas fases, para a primeira fase já houve captação de 

recursos e os primeiros estudos clínicos se iniciam em meados de junho de 2016, com opção de 
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compra de novas ações na segunda fase de captação que se dará após o término dos estudos 

clínicos de fase I. Estima-se que este novo aporte deva se concretizar até o final do segundo 

semestre de 2016. 

Outros projetos que já estão em andamento e com registro de anterioridade de 

patente submetidos, são eles: 

 

 

5.4.1.Capacete Oncológico 

 

 

Equipamento para resfriamento do couro cabeludo que reduz o metabolismo celular 

e com isso a atuação do quimioterápico em pacientes com câncer. A utilização do capacete pode 

reduzir a queda de cabelo após quimioterapia em até 90%. 

 

 

5.4.2.Máscara Facial 

 

 

Equipamento para resfriamento da face que ajuda a aliviar os sintomas e acelera a 

recuperação após procedimentos estéticos que provocam queimaduras na pele. 

 

 

5.4.3.Vestimentas para Hipotermia Muscular e Central 

 

 

Vestimentas compostas por um conjunto de um colete e uma calça para realização 

de resfriamento muscular, com foco em melhoria de performance de atletas e redução do tempo 

de recuperação muscular. 

 

 

5.4.4.Cateter para Hipotermia Esofágica 
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Equipamento para resfriamento esofágico a ser utilizado durante o procedimento de 

ablação cardíaca a fim de se evitar a principal complicação causada pelo procedimento que é a 

temida lesão térmica da parede cardíaca com fístula átrio-esofágica. Evento este com alta 

mortalidade. 

 

 

5.4.5.Cateter para Hipotermia Encefálica Exclusiva  

 

 

O principal produto desenvolvido pela Floe Corporation e objeto desta dissertação 

é o cateter de hipotermia nasofaríngea que, em conjunto com o sistema de resfriamento de 

líquidos, promove a hipotermia cerebral seletiva. 

A solicitação de patente do produto já foi submetida ao Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI) sob o número BR 10 2015 002008-2 e depositada nos Estados 

Unidos da América. 

O cateter, chamado de Dr. Freeze, além de trazer uma inovação ao mercado, tem a 

vantagem de ser facilmente posicionado por profissionais de saúde em ambiente intra e extra 

hospitalares, podendo ser adquirido pelo mesmo custo dos sistemas atuais, que resfriam todo o 

corpo. 

O tempo médio de utilização do cateter é de 48h, com recomendação de troca do 

cateter após esse prazo, caso haja persistência da indicação do mesmo. O sistema de 

resfriamento de líquidos pode ser utilizado continuamente em um único paciente por vez. 

Acreditamos que um único sistema de resfriamento poderá garantir a utilização de até 15 

cateteres por mês em uma unidade de saúde. 

É importante ressaltar que o cateter Dr. Freeze já está sendo produzido por uma 

empresa americana sediada na Califórnia (EUA) e também que o produto se encontra sob 

proteção patentearia e acordos de confidencialidade, conferindo maior segurança ao investidor. 

O primeiro modelo do sistema de resfriamento de líquidos que será conectado ao cateter 

nasofaríngeo já se encontra disponível para o uso em estudos clínicos. 

 

 

5.4.5.1. Logotipo 
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Figura 9: Logotipo do sistema de resfriamento cerebral exclusivo.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O logotipo do sistema de resfriamento (Figura 9) é fundamentado em uma partícula 

que é uma referência à ciência e pode também ser associado à temperatura. As cores misturam 

tons de azul (resfriamento) e preto/cinza (seriedade e confiança). 

 

 

5.4.6.Estado Atual da Empresa 

 

 

Até 2014, todos os investimentos no projeto foram aportados pelos sócios 

fundadores Bernardo e Raphael. Em abril de 2014 foi feita uma rodada de captação de 

investimentos através de investidores anjo de R$ 1.840,80 exclusivamente para o projeto de 

hipotermia cerebral a fim de viabilizar o estudo clínico. Após a confirmação de funcionamento 

do cateter em humanos obtidos com os testes clínicos da fase I (Segurança/Eficácia), será feita 

uma segunda rodada de captação de investimentos para realização do estudo clínico fase II 

(Complicações). Para que o sistema possa ser comercializado em todo o mundo é necessário 

que estudos confirmem sua eficácia em seres humanos através de pesquisas clínicas.  

Os desenhos dos estudos necessários em humanos com o cateter Dr. Freeze já foram 

submetidos e devidamente aprovados pelos comitês de ética local e nacional, tendo sido 

desenvolvidos em parceria com uma empresa CRO. Os estudos fase I e II têm previsão de 

conclusão em 36 meses.  

Para que pesquisas com humanos ocorram é necessário o apoio de centros de 

pesquisa em hospitais públicos e privados. Nesse sentido, a empresa já conta com o apoio, 

durante a fase 1, de grandes instituições públicas de São Paulo, como o Hospital das Clínicas 
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da USP, o Hospital São Paulo da UNIFESP, o Hospital da Beneficência Portuguesa de São 

Paulo, assim como grandes instituições privadas como o Hospital do Coração (HCor) e o 

Hospital Santa Paula (Figura 10). Hospitais estes que tratam grandes volumes de pacientes com 

lesões neurológicas. Os estudos de fase 2 terão caráter multicêntrico mundial, com sinalização 

positiva de sete universidades americanas, de duas portuguesas e de uma belga. 

 

 

Figura 10- Mapa mostrando a localização e proximidade dos hospitais em São Paulo 

que virão a participar dos estudos.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Para que o estudo do cateter viesse a ser iniciado, existiu a necessidade de grande 

aporte de capital para cobertura de diversas despesas que iriam acontecer no decorrer da longa 

trajetória que segue toda pesquisa clínica. Os custos dessas pesquisas são devidos a: 

a) custos de fabricação dos cateteres e sistemas de resfriamento para a 

realização dos estudos; 

b) custos operacionais da pesquisa; 

c) investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos materiais e 

tecnologias para aprimoramento do produto.  
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Após avaliação dos resultados das pesquisas, os sócios fundadores, em conjunto 

com os investidores, poderão decidir sobre a venda dos direitos de comercialização do produto 

para uma grande empresa do setor de dispositivos na área de saúde ou manter o produto na 

empresa e iniciar a comercialização direta.  

A discussão sobre o mercado de HT no mundo que será abordada adiante servirá de 

embasamento para a avaliação do investidor no tocante a decisão de venda ou não dos direitos 

sobre os produtos em decorrência da correta precificação.  
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6. AS OPERAÇÕES 

 

 

 Organograma 

 

 

A empresa trabalha de forma enxuta, a fim de reduzir seu custo operacional e 

também mitigar custos trabalhistas (Figura 11). 

 

Figura 11: Organograma da empresa FLOE.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 Executivos-Chave 

 

 

a) Bernardo Lembo Conde de Paiva é neurointensivista e Doutor em ciências pela USP, 

com MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). Trabalhou como gerente médico de uma Farmacêutica Multinacional 

(Eli Lilly) na Área de Oncologia. Bernardo é responsável pela área de pesquisa e 

desenvolvimento da empresa. 

b) Raphael Einsfeld Simões Ferreira é médico com residência em clínica médica e 

medicina do esporte pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); mestrando 

em economia e finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e doutorando em ciências 
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médicas pela UNIFESP, com MBA em Gestão de Sistemas de Saúde pela FGV (SP). 

Por sua experiência como Diretor do Hospital Santa Paula (SP) e do Instituto de 

Oncologia Santa Paula (SP), Raphael é o responsável pelas finanças e comercial da 

empresa. 

c) Fábio Lacreta de Toledo Silva é engenheiro de produção pela FEI com MBA em 

Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Trabalhou em grandes empresas como Nestlé e GE nas áreas de Inteligência de 

Negócios e Supply Chain. Fábio é o responsável pelos processos e novos negócios da 

empresa.  

d) Francisco Paiva Genovesi é Administrador de Empresas com MBA em Finanças pelo 

Ibmec. Trabalhou em grandes empresas como Camargo Correa e OAS. Francisco é o 

responsável pelo administrativo da empresa. 

 

 

 Profissionais de Apoio (Terceiros) 

 

 

As assessorias para as operações da empresa são terceirizadas para que haja maior 

foco dos sócios nas atividades de pesquisa e desenvolvimento (core business). 

 

 

6.3.1.Assessoria Jurídica 

 

 

São 3 (três) as áreas de suporte jurídico relacionadas às operações da Floe. 

a) marcas e patentes. Devido ao fato da Floe desenvolver produtos inovadores, é 

de suma importância que se tenha um escritório especializado em marcas e 

patentes para que os produtos estejam devidamente protegidos de cópias e 

quebras dos direitos de propriedade. São responsáveis por conduzir todo o 

processo de submissão de registros de patentes via INPI e Tratado de 

Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), os registros dos produtos nas 

agências regulatórias bem como o registro de marcas dos produtos criados.  



46 

 

b) contratos. Para o desenvolvimento de produtos a Floe necessita de um 

escritório especializado em contratos para que não haja o risco de que 

informações confidenciais e direitos de propriedade sejam perdidos. 

c) regulatório. Devido ao fato de a Floe desenvolver produtos que deverão ser 

registrados a fim de que possam vir a ser comercializados, é importante que se 

tenha um escritório especializado assuntos regulatórios para garantir que todo 

o processo seja cumprido da forma como é exigido pelas autoridades 

regulatórias de cada país. São responsáveis por conduzir o processo de registro 

dos produtos desenvolvidos pela Floe junto às agências regulatórias ANVISA, 

FDA e EMA. 

 

 

6.3.2.Assessoria Científica 

 

 

Como o objetivo da Floe é levar os produtos desenvolvidos e validados nas 

pesquisas clínicas para todo o mundo, é exigido pelas agências regulatórias (como ANVISA e 

FDA) que os dados sejam auditados por uma empresa terceira independente, com intuito de que 

vieses possam ser mitigados. Além disso, as CRO (Contract Research Organization) também 

auxiliam desde a concepção do desenho dos estudos, submissões regulatórias e gerenciamento 

de dados gerados durante a pesquisa clínica. 

Empresas que prestam serviço nesse setor são chamadas pela sigla em inglês CRO 

(Contract Research Organization).  

A CRO faz todo o acompanhamento operacional do estudo por meio de uma equipe 

de monitores e coordenadores de pesquisa, gerentes de projeto, estatísticos e gerenciamento de 

dados. Além disso, a CRO faz a condução das submissões regulatórias na fase de pesquisa para 

as agências de análise ética das pesquisas (CEP/CONEP) e Órgãos Reguladores como ANVISA 

e FDA.  

 

 

6.3.3.Assessoria Contábil 
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Assessora no processo de abertura de empresas e demonstrativos contábeis 

fornecidos aos investidores, além de auditoria. 

 

 

 Registros de Patentes 

 

 

Os pedidos de registros de patentes serão submetidos via Tratado de Cooperação 

em matéria de Patentes (PCT) que é um pedido feito com designação mundial. Este pedido é 

feito em aproximadamente 12 meses. Prazo necessário para realizar a consulta de similares 

entre os 148 países participantes do tratado (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12: Países participantes do PCT em cor azul.  

Fonte: WIPO (World Intellectual Property Organization), 2015. 

 

 

Após avaliação inicial, é fornecido um relatório da viabilidade do registro e, a partir 

do protocolo, pode ser registrado, em até 30 meses em cada país de interesse. O pedido também 

pode ser feito por validação independente, uma a cada momento, no máximo até os 30 meses. 

O processo de patente dura, em média, seis anos. No entanto, os direitos sobre os pedidos de 

patentes estão garantidos a partir do resultado do parecer da PCT. 
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7. ATIVIDADES 

 

 

 Pesquisas 

 

 

A pesquisa clínica no Brasil é regulamentada por dois departamentos relacionados 

ao Ministério da Saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio das 

RDC nº 39/2008 e RDC nº 10/2015, que definem as regras para a realização de pesquisa clínica 

com medical devices e que também versam sobre a confecção do Dossiê para a Obtenção do 

Comunicado Especial para a realização de pesquisa clínica com produtos para a saúde. 

As pesquisas a serem realizadas em seres humanos são necessárias para os 

processos de submissões nas agências regulatórias de cada país. No Brasil, a ANVISA, devido 

às características inovadoras do cateter, exige que estudos de segurança comprovem, não 

somente os benefícios, mas também os possíveis riscos do produto. O FDA, agência regulatória 

dos EUA e o EMA, da Europa, também exigem os mesmos estudos para que possam vir a 

autorizar a comercialização dos produtos em seus respectivos países.  

 

 

 Ambiente Regulatório - Informações sobre as Pesquisas 

 

 

7.2.1.Visão Geral das Etapas Anteriores ao Início das Pesquisas  

 

 

O passo inicial para a realização das pesquisas é a confecção do protocolo de 

pesquisa. No protocolo de pesquisa constam todas as informações científicas que determinam 

o estado atual das informações de pesquisas relacionadas ao tema que será estudado pela equipe. 

Além do protocolo de pesquisa, o CRF (Case Report Form) e o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) são documentos iniciais complementares na fase inicial de 

planejamento da pesquisa. Essa fase leva entre 30 e 60 dias para ser finalizada.  
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Quando os estudos são realizados por empresas multinacionais, quando são estudos 

multicêntricos (realizados em mais de um centro de pesquisa ou hospital) ou quando são estudos 

com equipamentos em desenvolvimento, isto é, ainda não aprovados para uso, o CEP local deve 

encaminhar o estudo, após sua análise que leva em média de 30 a 45 dias, para que seja 

analisado por um comitê Nacional, a CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa). Essa 

fase de análise pode demorar entre 60 e 180 dias para ser finalizada.  

Paralelamente ao processo de análise ética, a ANVISA deve ser notificada.  

Caso haja necessidade de importação de produtos para o estudo, haverá a 

necessidade de que a ANVISA emita uma autorização para importação específica para os 

produtos do estudo.  

É importante ressaltar que antes das aprovações, nenhuma pesquisa pode ser 

iniciada (Esquema 4).  

 

 

 

Esquema 4: Fluxo das etapas que precedem o início das pesquisas.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

7.2.2.Tipos de Estudos 
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As pesquisas são necessárias para que os produtos em investigação sejam aprovados 

para utilização em serem humanos em todo o mundo. Existem fases obrigatórias que dependem 

do risco que o produto oferece aos pacientes.  

 

a) fase I – Estudo de Segurança 

 

A fase de segurança é exigida em quase todos os estudos. É caracterizada por ser 

um estudo com um pequeno número de pacientes para garantir que o produto em investigação 

não causará mais complicações do que benefícios aos pacientes. Um estudo Fase I pode durar 

de 3 a 6 meses.  

 

b) fase II – Eficácia e Segurança 

 

A fase de eficácia é realizada com um número maior de participantes. É uma fase 

necessária para provar que o produto é capaz de realizar o efeito a que se propõe. As análises 

de segurança são ampliadas e estendidas durante a análise de eficácia. Em um estudo Fase II a 

duração pode ser de 12 a 36 meses.  

Algumas vezes, quando a expectativa de riscos aos pacientes é baixa, pode ser 

planeja a realização de um estudo fase I “fundido” ao fase II. Reduzindo o prazo para 12 a 36 

meses.  

 

c) fase III - Estudo de Eficácia com Evidência de Melhora de Certa Condição 

Médica 

 

Habitualmente, a realização de um estudo Fase III não é exigida para o registro de 

equipamentos médicos. Trata-se de um estudo que necessita da inclusão de um número bem 

maior de pacientes e por um período de acompanhamento bem maior. Ususlamente é feito após 

o lançamento do produto no mercado, para amentar a indicação e continuar observando a 

segurança do dispositivo. 

 

 

 Registros de Equipamentos 
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O registro de produtos é regulamentado pela ANVISA, assim como a emissão e 

retirada de certificados de GMP (Good Manufacturing Practice). 

Para o processo de submissão de registros de equipamentos médicos, os seguintes 

passos devem ser seguidos: 

a) determinação da classificação de risco do produto. (RDC 61/2011). Esta é a etapa 

que irá conduzir a montagem do processo de forma correta, uma vez que, as 

documentações e informações exigidas variam de acordo com o tipo e classificação 

do equipamento. Os equipamentos médicos são classificados em quatro classes de 

risco, conforme o risco associado à sua utilização: 

 

i. Classe I – baixo risco; 

ii. Classe II – médio risco; 

iii. Classe III – alto risco; e 

iv. Classe IV – máximo risco. 

 

O padrão da classificação de risco da RDC 61/2011, feito pela ANVISA, segue os 

padrões da agência europeia (EMA/EMDD – 93/42/EEC), correspondendo às classes I, IIa, IIb 

e III da agência europeia.  

 

b) Enquadramento por regras de risco do produto. (RDC 61/2011). 

Complementarmente à classificação de risco, existe o enquadramento por regras, as 

quais totalizam dezoito. O enquadramento da regra obedece à indicação e finalidade 

de uso do equipamento. De forma resumida, a classificação por regra obedece aos 

seguintes critérios: 

 

i. Produtos não invasivos: Regras 1, 2, 3 e 4; 

ii. Produtos invasivos: Regras 5, 6, 7 e 8; 

iii. Produtos ativos: Regras 9, 10, 11, 12; e 

iv. Regras Especiais: Regras 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 
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De acordo com o manual para regularização de equipamentos médicos na ANVISA 

publicado em 2010, o cateter para hipotermia é classificado, segundo a regra 5 como produto 

de classe de risco I (baixo risco) (Figura 13). 

 

 

Figura 13: Manual para regularização de equipamentos médicos na ANVISA. 

Gerência de Tecnologia em Equipamentos Médicos – GQUIP; 

Fonte: RDC 185/01 e ANVISA, 2010. 

 

 

Sendo classificado como produto de Classe de Risco I, somente deverá ser realizado 

o cadastro do produto para saúde junto à ANVISA, não havendo a necessidade de registro do 

produto para sua comercialização. 

Após preenchimento e envio das documentações necessárias para os registros, os 

prazos habituais para registros de produtos no Brasil tem sido entre 3 e 6 meses. 

Para se realizar o registro ou o cadastro de um produto para saúde na ANVISA, são 

necessários: 

a) licença de funcionamento emitida pela vigilância sanitária local; 

b) autorização de funcionamento de empresa da ANVISA; 

c) certificado de cumprimento das boas práticas de fabricação e controle. 

 

A empresa deve ser cadastrada no portal da ANVISA. 
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8. O MERCADO  

 

 

 O Mercado Global de Medical Devices 

 

 

A FLOE passará a estar inserida em um mercado global de medical devices que 

faturou US$325 bilhões em 2012, com expectativas de alcançar US$ 440 bilhões em 2018 

(Figura 14), sendo que as 10 maiores empresas no mundo possuem operações no Brasil, são 

elas: Johnson & Johnson, Siemens, Medtronic, Roche, GE, Abbot, Convidien, Phillips, Striker 

e Boston Scientific (Figura 15). As principais empresas são dos EUA (44%), Europa (32%) e 

Ásia/Pacífico (18%).  

 

 

 

Figura 14: Previsão de crescimento do mercado global de Medical Devices de 2013- 2018.  

Fonte: Espicom, AMMI, 2013. 
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Figura 15: Cenário global do mercado de Medical Devices em 2010. Valores de vendas 

em $ Bilhões.  

Fonte: Evaluate Pharma, 2012. 

 

 

O histórico das grandes empresas do setor sobre aquisições de empresas menores 

com o propósito de aumentar o portfólio e penetrar novos mercados é positivo. Em 2013, ao 

menos três (Baxter, Striker e Abbott) entre as 20 maiores realizaram aquisição de outras 

empresas, movimentando cerca de US$ 6.7 bilhões. 

As 10 (dez) maiores transações de Mergers and Acquisitions (M&A) no ano de 2014 

no setor de medical devices, ultrapassam US$ 108 bilhões, conforme figura Figura 16. 
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Figura 16: Cenário global de M&A no mercado de Medical Devices em 2014.  

Fonte: Bloomberg ,2014. 

 

 

 Mercado Global de Controle de Temperatura 

 

 

De acordo com pesquisa da Frost & Sullivan (2012), o mercado mundial de 

dispositivos para controle de temperatura atingiu US$ 1,88 bilhões em 2012, podendo chegar a 

US $ 2,5 bilhões em 2019 (“Temperature Management Market Worth $2.5 Billion by 2019 -- 

DALLAS, September 18, 2014 /PRNewswire/ --”, [s.d.]), com uma taxa composta anual de 

crescimento (CAGR) de 7,4 % (“Global Patient Temperature Management Market 2014-2018”, 

[s.d.]). O mercado é dividido entre os sistemas de hipotermia (resfriamento) e de aquecimento, 

sendo 70:30 respectivamente a relação de faturamento do mercado. No entanto, a tendência 
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maior de crescimento será devida ao mercado de hipotermia (“Temperature Management 

Market by Application & Product - 2019 | MarketsandMarkets”, [s.d.]). Sendo assim, o mercado 

de hipotermia em 2012 foi de aproximadamente US$ 540 milhões podendo alcançar um 

faturamento anual de US$ 1 bilhão (“Healthcare industry experts give clients market-

competitive reseach”, [s.d.], “Warming/ Temp. Management | Medical Dealer”, [s.d.]) nos 

próximos 5 anos.  

A distribuição e disponibilidade da hipotermia no mundo está restrita às grandes 

cidades como São Paulo e aos hospitais de grande porte com alto poder aquisitivo devido ao 

custo dos equipamentos. Os riscos e complicações relacionados aos sistemas disponíveis hoje 

também tornam a utilização da hipotermia a casos extremamente selecionados. Equipamentos 

que tragam maior segurança ao paciente, que sejam portáteis e de fácil instalação poderão 

proporcionar uma aceitação maior para o uso da hipotermia terapêutica, podendo beneficiar 

pacientes que hoje não podem receber a hipotermia. 

Geograficamente, o mercado global de fabricantes de equipamentos de controle de 

temperatura é dividido em quatro regiões, América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, e Resto 

do Mundo. Em 2014, o mercado encontra-se dominado pela América do Norte (≈45%), seguido 

pela Europa. Uma série de fatores, tais como o grande volume de procedimentos cirúrgicos em 

países da América do Norte, o aumento do número de salas de centros cirúrgicos, a alta 

incidência de paradas cardíacas e lesões neurológicas e a alta taxa de adoção de dispositivos 

tecnologicamente avançados nos países norte-americanos estão impulsionando o crescimento 

do mercado nessa região. Segundo previsão da Frost & Sullivan (2012), o mercado da Ásia-

Pacífico deve ter o maior crescimento (CAGR) entre 2014-2019, devido a fatores como a 

grande base populacional, aumento da modernização da infraestrutura de cuidados de saúde e 

do aumento dos esforços do governo para ampliar o acesso público para cirurgia eletiva. Uma 

gerente na área de Healthcare da Frost & Sullivan, também prevê que o mercado europeu 

tenderá a crescer mais rapidamente podendo superar o mercado americano (“Advanced Medical 

Technologies Market Research and Consulting from Frost & Sullivan”, [s.d.]) nos próximos 

anos. 

Com os atuais preços praticados pelo mercado dos equipamentos de resfriamento e 

dos cateteres, as margens praticadas parecem bastante atraentes nesse crescente mercado de 

hipotermia terapêutica. 

O mercado de fabricantes de equipamentos de controle de temperatura é 

fragmentado. As empresas buscam a expansão geográfica, lançamentos de novos produtos e 
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estratégias de crescimento inorgânico, como aquisições e acordos, como suas estratégias-chave 

de negócios para assegurar o crescimento neste mercado.  

O perfil das aquisições seguiu um padrão de peixe-grande adquirindo peixe-

pequeno, com os grandes compradores fortalecendo suas marcas com aumento de portfólio. Em 

2008, a GE adquiriu a Vital Signs, Inc., em 2009 a Phillips adquiriu a InnerCool Therapies e a 

Zoll adquiriu a Alsius. A Striker adquiriu a Gaymar Industries em 2010 assim como a 3M a 

Arizant Healthcare. Finalmente, em 2011, a C.R. Bard adquiriu a Medivance. Segundo a Frost 

& Sullivan (2012), “O valor médio das aquisições foi 3,8 vezes maior do que as receitas de 

vendas, o que indica claramente que, globalmente, o mercado espera testemunhar um 

crescimento significativo nos próximos cinco anos”. 

A partir de 2013, o mercado global de controle de temperatura foi dominado pelas 

empresas 3M (Estados Unidos) que ocupou a posição de liderança no mercado global de 

sistemas de controle de temperatura, a Covidien plc (Irlanda), Smiths Group plc (Estados 

Unidos), Stryker Corporation (Estados Unidos), CR Bard, Inc. (Estados Unidos), e ZOLL 

Medical Corporation (Estados Unidos) que, juntos, responderam por aproximadamente 80% do 

mercado. Acordos, parcerias e joint ventures, lançamento de novos produtos, expansões 

geográficas e aquisições são as principais estratégias adotadas pelos agentes de mercado para 

alcançar o crescimento no mercado de controle de temperatura. 

Outros players importantes neste mercado são a Cincinnati Sub-Zero Products Inc. 

(Estados Unidos), Geratherm Medical AG (Alemanha), Inditherm plc (Reino Unido), Philips 

(Holanda). Empresas de menor relevância ainda atuam nesse mercado como Augustine 

Temperature Management LLC,  Arizant, Inc., Belmont Instrument Corp, Cardinal Health, Inc., 

Ecolab Inc., EMIT Corp., Enthermics Medical Systems Inc., Hallcrest, Inc./Liquid Crystal 

Resources LLC, Medical Indicators, Inc., Welch Allyn, Inc., Pintler Medical LLC, The 37 Co. 

e WElkins LLC.  

O Brasil tem participação pouco significativa no mercado de pesquisa e 

desenvolvimento de medical devices, sendo apenas um grande importador de produtos do 

gênero da mesma forma que os seus colegas da América Latina. Segundo o site 

marketsandmarkets.com (“Temperature Management Market by Application & Product - 2019 

| MarketsandMarkets”, [s.d.]) “Os mercados emergentes, incluindo China, Índia, Brasil e 

México são os novos bolsões de receitas para empresas que estão envolvidas no 

desenvolvimento e comercialização de sistemas de aquecimento e resfriamento do paciente. O 

aumento da população, as iniciativas do governo para a modernização dos sistemas de saúde, 
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são fatores-chave que impulsionam a demanda por sistemas de gerenciamento de temperatura 

nos mercados emergentes”.  

Devido aos motivos acima mencionados as empresas de healthcare seriam os 

maiores clientes em potencial para a venda dos direitos de comercialização do cateter Dr. 

Freeze. 

 

 

 Concorrentes 

 

 

Consideramos concorrentes as empresas de desenvolvimento de medical devices 

que atuam no segmento de hipotermia para o tratamento de lesões neurológicas. No entanto, 

para produtos inovadores na área de hipotermia, somente uma empresa em todo o mundo pode 

ser considerada concorrente da Dr. Freeze; a empresa americana Benechill® (Figura 17), 

sediada em San Diego, que em 2010 desenvolveu um sistema de resfriamento cerebral que 

utiliza a vaporização do gás refrigerante perfluorocarbono (PFC) sobre nasofaringe para atingir 

a hipotermia (“Publications Update”, 2014).  

a) Semelhanças com o sistema Dr. Freeze:  

i. utiliza a nasofaringe; 

ii. fácil instalação; 

iii. foi eficaz em animais. 

b) Características superiores ao sistema Dr. Freeze: 

i. já possui patente registrada;  

ii. tem mais estudos com o sistema, inclusive estudos de eficácia em 

humanos. 

c) Características inferiores ao sistema Dr. Freeze: 

i. reduz a temperatura cerebral, mas também a temperatura do corpo; 

ii. reduz somente 4°C a temperatura cerebral enquanto o cateter Dr. Freeze; 

4,5°C. 

d) Limitações do sistema RhinoChill®: 

i. não possui autorização de comercialização nos EUA, somente Europa; 

ii. a temperatura não pode ser controlada; 

iii. complicações graves ocorreram nos estudos com humanos. 
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Figura 17: Sistema de resfriamento nasofaríngeo com evaporação de gás perfluoroquímico. 

Fonte: Imagem original retirada do site do produto (http://www.benechill.com/wp/rhinochill-trade). 

Nota: Imagem original retirada do manual do produto RhinoChill® IntraNasal Cooling System (Benechill Inc.). 

 

 

 Fornecedores 

 

 

Os fornecedores da Dr. Freeze são separados entre os fornecedores para o cateter e 

os do sistema de resfriamento de líquidos.  

O cateter, devido às suas características, depende de fornecedores com alta 

tecnologia para a extrusão de materiais plásticos. Até o momento apenas uma empresa nos 

Estados Unidos da América foi identificada como capaz de produzi-lo.  Já o sistema de 

resfriamento pode ser produzido no Brasil por empresas sediadas em São Paulo, barateando o 

custo de produção.  

A dependência da tecnologia para a produção do cateter Dr. Freeze que hoje só 

pode ser realizada por uma empresa, torna o produto difícil de ser copiado. Acordos de 

confidencialidade e patentes também protegem o cateter de cópias. O acesso aos materiais para 

a produção do cateter no mercado mundial é fácil e não causa dependência. Da mesma forma, 

os materiais necessários para a construção do sistema de resfriamento também são de fácil 

acesso em todo o mundo.  

 

http://www.benechill.com/wp/rhinochill-trade
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 Novos Entrantes  

 

 

Poucas empresas são especializadas em produtos para a área de neurologia e 

principalmente para sistemas de hipotermia. Contudo, todas as empresas de medical devices 

não especializadas em hipotermia podem ser caracterizadas como novos entrantes. Tendo em 

vista o tamanho do mercado e o benefício proporcionado pela hipotermia, novas empresas 

podem dedicar recursos para o desenvolvimento de sistemas inovadores.  

É importante ressaltar o poder econômico dessas empresas e sua capacidade de 

investimentos em marketing com o intuito de fortalecimento de suas marcas. Até o momento, 

os investimentos das grandes empresas em marketing dirigido ao setor de hipotermia são 

pequenos.  

 

 

 Produtos Substitutos 

 

 

Os sistemas de hipotermia que resfriam todo o corpo podem ser considerados os 

principais produtos substitutos do sistema de resfriamento exclusivo. Levando-se em 

consideração que o tratamento a que o paciente precisa ser submetido é a hipotermia, 

independentemente do tipo de metodologia empregada, muitos médicos já utilizam algum tipo 

de terapia e podem ter resistência em aceitar sistemas que atuam de forma diferente do que 

estão habituados.  

Os equipamentos estão listados e exemplificados nas figuras a seguir (Figuras 18 a 

25).  
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Figura 18.  Sistema de resfriamento de superfície corpórea por meio da imersão de todo o corpo do paciente em líquido 

gelado. Possui mecanismo de controle automático e programável da temperatura.  

Fonte: imagens são uma reprodução retirada do site da empresa (http://www.life-recovery.com).  

Nota: Imagem original do Thermosuit® (Life Recovery Systems, de Kinnelon, NJ, EUA) retirada do site da empresa. 

 

 

 

Figura 19. Sistema de resfriamento de superfície corpórea por meio de placas aderidas à pele com circulação de água no 

interior das placas. Possui mecanismo de controle automático e programável da temperatura.  

Fonte: Imagens são uma reprodução retirada do site da empresa (http://www.medivance.com).  

Nota: Imagem original do produto Arctic Sun® 5000 Temperature Management System (Medivance, de Louisville, CO, 

EUA), retirada do site da empresa. 

http://www.life-recovery.com/
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Figura 20. Sistema de resfriamento de superfície corpórea por meio do uso de trajes para o resfriamento da superfície 

corpórea com circulação de água no interior. Possui mecanismo de controle automático e programável da temperatura. 

Fonte: Imagens são uma reprodução retirada do site da empresa (http://www.cszmedical.com).  

Nota: Imagens originais dos produtos Kool-Kit® (Cincinnati Sub-Zero, de Cincinnati, OH, EUA) retiradas do site da 

empresa. 

 

 

 

Figura 21. Sistema de resfriamento de superfície corpórea por meio do uso de trajes para o resfriamento da 

superfície corpórea com circulação de água no interior. Possui mecanismo de controle automático e programável 

da temperatura. Fonte: imagens são uma reprodução retirada do manual do produto 

(http://www.mtre.com/var/173/453126-DOC_MTRE%202010.pdf). Imagem original retirada do manual do 

produto ThermoWrap® (MTRE Advanced Technologies, de Rehovot, Israel). 

http://www.cszmedical.com/
http://www.mtre.com/var/173/453126-DOC_MTRE%202010.pdf
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Figura 22. Sistema de resfriamento de superfície corpórea por meio de placas aderidas à pele com circulação de água no 

interior das placas. Possui mecanismo de controle automático e programável da temperatura.  

Fonte: imagens são uma reprodução retirada do site da empresa (http://www.newscenter.philips.com)  

Nota: Imagem original do produto CoolBlueTM (InnerCool Therapies, de San Diego, CA, EUA) retirada do site da 

empresa. 

 

 

 

Figura 23: Sistema de resfriamento corpóreo por meio de cateteres intravasculares com balonetes com circulação de 

soluções resfriadas em seu interior. Possui mecanismo de controle automático e programável da temperatura.  

Fonte: Imagens do manual do produto, retiradas do site da empresa. 

Nota: Imagem original do produto Alsius® retirada do site da empresa (ZOLL Medical Corporation, Chelmsford, MA, 

EUA). 

(https://www.zoll.com/uploadedFiles/Public_Site/Products/Thermogard_XP/ZOLL_IVTM_Catheters_Brochure.pdf). 

 

http://www.newscenter.philips.com/
https://www.zoll.com/uploadedFiles/Public_Site/Products/Thermogard_XP/ZOLL_IVTM_Catheters_Brochure.pdf
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Figura 24. Sistema de resfriamento de superfície corpórea por meio do uso de colchões com circulação de água no seu 

interior. Possui mecanismo de controle automático e programável da temperatura.  

Fonte: imagens são uma reprodução do manual do produto (http://www.meql.com/Manuals/Gaymar-Meditherm-MTA-

6900-Operators-Manual.pdf).  

Nota: Imagem original retirada do manual do produto Medi-Therm® III (Gaymar Industries Inc, de Orchard Park, NY, 

EUA). 

 

 

 

Figura 25. Sistema de resfriamento corpóreo por meio de cateteres intravasculares com superfície texturizada com 

circulação de soluções resfriadas em seu interior. Possui mecanismo de controle automático e programável da 

temperatura.  

Fonte: imagens são uma reprodução retirada do site da empresa (http://www.healthcare.philips.com)  

http://www.meql.com/Manuals/Gaymar-Meditherm-MTA-6900-Operators-Manual.pdf
http://www.meql.com/Manuals/Gaymar-Meditherm-MTA-6900-Operators-Manual.pdf
http://www.healthcare.philips.com/
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Nota: Imagens originais dos produtos RTx Endovascular System e Accutrol Catheter (componentes do sistema Celsius), 

retiradas do site da empresa (InnerCool Therapies, San Diego, CA, EUA). 

 

 Análise da Concorrência e Produtos Substitutos 

 

 

Esse é um passo de vital importância para as premissas utilizadas na previsão de 

fluxos de caixas futuros, uma vez que grande parte das startups não possuem passado para usar 

como referência. Portanto uma análise detalhada e adequada dos concorrentes pode trazer 

informações valiosas e sustentáveis para o processo de avaliação. Os principais atores do 

mercado estão elencados na com seus respectivos lugares de origem e seus preços praticados 

no mercado (Quadro 1). Com isso temos condições de obter uma média (Tabela 2) dos valores 

atualmente praticados e que nos servirá como referência para o possível valor do novo 

dispositivo para hipotermia. 

 

 

 

Quadro 1: Análise dos concorrentes do Dr. Freeze os respectivos preços praticados em mercado. 

Fonte: Elaboração própria adaptada com os dados obtidos nos sites dos respectivos fabricantes. 

Nota: NE – Não encontrado. 

 

 

Tabela 2: Média dos valores praticados pelos concorrentes para o sistema de 

resfriamento e cateter/colchão 

 

Fonte: Quadro 2.  

Equipamento Empresa Origem Tipo Produto Preço US$

Sistema de Resfriamento 16,63$          

Cateter 0,85$            

Garrafa 0,85$            

Bomba/Sistema de Resfriamento 41,06$          

Colchão 2,27$            

Arctic Sun 5000 Medivance CO, EUA Sistêmico Bomba/Sistema de Resfriamento 76,46$          

Bomba/Sistema de Resfriamento 29,62$          

Manta Adesiva 3,85$            

Colchão 0,63$            

Mangueira 0,17$            

Thermo Wrap/CriticCool MTRE Advanced Technologies Rehovot, Israel Sistêmico Sistema de Resfriamento NE

CoolBlue InnerCool Therapies-Philips CA, EUA Sistêmico Sistema de Resfriamento NE

Bomba/Sistema de Resfriamento 5,66$            

Colchão 0,45$            

Sistema de Resfriamento 40,36$          

Cateter 1,66$            

FlexPad EMCOOLS EUA Sistêmico Sistema de Resfriamento NE

Esophageal Cooling Device Advanced Cooling Therapy CH, EUA Sistêmico Sistema de Resfriamento NE

Medi-Therm III Gaymar Industries Inc NY, EUA Sistêmico

Alsius ZOLL Medical Corporation MA, EUA Sistêmico

Thermosuit Life Recovery Systems NJ, EUA Sistêmico

Koll-Kit Cincinnati Sub-Zero OH, EUA Sistêmico

RhinoChill Benechill Inc CA, EUA Seletivo

Preço Médio US$

Sistema de Resfriamento 34,97$                   

Cateter/Colchão 2,15$                     
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9. AMBIENTE FISCAL 

 

 

O sistema tributário nacional é baseado em vários impostos, contribuições e taxas 

com diferentes alíquotas que incidem sobre diferentes bases de cálculo. Além disso, é comum 

a incidência cumulativa de tributos, gerando o chamado efeito cascata – por exemplo, quando 

há incidência do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços (ICMS) sobre 

uma base de cálculo que já havia sido majorada pelo imposto de importação (II) ou pelo imposto 

sobre produto industrializado (IPI). 

Para alguns dispositivos, principalmente órteses e próteses, há isenção de II e IPI. 

Entretanto a isenção abrange um escopo limitado de dispositivos e faltam regras claras para 

delimitar a sua abrangência. 

Os dispositivos importados têm na primeira etapa a incidência do II e do IPI, sendo 

que o valor do II integra a base de cálculo do IPI. Em seguida, cumulativamente, é recolhido 

ICMS sobre o valor majorado por aqueles impostos. 

Finalmente, as contribuições do programa de integração social (PIS) e  contribuição 

para o financiamento da seguridade social (COFINS) incidem sobre a receita bruta das 

empresas e, portanto, cada transação envolvendo produtos de dispositivos médicos gera 

arrecadação desses tributos – por exemplo, há recolhimento de PIS e COFINS (Quadro 2) 

quando o importador repassa o produto para o distribuidor regional, quando o distribuidor 

regional repassa ao operador logístico, e assim por diante, até o produto ser utilizado pelo 

hospital e este recolher as alíquotas sobre o valor faturado (Quadro 3). 

 

 

Quadro 2: Principais tributos que incidem sobre materiais médicos. 

Fonte ANAHP /IPEA, 2015. 

 

 

Principais tributos que incidem sobre órteses, prótese e materiais 

especiais

Imposto de importação (II)

Imposto sobre produto industrializado (IPI)

Programa de Integração Social (PIS)

Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços (ICMS)

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
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Quadro 3: Efeito cascata dos tributos sobre materiais médicos. 

Fonte ANAHP /IPEA, 2015. 

 

 

Para exemplificar, a simulação a seguir considera um produto com preço de 

importação de R$ 4.000, regime de incidência de imposto cumulativa, 4 etapas de 

comercialização (importador, distribuidor regional, operador logístico e hospital) e margem de 

distribuição de 20% em cada elo da cadeia, objetivando custear as despesas administrativas, de 

comercialização, logística e o resultado da companhia em duas hipóteses: 

a) na primeira há incidência apenas de PIS e COFINS; 

b) na segunda soma-se a esses tributos o II (alíquota de 14%), IPI (8%) e ICMS 

(18%). 

 

Na primeira simulação, o preço final do produto é 140% maior, passando de R$ 

4.000 para R$ 9.573,00, sendo que R$ 1.000 foram pagos a título de PIS e COFINS, gerando 

uma carga tributária efetiva de 10,5% do valor final (Figura 26). 

Já na segunda simulação, o valor final de venda do produto (R$ 13.908,00) é 

equivalente a 3,5 vezes o preço de importação. A carga tributária efetiva final foi de R$ 

3.266,00, ou 23,5% do preço final (Figura 27). 

É importante ressaltar que, em alguns casos, a margem de 20% sobre o preço de 

venda pode não ser suficiente para custear todas as despesas de importação, transporte, 

comercialização, estocagem, esterilização, pessoal e outros impostos que incidem sobre a folha 

de pagamento e o resultado. 

Sendo assim, essas estimativas podem ainda estar bastante subestimadas. 

 

Efeito cascata da carga tributária

Base de cálculo do II = valor aduaneiro

Base de cálculo do IPI = valor aduaneiro + II

Base de cálculo do ICMS

Base de cálculo do PIS e COFINS

* alíquota de PIS e COFINS)

(II = (valor aduaneiro * alíquota de II))

(IPI = (valor aduaneiro + II) * alíquota de IPI)

(ICMS = (valor aduaneiro + II + IPI) * alíquota de ICMS)

(PIS e COFINS = (valor aduaneiro + II + IPI + ICMS)
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Figura 26: Simulação de carga tributária sobre dispositivos médicos de PIS e COFINS.  

Fonte: ANAHP com dados obtidos pelo IPEA, 2015 

 

 

 

Figura 27: Simulação de carga tributária sobre dispositivos médicos com acréscimo de outros tributos.  

Fonte: ANAHP com dados obtidos pelo IPEA, 2015 
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10. POTENCIAIS RISCOS 

 

 

São inúmeras as variávies que podem sair do controle ao longo de um projeto tão 

longo e complexo. Com a finalidade de mitigar os riscos futuros, existe a necessidade de mapear 

os possíveis eventos negativos e seu possível custo adicional para o projeto, quer seja no âmbito 

financeiro, quer seja no operacional. Seu detalhamento está listado no Quadro 4, onde a 

probabilidade de exposição ao risco e o impacto possuem três níveis distintos, respectivamente: 

a) alta probabilidade – chance de acontecer maior que 66% - recebe fator 3; 

b) média probabilidade – chance de acontecer entre 66 e 33% - recebe fator 2; 

c) baixa probabilidade- chance de acontecer menor que 33% - recebe fator  

d) alto impacto – recebe fator 3; 

e) médio impacto – recebe fator 2; 

f) baixo impacto – recebe fator 1. 

 

Ao multimplicarmos a probabilidade de exposição ao risco pelo impacto, obtemos 

a variável exposição ao risco, que pode variar de 1 a 9, onde 1 significa baixa probabilidade e 

baixo impacto e 9 significa alta probabilidade e alto impacto e com isso podemos obter uma 

matriz de prioridades, importâncias e possíveis custsos atribuídos. 
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Quadro 4: Principais riscos relacionados ao projeto.  

Fonte: Elaboração própria. 

  

Principais Riscos Detalhamento do risco
Probabilidade de 

exposição ao risco
Impacto

Exposição 

ao risco
Custo

Justificativa do 

custo

Resposta ao 

Risco

Resonsável 

pela resposta 

ao risco

Custo do estudo ser 

maior do que o 

planejado

Não necessita explicação 

adicional

3 3 9

1.416,00$       Aumento de 20% 

máximo sobre o 

orçado 

Consultar 

consultoria 

especializada 

para cálculo dos 

custos

Raphael Einsfeld

Ritmo de incluão de 

pacientes no estudo ser 

baixo

A previsão de inclusão de 

pacientes depende de vários 

fatores. O principal é o 

surgimento de pacientes com 

o perfil de estudo para serem 

incluídos. Além disso, fatores 

como a recusa de médicos e 

familiares em incluir pacientes 

e erros de inclusão. Também 

podem contribuir

3 2 6

849,60$           Custo adicional por 

aumento máximo do 

prazo em 1 ano. 

Valor referente aos 

salários dos 

pesquisadores 

Pesquisar perfil 

de pacientes 

nos hospitais 

participantes.

Pré-seleção de 

hospitais back-

up 

Bernardo Lembo

Não conseguir investidor 

para o projeto

Sem o investimento 

necessário, não haverá a 

possibilidade de seguir com o 

estudo

2 3 6

203,90$           Valor referente ao 

investimento dos 

sócios anterior ao 

projeto 

Contratar 

empresa 

especializada 

em captação de 

investidores

Raphael Einsfeld

Processos judiciais 

contra a empresa

Familiares de pacientes 

podem acionar a Dr. Freeze no 

intuito de obter benefícios ou 

compensações financeiras em 

virtude de danos ocorridos no 

estudo 

2 2 4

141,60$           Valor estimado do 

seguro para o 

estudo 

Contratação de 

seguro 

específico

Raphael Einsfeld

Familiares não 

autorizarem o estudo

Sem a autorização para a 

realização do estudo, não 

poderá haver a inclusão de 

pacientes
2 2 4

1.416,00$       Custo adicional por 

aumento máximo do 

prazo em 1 ano. 

Valor referente aos 

salários dos 

pesquisadores 

Preparo de 

material 

informativo 

para pacientes 

e familiares

Bernardo Lembo

Prazos maiores do que 

previstos

Não necessita explicação 

adicional

2 2 4

849,60$           Justificativa do 

custo 

Reuniões com 

equipe interna 

e fornecedores 

para assegurar 

prazos corretos

Bernardo Lembo

Entrada do cateter no 

Brasil dificultada pelas 

agências regulatórias

Como o cateter será 

produzido, inicialmente for a 

do Brasil, a entrada do produo 

poderá ser dificultada pelas 

agências regulatórias. 

2 2 4

141,60$           Valor estimado do 

seguro para o 

estudo 

Esclarecimento 

dos fluxos com 

especialistas no 

assunto

Raphael Einsfeld

Resultado negativo em 

humanos

Apesar de os estudos em 

suínos terem sido 

extremamente positivos e da 

associação disso com 

resultados positivos em 

humanos ocorrer, a falha do 

estudo implicaria em falha do 

projeto, 

1 3 3

21.000,00$     Referente ao custo 

total do projeto 

Assegurar 

critérios de 

sucesso para o 

sistema 

baseado em 

estudos prévios 

semelhantes. 

Investimento 

constante em 

P&D.

Bernardo Lembo

Não aprovação do estudo 

pelos comitês de ética 

em pesquisa 

Os estudos só podem ser 

iniciados após aprovação dos 

comitês que ficam 

responsáveis pela análise de 

possíveis impedimento éticos 

que desautorizem a realização 

dos estudos

1 3 3

849,60$           Justificativa do 

custo 

Adequação do 

estudo às 

normas éticas 

em pesquisas 

com seres 

humanos

Bernardo Lembo

Perda de membros da 

equipe do projeto

A saída de membros do projeto 

podem causar grande impacto 

na finalização dos estudos. 

1 3 3

849,60$           Justificativa do 

custo 

Preventivo: 

Assegurar 

contratos para 

finalização do 

projeto

Corretivo: 

Plano de 

contingência 

para cobertura 

de perdas

Bernardo Lembo

Não incorporação do 

produto no hall  da ANS

A cada dois anos são 

incorporadas novas 

tecnologias que deverão ser 

cobertas pelo setor privado.

1 3 3

162,44$           Referente ao custo 

de manter o produto 

em prateleira sem 

comercialização 

Estudo de 

redução de 

custo durante 

fase II

Bernardo Lembo

Utilização inadequada do 

cateter pelas equipes 

dos hospitais 

participantes do estudo

O procedimento para o 

posicionamento do cateter é 

fundamental para garantir a 

eficiência do sistema. Sendo 

assim, a correta utilização deve 

ser assegurada. 

1 2 2

162,44$           Referente ao custo 

dobrado do cateter + 

sistema de 

resfriamento 

Treinamento 

inicial e regular 

dos centros

Raphael Einsfeld

Médicos não autorizarem 

a inclusão de pacientes

Caso os médicos não queiram 

incluir seus pacientes no 

estudo, o ritmo de inclusão e o 

prazo de finalização bem como 

os custos poderão ser 

aumentados

1 2 2

162,44$           Referente ao custo 

dobrado do cateter + 

sistema de 

resfriamento 

Reunião de 

Advisory Board 

antes do início 

do estudo para 

definir 

objeções 

possíveis e 

estratégias de 

abordagem

Bernardo Lembo

Não aprovação dos 

estudos nos hospitais 

participantes da 

pesquisa

A diretoria dos hospitais deve 

autorizar o estudo para que 

possa ser iniciado
2 1 2

162,44$           Referente ao custo 

dobrado do cateter + 

sistema de 

resfriamento 

Reunião prévia 

com as 

diretorias dos 

hospitais

Raphael Einsfeld
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11. MERCADO POTENCIAL DO CATETER DR. FREEZE 

 

 

Segundo o departamento de informática do sistema único de saúde (DATASUS, 

2015) no ano de 2014 tivemos 885.000 pacientes com possível indicação de realização de 

hipotermia cerebral, aqui estão somados os casos de AVC, TCE e PCR. Fazendo uma 

inferência, baseada no risco de evento da população brasileira, para os demais países listados 

obtivemos o número total de pacientes mundiais com provável indicação para hipotermia 

cerebral (Tabela 3), onde o risco de evento traduz a probabilidade de uma dada população sofrer 

um AVC, TCE ou PCR. 

 A incorporação de novas tecnologias e produtos em saúde no mercado brasileiro 

deve respeitar a resolução da Vigilância Sanitária- RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. 

 

 

Tabela 3: População mundial sobre exposição ao risco de evento de AVC, TCE e PCR. 

 

Fonte: Elaboração própria com inferência de dados obtidos do DATASUS para o Brasil, 2015. 

  

Principais Paises População Risco de Evento Patientes com indicação

China 1.357.000.000 0,44% 5.992.740

Europe 742.000.000 0,44% 3.276.796

United States 316.100.000 0,44% 1.395.951

Brazil 200.400.000 0,44% 885.000

Russia 143.500.000 0,44% 633.720

Japan 127.300.000 0,44% 562.178

Mexico 122.300.000 0,44% 540.097

South Corea 50.220.000 0,44% 221.780

Colombia 48.320.000 0,44% 213.389

Argentina 41.450.000 0,44% 183.050

Canada 35.160.000 0,44% 155.272

Peru 30.380.000 0,44% 134.163

Australia 23.130.000 0,44% 102.146

Chile 17.620.000 0,44% 77.813

New Zelandia 4.471.000 0,44% 19.745

Uruguai 3.407.000 0,44% 15.046

Total 3.262.758.000 14.408.886
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12. VENDAS 

 

 

O impacto no mercado pode ser definido como a participação de mercado que uma 

startup de medical devices possa possuir caso os esforços de desenvolvimento tenham sido bem 

sucedidos. O impacto no mercado é impulsionado pelo potencial disruptivo da nova tecnologia 

e a capacidade de gestão para desenvolver a tecnologia, executar o plano de negócios, e realizar 

plenamente o potencial disruptivo da nova tecnologia. 

Mais do que potencial disruptivo da nova tecnologia em si, compradores 

estratégicos no setor de medical devices comumente consideraram uma série de fatores para 

avaliar o impacto potencial de mercado de um novo dispositivo: 

a) força da propriedade intelectual; 

b) estabilidade de projeto; 

c) dados técnicos de desempenho do produto; 

d) suporte de estudos em animais; 

e) suporte a partir de estudos clínicos em humanos; 

f) conclusão das aprovações regulatórias; 

g) reputação dos médicos que utilizarão mais precocemente o produto (early 

adopter); 

h) confiabilidade da cadeia de suprimentos; 

i) confiabilidade de parceiros de distribuição; 

j) disponibilidade dos conhecimentos técnicos (para facilitar a transição após 

a aquisição da empresa). 

 

O tamanho do mercado foi avaliado em relação ao número de pacientes com 

indicação para utilizar a HT (Tabela 3). Ao considerarmos o número de casos, passamos a levar 

em consideração um mercado global de aproximadamente 14,5 milhões de pacientes. No 

entanto, inferimos que, mesmo em países que possuem grandes investimentos em saúde, como 

EUA, a maior taxa possível de acesso ao tratamento seria de 20%, em contraste com o aceso de 

9% estimado para o Brasil (somente São Paulo, Grande SP e as principais regiões 

metropolitanas do Brasil).  

Além do tamanho de mercado, consideramos a penetração inicial no mercado e o 

crescimento anual subsequente como fatores críticos de sucesso. Como o mercado mundial já 
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se encontra em utilização dos sistemas de HT sistêmicos, acreditamos que a penetração nos 

mercados dependerá da capilaridade da empresa que comprar os direitos de vendas dos 

produtos. Ainda, a capacidade de investimentos em marketing será tão importante para a 

penetração inicial quanto para o crescimento sustentável da participação de mercado. 

Consideramos como melhor cenário, a penetração de 0,1% no mercado mundial no primeiro 

ano, o mais provável cenário de 0,08% e o pior cenário de 0,04%.  

O crescimento anual subsequente também envolve capilaridade e investimentos em 

marketing e tem seu crescimento projetado conforme demonstrado na Tabela 4. O crescimento 

simula uma curva S de crescimento típica de lançamento de produto (DA FONSECA 

RODRIGUES et al., 2013). Ao final teremos participação de mercado distintas para os 

diferentes cenários. Sendo o valor esperado, baseado nas probabilidades dos cenários ocorrem, 

de 20% ao final do décimo ano. Não levaremos em conta os anos subsequentes pois a perda da 

patente poderia originar distorções e dificuldade de previsão dos anos subsequentes (Figura 28). 

 

 

Tabela 4: Premissas de penetração no mercado potencial no ano 1 e potencial de crescimento nos anos subsequentes. 

 

Fonte: Elaboração própria baseada na premissa de penetração da ind. Farmacêutica (MYERS; HOWE, 1997). 

 

 

 

Figura 28: Participação de mercado por Cenário. 

Fonte: Elaboração própria. 

Penetração e Crescimento Anual Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Melhor Cenário 0,10% 100% 300% 500% 300% 40% 25% 12% 12% 12%

Mais Provável Cenário 0,08% 50% 200% 400% 200% 20% 13% 6% 6% 6%

Pior  Cenário 0,04% 40% 150% 300% 150% 15% 9% 5% 5% 5%
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Multiplicando a tabela de penetração pelo mercado potencial de pacientes com 

indicação de uso de HT nos principais países (Brasil, Europa Ocidental, Austrália, Japão e 

EUA), obtemos os prováveis números de cateteres e sistemas vendidos por ano para três 

diferentes cenários, como apresentado na Tabela 5. A relação de cateter vendidos para sistemas 

vendidos segue uma proporção de 10:1. 

 

 

Tabela 5: Premissas de vendas nos principais países para os diferentes cenários ao longo do tempo. 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

Sabendo do valor de mercado praticado por empresas com produtos similares 

(Tabela 2) supõe-se atingir valores médios para o cateter Dr. Freeze de US$ 1,42 e para o 

sistema de resfriamento de US$ 14,16. Com isso a receita esperada para os cenários encontra-

se detalhada na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Receitas Esperadas por Cenários. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 

Os custos estimados para cada cenário estão arrolados na  

 

 

Tabela 7. Neste momento ainda não foram contabilizados os gastos com investimento 

inicial para abertura de uma empresa. Somente foram imputados os custos para a sua operação. 

 

 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Melhor cenário

Unidades do Cateter 1.126     2.253     9.012     54.070   216.282 302.795 378.493 423.913 474.782 531.756 

Unidades do Sistema 113        225        72          5.407     21.628   30.279   37.849   42.391   47.478   53.176   

Mais Provável cenário

Unidades do Cateter 845        1.267     3.802     19.009   57.027   68.433   76.987   81.606   86.503   91.693   

Unidades do Sistema 84          127        380        1.901     5.703     6.843     7.699     8.161     8.650     9.169     

Pior cenário

Unidades do Cateter 422        591        1.478     5.914     14.785   17.003   18.597   19.433   20.308   21.222   

Unidades do Sistema 42          59          148        591        1.478     1.700     1.860     1.943     2.031     2.122     

Receitas Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Melhor Cenário 3.190,16$   6.826,94$   15.778,43$   187.587,95$   802.876,43$   1.202.708,89$    1.608.623,14$    1.927.773,97$    2.310.244,32$    2.768.596,80$    

Mais Provável Cenário 2.392,62$   3.840,15$   12.326,90$   65.948,89$     211.695,93$   271.817,58$       327.200,41$       371.110,70$       420.913,76$       477.400,39$       

Pior Cenário 1.196,31$   1.792,07$   4.793,79$     20.517,43$     54.884,13$     67.534,92$         79.036,96$         88.375,18$         98.816,71$         110.491,90$       
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Tabela 7: Custos Estimados por Cenários. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Os custos de produção esperados para o cateter e para o sistema oscilarão em torno 

de US$ 0,14 e US$ 0,78, respectivamente. Ao multiplicarmos estes valores pelo número de 

unidades vendidas por ano, obteremos os custos estimados com a produção do novo dispositivo 

(Tabela 8). 

 

 

Tabela 8: Custos Estimado do Cateter e do Sistema de Resfriamento para os diferentes cenários. 

 

Fonte: Elaboração própria 

  

Estrutura de Custos Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Melhor cenário

(-)  Custos Variáveis 502,45$        1.004,90$     2.434,73$     24.117,60$   96.470,42$   115.764,50$ 144.705,63$ 162.070,30$ 181.518,74$ 203.300,98$ 

(-)  Custos Fixos 3.039,94$     4.529,47$     5.068,48$     6.661,97$     8.564,63$     14.415,08$   19.937,70$   25.471,29$   31.016,63$   36.569,14$   

Mais provável

(-)  Custos Variáveis 50,25$          75,37$          226,10$        1.130,51$     3.391,54$     3.730,69$     4.197,03$     4.448,85$     4.715,78$     4.998,73$     

(-)  Custos Fixos 2.189,96$     3.432,86$     3.931,41$     5.246,30$     6.677,03$     10.811,31$   14.953,28$   19.103,47$   23.262,47$   27.426,86$   

Pior cenário

(-)  Custos Variáveis 37,68$          52,76$          131,89$        527,57$        1.318,93$     1.417,85$     1.550,77$     1.620,56$     1.693,48$     1.769,69$     

(-)  Custos Fixos 1.547,57$     2.425,89$     2.778,20$     3.707,39$     4.718,44$     7.639,99$     10.566,98$   13.499,79$   16.438,81$   19.381,64$   

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Melhor cenário

Unidades do Cateter 159,51         319,02         1.276,06      7.656,38      30.625,53    36.750,63    45.938,29    51.450,89    57.625,00    64.540,00    

Unidades do Sistema 87,73           175,46         56,15           4.211,01      16.844,04    20.212,85    25.266,06    28.297,99    31.693,75    35.497,00    

Mais Provável cenário

Unidades do Cateter 15,95           23,93           71,78           358,89         1.076,68      1.184,35      1.332,39      1.412,33      1.497,07      1.586,90      

Unidades do Sistema 8,77             13,16           39,48           197,39         592,17         651,39         732,81         776,78         823,39         872,79         

Pior cenário

Unidades do Cateter 11,96           16,75           41,87           167,48         418,71         450,11         492,31         514,46         537,61         561,81         

Unidades do Sistema 6,58             9,21             23,03           92,12           230,29         247,56         270,77         282,95         295,69         308,99         
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13. AVALIAÇÃO FINANCEIRA 

 

 

Fase de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

 

 

O Esquema 5 traz a representação dos nós de decisão envolvidos em cada etapa do 

processo de pesquisa e desenvolvimento e seus possíveis custos atrelados. Onde rd é a taxa de 

desconto aplicada para o investimento, i é o período final em anos de cada etapa, i é a 

probabilidade de sucesso de cada etapa, FCD representa o fluxo de caixa descontado esperado 

no tempo t, T é o tempo necessário para que o FCD se torne zero, , FCC é o fluxo de caixa 

descontado esperado para fase de comercialização, re é a taxa de desconto aplicada que será 

aplicada na fase de vendas, j=1,...,4 são os cenários prováveis (melhor, mais provável, pior e 

insucesso) e j é a probabilidade do dispositivo médico atingir determinado cenário j. 

 

 

Esquema 5: Árvore de decisão de P&D de dispositivos médicos.  

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

13.1.1.Custos 

 

 

Os custos totais para o desenvolvimento do projeto, realização de testes clínicos 

específicos e preparação para comercialização devem se aproximar da faixa de US$ 5.521,56. 

Os principais custos estão divididos entre despesas variáveis, fixas, investimentos para melhoria 
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da tecnologia e marketing para a divulgação dos resultados. A Tabela 9 traz estes custos 

estimados, divididos por ano de estudo de uma forma condensada. 

 

 

 

Tabela 9: Custos Totais de fase de Pesquisa e Desenvolvimento. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

13.1.1.1.Detalhamento dos Custos 

 

 

13.1.1.1.1.Origens dos Recursos 

 

 

Os recursos aportados no projeto serão integralmente compostos por capital de 

investidores a fim de cobrir os custos operacionais do projeto, totalizando US$ 5.521,56.  

Como o projeto possui duas fases distintas de estudos, o aporte da capital se dará 

de acordo com o andamento das fases e avanço das etapas nos nós apresentados. A descoberta, 

estudos pré-clínicos e a fase I, consumirão 15% deste valor. A segunda fase, com duração 

aproximada de 26 meses, sendo 18 meses para execução das pesquisas, 2 meses para análise 

dos dados e 6 meses para publicação dos estudos, consumirão o restante. 

 

 

13.1.1.1.2.Utilização dos Recursos 

 

 

Pretende-se usar os valores integralmente no desenvolvimento do produto, sem 

margem para obtenção de lucro nesta etapa inicial. A seguir será mapeado com detalhamento a 

utilização da integralidade dos recursos. 

 

Ano -3 Ano -2 Ano -1

Utilização de Recursos 2.157,59$      1.721,29$      1.642,69$      

Despesas Variáveis 1.469,44$      1.297,81$      1.191,68$      

Despesas Fixas 383,77$         328,24$         349,58$         

Investimentos 304,38$         95,24$           101,44$         
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13.1.1.1.2.1.Despesas de Produção  

 

 

Refere-se a utilização dos recursos para a compra de equipamentos necessários para 

a realização dos estudos, sendo eles os cateteres e os sistemas de resfriamento. A quantidade e 

os custos encontram-se discriminados na Tabela 10. Manteremos uma proporção de quantidade 

de cateter necessários por sistema de resfriamento em 10:1. Contudo, somamos a este valor 

uma margem de segurança de 50% para utilização dos cateteres uma vez que deve ser levada 

em consideração a perda na inclusão de pacientes durante o estudo. Nesta fase, devido à baixa 

escala de produção e confecção do produto sob medida, estimamos um valor inicial para o 

conjunto maior que o planejado para a fase de operação, estando o cateter avaliado em US$ 

0,57 e o sistema em US$ 6,75. 

 

 

Tabela 10: Quantidade de cateteres e sistema de resfriamento necessários durante o estudo com 

seus respectivos custos unitários e totais. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

13.1.1.1.2.2.Despesas Administrativas 

 

 

Refere-se à utilização dos recursos para o pagamento dos honorários dos 

pesquisadores, dos funcionários da empresa, dos custos de escritório e custos de operação, 

como: luz, água, telefonia e internet. Os maiores custos são os de serviços terceiros, 

principalmente a CRO, que validará e acompanhará a pesquisa, dando credibilidade e 

facilitando a obtenção dos registros nos órgãos regulatórios. Funcionam como um auditor 

externo independente e estão incluídos nas despesas variáveis, conforme demonstrado na 

Tabela 11. 

 

Pesquisa Clínica Quantidade US$ Total US$

Sistema de resfriamento 15 6,75$          101,25$            

Cateteres 225 0,57$          128,25$            
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Tabela 11: Custos de P&D envolvendo fase I e II. 

                                                           

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

13.1.1.1.2.3.Investimentos 

 

 

Os investimentos na fase de estudos (P&D) estão concentrados em duas grandes 

áreas distintas: pesquisa e desenvolvimento e marketing. 

Os recursos destinados à pesquisa e desenvolvimento serão dedicados ao 

aprimoramento dos sistemas utilizados ao longo dos estudos no intuito de torna-los mais 

eficientes e comerciais, pensando na preparação para a fase de venda. 

O investimento em marketing irá depender dos resultados do estudo fase I. Caso 

sejam positivos, haverá a necessidade de investimentos em pesquisa de mercado para que as 

Ano -3 Ano -2 Ano -1

Despesas Variáveis 1.469,44$      1.297,80$      1.191,68$      

CRO 1.117,89$      1.191,68$      1.191,68$      

Despesas de Produção 315,43$         -$               -$               

Máquina 101,21$         -$              -$              

Dispositivos 127,36$         -$              -$              

Impostos sobre Importação 86,86$           -$              -$              

Despesas com Registros e Patentes 36,12$           106,13$         -$               

Registro 24,21$           106,13$         -$              

Patente 11,91$           -$              -$              

Despesas Fixas 383,77$         328,24$         349,58$         

Salários + Encargos 247,28$         263,60$         280,73$         

Pesquisador 1 67,07$           71,50$           76,15$           

Pesquisador 2 67,07$           71,50$           76,15$           

Administrador 44,72$           47,67$           50,77$           

Engenheiro de Produção 44,72$           47,67$           50,77$           

Financeiro 8,94$             9,53$             10,15$           

Impostos 14,76$           15,73$           16,75$           

Estrutura 26,83$           28,60$           30,46$           

Aluguel 24,59$           26,22$           27,92$           

Material 2,24$             2,38$             2,54$             

Serviços Terceiros 100,71$         26,51$           28,23$           

Assessoria Jurídica 17,89$           19,05$           20,29$           

Assessoria Contábil 3,42$             3,65$             3,88$             

Seguro Clinical Trials 74,53$           -$              -$              

Seguro Responsabilidade Civil 3,58$             3,81$             4,06$             

Abertura de SCP 1,30$             -$              -$              

Contas de Consumo 8,94$             9,53$             10,15$           

Despesas Administrativas 4,47$             4,77$             5,08$             

Telefonia/Internet 4,47$             4,77$             5,08$             
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premissas projetadas e futuramente apresentadas na fase de vendas se tornem mais consistentes. 

Ademais se faz necessária a divulgação dos resultados e da marca para criar conhecimento de 

mercado acerca da nova tecnologia. 

A distribuição dos recursos direcionados a investimentos estão descritas na Tabela 

12. Foram somados impostos sobre importação, pois grande parte da inovação vem do exterior 

e sofre tributação quando de sua entrada no país.  

 

 

Tabela 12: Custo com marketing (MKT) e pesquisa e desenvolvimento 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

13.1.1.1.2.4.Despesas com Registros e Patentes 

 

 

Os recursos destinados aos registros (Tabela 13) referem-se as despesas para 

realização de cadastramento antecipado do produto junto ao INPI, a fim de garantir a 

anterioridade dos direitos intelectuais do produto em desenvolvimento. São duas as fases deste 

processo. Na primeira fase está contido somente o valor do pedido de depósito junto ao INPI e 

a realização de pesquisa avançada a fim de encontrar outras possíveis tecnologias similares que 

poderiam frear o processo patentário. A segunda fase é composta pelo pedido de patente por 

país desejado.  

 

 

Tabela 13: Despesas com Registros e Patentes. 

 

Fonte: Elaboração própria calculada a partir dos valores obtidos 

com os fornecedores do serviço – escritórios de advocacia, 2015. 

Investimentos 304,38$         95,24$           101,44$         

MKT 89,43$           95,24$           101,44$         

P&D 155,76$         -$              -$              

Impostos sobre Importação 59,19$           -$              -$              

Fase 1 Quant US$

Patentes 12,10$        

Registros e Licenças 5,96$          

Total (por depósito) 1 18,06$        

Total (2 depósitos) 2 36,12$        

Fase 2 Quant US$

Total (por depósito) 1 49,78$        

Total (2 depósitos) 2 99,56$        
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Os prazos e valores têm comportamentos e características bem distintas a depender 

de sua fase. A primeira tem duração de 12 meses e seu valor aproximado é de US$ 36,12 e a 

segunda tem duração de 18 a 30 meses e seu valor aproximado é de US$ 99,56.  

Após submissão, outros custos estarão envolvidos na manutenção das patentes em 

cada país, mas que neste plano não serão necessários em vista dos prazos que excedem o do 

presente projeto, ficando a cargo do comprador futuro do produto. 

 

 

Orçamento da Fase de P&D 

 

 

O orçamento representa a consolidação dos custos anteriormente apresentados com 

a fase de P&D e entende-se como recursos a quantidade de dinheiro necessário para realização 

do projeto, ou seja, o valor necessário do investimento para concretização do projeto (Erro! F

onte de referência não encontrada.).  
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Tabela 14: Orçamento projetado para 3 anos - Referente a fase de P&D. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda na fase de pesquisas, o resultado financeiro projetado leva em consideração 

que o período do projeto será de no máximo três anos e o valor de venda da empresa no 3º ano 

não deveria ser inferior ao investimento inicial corrigido a taxa demandada pelos investidores. 

Para tanto, as premissas levadas em consideração para projeção da avaliação do projeto são de 

suma importância, uma vez que determinarão o prosseguimento ou não do projeto.  

 

 

Entrada de Recursos US$

Investidores 5.521,56$      

Ano -2 Ano -1 Ano 0

Utilização de Recursos 2.157,59$      1.721,29$      1.642,69$      

Despesas Variáveis 1.469,44$      1.297,80$      1.191,68$      

Despesas Fixas 383,77$         328,24$         349,58$         

Investimentos 304,38$         95,24$           101,44$         

Despesas Variáveis 1.469,44$      1.297,80$      1.191,68$      

CRO 1.117,89$      1.191,68$      1.191,68$      

Despesas de Produção 315,43$         -$               -$               

Máquina 101,21$         -$              -$              

Dispositivos 127,36$         -$              -$              

Impostos sobre Importação 86,86$           -$              -$              

Despesas com Registros e Patentes 36,12$           106,13$         -$               

Registro 24,21$           106,13$         -$              

Patente 11,91$           -$              -$              

Despesas Fixas 383,77$         328,24$         349,58$         

Salários + Encargos 247,28$         263,60$         280,73$         

Pesquisador 1 67,07$           71,50$           76,15$           

Pesquisador 2 67,07$           71,50$           76,15$           

Administrador 44,72$           47,67$           50,77$           

Engenheiro de Produção 44,72$           47,67$           50,77$           

Financeiro 8,94$             9,53$             10,15$           

Impostos 14,76$           15,73$           16,75$           

Estrutura 26,83$           28,60$           30,46$           

Aluguel 24,59$           26,22$           27,92$           

Material 2,24$             2,38$             2,54$             

Serviços Terceiros 100,71$         26,51$           28,23$           

Assessoria Jurídica 17,89$           19,05$           20,29$           

Assessoria Contábil 3,42$             3,65$             3,88$             

Seguro Clinical Trials 74,53$           -$              -$              

Seguro Responsabilidade Civil 3,58$             3,81$             4,06$             

Abertura de SCP 1,30$             -$              -$              

Contas de Consumo 8,94$             9,53$             10,15$           

Despesas Administrativas 4,47$             4,77$             5,08$             

Telefonia/Internet 4,47$             4,77$             5,08$             

69

Investimentos 304,38$         95,24$           101,44$         

MKT 89,43$           95,24$           101,44$         

P&D 155,76$         -$              -$              

Impostos sobre Importação 59,19$           -$              -$              

Saída de Caixa -2.157,59 $    -1.721,29 $    -1.642,69 $    

Saldo Final 3.363,98$      1.642,69$      -$              

Total 
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Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

 

 

Existem inúmeras incertezas nas projeções futuras de dispositivos que ainda não 

existentes no mercado, principalmente quanto a aceitação e a sua real capacidade de penetração 

no mercado, o que pode gerar diversos cenários no que tange principalmente aos fluxos de 

caixa. 

 

“[…] a metodologia mais comumente aplicada são taxas de desconto 

com risco ajustado para determinar o valor presente dos fluxos de caixa 

futuro associado a um investimento.”(PETERSEN; LEWIS, 1999, p. 

157, tradução nossa). 

 

Devido a inexata previsão sobre as futuras receitas, taxas de desconto maiores que 

30%, tendem a ser usadas por Venture Capitalists, a fim de minimizar os efeitos da incerteza 

de mercado a longo prazo, com claro e significativo efeito sobre a importância de fluxos de 

caixas futuros muito distantes trazidos à valor presente. Essa taxa é geralmente aplicada em 

empresas startup no momento da avaliação, podendo ser aplicado valores ainda maiores de taxa 

de desconto como algo em torno de 40 a 50% (ROURE; KEELEY, 1990; RUHNKA; YOUNG, 

1991). 

 

“[…] o aumento do risco pode ser devido as incertezas quanto as 

expectativas futuras e não necessariamente as incertezas do presente 

quanto aos aumentos futuros dos fluxos de caixa no tempo.”(ARIEL, 

1998). 

 

 

Previsão De Fluxo De Caixa Na Fase De Comercialização 

 

 

A simulação de Monte Carlo foi usada com a intenção de obter fluxos de caixas 

futuros, usando a distribuição de probabilidade triangular, baseada nos cenários de 

probabilidades exemplificados na Erro! Fonte de referência não encontrada., através da u

tilização do software Crystal Ball®. Esta simulação é desenhada com o intuito de se obter o 
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risco geral de um projeto. Foram utilizadas 100.000 iterações para se obter resultados mais 

acurados, onde o erro padrão de N tentativas com um desvio padrão  é dado por  (HULL, 

2012). Isso traz como implicação a decisão de investimentos flexíveis sob incertezas futuras, 

onde cada dado de entrada é encaixado em uma distribuição de probabilidade, quando 

randomicamente são escolhidos valores através desta distribuição que darão origem aos dados 

de saída (MORRISON, 2005). 

São imputados os dados relativos as receitas, custos e fluxo de caixas prováveis de 

cada cenário, a partir de então o programa realiza iterações em cima destes valores para cada 

ano determinado. O desvio padrão, a média e outras estatísticas (Tabela 16) são calculados para 

cada etapa. São testados diversas combinações de cenários e identificada suas chances de 

acontecer (Tabela 17). Os dados gerados (Figura 29) são de extrema relevância para dar maior 

poder as premissas feitas sobre as incertezas futuras envolvidas na fase de comercialização de 

um produto ainda não existente, assim como obter um valor esperado para os diversos cenários. 

O cálculo do VP e do VPL apresentado na Tabela 15, seguiu a fórmula (1) e (2) 

respectivamente, onde FC é o fluxo de caixa no tempo t, i é a taxa de desconto aplicada, t é o 

período de tempo e n é a quantidade de períodos observados. 

 

𝑉𝑃 =  ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 (1) 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=𝑜

 (2) 

 

 

Tabela 15: Fluxos de Caixa por Diferentes Cenários, apresentando o respectivo VPL 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Melhor Cenário Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Receita 3.190,16$            6.826,94$         15.778,43$        187.587,95$        802.876,43$          1.202.708,89$       1.608.623,14$        1.927.773,97$        2.310.244,32$        2.768.596,80$        

Despesas -4.233,06 $           -7.012,41 $        -11.648,12 $       -99.279,31 $         -404.622,27 $        -585.480,33 $        -775.881,33 $          -922.393,29 $          -1.096.113,11 $       -1.302.309,44 $       

Investimento -149.052,63 $       

Fluxo Caixa (FC) -149.052,63 $       -1.042,90 $           -185,47 $           4.130,31$          88.308,64$          398.254,16$          617.228,55$          832.741,81$           1.005.380,68$        1.214.131,21$        1.466.287,35$        

VP FC 1.929.949,44$      

VPL 1.780.896,80$      

Mais Provável Cenário Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Receita 2.392,62$            3.840,15$         12.326,90$        65.948,89$          211.695,93$          271.817,58$          327.200,41$           371.110,70$           420.913,76$           477.400,39$           

Despesas -2.758,20 $           -4.339,63 $        -8.072,17 $         -30.913,87 $         -91.188,35 $          -118.334,24 $        -143.717,53 $          -164.421,51 $          -187.465,52 $          -213.159,16 $          

Investimento -74.526,32 $         

Fluxo Caixa (FC) -74.526,32 $         -365,58 $              -499,47 $           4.254,72$          35.035,02$          120.507,58$          153.483,34$          183.482,88$           206.689,19$           233.448,24$           264.241,23$           

VP FC 430.181,79$         

VPL 355.655,48$         

Pior Cenário Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Receita 1.196,31$            1.792,07$         4.793,79$          20.517,43$          54.884,13$            67.534,92$            79.036,96$             88.375,18$             98.816,71$             110.491,90$           

Despesas -1.844,25 $           -2.866,63 $        -4.074,82 $         -11.518,69 $         -26.791,23 $          -34.204,54 $          -41.183,11 $            -47.242,76 $            -53.755,86 $            -60.773,41 $            

Investimento -33.536,84 $         

Fluxo Caixa (FC) -33.536,84 $         -647,94 $              -1.074,56 $        718,97$             8.998,74$            28.092,91$            33.330,38$            37.853,86$             41.132,42$             45.060,85$             49.718,49$             

VP FC 88.148,10$           

VPL 54.611,26$           
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Tabela 16: Dados estatísticos obtidos através da simulação. 

 

Fonte: Dados gerados a partir da simulação com Crystall Ball®. 

 

 

Tabela 17: Previsão do VPL por percentil. 

 

Fonte: Dados gerados a partir da simulação com Crystall Ball® 

 

 

Previsão: VPL 

Estatística Ajuste: Beta Valores de previsão

Avaliações '--- 100.000

Caso Base '--- $355.655,48

Média $729.700,58 $729.700,58

Mediana $720.943,81 $720.093,85

Moda $702.566,55 '---

Desvio Padrão $349.864,42 $349.866,17

Variância $122.405.113.614,23 $122.406.337.677,61

Obliquidade 0,1435 0,1435

Curtose 2,92 2,92

Coeficiente de Variação 0,4795 0,4795

Mínimo $-1.219.356,20 $-680.316,58

Máximo $4.018.145,13 $2.444.547,02

Erro Padrão Média '--- $1.106,37

Percentil Ajuste: Beta Valores de previsão

0% $-1.219.356,20 $-680.316,58

10% $284.541,63 $285.455,79

20% $429.801,67 $428.432,00

30% $537.685,41 $537.730,24

40% $631.707,96 $630.793,43

50% $720.943,81 $720.092,67

60% $811.323,54 $812.292,89

70% $909.096,95 $909.856,67

80% $1.024.660,99 $1.023.926,37

90% $1.186.340,72 $1.185.730,73

100% $4.018.145,13 $2.444.547,02

Previsão: VPL 
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Figura 29: Frequência do VPL com suas estatísticas relacionadas. 

Fonte: Resultados obtidos na simulação com o programa Crystall Ball®. 

 

 

Esses dados servirão de parâmetro para a realização da precificação do produto via 

opções reais. 

 

 

13.4.1.Taxas de Retorno – Fase P&D 

 

 

O produto somente seria colocado em desenvolvimento caso o retorno esperado 

com sua venda após todas as etapas de P&D concluídas cobrisse todo o custo envolvido durante 

o processo, a uma taxa de retorno mínima esperada pelos investidores. Usaremos como exemplo 

a taxa de 30% proposta inicialmente como retorno mínimo esperado por Venture Capitalists e 

levaremos os valores de investimentos aplicados em cada etapa da fase de P&D para o ano de 

aprovação (Tabela 18). Nota-se que ao final do 3° ano a tecnologia deveria retornar um valor 

não inferior a US$ 9.784,70 com a venda de seus direitos, com o intuito de gerar o retorno 

esperado pelos investidores. Portanto, vamos calcular o valor da empresa em operação e saber 

se o VPL supera este valor a fim de tornar viável o projeto. 
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Tabela 18: Cálculo de Valor Futuro de Investimento projetado em 3 anos sob TMA de 30%. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

14. AVALIAÇÃO POR VPL – FASE DE VENDA. 

 

 

Para os 3 cenários projetados consideramos o valor da venda da empresa no ano 

zero, com uma taxa de desconto de 14,5%, avaliando-se o VPL e o TIR para 10 e 5 anos, 

conforme demonstrado na Tabela 19. Os dados foram obtidos através da Tabela 15, trazendo 

os valores do fluxo de caixa de 10 e 5 anos para valores presentes. Não consideramos a 

perpetuidade pelo fato da perda da patente dificultar a previsão de receitas futuras. 

 

 

Tabela 19: TIR e VPL projetados para os três cenários possíveis. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Dados obtidos através do Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

 

Em um cenário de cinco anos nota-se que a avaliação de continuidade de realização 

do projeto somente seria possível se levarmos em consideração o melhor cenário. Temos que 

recordar também que o valor de corte para que o investimento seja viável sob o ponto de vista 

dos investidores é de US$ 9.784,70, ou seja, qualquer concretização de um cenário mais baixo 

que o mais provável certamente traria prejuízo, o que reduz bastante a probabilidade de 

viabilidade do produto. Sem mencionar que o retorno somente seria obtido após um longo 

período de operação, ou seja, no mínimo 10 anos para se obter retorno sobre o investimento. 

  

Ano -3 Ano -2 Ano -1 Ano 0

Investimento 2.157,59$     1.721,29$     1.642,69$     

Valor no Ano 0 9.784,70$       

TMA 30%

MELHOR CENÁRIO 10 anos 5 anos

VPL 1.780.896,80$   106.388,86$      

TIR 64% 28%

MAIS PROVÁVEL CENÁRIO 10 anos 5 anos

VPL 355.655,48$      9.224,55$          

TIR 47% 17%

PIOR CENÁRIO 10 anos 5 anos

VPL 54.611,26$        -14.933,12 $       

TIR 31% 2%
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15. AVALIAÇÃO POR OPÇÕES REAIS 

 

 

O primeiro a afirmar que uma oportunidade de decisão para uma empresa ou 

indivíduo são opções reais foi o autor Myers em seu artigo escrito em 1977 (MYERS, 1977). 

Ele afirmou que se tratava de um direito, e não uma obrigação, cujo valor estaria condicionado 

ao preço incerto de algum ativo subjacente. Esse fato trouxe a luz que uma teoria de opção 

financeira poderia ser usada na avaliação de ativos, como produtos de dispositivos médicos, 

tornando-a assim também uma opção estratégica. 

Copeland e Antikarov (2001) definem opções reais com um direito, mas não uma 

obrigação, de tomar uma ação (ex: rejeitar, expandir, contrair ou abandonar) a um custo 

predeterminado chamado preço de exercício, por um período de tempo predeterminado, que é 

a vida de uma opção. 

Mesmo que a metodologia por FCD seja aplicada de forma correta, esta pode 

incorrer em erros sob o ponto de vista estratégico e até mesmo subavaliar um investimento, 

como iremos analisar adiante, como por exemplo num caso em que a avaliação de investimento 

seja feita somente por VPL e que este seja neste momento negativo, indicando não viabilidade 

sob o aspecto financeiro da continuidade do projeto, todavia isto impossibilitaria a geração de 

futura vantagem e posicionamento estratégico em investir em futuras oportunidades 

relacionadas aquele projeto. Imaginemos, como exemplo, que o VPL envolvido na criação e 

desenvolvimento do primeiro automóvel fosse negativo, isso impossibilitaria futuros 

investimentos na própria indústria, uma vez que o projeto inicial teria sido negado (SMIT; 

TRIGEORGIS, 2004). 

Basicamente existem dois tipos principais de opções: 

a) opção de compra – uma opção de compra dá ao detentor desta opção, o 

direito de comprar o ativo no futuro. 

b) opção de venda – uma opção de venda dá ao detentor desta opção, o direito 

de vender o ativo no futuro. 

 

Estas opções podem ser avaliadas sobre dois aspectos distintos: americana ou 

europeia. Opções europeias somente podem ser exercidas no dia de seu vencimento, já as 

opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento até sua data de vencimento. 
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Opções reais proporcionam portanto um importante meio para avaliação de 

empresas que não possuem receita (KELLOGG; CHARNES; DEMIRER, 1999). São duas as 

principais metodologias utilizadas nesta precificação. A primeira foi proposta por Black & 

Scholes (BLACK; SCHOLES, 1973) através da fórmula para precificação de opções europeias 

e a segunda por Cox (COX; ROSS; RUBINSTEIN, 1979) que trata da avaliação por árvore de 

decisão binomial. Propusemos seguir pela metodologia por árvore decisória devido a sua forma 

aberta de cálculo ser mais fácil de acompanhar e ser mais transparente (MEHLER-BICHER; 

AHNEFELD; REICHARTSHAUSEN, 2002). A lógica da árvore de decisão é dada pelo 

próprio nome, onde existe um nó de decisão e somente duas opções possíveis por cada nó 

(HULL, 2012, p. 200). A raiz da árvore denota o valor da empresa no tempo zero e será 

representado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuro da empresa em um prazo de 5 anos. 

Os valores dos processos seguintes representam os possíveis valores futuros em cada passo de 

tempo em acordo com a volatilidade calculada na simulação de Monte Carlo. O cálculo para a 

ascensão é dado pela equação (3) e para o descenso é dado pela equação (4), onde 𝜗0 é o valor 

atual do ativo; 𝜎 é a volatilidade e 𝑑𝑡 o intervalo de tempo (HULL, 2012). 

 

𝜗𝑢𝑝 = 𝜗0𝑒𝜎√𝑑𝑡 (3) 

 

𝜗𝑑𝑜𝑤𝑛 = 𝜗0𝑒−𝜎√𝑑𝑡 (4) 

 

Sua aplicabilidade é bem descrita por Copeland et al. (2005) que diz que, se a opção 

de passivos afeta o valor de uma empresa, então seria justo dizer, logicamente, que uma opção 

de ativos também deveria afetar este valor. Eles também afirmam que a precificação por fluxo 

de caixa descontado não deve ser substituída pelas técnicas por opção, em se tratando de 

avaliação de uma empresa como um todo, exceto em se tratando de circunstâncias bem 

delimitadas (COPELAND et al., 2005). Nessas exceções estão contidas a avaliação de projetos, 

assim como de pequenas empresas startup, como esta que é proposta desta dissertação, uma vez 

que em muitos casos uma empresa early stage e um projeto se confundem, podendo representar 

a mesma coisa. 

 

“With both financial and real options, risk is assumed to be exogenous. 

This is a reasonable assumption for financial options. However, the 

actions of a company that owns a real option may affect the actions of 
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competitors, and consequently the nature of the uncertainty that the 

company faces.” (COPELAND; ANTIKAROV, 2003) 

 

 

Devemos observar alguns parâmetros importantes antes de dizer que um ativo possa 

ser avaliado pela metodologia por opção real. Dentre eles:  

a) se existe um ativo subjacente; 

b) se este ativo pode ser valorado futuramente; 

c) se existe exclusividade sobre o ativo. 

 

Importante frisar que o produto em questão possui todos os quesitos, ou seja, é um 

ativo (cateter) com preço atual e futuro definido e protegido por patente que dá o caráter de 

exclusividade. Isso permitirá ao detentor da opção da compra a escolha entre investir ou não, e 

até mesmo em adiar o projeto pelo tempo de duração da patente, aguardando um momento 

econômico melhor 

 

As etapas utilizadas nesta metodologia foram baseadas em COPELAND 

&ANTIKAROV (2005):  

a) determinação do Valor Presente Líquido do projeto de investimento; 

b) modelagem das incertezas através da Simulação Monte Carlo; 

c) obtenção da volatilidade; 

d) aplicação do Modelo de Precificação Binomial e Construção da Árvore 

Binomial; 

e) análise das Opções Reais 

 

 

Direcionadores de Valor 

 

 

Independente da estrutura da opção ou da metodologia de precificação, os 

direcionadores de valor de uma OR irão depender das variáveis listadas abaixo e devem ser 

mencionadas a fim de possibilitar a reprodução futura dos cálculos (COPELAND; ANTIKAROV, 

2003): 
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a) valor presente do ativo (St); 

b) preço de exercício (K); 

c) prazo para expiração ou vencimento (T); 

d) volatilidade do ativo (); 

e) taxa de juros livre de risco (rf); 

f) pagamento de dividendos (d). 

 

 

15.1.1. Valor Presente do Ativo 

 

 

Trata-se do valor do ativo na data de hoje. Tomaremos para fins de cálculo o 

somatório dos valores presentes dos fluxos de caixa dos respectivos cenários utilizados na 

metodologia por FCD. Como exemplificado anteriormente no Erro! Fonte de referência não e

ncontrada. no item VP FC. 

 

 

15.1.2.Preço de Exercício 

 

 

O preço de exercício será dado pelo valor presente do investimento a ser realizado 

para o início da operação da empresa, ou seja, o total do investimento no ano 0 com construção 

de fábrica, filiais, distribuidores, agências em outros países, marketing, entre outros. Para 

diferentes cenários, diferentes investimentos foram projetados e também estão exemplificados 

no Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

 

15.1.3.Prazo de Vencimento 

 

 

É a quantidade de tempo entre o momento que surgiu a oportunidade e o último 

momento que esta oportunidade estará disponível. O prazo de 5 (cinco) anos foi considerado 

adequado e suficiente para o cálculo do valor das opções, uma vez que nenhum investidor 
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esperaria muito mais para poder obter retorno sobre o capital investido (RUHNKA; YOUNG, 

1991). 

 

 

15.1.4.Volatilidade 

 

A volatilidade indica a sensibilidade a flutuação de preços de um determinado ativo 

e a incerteza sobre os valores futuros dos fluxos de caixa projetados. Além da existência da 

opção financeira, a opção estratégica pode aumentar esta incerteza e consequentemente 

aumentar a volatilidade. Quanto maior a volatilidade, maior será o valor das opções, uma vez 

que o risco maior, que é a desvalorização da ação, é suprimido, pois a perda gerada com a queda 

substancial do valor da ação, por exemplo abaixo do preço de exercício, seria somente do valor 

da compra da opção. 

Com os dados gerados pela Simulação de Monte Carlo foi calculada a média 

aritmética dos coeficientes de variações apresentados e com isso foi possível obter a 

volatilidade. Optamos por realizar seu cálculo em módulo para evitar que um valor negativo 

anulasse um valor positivo. 

 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
1

𝑛
∑

𝑆𝑖

|�̅�|𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Onde 𝑆𝑖 e �̅�𝑖 são o desvio padrão e a média respectivamente das simulações 

originadas para cada ano i. A volatilidade obtida encontra-se no Erro! Fonte de referência n

ão encontrada.. 

 

 

15.1.5.Taxa de Juros Livre de Risco 

 

 

Reflete a taxa de retorno proporcionada por um investimento com risco zero. 

Diferentemente do cálculo realizado por FCD, a avaliação por opção real não necessita da 

utilização de uma TMA elevada, requerendo somente a taxa livre de risco, uma vez que o custo 

do capital próprio (Ke) é zero, portanto não influencia no cálculo, ficando somente o custo da 
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dívida. Vale lembrar que uma elevação na taxa de juros livre de risco elevará o valor da opção 

porque fará aumentar o valor no tempo da vantagem financeira existente no adiamento do custo 

do investimento. No entanto, não podemos esquecer que para obtenção do valor presente dos 

fluxos de caixas futuros projetados, devemos utilizar a taxa de retorno esperado para o projeto. 

A taxa de desconto não necessita ser ajustada pelo risco das incertezas futuras, uma 

vez que este risco está perfeitamente representado e implícito no cálculo da volatilidade. Logo, 

a taxa de desconto será bem menor que a TMA exigida pelos investidores. Utilizaremos a taxa 

de 14,5% (taxa SELIC), atualmente empregada na economia. 

 

 

15.1.6.Dividendos 

 

 

Dividendos são os retornos proporcionados aos acionistas por terem colocado 

capital na empresa. Vale lembrar que por se tratar de avaliação de uma empresa hipotética e 

que apresenta fluxos de caixa estimados, não haverá pagamento de dividendos ao longo de 

prazo de vencimento das opções. Também não utilizaremos dividendos pelo fato dele reduzir o 

valor da ação objeto ao longo do tempo. 

 

 

Limitações 

 

 

Obviamente existem limitações sobre a aplicação de opções reais uma vez que a 

volatilidade é mantida constante ao longo do tempo e sabemos que esta extrapolação é 

improvável devido a inúmeras incertezas e choques econômicos que poderiam vir a ocorrer no 

decorrer de um período tão longo (HULL, 2012). Vale lembrar também que este modelo 

também requer mercados eficientes e completos e que deveriam ser replicados com ressalvas 

em pequenas startups. Então, cuidadosamente deve ser levado em conta predições que levem 

em consideração o ciclo de vida do objeto em estudo. 
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Árvore Decisória 

 

 

Os dados foram obtidos com a utilização do software Derivagem para os 

diferentes cenários contidos na Tabela 15, sendo tratados com uma opção europeia de compra, 

sendo cada nó representado pela possibilidade de expansão, continuidade, retração ou 

desistência e como demonstrado anteriormente a perda relativa a cada nó em caso de não 

exercício da opção é dado pelo somatório de FCD dos nós anteriores. Os resultados obtidos 

para confecção da árvore decisória encontram-se detalhados no Quadro 5 e no Quadro 6. A 

partir destes dados geramos 3 árvores decisórias para 10 anos para os três diferentes cenários. 

Como podemos observar a opção de compra do dispositivo em questão no ano zero é positiva 

para todos os cenários num prazo de vencimento de 5 anos. Diferentemente do caso exposto 

acima através da avaliação por VPL onde em nenhum dos cenários obtínhamos um valor 

positivo para o VPL em 5 anos, o que em última análise poderia significar a desistência do 

início do projeto.  

 

 

 
Quadro 5: Resultante dos dados obtidos para confecção da árvore decisória para o prazo de 10 anos. 

Fonte: Informação inserida baseada na Tabela 15 com o auxílio do software derivagem. 

 

 

 

Melhor Cenário

Preço de Exercício, K= 149.052,63$      

VP do ativo, St = 1.929.949,44$   

Mais Provável Cenário

Fator de desconto por nó 0,865 Preço de Exercício, K= 74.526,32$        

Intervalo de tempo , dt = 1 ano VP do ativo, St = 430.181,79$      

Fator de crescimento por nó 1,15 Pio Cenário

Probabilidade de subir, p = 0,53 Preço de Exercício, K= 33.536,84$        

Crescimento, u = 1,614 VP do ativo, St = 88.148,10$        

Descenço, d = 0,619

A cada nó:

Valor Superior = Valor do ativo subjacente

Valor Inferior = Preço da Opção

Valores em vermelho são os resultados do exercício.

Dados
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Quadro 6: Resultante dos dados obtidos para confecção da árvore decisória para o prazo de 10 anos. 

Fonte: Informação inserida baseada na Tabela 15 com o auxílio do software derivagem. 

 

 

 

Esquema 6: Árvore de decisão binomial do tipo europeia para 10 anos no melhor cenário. 

Fonte: Dados inseridos a partir da Tabela 15. 

 

 

Melhor Cenário

Preço de Exercício, K= 149.052,63$    

VP do ativo, St = 255.441,49$    

Mais Provável Cenário

Fator de desconto por nó 0,865 Preço de Exercício, K= 74.526,32$      

Intervalo de tempo , dt = 1 ano VP do ativo, St = 83.750,87$      

Fator de crescimento por nó 1,15 Pio Cenário

Probabilidade de subir, p = 0,53 Preço de Exercício, K= 33.536,84$      

Crescimento, u = 1,614 VP do ativo, St = 18.603,72$      

Descenço, d = 0,619

A cada nó: Dados para 5 anos

Valor Superior = Valor do ativo subjacente

Valor Inferior = Preço da Opção

Valores em vermelho são os resultados do exercício.

2,32E+08

2,32E+08

1,44E+08

1,44E+08

89076344 89076344

88964814 88927292

55174109 55174109

55077632 55045175

34174980 34174980 34174980

34091526 34063450 34025928

21168068 21168068 21168068

21095878 21071591 21039134

13111554 13111554 13111554 13111554

13049108 13028099 13000023 12962501

8121329 8121329 8121329 8121329

8067312 8049139 8024852 7992395

5030371 5030371 5030371 5030371 5030371

4983671 4967925 4946917 4918841 4881319

3115824 3115824 3115824 3115824 3115824

3075540 3061871 3043635 3019348 2986891

1929949 1929949 1929949 1929949 1929949 1929949

1895376 1883530 1867664 1846495 1818419 1780897

1195415 1195415 1195415 1195415 1195415

1155818 1142094 1123628 1098939 1066482

740443,3 740443,3 740443,3 740443,3 740443,3

695418,7 679554,2 657999,4 628912,7 591390,7

458632,4 458632,4 458632,4 458632,4

408070,8 389877,4 364691,5 329698,6

284078,1 284078,1 284078,1 284078,1

228480,6 208059,9 178910 135025,4

175958,7 175958,7 175958,7

116932,7 95173,73 62990,6

108989,2 108989,2 108989,2

49862,51 29385,69 0

67508,2 67508,2

13708,69 0

41814,75 41814,75

0 0

25900,16

0

16042,62

0

Tempo do nó:

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000 10,0000
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Esquema 7: Árvore de decisão binomial do tipo europeia para 10 anos no mais provável cenário. 

Fonte: Dados inseridos a partir da Tabela 15. 

 

Esquema 8: Árvore de decisão binomial do tipo europeia para 10 anos no pior cenário. 

Fonte: Dados inseridos a partir da Tabela 15. 

 

51751458

51676932

32054982

31990515

19854935 19854935

19799170 19780409

12298196 12298196

12249958 12233729

7617533 7617533 7617533

7575806 7561768 7543007

4718319 4718319 4718319

4682224 4670081 4653852

2922539 2922539 2922539 2922539

2891316 2880811 2866773 2848012

1810228 1810228 1810228 1810228

1783237 1774133 1761989 1745761

1121260 1121260 1121260 1121260 1121260

1097995 1090081 1079532 1065494 1046733

694510,9 694510,9 694510,9 694510,9 694510,9

674592,3 667729,2 658528,6 646272,7 630044

430181,8 430181,8 430181,8 430181,8 430181,8 430181,8

413315,3 407433,1 399475,3 388737,3 374416,5 355655,5

266455,7 266455,7 266455,7 266455,7 266455,7

247449,3 240723 231524,9 218926,6 201988,7

165043,3 165043,3 165043,3 165043,3 165043,3

143980,4 136417,4 125906,5 111057,6 90516,99

102228,2 102228,2 102228,2 102228,2

79497,67 71287,37 59659,82 42227

63320,42 63320,42 63320,42 63320,42

39792,14 31494,15 19699,28 0

39220,83 39220,83 39220,83

16400,8 9189,897 0

24293,48 24293,48 24293,48

4287,171 0 0

15047,44 15047,44

0 0

9320,422 9320,422

0 0

5773,092

0

3575,868

0

Tempo do nó:

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000 10,0000

10604337

10570800

6568353

6539343

4068454 4068454

4043360 4034917

2520011 2520011

2498303 2491000

1560901 1560901 1560901

1542124 1535806 1527364

966825,8 966825,8 966825,8

950583,1 945118,6 937815,7

598854,3 598854,3 598854,3 598854,3

584804 580077,1 573759,9 565317,5

370931,8 370931,8 370931,8 370931,8

358810,8 354689,1 349224,6 341921,7

229756,1 229756,1 229756,1 229756,1 229756,1

219383,4 215788,2 210978,9 204661,7 196219,3

142311,5 142311,5 142311,5 142311,5 142311,5

133558,7 130472,2 126275,5 120604,3 113301,4

88148,1 88148,1 88148,1 88148,1 88148,1 88148,1

80899,86 78326,89 74790,66 69889,48 63053,7 54611,26

54599,15 54599,15 54599,15 54599,15 54599,15

46657,22 43813,89 39853,15 34193,28 25589,04

33818,85 33818,85 33818,85 33818,85 33818,85

25386,88 22391,64 18190,28 11989,95 282,0083

20947,48 20947,48 20947,48 20947,48

12414,4 9534,898 5617,879 131,5595

12974,92 12974,92 12974,92 12974,92

4939,591 2632,202 61,3737 0

8036,698 8036,698 8036,698

1233,269 28,63139 0

4977,951 4977,951 4977,951

13,35681 0 0

3083,355 3083,355

0 0

1909,838 1909,838

0 0

1182,958

0

732,7273

0

Tempo do nó:

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000 10,0000
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Esquema 9: Árvore de decisão binomial do tipo europeia para 5 anos no pior cenário. 

Fonte: Dados inseridos a partir da Tabela 15. 

 

 

 

Esquema 10: Árvore de decisão binomial do tipo europeia para 5 anos no mais provável cenário. 

Fonte: Dados inseridos a partir da Tabela 15. 

 

204560,1

171023,2

126641,7

97631,58

78402,97 78402,97

53863,04 44866,13

48538,72 48538,72

29003,33 20919,05

30049,97 30049,97 30049,97

15336,4 9753,61 0

18603,72 18603,72 18603,72

7996,209 4547,668 0

11517,43 11517,43 11517,43

2120,373 0 0

7130,36 7130,36

0 0

4414,355 4414,355

0 0

2732,896

0

1691,916

0

Tempo do nó:

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000

920895,5

846369,1

570119,8

505652,9

352957,1 352957,1

297191,8 278430,8

218513,2 218513,2

171712,9 154046,3

135280 135280 135280

97616,56 83120,6 60753,66

83750,87 83750,87 83750,87

54678,33 44022,09 28326,69

51849,56 51849,56 51849,56

22981,14 13207,46 0

32099,69 32099,69

6158,042 0

19872,69 19872,69

0 0

12303,04

0

7616,725

0

Tempo do nó:

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000
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Esquema 11Árvore de decisão binomial do tipo europeia para 5 anos no melhor cenário. 

Fonte: Dados inseridos a partir da Tabela 15. 

 

 

O resumo dos dados obtidos encontra-se na Tabela 20 e na Tabela 21 e será utilizada 

como parâmetro para comparação com a avaliação feita por VPL. Lembrando que o preço da 

compra da opção (patente do produto) é dado pelo valor no tempo zero, presente nos Esquema 

6 a 11. 

 

Tabela 20: Resumo dos valores obtidos nos esquemas de árvores 

decisórias para os diferentes cenários em 5 anos. 

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 21: Resumo dos valores obtidos nos esquemas de árvores 

decisórias para os diferentes cenários em 10 anos. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

  

2808746

2659693

1738875

1609941

1076525 1076525

964994,2 927472,2

666468,8 666468,8

569992,3 537535

412606,1 412606,1 412606,1

331388,1 301075,4 263553,5

255441,5 255441,5 255441,5

189733,8 164573 126507,6

158142 158142 158142

88328,28 60674,77 9089,372

97904,59 97904,59

29077,86 4237,964

60612,03 60612,03

1975,972 0

37524,47

0

23231,13

0

Tempo do nó:

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000

Pio Cenário 7.996,21$          

Mais Provável Cenário 54.678,33$        

Melhor Cenário 189.733,75$     

Valor da Opção

Pio Cenário 80.899,86$      

Mais Provável Cenário 413.315,28$    

Melhor Cenário 1.895.375,96$ 

Valor da Opção
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16. COMPARAÇÃO DAS METODOLOGIAS 

 

 

Ao analisarmos as duas metodologias aplicadas, notamos que a avaliação por meio 

de opções reais apresenta um valor maior quando comparado a avaliação por VPL. O resumo 

encontra-se na Figura 30 para o cenário de 10 anos e na Figura 31 para o cenário de 5 anos. 

 

 

 

Figura 30: Ilustração comparativa da avaliação de empresa por VPL e 

Opções Reais para os diferentes cenários no prazo de 10 anos. 

 

 

 

Figura 31: Ilustração comparativa da avaliação de empresa por VPL e 

Opções Reais para os diferentes cenários no prazo de 5 anos. 
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Essa diferença reflete a vantagem obtida com a possibilidade de rejeitar, expandir, 

contrair ou abandonar a opção de compra naquele dado momento. Essa flexibilidade não pode 

ser obtida através da análise estática promovida pela avaliação por VPL, onde a decisão deve 

ser tomada no momento, não havendo possibilidade de esperar um melhor cenário. 

Diferentemente da avaliação por VPL onde o projeto se tornaria viável somente no melhor 

cenário para 5 anos, o que em última análise poderia significar a desistência do início do projeto 

ou desenvolvimento do produto, a avaliação por opção real poderia tornar o produto viável em 

um cenário menos otimista. 

Portanto, a avaliação por opções reais é superior quando comparada a VPL por 

justamente capturar o dinamismo presente na avaliação de uma empresa ou produto, uma vez 

que é capaz de capturar as incertezas e flexibilidades que podem ocorrer a longo prazo. 
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17. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A definição do valor de uma empresa é fundamental como ponto inicial para 

negociações entre vendedores e compradores. Muitas metodologias estão disponíveis e a 

correta utilização vai depender de diversos fatores relacionados ao mercado, à empresa e seu 

momento. 

Empresas de medical devices compartilham características específicas do setor que 

devem ser consideradas no momento do valuation. Tratando-se de startups em fase early stage, 

metodologias específicas devem ser consideradas, principalmente a metodologia por opções 

reais, devido à limitação ou ausência de informes financeiros e históricos comerciais. É 

importante destacar que a simples comparação entre empresas não é fator único a ser 

considerado. Fatores como propriedade intelectual, experiência dos empreendedores no setor, 

tamanho do mercado e seu potencial de crescimento nos anos subsequentes e competição no 

setor podem ser fator-chave para a avaliação do negócio. Rodadas anteriores de negociações 

também podem influenciar futuras negociações. 

Após levantamento dessas informações, a combinação das metodologias mais 

adequadas para dada empresa levará ao valor mais adequado e razoável no momento da 

negociação de venda ou de investimentos. 

O valor de uma determinada startup é, em grande parte, relacionada ao seu nível de 

desenvolvimento operacional. A maioria das startups de medical devices tendem a seguir 

padrões semelhantes de desenvolvimento operacional, independentemente do segmento da 

indústria. De forma genérica, as startups muitas vezes seguem o seguinte padrão de 

desenvolvimento: 

a) projeto e prova conceitual; 

b) verificação de mercado; 

c) verificação de projeto do dispositivo; 

d) aprovações de comitês de ética em pesquisa; 

e) testes clínicos; 

f) aprovações regulatórias; 

g) lançamento inicial do produto. 

A partir do momento em que o desenvolvimento de empresas startups é medido 

pela entrega de vários marcos, a reunião de marcos (ou a falta dele) contribui significativamente 
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para a valorização da empresa ou até mesmo pela sua suspensão ou desinvestimento. Passar por 

certos marcos cria um impacto maior sobre o valor do que outros; exemplos de tais marcos 

incluem a conclusão da rodada inicial de financiamento, da prova de conceito, das aprovações 

regulatórias, da entrega do produto aos clientes, e da comprovação da rentabilidade. 

Com o passar de cada etapa, o nível de incerteza associado a startup diminui e, 

portanto, aumenta seu valor. Geralmente, ao serem alcançados marcos de estágios mais tardios, 

maiores valores podem ocorrer. 

Parece, portanto, que a teoria de avaliação por opções reais é o próximo passo no 

processo decisório sobre o investimento de capital e valoração do projeto de pesquisa, uma vez 

que as técnicas atualmente difundidas como FCD e múltiplos de mercado não são capazes de 

capturar as incertezas futuras de um projeto e sua probabilidade de sucesso, inviabilizando 

assim grande parte do nascimento de futuras grandes empresas ou pesquisa de novas soluções 

em seu estágio mais precoce.  

A difusão e popularização desta metodologia poderá ajudar muitos gestores ou 

investidores a seguir com seus projetos, individuais ou coletivos, e com isso aumentar o 

incentivo a pesquisa clínica e consequentemente ajudar a melhorar a vida das pessoas ao redor 

do mundo.  
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