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RESUMO: 

É crescente o aumento do número de casos de câncer na população brasileira. São necessários novos 

investimentos para construções hospitalares para atendimentos aos pacientes. Estes investimentos podem 

ser incentivados quando organizados com parcerias público-privadas (PPP). No entanto, há fatores de 

riscos decorrentes de ambientes macro e microeconômicos, bem como de variáveis qualitativas e 

quantitativas associados aos estudos de viabilidade. 

O objetivo do estudo é desenvolver um Modelo que possa ser utilizado para projetar a rentabilidade dos 

investimentos em construção hospitalar, considerando os fatores de riscos.  

Para isso será aplicado um estudo de caso, com a montagem de um fluxo de caixa considerando o período 

de construção e operação, os fatores de riscos envolvidos neste projeto, e seus impactos sobre o fluxo de 

caixa. A adoção da simulação do Método de Monte Carlo possibilita estimar variáveis de resultados para 

o investimento. 

A principal contribuição desta pesquisa é a criação de um método que permita aos investidores públicos e 

privados avaliarem a rentabilidade de investimentos em construções hospitalares usando uma abordagem 

estocástica. A contribuição secundária é possibilitar um incremento de investimentos na área da saúde 

pública beneficiando toda a sociedade. 
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ABSTRACT: 

 

 
The increase in the number of cancer cases in the Brazilian population is ascending. New investments are 

needed for hospital buildings for patient care. These investments can be encouraged when organized with 

public-private partnerships (PPP). However, there are risk factors arising from macro and microeconomic 

environments, as well as qualitative and quantitative variables associated with feasibility studies. 

The aim of the study is to develop a model that can be used to estimate the profitability of investments in 

hospital construction, considering the risk factors. 

For this it will be applied a case study, with the assembly of a cash flow considering the period of 

construction and operation, the risk factors involved in this project, and its impacts on the cash flow. The 

adoption of the Monte Carlo method simulation allows estimating results variables for the investment. 

The main contribution of this research is the creation of a method that allows public and private investors 

to evaluate the profitability of investments in hospital constructions using a stochastic approach. 

The secondary contribution is to enable an increase in investments in the area of public health benefiting 

the whole society. 

 

 

Keywords: Viability, construction, hospital, cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 1 de 16 

 

1. INTRODUÇÃO 

O crescimento do número de casos de câncer no Brasil, a projeção de seu aumento para os 

próximos anos e o aumento da expectativa de vida da população, leva a necessidade de 

investimentos nesta área de saúde e novos investimentos em empreendimentos hospitalares. 

Segundo a Agência Internacional para a Pesquisa de Câncer (IARC) o Brasil apresentou 559 371 

novos casos de câncer para ambos os sexos, de todas as idades em 2018(Globocan 2018). 

No Brasil, neste momento, há uma necessidade importante de leitos hospitalares. Em 2017 

apresentava um indicador de 1,72 leitos hospitalares por 1.000 habitantes, abaixo dos valores 

preconizados de 2,5 a 3,0 leitos / 1.000 habitantes na portaria GM/MS no. 1101/2002 (Fiocruz – 

Proadess – fevereiro/2019). 

Em países mais desenvolvidos este indicador é muito superior ao apresentado pelo Brasil, onde o 

Japão se encontra no 1º. do Ranking com 13,1 leitos / 1.000 habitantes (OECD, 2018). 

A questão de investimentos na fase de prevenção é cada vez mais adotada como prioridade em 

diversos países do mundo, tendo em vista que os investimentos na prevenção são 

expressivamente menores que os custos do tratamento após a confirmação do diagnóstico de 

câncer. 

Hoje, o Brasil não dispõe de fundos suficientes para este tipo de empreendimento em grande 

escala, surgindo como alternativa viável a parceria pública e privada (PPP), entre outros modelos 

de investimentos, para a construção de novos empreendimentos hospitalares para o tratamento de 

câncer. 

Segundo a lei Federal No. 11.079 de 30 de dezembro de 2004, parceria público privada é o 

contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. 

Parceria Pública Privada são acordos contratuais entre agentes públicos e companhias privadas 

para projetar, financiar, construir e operar com as instalações de infraestrutura para a concessão 

ampla por um período de tempo. 

Um outro tipo de investimento internacionalmente adotado em países desenvolvidos é através de 

consórcios de investimentos em bens imobiliários - REIT (Real Estate Investiment Trusts) – 

onde os investidores compram direitos a um fluxo de caixa futuro esperado, que é gerado pelos 

empreendimentos imobiliários. O fluxo de caixa vem com rendimentos sobre alugueis, uso da 

propriedade como empréstimo colateral, pela economia de pagamento de impostos de 

rendimentos, pelas taxas dedutíveis de propriedade imobiliária ou pela lucratividade nas 

revendas das unidades (GREER & KOLBE, 2003). 

1.1 Características de um Hospital para o Tratamento de Câncer: 

O câncer é um dos problemas de saúde pública mais complexos que o sistema de saúde brasileiro 

enfrenta, dada a sua magnitude epidemiológica, social e econômica. Ressalta-se que pelo menos 

um terço dos casos novos de câncer que ocorre anualmente no mundo poderia ser evitado 

(INCA, 2011). 

O HCI – Hospital do Câncer é um centro de referência para tratamento de câncer no Rio de 

Janeiro. Ele faz parte da rede de alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e oferece 

atendimento totalmente gratuito e de qualidade aos pacientes (Site INCA, julho 2019). 

A produção do Hospital do Câncer I realiza consultas médicas, consultas multidisciplinares, 

internações, cirurgias, quimioterapia, radioterapia. 

Etapas de ações de controle relacionadas aos fatores de risco ao desenvolvimento de cânceres 

(INCA, 2011): 

1. Prevenção 

2. Detecção precoce 

3. Diagnóstico e tratamento 

4. Cuidados paliativos 
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1.2 Delimitação da pesquisa: 

Este trabalho é um embrião de nossa pesquisa de pós-doutorado, onde o desenvolvimento deste 

artigo possibilita sua estruturação e uma análise crítica para a avaliação de especialistas quanto 

ao seu conteúdo. 

É evidenciada a necessidade de aprofundamento da pesquisa, quanto a produção e aplicação de 

questionários aos especialistas, para aprofundamento das características de um hospital de 

tratamento de câncer, e as características e necessidades de uma parceria público-privada para 

empreendimentos dessa natureza. Entendemos como necessário, também, a inserção de mais 

estudos de caso para a aplicação prática da modelagem, possibilitando uma pesquisa conclusiva. 

Quanto aos métodos para obtenção do valor presente líquido e taxa interna de retorno, o método 

determinístico foi desenvolvido com apresentação de resultados, sendo que os valores 

monetários foram adotados por simulação e dados empíricos. Quanto ao método de simulação 

pela distribuição probabilística dos riscos das variáveis de viabilidade não é conclusivo, pela 

ausência de resultados de pesquisa aos especialistas, não sendo possível sua aplicação e 

validação. 

2. METODOLOGIA 

Para alcançar o objetivo do estudo, que é desenvolver um modelo que possa ser utilizado para 

projetar a rentabilidade dos investimentos, discriminamos abaixo as principais variáveis 

qualitativas e quantitativas que devem ser inseridas nos estudos de viabilidade de construção 

hospitalar para tratamento de câncer (GOLDMAN, 2015), com adaptações. 

2.1 Variáveis monetárias de receitas: 

- Receitas de venda 

- Empréstimos e financiamentos 

- Locação 

 

2.2 Variáveis monetárias de despesas: 

- Projetos 

- Terreno 

- Custo da Construção 

- Financiamento 

- Equipamentos e mobiliário 

- Impostos e taxas públicas 

- Juros 

- Correção monetária e inflação 

- Jurídicas 

- Linha de créditos e financiamentos 

- Pesquisa de mercado 

 

2.3 Variáveis de qualidade para o empreendimento hospitalar: 

- Prazos e tempos 

- Perfil socioeconômico e cultural 

- Análise de risco 

- Conjuntura internacional 

- Política pública 

- Déficit mercadológico 

- Percepção e sensação de espaço 
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- Motivação na incepção do negócio 

- Qualidade 

- Sustentabilidade ambiental e urbana 

- Participação da sociedade 

- Rede de infraestrutura e transporte 

- Legislação 

- Favela 

- Sustentabilidade social 

- Segurança patrimonial e pessoal 

 

Cada uma dessas variáveis tem um fator de relevância para o empreendimento, em função de 

suas características próprias. As variáveis monetárias podem ser melhor avaliadas baseadas nas 

características do projeto e do mercado.  

Entretanto, as variáveis qualitativas também devem ser consideradas nestes estudos, tendo em 

vista que elas interferem direta ou indiretamente nos estudos de viabilidade, e por consequência 

nos resultados monetários (GOLDMAN, 2015). 

Exemplos: Se o prazo da construção exceder o tecnicamente previsto, haverá o encarecimento de 

seu custo. Se um terreno estiver localizado próximo a uma favela cuja percepção é de maior risco 

a segurança patrimonial e pessoal, há uma tendência a redução de valorização do 

empreendimento. 

Desta forma, se faz necessária a adoção de fator de valorização e risco de cada uma das variáveis 

qualitativas descritas, para que possam ser consideradas nos estudos de viabilidade. 

 

2.4 Análise de risco: 

A cada uma das variáveis monetárias e de qualidade descrita, existe o risco associado a ela. 

A identificação e quantificação dos fatores de risco de cada uma das variáveis devem ser 

aplicadas às mesmas nos estudos de viabilidade. A adoção neste momento será empírica, até que 

pela produção de questionário específico para esta finalidade, a pesquisa obtenha os indicadores 

validados. 

No caso da parceria público-privada, os riscos podem ser descritos como fatores de riscos 

externos e fatores de riscos técnicos (AKCAY, DIKMEN, BIRGONUL, ARDITI, 2017), com 

adaptações. 

 

2.4.1 Fatores de risco externos: 

1. Mudança de leis 

2. Mudanças no governo 

3. Mudança nas regulamentações de impostos 

4. Taxa de inflação volátil 

5. Mudanças adversas no mercado financeiro 

6. Mudanças nas taxas do governo 

7. Oposição pública ao projeto 

8. Mudanças na taxa de interesse 

9. Conjuntura internacional 

 

2.4.2 Fatores de risco técnicos:  

10. Problemas e alterações do projeto 

11. Atraso de tempo em aprovação e permissão 

12. Problemas com o terreno 

13. Qualidade na construção 

14. Atraso na construção 
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15. Problemas jurídicos 

16. Problemas de créditos e financiamentos 

17. Problemas de gestão 

18. Acidentes 

19. Condições climáticas 

20. Demais variáveis qualitativas 

 

2.5 – Montagem do fluxo de caixa: 

A montagem do fluxo de caixa é a união das variáveis monetárias ao longo do tempo. Esta 

construção possibilita obter os saldos periódicos resultantes das diferenças entre receitas e 

despesas e, consequentemente, identificar a necessidade de aportes de recursos, por parte dos 

empreendedores (GOLDMAN,2015). 

O valor presente líquido (VPL) é um indicador de viabilidade expresso pelo valor presente do 

fluxo de caixa descontado, projetado no horizonte do empreendimento, incluindo o valor do 

investimento a realizar. O empreendimento será considerado viável quando o seu valor presente 

líquido for nulo ou positivo, para uma taxa de desconto equivalente ao custo de oportunidade de 

igual risco (ABNT-NBR 14.653-4, 2002). 

 

2.5.1 Método para previsão de lucratividade: 

Com o objetivo de buscar maior margem de precisão para a avaliação da lucratividade, adotamos 

dois métodos para a determinação do valor presente. 

  

I.  Método determinístico do valor presente líquido (VPL): 

No método determinístico do valor presente líquido, o fluxo de recebimentos e os custos são 

tratados pela taxa de desconto para encontrar o valor presente do investimento. Neste caso, 

ignora as incertezas associadas as variáveis de receitas, despesas, taxa de desconto, prazo, e 

incertezas das variáveis qualitativas. 

 

II. Método de simulação do valor presente líquido (VPL): 

Ao invés de valores exatos adotadas nas variáveis monetárias do fluxo de caixa, é determinada 

para cada uma das varáveis uma distribuição probabilística. 

Esta distribuição probabilística é aplicada nas variáveis do fluxo de caixa, considerando os 

relevantes fatores de risco (AKCAY, DIKMEN, BIRGONUL, ARDITI, 2017), com adaptações. 

 

2.5.2 Identificação da distribuição probabilística de cada uma das variáveis do fluxo de caixa: 

O objetivo da determinação dos fatores de risco e seus impactos nas variáveis do fluxo de caixa, 

é estabelecer uma distribuição de probabilidade mais próxima da realidade, para cada uma dessas 

variáveis. Desta forma, é possível estabelecer uma previsão mais realista para a lucratividade de 

empreendimento hospitalar para tratamento do câncer. 

A aplicação do questionário aos especialistas, tem como objetivo obter as respostas para o 

cenário mais provável; o melhor cenário; e o pior cenário. 

Após a validação dos fatores de risco pelos especialistas, será possível a simulação do Modelo 

Monte Carlo para a estimativa das variáveis de resultados pela distribuição probabilística. 

Neste momento, apresentamos a distribuição probabilística das variáveis do fluxo de caixa de 

forma empírica para posterior aplicação no estudo de caso (Tab.5). 
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2.6 Estudo de Caso: 

Como premissas para o desenvolvimento do modelo de viabilidade de construção hospitalar para 

tratamento de câncer adotamos as informações e características de dois hospitais:  

Hospital do Câncer I (HCI) do INCA no Rio de Janeiro e o Hospital de Emergência do Subúrbio 

em Salvador (HSS). 

Para a obtenção das receitas para a aplicação no fluxo de caixa, adotamos as quantidades dos 

procedimentos do HCI que foram obtidas através das informações da produção anual de 2017. 

Os preços unitários foram arbitrados sob a forma de simulação nos cenários considerados pior, 

melhor e provável (Tab.1), com os valores dos serviços parametrizados (SIGTAP,2019). 

Tendo em vista que as receitas obtidas são de um hospital com 203 leitos, realizamos uma 

correlação de proporcionalidade nas receitas para um hospital com 298 leitos, semelhante ao 

HSS (tab.2). 

Para obtenção das despesas para a aplicação no fluxo de caixa, adotamos duas metodologias para 

as estimativas. A 1ª. Metodologia utilizada foi com base na utilização das informações e 

características de um hospital com tipologia semelhante ao HSS. Os valores foram adotados de 

forma empírica de acordo com o mercado imobiliário (tab.3).  

A 2ª. Metodologia adotada, utiliza as características do modelo PPP do HS Salvador, 

considerando as condições acordadas (GEB,2009). Para a atualização dos valores monetários nos 

períodos de referência, utilizamos a correção monetária baseada no IPCA (tab.4). 

A diferença percentual entre o total das despesas obtidas do Hospital Modelo por simulação de 

R$ 129,73 milhões para o mais econômico, e o valor corrigido das despesas do Hospital 

Suburbano de Salvador de R$ 187,72 milhões corresponde a 30,89% em relação ao HSS. Uma 

diferença importante para estimativas parametrizadas de custos de empreendimentos 

imobiliários. 

A distribuição probabilística das variáveis de receitas e despesas, levando em conta os fatores de 

risco descritos, foi arbitrada de forma empírica, com adoção de três cenários – melhor, provável 

e pior cenário(tab.5). Esta distribuição deverá ser validada através de questionário a especialistas. 

De posse desta distribuição, quando validada, é possível elaborar o cálculo do VPL pelo método 

de simulação probabilística. 

 

2.6.1 Hospital do Subúrbio – Salvador – Bahia: 

Trata-se de um hospital de atendimento de urgência e emergência empreendido no Modelo 

Público-Privado através de leilão de concessão realizado pela Bovespa-SP. 

Atendimento à população da Bahia com alcance de 1.000.000 de habitantes, o hospital dispõe de 

298 leitos, correspondente a 2,98 leitos por habitante A área equivalente de construção é de 

18.793 m2 (Secretaria Fazenda Bahia, 2010). 

O investimento de construção pelo Agente Público do Estado foi de R$ 54,0 milhões de reais 

(Secretaria Fazenda Bahia, 2010). 

- O prazo de concessão é de 10 anos e o valor máximo de contraprestação anual é de R$ 

103.500.000,00 (GEB, 2009). 

Segundo o destaque apresentado pela modelagem financeira, o investimento do parceiro privado 

pela contraprestação ao longo de 10 anos, com renovação dos investimentos que possuem vida 

útil inferior ao prazo de concessão é: 

Investimento estimado para os equipamentos e mobiliário do hospital: R$ 58,0 milhões de reais 

(10 anos), sendo o Ano 1: R$ 42,0 milhões de reais, 

Despesas e custos operacionais (10 anos): R$ 865 milhões de reais (Secretaria Fazenda Bahia, 

2010). 
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2.6.2 O HCI – Hospital do Câncer I do INCA é um centro de referência para tratamento de 

câncer no Rio de Janeiro (INCA, julho 2019). 

A produção do Hospital do Câncer I apresenta os seguintes indicadores em 2017: 

a. Matrículas: 5.059 

b. Consultas médicas: 132.737 

c. Consultas multidisciplinares: 85.357 

d. Internações: 6.478 

e. Leitos: 203 

f. Cirurgias: 3.780 

g. Quimioterapia: 24.462 

h. Radioterapia: 39.225 

 

 

I.  Estimativa das receitas com base em preços arbitrados pela média 2019: 

A Tabela 1 foi montada com base na produtividade identificada pelo Hospital de Câncer I – 

INCA no ano de 2017 (INCA, julho 2019). Os preços unitários foram adotados de forma 

empírica e através de consulta ao Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos 

Médicos e OPM do SUS (SIGTAP, julho 19). 

 

Tabela 1. Receita anual do hospital de câncer (203 leitos) 

Leitos 203     
Receita anual (R$): Quantidade Pior cenário Melhor cenário Provável Valor médio (R$) 

Tipo de atendimento:      
Matrículas 5.059     
Leitos 203     
Consultas médicas 132.737 40 125 82,5 10.950.802,50 

Consultas 

multidisciplinares 85.357 40 125 82,5 7.041.952,50 

Internações 6.478 250 500 375 2.429.250,00 

Cirurgias 3.780 500 4000 2250 8.505.000,00 

Quimioterapia 24.462 250 500 375 9.173.250,00 

Radioterapia 39.225 100 300 200 7.845.000,00 

Total (ano)  22.271.260,00 69.619.250,00  45.945.255,00 

      
Total por leito   R$ 109.710,64 R$ 342.951,97   R$ 226.331,31 

 

 

II.  Estimativa das receitas simuladas com tipologia semelhante ao HS de Salvador: 

Na Tabela 2 foi feita uma conversão das receitas obtidas na tabela 1 com características 

hospitalares para tratamento de câncer com 203 leitos, para um hospital correspondente a 298 

leitos, com tipologia semelhante ao HSS – Bahia. 

 

Tabela 2 - Receita anual do hospital de câncer (298 leitos) 

Hospital para tratamento de câncer         

Receita anual (R$): Quantidade Pior cenário Melhor cenário Provável Valor médio (R$) 

Área de construção 

(m2): 18.793,00     
Leitos 298     
RECEITA TOTAL  32.693.770,84 102.199.687,19  67.446.729,01 

Total por leito   R$ 109.710,64 R$ 342.951,97   R$ 226.331,31 
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III. Estimativa das despesas com base em preços arbitrados pela média e leitos com tipologia 

semelhantes ao HS de Salvador: 

As estimativas de despesas de terreno, construção, equipamentos hospitalares, impostos e 

demais variáveis monetárias estão apresentadas na Tabela 3. As quantidades adotadas se 

assemelham ao HSS – Bahia com 298 leitos e os preços obtidos de forma empírica, com base 

em critérios consagrados no mercado imobiliário. 

 
Tabela 3. Despesa para fluxo de caixa do hospital (298 leitos) 

Hospital de tratamento de 

câncer Quantidade Mais econômico Menos econômico Média Total pela média 

Tipo de despesas (R$):  (m2)  R$  R$  R$  (R$) 

Área Equivalente: 18.783     
Projetos 18.783 100 150 125 2.347.875,00 

Terreno 10.000 280 540 410 4.100.000,00 

Custo da Construção 18.783 3500 4500 4000 75.132.000,00 

Equipamentos e mobiliário 18.783 3000 4200 3600 67.618.800,00 

Impostos e taxas públicas 18.783 52,5 67,5 60 1.126.980,00 

Demais variáveis 18.783 105 135 120 2.253.960,00 

Total de despesas   129.726.122,50 175.433.107,50   152.579.615,00 

 

 

IV. Estimativa das despesas com base em projeto com características do HS Salvador: 

 

Na tabela 4 constam as despesas identificadas pelo site da Secretaria Fazenda Bahia no ano de 

2010. Através dos índices IPCA fizemos uma correção monetária para obtenção dos valores 

corrigidos de construção e equipamentos hospitalares no sentido de avaliarmos se há uma 

correspondência monetária entre as despesas acordadas na PPP da Bahia, e os valores obtidos em 

nossa estimativa para o Modelo Hospitalar na Tabela 3. 

 

Tabela 4. Despesa corrigida do HSS (298 leitos) 

Tipo de despesas (R$): Valor   

Despesa de construção - Estado 54.000.000,00  

Equipamentos - Consórcio 58.000.000,00  

Total de despesas 112.000.000,00  

 IPCA - julho 2010: 801,7537  

 IPCA - junho 2019: 1343,7879  

Despesa corrigida - 2019:   

Despesa de construção - Estado 90.507.279,98  

Equipamentos - Consórcio 97.211.522,94  

Total de despesas: 187.718.802,92   
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V. Distribuição probabilística das variáveis de receitas e despesas hospitalares em função 

dos fatores de risco: 

 

 
Tab.5 – Distribuição probabilística para variáveis do fluxo de caixa 

 

Fluxo de caixa Melhor cenário Cenário provável Pior cenário 

Receitas    
Receitas de venda 1,5 x Re Re 0,8 x Re 

Empréstimos e financiamentos 1,5 x Re Re 0,8 x Re 

Locação 1,5 x Re Re 0,8 x Re 

Contraprestação 1,5 x Re Re 0,8 x Re 

    
Despesas    
Projetos 0,9 x Pr Pr 1,2 x Pr 

Terreno 0,9 x Te Te 1,2 x Te 

Custo da Construção 0,95 x CC CC 1,25 x CC 

Financiamento 0,9 x Fi Fi 1,2 x Fi 

Equipamentos e mobiliário 0,9 x Eq Eq 1,3 x Eq 

Impostos e taxas públicas 0,9 x Imp Imp 1,3 x Imp 

Juros 0.8 x J J 1,3 x J 

Correção monetária e inflação 0,8 x Inf Inf 1,3 x Inf 

Jurídicas 
0,8 x Jrd Jrd 1,3 x Jrd 

Pesquisa de mercado 0,8 x Psq Psq 1,2 x Psq 

    
Variáveis de qualidade    

Tempo da construção 0,9 x T T 1,3xT 
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3. RESULTADOS 

As seguintes premissas foram adotadas para obtenção do resultado no desenvolvimento do fluxo 

de caixa, assim como para a obtenção do valor presente líquido: 

A consideração do padrão qualitativo do empreendimento hospitalar em análise é relevante. Para 

uma consideração adequada, a receita no melhor cenário é o recomendado para empreendimento 

de bom padrão, como usualmente ocorre no setor privado, assim como a despesa do 

empreendimento o valor recomendado é o menos econômico. 

No caso de empreendimentos hospitalares para a rede pública, nesta pesquisa, consideramos para 

as receitas aquelas com o pior cenário, ou seja, uma remuneração mais baixa para os serviços 

descritos, e para as despesas adotamos as mais econômicas, ou seja, uma construção com padrão 

de especificações menos sofisticado. 

No caso de empreendimentos hospitalares com tipologia para uso público e privado, 

recomendamos a adoção dos valores médios tanto para receitas como para as despesas. 

Neste artigo, adotamos como referência para o estudo de viabilidade um modelo hospitalar no 

padrão público para tratamento de câncer, e desta forma os valores adotados são de receitas pelos 

menores valores e despesas pelo mais econômico. 

Na distribuição de receitas e despesas no fluxo de caixa, consideramos o 1º. e 2º. ano como o 

período da construção. Portanto, somente haverá receita a partir do 3º. Ano. 

 Do 3º. ao 5º. ano adotamos o percentual de 60% do total de receitas apontados no fluxo de 

caixa; do 6º. ao 9º. ano 70%; do 10º. ao 12º. ano 80% da receita total anual encontrada em nosso 

estudo (Tab.2). 

Na distribuição de despesas, os primeiros dois anos são lançados os custos com terreno e 

construção, no 3º. ano os gastos com equipamentos e mobiliários hospitalares, e os demais os 

custos de manutenção que serão considerados do 3º. Ao 12º ano (Tab. 3). 

Em relação as despesas da operação, adotamos como premissa o valor de 5,0% das despesas de 

equipamentos hospitalares com distribuição anual (Tab.3). 

 

3.1 Fluxo de Caixa - resultados: 

O fluxo de caixa aplicado ao modelo hospitalar para tratamento de câncer no período de 2 anos 

para construção e 10 anos de operação, apresentam os seguintes resultados (Tab.6): 

- Total de receitas: R$ 228.856.395,88 

- Total de despesas de incorporação e construção: R$ 129.726.122,50 

- Total de despesas da operação: R$ 28.174.500,00 

- Resultado (despesas – receitas): R$ 70.955.773,38 
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Tabela 6 - Fluxo de Caixa de Hospital para Tratamento de Câncer 

  

Percentual 
de 

utilização 
Receitas por 
ano (Tab.2): 

Percentual 
construção: Despesas (Tab.3) 

Manutenção 
da operação 

Despesas 
(Tab.3) 

Receita - 
despesa 

ANO  32.693.770,84  129.726.122,50  2.817.450,00  

1 0% 0,00 35% 45.404.142,88 0% 0,00 
-

45.404.142,88 

2 0% 0,00 33% 42.809.620,43 0% 0,00 
-

42.809.620,43 

3 60% 19.616.262,50 32% 41.512.359,20 100% 2.817.450,00 
-

24.713.546,70 
4 60% 19.616.262,50   100% 2.817.450,00 16.798.812,50 
5 60% 19.616.262,50   100% 2.817.450,00 16.798.812,50 
6 70% 22.885.639,59   100% 2.817.450,00 20.068.189,59 
7 70% 22.885.639,59   100% 2.817.450,00 20.068.189,59 
8 70% 22.885.639,59   100% 2.817.450,00 20.068.189,59 
9 70% 22.885.639,59   100% 2.817.450,00 20.068.189,59 

10 80% 26.155.016,67   100% 2.817.450,00 23.337.566,67 
11 80% 26.155.016,67   100% 2.817.450,00 23.337.566,67 
12 80% 26.155.016,67   100% 2.817.450,00 23.337.566,67 

  Total 228.856.395,88 100% 129.726.122,50 Total 28.174.500,00 70.955.773,38 

 

3.2 – Cálculo do Valor Presente Líquido e da Taxa Interna de Retorno: 

 

Taxa de juros: O Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) é um sistema 

informatizado destinado ao registro, custódia e liquidação de títulos públicos federais. 

A taxa SELIC é a taxa básica utilizada para o cálculo das demais taxas de juros cobradas pelo 

mercado e para a definição da política monetária praticada pelo Governo Federal do Brasil. 

A meta da Taxa SELIC para junho de 2019 é de 6,5% anual (BCB,2019). 

A ferramenta adotada para fins de obtenção do cálculo do VPL e da TIR, foi o programa EXCEL 

da Microsoft, onde inserimos os resultados das (receitas – despesas) ao longo dos doze anos do 

fluxo de caixa (tab.6).  

Utilizamos as formulas para o cálculo do valor presente líquido e da taxa interna de retorno cujos 

resultados se encontram na tabela 7. 

Adotamos para a 1ª. projeção para obtenção do valor presente líquido a taxa de juros de 6,5% ao 

ano aplicado no fluxo de caixa de 12 anos. 

Obtivemos como resultado um VPL de R$ 9,73 milhões de reais. 

Como 2ª. projeção para obtenção do valor presente líquido adotamos a taxa anual do índice 

nacional de preços ao consumidor (IPCA) em junho de 2019 de 3,37%, sendo esse considerado o 

principal indicador para a taxa de inflação do período, no Brasil (IBGE,2019). 

Nesta projeção encontramos o valor do VPL de R$ 33,87 milhões de reais. 

Finalmente, adotando o mesmo fluxo de caixa monetário e aplicamos a fórmula para o cálculo da 

taxa interna de retorno que resultou em 8,14%. 
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Tabela 7 - Cálculo do Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno 

Taxa 

SELIC 

(i):  

VPL: 

(SELIC): 

R$ 

9.730.170,47 

VPL 

(IPCA) 

- jun 

19: 

R$ 

33.872.482,46 

Taxa 

interna 

retorno: 

8,14% 
VPL 

(TIR): 
R$ 2.411,61 

6,50% 1 

-

45.404.142,88 3,37% 

-

45.404.142,88  

-

45.404.142,88 8,1350% 

-

45.404.142,88 

 2 

-

42.809.620,43  

-

42.809.620,43  

-

42.809.620,43  

-

42.809.620,43 

 3 

-

24.713.546,70  

-

24.713.546,70  

-

24.713.546,70  

-

24.713.546,70 

 4 16.798.812,50  16.798.812,50  16.798.812,50  16.798.812,50 

 5 16.798.812,50  16.798.812,50  16.798.812,50  16.798.812,50 

 6 20.068.189,59  20.068.189,59  20.068.189,59  20.068.189,59 

 7 20.068.189,59  20.068.189,59  20.068.189,59  20.068.189,59 

 8 20.068.189,59  20.068.189,59  20.068.189,59  20.068.189,59 

 9 20.068.189,59  20.068.189,59  20.068.189,59  20.068.189,59 

 10 23.337.566,67  23.337.566,67  23.337.566,67  23.337.566,67 

 11 23.337.566,67  23.337.566,67  23.337.566,67  23.337.566,67 

  12 23.337.566,67   23.337.566,67   23.337.566,67   23.337.566,67 

 

 

 

Os resultados do fluxo de caixa simulado para um hospital de tratamento de câncer com 298 

leitos dão resultados positivos tanto para a taxa SELIC como para a taxa de inflação IPCA. 

Em relação a taxa interna de retorno, o percentual de 8,14% é superior ao da taxa SELIC de 

6,5% em 25,2%. 
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4. DISCUSSÃO 

A relevância dos investimentos hospitalares para o tratamento de câncer ultrapassa os limites de 

resultados econômicos e financeiros para sua realização. 

Não está inserido no contexto do trabalho a humanidade que deve ser levada em conta quando 

tratamos com a vida humana em nossa sociedade. 

Em especial a população menos favorecida por não dispor de formação educacional, social e de 

recursos para procedimentos de prevenção. E quando identificada a doença não dispõe de 

suporte para seu tratamento adequado. 

Nesse sentido, também é valida a abordagem do papel a ser desempenhado pelos agentes 

públicos e privados para a mudança desta situação. 

5. CONCLUSÃO 

Este trabalho no momento não é conclusivo. O tema é complexo e necessita de uma pesquisa 

extensa e aprofundada, com múltiplos pareceres de especialistas nas ciências de engenharia, 

arquitetura, economia e finanças, psicologia e de medicina. 

Consideramos este trabalho como um princípio de pesquisa de pós-doutorado que acreditamos, 

pode favorecer uma visão realista do problema, e assim cumprir seu objetivo na criação de um 

modelo de viabilidade. 
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