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Nosso foco na indústria da saúde e bem 
estar são empresas posicionadas em nichos 
de atuação com atratividade para teses de 
consolidação ou crescimento baseado em 
um modelo já testado e replicável, 
especialmente em teses de serviços de 
saúde humanizados e com foco em 
especialidades médicas de alto valor 
agregado com demanda majoritariamente 
privada e crescente tendo em vista o perfil 
epidemiológico e etário brasileiro.

Tese de investimento
SAÚDE E BEM ESTAR



SUMÁRIO EXECUTIVO 
DA OFERTA

EMISSORA    Hogar Gerenciamento de Cuidados em Saúde Ltda

FATURAMENTO ANUAL  R$7,0 MM (dez/19) – R$ 8,5 MM (jun/19-jun/20)

TIPO DE TRANSAÇÃO  Mútuo conversível com resgate antecipado

RENTABILIDADE ALVO  20% a.a.

PRAZO     36 meses com resgate antecipado a partir do trigésimo mês

GARANTIA    Conversibilidade em ações

SAÍDA     Emissora (Resgate Antecipado) ou Tag Along (Equity)



Destaques Iniciais

A BRAAIM, a MSPAR e a Hogar 
Gerenciamento de Cuidados em Saúde 
firmaram acordo para a captação de 
investimentos em plataforma eletrônica de 
equity crowdfunding, tendo como objetivo 
estratégico acelerar o crescimento dos 
negócios de Home Care (HC) e Hospitais de 
Transição (HT), em conjunto, denominados 
Hogar Cuidados Permanentes (“Hogar”)

A Hogar Cuidados Permanentes já opera atualmente com mais de 170 pacientes de HC do Sistema 
Unimed e obteve faturamento superior a R$ 8,5 milhões nos últimos doze meses no RJ;

A proposta atual de atendimento domiciliar se utiliza de três principais pilares: assistencial, atuarial e 
econômico. Através da governança clínica, com avaliações críticas e auditadas, o paciente recebe o 
cuidado adequado e sob medida, gerando um desfecho clínico ótimo. Possui uma grande base 
atuarial, devido à longa experiência no setor e trabalha com a redução do desperdício e ganhos de 
escala;

O modelo de negócio é baseado no compartilhamento de risco financeiro junto às operadoras de 
saúde suplementar, não vendendo materiais, medicamentos e dietas, possibilitando um melhor 
controle do custo assistencial das operadoras; 

A cobrança pode ser por prêmio per capita sobre toda a massa de beneficiários da Operadora, por 
prêmio per capita sobre a massa usuários gerenciados, ou por caso gerenciado

O sócio fundador da Hogar foi um dos pioneiros no Brasil do modelo de Home Care (HC) e de 
Hospitais de Transição (HT), estando presente no setor de HC a mais de 20 anos;

Em 2020, a Hogar inaugura o primeiro HT da sua rede que trará grande sinergia com o negócio de 
HC. Com os dois negócios rodando juntos, poderá ofertar às operadores de saúde, especialmente 
ao sistema Unimed, o gerenciamento integral do paciente crônico, em atendimento domiciliar ou em 
unidade hospitalar.

Escopo da Transação
A Hogar e seus sócios controladores pretendem captar  R$ 5 milhões de investidores para apoiar o 
seu crescimento, e esses recursos serão destinados à investimentos para expansão das operações, 
eventual pagamento de dívidas, capital de giro, adequação da equipe, equipamentos e infraestrutura, 
tendo como base o Plano de Negócios da Cia.

O plano de negócios da Hogar definiu como prioridades para utilização desses recursos à aquisição 
do imóvel em Santa Rosa, Niterói – RJ, atualmente alugado, onde foi construído o primeiro HT da rede 
com 15 leitos já finalizados e a expansão imediata para 30 leitos. Além disso, será construída uma 
segunda unidade de HT com 30 leitos em Nova Iguaçu-RJ, onde a Hogar já opera com mais de 140 
vidas de HC.

Niterói, Rio de Janeiro • Area Metropolitana
Sede Administrativa e Primeiro HT
Pacientes de HC em várias cidades fluminenses
Segundo HT será iniciado em Nova Iguacu – RJ em 2021

VISÃO GERAL DA 
OPORTUNIDADE



O Home Care e a Rede de Hospitais 
de Transição da Hogar Cuidados 
Permanentes são oportunidades de 
investimento no segmento de serviços 
de saúde com foco na governança 
clínica de doentes crônicos e 
soluções custo-eficientes

TESE DE 
INVESTIMENTO

Posicionamento
Gerar valor para pacientes com condições crônicas, posicionando-se como uma ferramenta de gestão 
dos custos assistenciais para as operadoras de saúde e oferecendo toda a assistência necessária aos 
pacientes.

Potencial de crescimento do negócio
Modelo de negócios escalável e plano de expansão fundamentado no conhecimento dos 
empreendedores, relacionamento com as operadoras e compartilhamento do resultado (ganho 
financeiro) na melhor gestão dos pacientes. Sinergia entre os negócios de Home Care e Hospitais de 
Transição.

Demanda potencial e escassez de oferta
demanda crescente pelo envelhecimento da população e aumento de pacientes crônicos somada a 
ausência de competidores regionais estruturados e ofertantes desse modelo de negócio 
custo-eficiente. Ademais, o setor de saúde apresenta grande atratividade impulsionado por tecnologias 
e provedores privados, enquanto o sistema público de saúde está sobrecarregado. 

Sócios
know-how e experiência do sócio fundador com dezenas de projetos realizados com operadoras de 
saúde e sistema Unimed. Operam a mais de 20 anos com HC e já operaram e desinvestiram HT. Segunda 
geração da família controladora com mais de cinco anos de experiência na gestão do negócio atual de 
HC e responsável pelo plano de expansão para rede de HT.

Investimento de impacto
Plataforma que busca ampliar o acesso da população à saúde com gestão clínica adequada e 
atendimento socialmente responsável, de modo a atender as necessidades dos principais atores do 
segmento da saúde privada brasileira (famílias, hospitais, seguradoras e planos de saúde). Foco nos 
pacientes e na garantia de uma qualidade de vida melhor, atendimento humanizado e especializado em 
assistência médica domiciliar e hospitalar.



A Hogar terá uma equipe de executivos e técnicos altamente quali�cados e com vasta experiência no setor

PRINCIPAIS EXECUTIVOS E EQUIPE JÁ COMPROMETIDA

Elias
Antônio
Presidente

Empreendedor serial no 

setor de saúde 

suplementar. Elias, possui 

longa experiência na 

Gestão de Sistemas de 

Saúde, Gestão de Custos 

Assistenciais e Controle de 

Sinistralidade com dezenas 

de projetos realizados 

com operadoras de saúde 

e Sistema Unimed. Possui 

Doutoramento em 

Administração pela 

Universidade Nacional de 

Rosário na Argentina, 

Mestrado em Sistema de 

Gestão de Qualidade na 

UFF e MBA Executivo Saúde 

pelo IBMEC – Rio e MBA em 

Gerência de Risco pela 

FUNENSEG.

Economista pela UFF e 

Mestrado em 

Administração pelo IBMEC. 

João atua HÁ mais de 5 

anos no segmento, sendo 

atualmente o responsável 

pelas operações do 

negócio de Home Care da 

Hogar e administrando 

mais de 170 vidas . O 

modelo atual desenvolvido 

pelo executivo em 

conjunto com seu pai 

permite atender a 

demanda com custo 

reduzido e gestão de 

contratos de terceiros tais 

como enfermeiros, 

fisioterapeutas etc, sendo 

que João lidera a empresa 

desde 2017.

Médico pós-graduado em 

Clínica Médica pela Santa 

Casa de Misericórdia – RJ. 

Possui mais de 25 anos de 

atuação como rotina do 

CTI  e mais de 8 anos como 

rotina do setor de 

internação, ambos do 

Complexo Hospitalar de 

Niterói (CHN). Há mais de 

10 anos, Jorge é o diretor 

médico da empresa.

Contador, com MBA em 

Controladoria e Finanças 

pela UFF, MBA em 

Contabilidade e Auditoria 

pela UFF e MBA em 

Administração Hospitalar 

pela Faculdade Unimed. 

Emerson está junto há 16 

anos, sendo braço direito 

de Elias desde então.

Enfermeiro, pós graduado 

em Auditoria em Sistemas 

de Saúde pela São Camilo 

– RJ, possui MBA em 

Gestão pela FGV e  é 

mestre em Enfermagem 

pela UNIRIO. Anderson  

possui mais de 10 anos de 

experiência com o 

Atendimento Domiciliar e 

com Hospitais de Alta 

Complexidade. Além de 

grande experiência com a 

Auditoria de uma 

Operadora de Saúde de 

Grande Porte.

Administrador de Empresas 

pela UERJ, com MBA em 

Finanças e Mestrado em 

Administração pelo IBMEC, 

Gabriel atuou por mais de 

10 anos na BNDESPAR, 

sendo executivo 

responsável pelo 

acompanhamento da 

carteira de capital fechado 

(Private Equity) com 

diversos ativos no setor de 

saúde. Possui experiência e 

casos de sucesso com 

empresas familiares na sua 

profissionalização, melhoria 

da governança corporativa, 

execução da estratégia e 

preparação para acesso ao 

mercado de capitais.

João
Caldas

Sócio 2ª Geração e
Diretor Executivo

Jorge
Isiodoro Lain
Diretor Médico e

Médico responsável

Emerson
Albuquerque

Gerente
Financeiro

Anderson 
Maciel
Gerente

Operacional

Gabriel
Biscaia

Mont Saint
Participações Partner

+25 anos de experiência +5 anos de experiência +35 anos de experiência +15 anos de experiência +10 anos de experiência +15 anos de experiência



Paciente Alvo da Rede Hogar: portadores de doenças crônicas avançadas e degenerativas, 
dependentes de cuidados contínuos complexos paliativos ou de rehab.

Cuidados Paliativos: Também denominados hospice care, objetivam aliviar os sintomas, a dor e o 
sofrimento dos pacientes portadores de doenças crônicas degenerativas ou em fase terminal, com 
vistas a garantir a esse paciente a melhor qualidade de vida possível. A terapia paliativa parte da 
premissa de que se não há expectativa de reversão da doença, o melhor é a suspensão dos 
tratamentos curativos que afetam a qualidade de vida.

Cuidados de Reabilitação: são prestados a pacientes que não conseguem cuidar de si próprios e 
necessitam de um maior nível de atenção que somente uma estrutura específica pode oferecer. Além 
dos pacientes nessa condição por força de alguma doença, existem também os acidentados e em 
recuperação pós-operatória. A reabilitação faz parte dos cuidados de Enfermagem enquanto uma 
especialidade. Seus objetivos são o incremento do funcionamento fisiológico do paciente e a 
prevenção de complicações decorrentes de um procedimento. Uma equipe de Reabilitação pode ser 
constituída por Médico Fisiatra, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, 
Psicológo e Assistente Social. Para os pacientes é imprescindível que estejam clinicamente estáveis 
para essa modalidade de terapia.

Rede Hogar HT

Cuidados 
Paliativos Especialidades¹ Reabilitação

Hospitais de Transição – Rede Hogar

A Unidade Niterói, localizada em Santa 
Rosa (ponto estratégico no raio de 
5km dos maiores hospitais da cidade), 
será a primeira da Rede Hogar, sendo 
que 15 leitos já estão prontos e o 
projeto prevê a construção imediata 
de mais 15 leitos.

SINERGIAS ENTRE 
HOSPITAIS DE TRANSIÇÃO 
E HOME CARE

¹ São cobrados a parte honorários médicos especialistas, hemoterapia e hemodiálise (Materiais e medicamentos relacionados), procedimentos cirúrgicos (Materiais, medicamentos 
e taxas relacionadas), dietas enterais e parenterais, remoções, materiais especiais para curativos quando indicados e autorizados pela operadora e certos medicamentos. 



A estratégia prevê a expansão da 
HOGAR para praças que já possuem 
demanda de pacientes HOGAR em 
Home Care. Dessa forma, os novos 
Hospitais partem com uma estimativa 
de ocupação mínima com Unimeds e 
reservam os leitos excedentes para 
alocação com clientes privados e 
margens superiores de rentabilidade.   

O homecare surgiu no Brasil pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo.  A assistência 
domiciliar brasileira tem dois grupos distintos de empresas ou instituições; (i) empresas que prestam 
serviços segmentares, por exemplo só atendimento de enfermagem ou fisioterapia; (ii) empresas onde 
o atendimento é multiprofissional, tratando o doente de forma integral e holística, que podem atender 
pacientes em condição de baixa, média e alta complexidade.

Hogar presta um serviço multiprofissional e oferece opções de atendimento domiciliar ou em suas 
unidades de transição disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, um sistema de atendimento às 
emergências bem dimensionado, sistemas de informação em tempo real, prontuários de saúde do 
doente, fornecimento de medicamentos, materiais e equipamentos médico-hospitalares, fornecimento 
de gases medicinais, gestão eficiente de pessoas e de processos, busca contínua da qualidade, 
atendimento eficaz e humano, treinamento e educação continuada aos seus profissionais.

Internação 
Domiciliar

Atendimento 
Domiciliar

Monitoramento 
Domiciliar²

Hogar HC

Home Care – Hogar Cuidados Permanentes

2 Sistema de monitoramento remoto a ser desenvolvido.

SINERGIAS ENTRE 
HOSPITAIS DE TRANSIÇÃO 
E HOME CARE



Demanda
Potencial

Envelhecimento da 
população e aumento da 
incidência das doenças 
crônico-degenerativas 
como drivers de 
expansão.

Setor de Saúde com alta 
atratividade para 
investidores. 

Escassez de 
Oferta no RJ

Reduzido número de 
concorrentes nos nichos de 
atuação.

Ausência de competidores 
locais de modelo 
custo-eficiente possibilita a 
construção pioneira de uma 
posição de confiança com 
os operadores e pacientes.

Regiões foco com alta 
densidade populacional e 
mais de 8 milhão de 
habitantes.

Modelo de 
Negócios

Expertise num modelo de 
negócios altamente 
replicável com vantagens 
competitivas frente aos 
poucos concorrentes do 
segmento e demanda já 
colocada da maior 
operadora de saúde do 
Brasil.

POR QUE INVESTIR NO PROJETO DA HOGAR?

1 2 3
Posicionamento 

Diferenciado
Intenção de oferecer um 
serviço diferenciado, 
baseado nos conceitos de 
medicina humanizada e com 
atenção especial aos 
pacientes e modelo 
custo-eficiente aproveitando 
a sinergia dos dois negócios 
e gerando demanda inicial 
via vidas em Home Care. 

4



Source: Brazilian Central Bank, IBGE, World Bank
(1) People living on U$1,9 or less

Envelhecimento da População e Aumento da Incidência de Doenças Crônicas são os Principais Drivers de Crescimento da Demanda

ELEVADA DEMANDA POR SERVIÇOS DE SAÚDE
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Sumário do Mercado Brasil e RJ População “alvo” no RJ
Analisando a população idosa e coberta por planos da Unimed 
Federação Rio (foco inicial da operação) estimamos um potencial para 
700 a 800 novos leitos de baixa complexidade, se considerarmos a 
diferença entre os atuais 2,66 leitos por 1.000 habitantes (RJ, segundo 
IBGE, 2009) e uma relação de 3,5 leitos por 1.000 habitantes que está 
dentro do intervalo estipulado pela OMS como ideal. 

Quanto as Unimeds, a Hogar estima que são 1.359 mil vidas atendidas 
no RJ. Abaixo, mapa da Unimeds RJ e a ambição 
inicial da Hogar para preencher o mapa:

O Estado do Rio de Janeiro possui  aproximadamente 10 MM de habitantes. O plano de negócio atual se baseia, inicialmente, em 5 
unidades regionais que alcançarão os principais mercados do RJ com foco em atender, prioritariamente, a demanda das Unimeds 
Regionais (clientes chave) e alocar o excedente no mercado privado

ESCASSEZ DE OFERTA NO RIO DE JANEIRO

Primeiros hospitais

Expansão do HC

* Fonte: IBGE
Niterói – HT já construídio – expansão de leitos de 15 para 30 leitos
Nova Iguaçu – Iniciar HT em 2021 para até 30 leitos. Atual 150 vidas em HC HOGAR
Campos, Petrópolis e Macaé – Atual 170 vidas em HC. Expansão em 2021-2022
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O mercado brasileiro tem déficit de 
leitos hospitalares e apresenta 
oportunidade de consolidação via novo 
modelo de HT. Alguns players tem 
estratégias em curso e acreditamos que 
Hogar apresenta características únicas 
para se tornar líder na rede Unimed 

MODELO DE 
NEGÓCIOS

Visão Geral do Mercado de Saúde no Brasil
O Brasil possui alguns hospitais privados que são considerados centros de excelência mundial, porém a 
grande maioria dos estabelecimentos hospitalares brasileiros ostenta padrões insuficientes de 
qualidade, frequentemente por problemas de gestão. Ao contrário do que ocorre no resto do mundo, 
poucas operações nacionais adotam parâmetros para medir sua eficiência e desempenho. Parte do 
problema se explica porque ao contrário do que ocorre em países mais desenvolvidos, o segmento 
hospitalar brasileiro é muito pouco segmentado. De maneira geral são hospitais gerais e alguns hospitais 
especializados.

O setor hospitalar brasileiro, por ser altamente concentrado em hospitais gerais, com estruturas mais 
complexas, em muitos casos bastante equipados, tem o seu modelo de negócios, muito dependente 
da cobrança de insumos médicos e exames. Ocorre que o setor passou a enfrentar um pagador muito 
mais diligente com padrões elevados de auditoria, que se recusa a aceitar os procedimentos 
excessivos, que sejam fruto de ineficiência administrativa, que antes lhe eram repassados.

Se de um lado cresce o volume de procedimentos cirúrgicos e procedimentos ambulatoriais realizados 
em regime de hospital-dia, de outro, a ampliação dos leitos intensivos corrobora com a redução do 
tempo médio de internação dos pacientes, atualmente entre 4 e 4,5 dias. O ciclo de uma internação 
começa, em geral, com uma intervenção seguida de um período breve de recuperação assistida e a 
alta. Dessa forma, são nos primeiros dias que ocorrem o maior volume de procedimentos e 
faturamento. 

Uma vez que as taxas de ocupação estão elevadas e há carência de leitos, as internações de longa 
duração são menos atraentes para os hospitais. Por outro lado, os pacientes com mais de 90 dias são 
quase 1% do total, estima-se que pacientes com mais de 20 dias de internação sejam entre 8%-10% 
do total de internados. Qualquer dia a mais do que a média de dias representa um peso elevado para 
um hospital em termos de retorno financeiro. A atividade, conforme descrevemos, tornou-se muito 
dependente do giro de pacientes e por essa razão, os hospitais estão cada vez mais ativos na 
desospitalização de pacientes.



* Fonte: CDC - Centers for Disease Control and Prevention

MODELO DE 
NEGÓCIOS

Benchmark do Mercado Americano
A permanência prolongada em leitos hospitalares está relacionada aos seguintes fatores: 
reinternamentos, co-morbidades crônicas múltiplas, obesidade, pacientes oncológicos, cirurgias 
complexas extremos de vida, infecções, pacientes psiquiátricos e desnutrição. 

Sistemas de Saúde mais desenvolvidos já operam o modelo de HT. Por exemplo, no ano de 2011, do 
total de óbitos nos EUA, de 2,5 milhões de pessoas *, em torno de um milhão estavam internados 
em uma estrutura de cuidados paliativos (Hospice). Naquele país, a partir de um total de 
aproximadamente 100 mil pacientes assistidos por essas unidades em 1984, no ano de 2011 já eram 
mais de 1,65 milhão de doentes internados.EUA segmentação do setor hospitalar



Posicionamento competitivo diferenciado 
com foco em uma operadora chave  
(UNIMED) que já consome o serviço de 
atendimento domiciliar e apresenta 
demanda para os Hospitais de Transição, 
além de possuir gestão fragmentada e 
menos eficiente desse padrão de 
pacientes, permitindo um modelo win x 
win com os serviços da HOGAR

POSICIONAMENTO 
COMPETITIVO

Hogar Home Care
“Mais do que um Home Care, somos uma Ferramenta de Gestão de Custos Assistenciais!” Essa é a auto 
definição da Hogar.

A proposta de atendimento domiciliar se utiliza da governança clínica de doentes crônicos, com 
avaliações críticas e auditadas que permitam ao paciente receber o cuidado adequado e com qualidade.

O modelo de negócio é baseado no compartilhamento de risco financeiro junto às operadoras de 
saúde suplementar. Sem custos adicionais com materiais, medicamentos e dietas para as operadoras. 
Possibilitando um controle absoluto do custo assistencial.

Em outras palavras, há benefícios tanto para quem consome, quanto para quem paga. O foco está no 
desfecho clínico ótimo e na solução custo-eficiente que permite o ganha ganha.

Hogar Hospitais de Transição
O sistema brasileiro privado de assistência à saúde ainda permanece, primordialmente, focado no 
seguinte modelo: paciente fica doente, vai ao consultório médico e/ou hospital, realiza uma série de 
exames (seja no hospital ou em centros de diagnóstico) e, volta ao médico e/ou hospital para 
internação e/ou prescrição/tratamento. A lógica do tratamento no modelo vigente está centrada no 
processo (fee for service), e não no resultado.

A Hogar Cuidados Permanentes propõe um formato diferente de cobrança que é baseado em um valor 
fixo para a diária global. Diferente de concorrentes já estabelecidos, o modelo da Hogar terá foco na 
melhor custo/eficiência por paciente para suprir seu cliente chave com custo competitivo e escala 
mínima e buscar valor adicional com outros planos e atendimentos particulares. O preço médio unitário 
da diária de internação praticado na HOGAR, de R$ 1.250,00, é muito inferior ao preço da diária média 
por paciente praticada nos hospitais gerais privados, que ronda os R$ 3.200,00 na região Sudeste, ou 
em concorrentes como a Rede Placi de HT, que estimamos ser acima de R$ 1.500,00. Em torno de 70% 
dos custos dos operadores de saúde suplementar é com internações. No que toca a qualidade dos 
serviços, a definição clara de um público alvo, permite à Hogar oferecer um atendimento mais 
especializado e adequado às enfermidades dentro de um custo compatível. 

O valor da diária inclui itens de consumo dos pacientes considerados padronizados como hotelaria, 
nutrição, cuidados básicos e especializados de enfermagem, materiais de consumo e medicamentos (exceto 
os excluídos), gases medicinais, fisioterapias (até 3 sessões/dia), fonoaudiologia, psicologia, Nutricionista, 
honorários da rotina e plantão, taxas administrativas, serviços, equipamentos, serviços 
auxiliares diagnósticos (exceto os excluídos). Itens extraordinários são cobradas à parte.



Principais Indicadores Financeiros

DESTAQUES OPERACIONAIS

Receita Líquida (R$ mm)

10,4

2020E

26,9

2021E

36,6

2022E

38,4

2023E

40,3

2024E

ROL (R$ mm) EBITDA Margem EB|TDA (R$ mm) EBITDA (R$ mm) Margem EBITDA

2,5

2020E

4,8

2021E

8,1

2022E

8,5

2023E

9,0

2024E

24%

18%

22% 22% 22%

Lucro Líquido (R$ mm) LL (R$ mm) Margem Líquida

1,4

2020E

3,0

2021E

5,2

2022E

5,4

2023E

5,8

2024E

14%

11%

14% 14% 14%

CAPEX Total (R$ mm)1

1,5

2020E

3,9

TOTAL

1,0

2021E

0,8

2022E

0,4

2023E

0,2

2024E

Fonte: Informações gerenciais da empresa.



Resultado da Avaliação 
Independente por FCD (R$ mil)

VALOR ECONÔMICO1  VS  PRECIFICAÇÃO DA OFERTA2

VALOR ECONÔMICO
DA EMPRESA

40.459

1 Valor econômico baseado em relatório de consultoria independente.
2 Precificação da oferta baseada no contrato de investimento da Hogar.

TAXA DE DESCONTO     15%

HORIZONTE DA PROJEÇÃO    10 anos

FLUXO DE CAIXA A VALOR PRESENTE  22.327

(+) PERPETUIDADE     18.060

VALOR OPERACIONAL DA EMPRESA  40.387

(+/-) AJUSTES ECONÔMICOS   +72

VALOR ECONÔMICO DA EMPRESA  40.459

PRECIFICAÇÃO
DA OFERTA

28.333



DISCLAIMER

A BRAAIM é uma plataforma eletrônica de distribuição de valores mobiliários autorizada pela CVM de 
acordo com o Ato Declaratório n° 16.759, de 14/12/2018.

As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta plataforma estão 
automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia 
da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a 
qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Está apresentação não constitui uma recomendação de investimento e tem como objetivo apresentar a 
HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE LTDA.

A BRAAIM recomenda aos investidores uma análise criteriosa da documentação da Oferta.




