
Atualmente a área de atuação dos profissionais de 
Enfermagem vai muito além do atendimento di-
reto nos hospitais, clínicas e centros de saúde. Já 

há algum tempo que os enfermeiros tomaram para si muitas 
das responsabilidades relacionadas à gestão hospitalar, como 
o controle de materiais, o gerenciamento de leitos, a super-
visão da higienização e dos recursos humanos. Essa atuação 
profissional tão ampla, que permeia todas as áreas da atenção à 
saúde, faz com que o enfermeiro tenha uma visão privilegiada 
das carências e oportunidades existentes no setor. Como con-
sequência, é natural que muitos desses profissionais acabem 
optando por abrir seu próprio negócio. 
A crescente terceirização dos serviços de saúde é o segundo 
fator que estimula o empreendedorismo entre esses profissio-
nais. Silvia Helena Mendonça e Cristiane Pavanello são bons 
exemplos disso. Enfermeiras com mais de 20 anos de experi-
ência em hospitais, elas decidiram há dois anos abrir uma em-
presa de consultoria, a Pavanello Saúde, localizada no bairro 

de Santa Cecília, na capital paulista. A ideia de abrir o negócio 
surgiu da constatação da carência de boas consultorias na área 
da saúde. Hoje, a Pavanello auxilia hospitais em todo o Brasil 
a melhorar suas gestões, além de colaborar no planejamento de 
projetos de novas unidades de saúde. “O enfermeiro é o pro-
fissional que tem uma bagagem muito boa. Se você pensar em 
termos de graduação, é uma formação diversificada. Acho que 
o profissional tem que acreditar que ele tem capacidade e que 
pode realizar o sonho de empreender. Só que tem que planejar, 
tem que se preparar também para isso”, explica Cristiane.
Esse preparo inclui, muitas vezes, cursos para ampliar o co-
nhecimento em negócios e legislação, por exemplo, para com-
plementar a formação do enfermeiro. “Existem jovens que são 
um pouco impetuosos. Não dá para sair da faculdade já que-
rendo empreender. A faculdade te dá os primeiros passos, mas 
você tem que fortalecer alguns caminhos que você vai trilhar”, 
diz Silvia. Tanto ela quanto Cristiane concordam que um dos 
pré-requisitos indispensáveis para o enfermeiro que quer ser 

Empreendedorismo

Ousar 
empreender
Estes profissionais da Enfermagem 
ousaram, empreenderam e hoje são 
exemplos de sucesso em suas áreas 
de atuação 
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seu próprio patrão é a experiência. “Algo que nos ajudou mui-
to na formação da nossa empresa é a credibilidade que temos 
no mercado, o fato de sermos profissionais confiáveis, com 
uma experiência comprovada”, explica Cristiane. 
A experiência profissional também foi um fator fundamental 
para o sucesso de Luiza Watanabe Dal Ben. Formada pela 
Escola de Enfermagem da USP em 1978, ela abriu o próprio 
negócio em 1992, depois de ter atuado tanto no atendimen-
to quanto na área da gestão hospitalar em recursos humanos. 
Uma das pioneiras do home care no Brasil, ela é dona da Dal 
Ben, que possui o prestigiado selo de acreditação da Joint 
Commission International, organização norte-americana que 
avalia a qualidade do atendimento de unidades de saúde em 
todo o mundo. 
A ideia de abrir a Dal Ben surgiu na época em que Luiza cursa-
va gestão hospitalar, enquanto já atuava como enfermeira. “Eu 
senti que poderia fazer um pouco mais pelo paciente que esta-
va saindo de alta do hospital. Percebi que havia uma lacuna na 
assistência de Enfermagem, que esses pacientes precisavam de 
maior acompanhamento”. Foi aí que Luiza tomou uma decisão 
tão corajosa quanto determinante para o seu futuro: vendeu 
seu imóvel e se preparou para investir, durante três anos, tudo 

isso enquanto seus filhos ainda eram pequenos. O plano deu 
certo e hoje a Dal Ben atende cerca de 100 pacientes na Gran-
de São Paulo. “Eu sempre digo que ser enfermeiro é ser um 
empreendedor social. Todas as ações de Enfermagem trazem 
ao paciente e sua família conforto e segurança. O enfermeiro 
precisa se conscientizar desse papel de empreendedorismo so-
cial e a abertura de um negócio é apenas uma consequência”, 
conclui a empresária.

Espaço para todos 
Com atuação também na área de cuidados e acompanhamento 
pessoal do paciente, a história da técnica de Enfermagem Es-
meralda Vieira da Silva, 40, mostra que o mercado da saúde 
tem espaço para todos os profissionais da Enfermagem que 
queiram empreender, sejam eles enfermeiros, técnicos ou au-
xiliares. Há 2 anos e meio ela abriu a Family Care, empresa 
da Grande São Paulo que oferece o serviço de Cuidadores de 
Idosos. Atualmente, 15 famílias são atendidas. 
A experiência acumulada também é apontada por Esmeralda 
como um diferencial para quem deseja empreender, além do 
perfil. “Ter um negócio próprio não é para todos, depende da 
visão do profissional. Não adianta ter recursos financeiros se não 

As enfermeiras e sócias Silvia Helena Mendonça e Cristiane Pavanello A enfermeira e empresária Luiza Watanabe Dal Ben
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tiver experiência. Tudo o que vivenciei dentro do hospital e no 
período em que trabalhei em home care, como empregada, fo-
ram importantíssimos para eu colocar o que eu queria e o que eu 
não queria dentro da minha empresa e aprimorar o meu serviço”. 

Planejar é fundamental 
Por mais que a formação da Enfermagem seja ampla e fa-
voreça o empreendedorismo, existem habilidades e conheci-
mentos relativos ao mundo dos negócios que precisam ser ad-
quiridos por meio de formação complementar. “A gente não 
tem essa formação de ir atrás dos nossos direitos, de fazer um 
negócio com o contrato muito bem amarrado ou para questões 
de cobrança. Enfermeiro não é preparado para isso”, diz a 
enfermeira Vânia Declair, especializada em dermatologia e 
responsável pelo desenvolvimento e comercialização do pro-
duto Lin-óleo, utilizado no tratamento de úlceras por pressão 
(ferimentos na pele provocados em pacientes acamados por 
longos períodos).
Uma das instituições que oferecem auxílio para quem quer 
entrar para o mundo dos negócios é o Sebrae-SP (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São 
Paulo), que conta com uma ampla gama de cursos gratuitos 
direcionados aos novos empreendedores. Os cursos versam 
sobre temas como comunicação, marketing e planejamento 

de negócios, entre outros. Com mais de 40 anos de experiên-
cia na formação e orientação de empresários iniciantes, a enti-
dade sabe exatamente quais são os principais erros e as princi-
pais dificuldades dos empreendedores. Segundo a consultora 
do Sebrae-SP Sandra Fiorentini, o profissional empreendedor 
deve ter um perfil específico. “Ele é uma pessoa que identi-
fica oportunidades, que faz acontecer. Ele coloca suas ideias 
em prática. É uma pessoa proativa”, salienta a especialista. 
Do ponto de vista prático para a abertura de uma empresa, 
Sandra alerta para a importância da elaboração de um bom 
plano de negócios, que é visto como elemento fundamental. 
“Em primeiro lugar é necessário fazer um planejamento, ve-
rificar que tipo de atividade será desempenhada, fazer uma 
pesquisa de mercado. Também é importante conhecer seus 
concorrentes e verificar quem é o seu cliente, seu público-
-alvo”, recomenda a consultora. 
Outro aspecto de grande importância é o financeiro, e aqui há 
duas recomendações ao investidor iniciante. A primeira delas 
é ter capital de giro suficiente para que a empresa funcione, 
sem depender de lucro, por um período de 18 a 24 meses, pelo 
menos. Esse é o tempo médio que um empreendimento leva 
para se tornar sustentável financeiramente. A outra questão 
importante é a tributária. Sandra recomenda incluir o valor 
dos impostos no planejamento, lembrando que esse valor 
pode variar bastante, dependendo do ramo específico em que 
se deseja atuar. “Alguns ramos de atuação podem optar pelo 
Sistema Simples Nacional, com taxa de 4,5% a 17% do fatu-
ramento anual. Já aqueles obrigados a optar pelo sistema de 
lucro presumido, normalmente pagam em impostos de 15% a 
18% do faturamento anual”, destaca Fiorentini.
Independentemente da área específica da saúde na qual pre-
tende empreender, o profissional de Enfermagem tem à sua 
disposição muitas ferramentas de auxílio. Tembém não fal-
tam exemplos de sucesso. O caminho do negócio próprio, no 
início, pode parecer um pouco difícil de ser trilhado, mas é 
um caminho que com certeza recompensa quem souber apro-
veitar as oportunidades. 

Empreendedorismo

A técnica de Enfermagem Esmeralda Vieira da Silva
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Além da assistência
“A Enfermagem tem um grande valor e não apenas no que diz 
respeito à atenção à saúde. O enfermeiro não percebe que ele 
pode atuar em muitas outras áreas”. A afirmação é da enfer-
meira Juceli Dias dos Santos Nascimento, que há 3 anos abriu 
a empresa School Health Brasil, na cidade de Bauru, junto 
com três sócias. A empresa oferece cuidados de saúde dire-
tamente a escolas, fazendo tanto o acompanhamento de crian-
ças portadoras de necessidades especiais, quanto o trabalho de 
prevenção à obesidade, controle de vacinação dos alunos, teste 
de acuidade visual, entre outros serviços. A ideia de trabalhar 
junto a escolas surgiu do conhecimento de iniciativas similares 
nos Estados Unidos, onde empresas que atuam neste ramos 
são comuns. Atualmente a School Health Brasil se prepara 
para se tornar uma franquia.
O aspecto mais interessante da história de Juceli, no entanto, 
é o fato de ela ter percebido uma área de atuação fora do am-
biente tradicional para o profissional de Enfermagem, depois 
de ter trabalhado por 19 anos em ambiente hospitalar. “A pes-
soa, às vezes, fica anos e anos trabalhando de uma determi-
nada forma e não enxerga essas oportunidades. Com certeza 
o enfermeiro tende a ser cada dia mais autônomo, a ter sua 
própria empresa”, analisa. 

DICAS
EMPREENDEDOR

PARA O6
1

2

3

4

5

6

Maturidade profissional é imprescindível 
para quem quer abrir um negócio. É recomendado 
que o empreendedor acumule, como empregado, 
pelo menos alguns anos de experiência na sua área 
de atuação profissional antes de abrir o próprio 
negócio.

É importante conhecer suas próprias limitações e 
supri-las com cursos e formação complementar. 
Cursos nas áreas de administração, legislação, 
marketing, comunicação, recursos humanos e 
finanças são boas pedidas para quem vai administrar 
uma empresa.

Planejamento é fundamental! Um bom plano de 
negócios pode prevenir muita dor de cabeça e au-
mentar drasticamente as chances de sucesso. O plano 
de negócios deve conter um estudo das necessidades 
do setor em que se deseja empreender, da concorrên-
cia, da carga tributária e sobre o público-alvo.

Tenha capital de giro suficiente para garantir 
o funcionamento da empresa nos primeiros 
anos de vida. Esse tempo varia de 18 a 24 meses, 
dependendo do tipo de negócio, período necessário 
para a empresa se firmar no mercado e conquistar 
seu nicho.

Finalmente, lembre-se que a vida de empresário 
normalmente não tem rotina. Muitas vezes os 
finais de semana, as noites e os feriados tornam-se 
horários de trabalho, principalmente no início. A tão so-
nhada independência financeira exige muito trabalho 
e, dependendo do caso, algumas noites mal dormidas.

Fonte: Sebrae-SP

Não tenha medo de errar. Ouse, arrisque, 
converse com outras pessoas que já investiram na 
área. Procure inovar no tipo de serviços que sua 
empresa oferece e, sobretudo, ofereça um serviço do 
qual o mercado realmente tenha necessidade.

Enfermeira Vânia Declair, criadora do produto Lin-óleo
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