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Resumo 

Uma solução de registros médicos digitais para Hospitais, Pronto Atendimentos e 

Clínicas. Sistema que utiliza todas as mais novas tecnologias de armazenagem, serviços nas 

nuvens, codificação e segurança, seguindo todas as exigências da HIPAA e focando na 

experiência do usuário e na facilidade de uso. 

www.medsuperi.com 

Sobre a zuEuz Tecnologia & Negócios 

Empresa de tecnologia que oferece as melhores soluções para problemas complexos da 

era digital. Em funcionamento desde 2008, possui know-how e experiência variada e 

especializada. 

Brasil 
Razão Social: Zueuz Tecnologia e Negócios Ltda. - ME 
CNPJ: 10.466.691/0001-77 
Inscrição Municipal: 314734 
Inscrição Estadual: 669.733.518.113 
 
Rua Visconde do Cairu, 616 Sala 4 
Vila Independência, Sorocaba 
18040-335 
(15) 3035-1117 
(11) 3323-1141 
vendas@zueuz.com  
www.zueuz.com.br 
 
Las Vegas 
Business Name: Zueuz Business and Technology LLC 
EIN:  
1 888 339-2976 
(702) 202-1121 
sales@zueuz.com 
www.zueuz.com 
  

http://www.medsuperi.com/
mailto:vendas@zueuz.com
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Histórico 

O sistema MedSuperi é a compilação de vários módulos médicos que englobam todas as 

tarefas envolvidas no registro médico, gerenciamento de prescrições, exames, cobranças, 

atendimentos, agendamentos, filas e procedimentos feitos tanto em hospitais quanto em 

emergências, em clínicas, centros médicos, pronto atendimento e até consultas. 

Cada módulo do sistema visa implementar a função específica do fluxo médico:  

 Entrada de Pacientes 

 Agendamentos 

 Exames de Rotina 

 Prescrições Médicas 

 Exames especializados 

 Gerenciamento de Cobranças (billing) 

 Filas de Chamadas por Consultório ou por Prioridade§ 

 Administração 

O foco principal do sistema é minimizar a curva de aprendizado dos usuários, que 

compreendem 99% de profissionais de saúde, que não tem tempo de fazerem cursos ou 

sofrerem com fluxos complexos. Também foca na experiência do usuário, sendo capaz de 

navegar o sistema de forma intuitiva e simples, sendo capazes de organizar seus ambientes de 

trabalho da forma que desejarem e sendo capazes de usar os módulos tanto em seus 

computadores, quanto aparelhos móveis (iPad, Android, Celular, etc.) 

 

§ Usando o Sistema Manchester de Triagem para definição de prioridades 
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Problema 

Em 2015 o programa Affordable Care Act (Ato de Saúde Acessível), mais conhecido como 

Obamacare, teve seu início oficial de exigências cobradas. Ou seja, a partir de 2015, os 

profissionais e instituições médicas que não aderirem ao programa e se submeterem as suas 

exigências estarão passivas de multas e cortes de incentivos. Com todas essas exigências, 

também veio o problema de cumprimento das inúmeras regras e requisitos da medicina digital 

[ver artigo relacionado aqui], os quais muitos concordam ser um grande obstáculo ainda a ser 

transposto. 

Paperless Problems: Doctors 

Hurting from Obamacare’s Digital Record 

Mandate by Cortney O'Brien (Problema sem 

papel: Médicos preocupados com o 

mandato de Obama sobre registros 

médicos, por Cortney O’Brien) 

Para ler mais sobre o Ato de Saúde Acessível, visite https://www.healthcare.gov/ 

Promessas não Cumpridas 

Para transpor os problemas financeiros dessa mudança radical, a Administração Obama 

começou a oferecer incentivos federais para profissionais médicos que obedecem os novos 

requisitos. 

[...] Há a exigência que requer que médicos façam a transição para versões 

computadorizadas, os prontuários de seus pacientes até 2015, de acordo com healthit.gov, 

que é outro braço do Ato de Saúde Acessível. Enquanto alguns aplaudem esse processo de 

implementação de Registros Médico Eletrônicos (EMR) como uma transição para o século 21, 

muitos médicos se preocupam com a dependência completa em computadores para acessar 

os registros de seus pacientes. 

https://www.healthcare.gov/where-can-i-read-the-affordable-care-act/
http://townhall.com/tipsheet/cortneyobrien/2013/09/29/top-scientists-confirm-humans-suck-n1711540
https://www.healthcare.gov/
http://www.huffingtonpost.com/av-sinensky/4-incentives-obamacare-pr_b_4906736.html
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Em consequência aos incentivos fiscais, uma dúzia de softwares médicos apareceram, 

prometendo solucionar os problemas digitais e ao mesmo tempo criando sistemas práticos para 

os médicos e profissionais médicos. 

No entanto, esses softwares médicos são difíceis de usar, são complexos, com 

informações demais e informações conflitantes nas telas, pouca fluidez e curva de aprendizado 

íngreme. 

Agora que os médicos já fizeram suas escolhas e estão a alguns meses adaptando-se as 

suas escolhas percebem que ainda não estão satisfeitos. Na verdade, estão cada vez mais 

insatisfeitos e já procurando alternativas. 

Solução  

Em 2013, a Zueuz Tecnologia e Negócios Ltda. – ME criou um protótipo para o Hospital 

da USP com base no Sistema Manchester de Triagem. Essa foi uma solução modular para filas de 

centenas de pacientes que passam pelo hospital diariamente. Esse protótipo foi extremamente 

bem aceito pelos médicos e profissionais da instituição e se tornou base para o projeto 

MedSuperi.  

O protótipo foi analisado por médicos em Las Vegas e recebeu grande interesse em uso, 

por ter interface fluida e simples. Por essa razão foi criado o projeto MedSuperi, que dá 

continuidade ao projeto anterior criando os módulos exigidos por clínicas e centros médicos.  

A solução MedSuperi tem a missão de substituir todas as outras soluções médicas 

atualmente no mercado tornando-se número 1 em vendas e popularidade em toda área médica. 

As estatísticas médicas de 2013 citam mais de 291 mil médicos somente em clínica geral e mais 

de 3 mil hospitais, sem contar com clínicas e atendimentos médicos. O potencial de lucro é 

gigante! 

Resumo Financeiro 
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O protótipo MTS já recebeu investimentos iniciais de seus fundadores, que agora buscam 

investidores para dar continuidade ao projeto MedSuperi. Esse investimento irá suprir o capital 

para patentes, apoio legal e produção de código de software durante o primeiro ano. O bruto do 

investimento irá cobrir os gastos administrativos, recursos humanos, contabilidade, e mão de 

obra especializada. 

Confidencialidade e Direitos Autorais 

Todo código, patentes e algoritmos criados durante a produção do projeto MedSuperi 

terão documentação legal expressando direitos autorais e confidencialidade consumidora. Além 

disso, patentes nacionais e internacionais irão proteger os módulos MedSuperi junto com seu 

capital e moral. 

Interações entre empresas e Consumidores 

Toda produção de software será feita pela Zueuz Tecnologia e Negócios Ltda. - ME e 

permitirá consultoria externa somente para cumprimento de requerimentos do HIPAA e junto as 

regras do governo. Depois de completo, interações entre terceiros se restringirá à 

representações, marketing e vendas. 

Resumo de Negócios 

A meta da proposta do projeto MedSuperi é aproveitar o potencial financeiro 

relacionado ao Ato de Saúde Acessível, além de promover uma solução médica mais eficiente 

para gerenciar e organizar registros médicos, além do fluxo de pacientes. Também irá se valer da 

insatisfação atual dos profissionais médicos com as soluções existentes no mercado. Essas 

soluções são extremamente complexas e promovem péssima experiência de interface [UX/UI]. 

Em geral, os aplicativos médicos de hoje foram feitos para desenvolvedores, não para 

médicos. As interfaces, os fluxos de processos, as funcionalidades não são intuitivas nem fáceis 

de se aprender. A sociedade médica, que tem base formação diferente de profissionais de 

tecnologia sofrem e se frustram com os aplicativos. 
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Onde os aplicativos atuais pecam, o MedSuperi irá superá-los e oferecer uma solução 

revolucionária e mais agradável aos médicos. 

Organização Legal 

Zueuz Tecnologia e Negócios Ltda. - ME, micro empresa e sociedade limitada tem seu 

escritório central em Sorocaba, São Paulo, Brasil base no Brasil e com escritório satélite em Las 

Vegas, Nevada (EUA), irá produzir o design, arquitetura, infraestrutura, gerenciamento do 

projeto e produção de código do aplicativo MedSuperi, provido de suas licenças de venda e 

patentes. A Zueuz Tecnologia e Negócios Ltda. - ME é uma empresa independente, sem vínculos 

com quaisquer instituições médicas ou terceiros e fará a ponte entre HIPAA e ACA até os 

profissionais e instituições médicas. 

Inicialmente, Zueuz Tecnologia e Negócios Ltda. - ME irá patentear a solução, 

personalizando, recebendo feedback e sugestões de usabilidade de médicos, profissionais 

médicos, clínicas de família (Family practices), centros médicos e clínicas. Todo material 

fornecido, junto com o fluxo de negócios, será de propriedade da Zueuz Tecnologia e Negócios 

Ltda. Uma vez pronta para vendas, os módulos serão oferecidos de computação nas nuvens e 

também local, com opção de assinaturas mensais ou pacotes de suporte para instalações locais.  

Serão oferecidos treinamentos locais, em workshops mas principalmente em vídeos 

cursos postados no YouTube e Vimeo. Os módulos de agenda, entrada de pacientes e exames 

serão os primeiros a serem oferecidos, com módulos focados nos diferentes requisitos da HIPAA 

e ACA, enfatizando a segurança da informação, sob a ISO 27001-27002, registros sem papel e 

assinaturas médicas digitais. 

A principal vantagem do MedSuperi sobre outros sistemas EMR/EHR é o conceito de ser 

portátil para múltiplas plataformas, seja online, tablets, celulares ou desktops. Há, também, 

possibilidades em hardware, que incluem pranchetas médicas digitais, ajudas robotizadas, 

energias alternativas, etc. 
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HÁ GRANDES COMPETIDORES (TOP 5): 

 eClinicalWorks (http://www.eclinicalworks.com/) 

 McKesson (http://www.mckesson.com/) 

 Cerner (http://cerner.com/)  

 AllScripts (http://www.allscripts.com/) 

 AthenaHealth (http://www.athenahealth.com/) 

Na maioria dos casos, a interface é bagunçada, e nada amigável, estática ou exige vários 

cliques para atualizar, tem vários bugs, tem alto custo de instalação e suporte ou mesmo 

sofreu processos legais por não entregar o que foi prometido e por cobrar ainda mais caro 

por atualizações [artigo aqui] 

Indiferente da competição, nenhuma delas foi capaz, até agora, de preencher a lacuna de 

requisitos entre HIPAA e ACA. Portanto, não há uma solução padrão no Mercado. O Projeto 

MedSuperi se tornará padrão em todas as instituições médicas dos Estados Unidos e outros 

países onde sua presença for permitida. 

O Componente Gerencial 

A equipe Zueuz Tecnologia e Negócios Ltda. - ME de gerenciamento conta com 

especialistas de tecnologia de ambos Estados Unidos e Brasil, com extensa experiência em 

tecnologia e sistemas médicos, HIPAA, observância dos requisitos médicos e de software. A 

equipe também vai contar com especialistas legais, médicos, enfermeiros e administradores 

médicos, junto com engenheiros de computação, recursos humanos, psicólogos e profissionais 

de contabilidade. 

Posições Gerenciais 

Zueuz Tecnologia e Negócios Ltda. - ME terá os sócios que já são técnicos especialistas, 

um desenvolvedor sênior e um assistente de contabilidade. Com o crescimento gradual da 

empresa incluiremos outras vagas conforme a necessidade. 

http://www.eclinicalworks.com/
http://www.mckesson.com/
http://cerner.com/
http://www.allscripts.com/
http://www.athenahealth.com/
http://www.healthitoutcomes.com/doc/allscripts-lawsuit-serves-as-warning-to-physicians-0001
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Política 

Nossa política principal é Criatividade e perfeccionismo. Esta política deve instigar a 

paixão pelo trabalho, pelo processo que o envolve e pelo produto final. Também focamos em 

criar métodos mais simples e agradáveis de gerenciar sistemas médicos. Por fim, de investir em 

melhoramentos pessoais de intelecto e em nossas soluções. 

Descrições das Vagas 

Carlos Casalicchio: Consultor Sênior de Negócios, Desenvolvimento, Ciclo de Vida, 

Interface e Design.  

Daniel Silveira: Consultor Sênior de Infraestrutura, HIPAA, Análise de Requisitos e 

Negócios, Quality Assurance e Interface com usuário. Irá supervisionar todos os detalhes 

técnicos que fazem a ponte entre HIPAA e ACA, juntamente com a produção do software. 

Desenvolvedor Sênior. Esta vaga está em aberto. 

Assistente Contábil irá supervisionar o fluxo de caixa, contas a pagar, planejamentos 

financeiros, controle de caixa e folha de pagamento. Esta vaga está em aberto. 

No futuro outros departamentos e posições poderão ser criadas para suprir as 

necessidades da empresa. Advogados e agentes de marketing podem ser contratados, conforme 

necessidade, para suprir as necessidades de crescimento e vendas. 

Recursos Humanos 

Conforme a necessidade empregatícia aumente, será necessário ocorrer reorganizações 

na empresa. A maior parte das vagas serão integrais mas outros tipos de posições se tornarão 

disponíveis para acomodar necessidades da empresa. As vagas de desenvolvimento de software, 

que são especializadas, requerem conhecimentos específicos. No entanto, a empresa irá prover 

treinamento adicional. Para outras posições, tal como marketing, jurídica e assim por diante, 

outros métodos de contração deverão ocorrer, visando tipos específicos de conhecimento. 

Todas as posições preenchidas serão preenchidas através de processos de atração e avaliação 
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por psicólogos e técnicos competentes, para assegurar que se encaixem nas posições, 

minimizando os desligamentos e falta de comprometimento. 

Cada posição tem sua descrição específica, qualificações e requisitos baseados no 

CHAVER (para aquelas posições em que se aplique). Professionais serão selecionados por seu 

comprometimento, entusiasmo e capacidade de adaptação. Aqueles que forem selecionados 

serão avaliados, conforme necessidade, para cada posição. Uma vez contratados, os 

colaboradores receberão orientação e treinamentos de acordo com sua posição. Treinamento 

será fornecido por instrutores especializados e por colaboradores mais experientes. 

Salários serão com base na experiência, qualificações, tendências do Mercado e nível de 

confiança. Além disso, bônus e incentivos serão oferecidos. Como incentivos e bônus os recursos 

humanos irão conduzir estudos e avaliações de clima para definir quais colaboradores serão 

merecedores. Também, gerentes e os recursos humanos irão avaliar os colaboradores 

mensalmente para decidir se aumentos de salários serão aplicáveis. 

Colaboradores terão tarefas designadas e organizadas pelos gerentes e chefes de 

departamento. Esses gerentes serão supervisionados por seus superiores e assim por diante. 

Regras disciplinares serão mínimas e irão ser aplicadas somente em casos jurídicos. 

Entrevistas de desligamento sempre serão feitas de forma informal. Essa entrevista 

permitirá que gerentes e recursos humanos se adaptem às necessidades e evitem insatisfações 

futuras. 

Estratégia de Mercado 

O foco de Marketing poderá mudar conforme as últimas tendências. No entanto, 

permanecerá em suprir as necessidades médicas digitais e em prover soluções que aderem as 

exigências HIPAA e as expectativas dos profissionais de saúde. Profissionais de venda contatarão 

entidades médicas (hospitais, clinicas, etc.) e concluirão transações localmente, após negociação 

de pacotes e definição de detalhes de implementação. 
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Considerando que o esperado sejam vendas diretas, a equipe de marketing irá estudar a 

competição através de estudos de caso, em clientes, visitando e demonstrando casos. 

Pesquisas com profissionais médicos terão como alvo equilibrar a competição ao 

adicionar as últimas tendências e necessidades às soluções. 

Algumas disputas jurídicas incluem, mas não se limitam à, pendencia de patentes, 

encargos jurídicos, licenças, etc. 

Enquanto o MedSuperi continuar sendo acessível, o Mercado alvo continuará a migrar 

para os produtos oferecidos. A solução será oferecida a preços promocionais a preços razoáveis 

que justifiquem o investimento 

A maioria das vendas será analisada junto ao profissional ou entidade que compra. Essas 

vendas ganharão momentum enquanto suprem os requisitos HIPAA e ACA. A maioria dos 

compradores já estão sendo compelidos a adaptarem-se e obedecer as normas 2015 e outros 

que estão descontentes com sua solução atual descobrirão que nossos produtos suprem suas 

necessidades. 

Após a maturação do desenvolvimento e início das campanhas de marketing, as vendas 

devem aumentar consideravelmente e devem estabilizar conforme sua popularidade aumente e 

instituições comprem. A margem de lucro permanecerá entre 60% e 150% dependendo da 

popularidade. 

Marketing poderá ser posicionado em revistas médicas, propagandas genéricas e 

eventos. No entanto, a maioria das vendas se dará por incentivo e indicações de terceiros. 

Preços do produto final e lucro terão variação de acordo com o estudo de 

custo/benefício do produto e resultará em pacotes diferentes de distribuição. 

Resultados serão medidos pelas estatísticas de vendas e satisfação dos clientes. Esses 

resultados serão pesquisados mensalmente, trimestralmente e anualmente. 
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Resumo Financeiro 

Gastos iniciais e design (protótipo) já foram investidos no módulo MTS que é a base para 

todos os módulos. Esse investimento inicial soma 35 mil dólares. O investimento almejado varia 

entre 48 a 60 mil dólares e cobrirá taxas legais, patentes e desenvolvimento até uma segunda 

fase de investimentos. Gastos mínimos foram considerados nesta altura do crescimento 

organizacional. Uma vez que o produto aumente em popularidade e aumente as vendas, seu 

lucro será usado como fluxo de caixa. 

Ano 2015        Dólar 
 BRL           
2,87  

Mês Março Abril Maio Junho Julho Agosto 
Setemb
ro Outubro 

Novembr
o Dezembro 

Investim
ento 

 BRL 
137.760,00  

 BRL                 
-    

 BRL         
-    

 BRL         
-    

 BRL 
43.050,00  

 BRL         
-    

 BRL         
-    

 BRL              
-    

 BRL                 
-    

 BRL 
43.050,00  

Gastos BRL 15.785 
BRL 

15.785 
BRL 

15.785 
BRL 

15.785 
BRL 

15.785 
BRL 

15.785 
BRL 

15.785 
BRL 

15.785 
BRL 

15.785 BRL 15.785 

         Ativos 
BRL 

223.860 

Total 1o Ano 
 $                               

66.010,00       Passivos 
BRL 

157.850 

           

Ano 2016          

  Q1 Q2 Q3 Q4   

Entrada BRL 62.382 BRL 249.526 BRL 249.526 BRL 249.526   

Saída BRL 118.611 BRL 118.611 BRL 118.611 BRL 118.611   

       Ativos 
BRL 

810.960   

Total 2o Ano 
BRL 

336.515      

Passivo
s 

BRL 
474.445 Retorno do investimento 

  

>> Lançamento Oficial do 
Produto       

Ano 2017          

  Q1 Q2 Q3 Q4   

Entrada BRL 374.289 BRL 499.053 BRL 623.816 BRL 748.579   

Saída BRL 148.264 BRL 148.264 BRL 148.264 BRL 148.264   

       Ativos 
BRL 

2.245.737   

Total 3o Ano 
BRL 

1.652.680      

Passivo
s 

BRL 
593.057   

  >> Crescimento e contratação de mais profissionais     
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Análise de Empate 

Para que o projeto MedSuperi sobreviva e continue a crescer, o produto deve ser 

vendido por assinaturas mensais de vender por 60 dólares / por solução considerando o custo de 

desenvolvimento.  

Para vendas locais ou de pacotes, cada módulo será vendido por 2 mil dólares e 

assinatura de suporte mensal à parte por mil dólares / ano. (Considerando uma venda por mês, 

num período de 12 meses) 

Metas de Longo Prazo 

A estratégia de escape inclui uma possível venda do projeto MedSuperi quando o mesmo 

estiver com algo valor no mercado. Outra possível estratégia de escape é manter o crescimento 

até que a emprese se torne lucrativa o suficiente para criar seu próprio capital de giro e capital 

inicial para outros empreendimentos na indústria médica. 

A empresa continuará a ser gerenciada por sócios, mesmo depois da morte dos 

fundadores. Ativos da empresa e lucros serão mantidos com as famílias dos sócios mas 

gerenciados pela empresa. 

Após o final do segundo ano o projeto MedSuperi será segmentado em um startup 

próprio, sem vínculos com a Zueuz Tecnologia e Negócios Ltda. – Me e a nova empresa terá uma 

oferta pública inicial e será organizada e apresentada ao Mercado de ações. Seus investidores 

receberão dividendos trimestralmente e anualmente. 

É planejado que o crescimento seja medíocre para que seja gerenciável. Se a sociedade 

crescer muito rápido, outros profissionais serão contratados para manter o gerenciamento sob 

controle. 

Considerando os incentivos governamentais e requisitos impostos pelo HIPAA e ACA o 

lucro das vendas está planejado em 40,77% sobre o custo de desenvolvimento. No pior caso, a 

taxa de crescimento deve se manter estável. 
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Para evitar problemas, o desenvolvimento será dividido em fases e entregas, sob 

metodologia Ágil. 

Resumo Executivo 

Informação sobre a Empresa 

Zueuz Tecnologia e Negócios Ltda. - ME cria uma ponte entre tecnologia e oportunidades 

de negócio. Compartilha a visão de um mundo digital preciso e seguro, que minimiza erros 

médicos e aumenta a produtividade e eficiência. Estabelecida em 2008, oferece soluções em 

software e infraestrutura para parceiros. Recentemente, percebeu um oceano azul de 

oportunidades no setor médico e, com a aprovação do ACA e HIPAA, possiblidade de sucesso. E, 

considerando que seus sócios têm experiência no setor médico, o ajuste no foco da empresa se 

mostrou inteligente e estratégico. 

Oportunidade de Mercado 

Inicialmente pequeno, o projeto MedSuperi poderá crescer e se tornar um dos maiores 

provedores de software medico dos Estados Unidos, fazendo a conexão entre necessidades 

médicas com vantagens tecnológicas, com segurança e proficiência. 
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