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A Dermacura é uma clínica criada para oferecer aos portadores de 
lesões cutâneas um atendimento especializado no tratamento de 
feridas crônicas e ou agudas, composta por enfermeiros e médicos 
especialistas no tratamento personalizado e humanizado dos 
portadores de feridas com total preocupação com o bem estar físico do 
paciente.

A clínica está no mercado há pouco mais de 5 anos e possui ambientes 
direcionados ao tratamento de cada lesão.

O tratamento do portador de ferida é dinâmico e deve acompanhar a 
evolução científico-tecnológica. Esse programa foi pensado em virtude 
da grande demanda de pacientes portadoras de úlceras crônicas com 
pouca resposta ao tratamento convencional. São aquelas pessoas que 
acabavam se ferindo, principalmente no pé ou perna, vítimas de 
diabetes, hanseníase, feridas pós-cirúrgicas, má circulação, ou que 
ficava muito tempo acamados e tinham muita dificuldade para se 
curar. A importância desse serviço é a qualidade na assistência 
prestada aos pacientes, com uma equipe qualificada e especializada. 
O resultado é a rapidez do tratamento e, na grande maioria, a cura 
definitiva de uma ferida que chegavam a perdurar meses ou anos.

O resultado de um serviço organizado e direcionado é positivo, pois um 
paciente com ferimento crônico significa também custo para os planos 
de saúde, no fornecimento de medicamentos e curativos. Se eles 
passarem a ser curados, o custo do serviço à saúde passa a ser menor. E 
o mais importante, são cidadãos que olharão de forma positiva para o 
serviço prestado através do plano de saúde. 

Os pacientes são acompanhados por toda equipe da clínica 
Dermacura, levando em consideração as atribuições de cada 
profissional e as particularidades de cada paciente. 

A primeira avaliação será realizada pelo enfermeiro, que o 
encaminhará ao médico após suas condutas iniciais.
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As trocas das coberturas, cremes e soluções ocorrerão de acordo 
com a necessidade do paciente e critério do profissional de saúde, 
não podendo extrapolar o máximo preconizado para cada produto.

Os retornos ao médico ocorrerão no período máximo de 35 dias ou 
quando necessário.

Os pacientes que receberem alta do curativo devem comparecer a 
dois retornos: o primeiro com 15 dias, e o segundo com 30 dias 
para reavaliação da região afetada bem como o seu estado geral.

Aqueles pacientes cuja ferida apresentar estagnação total por três 
meses  consecu t i v o s  não  a s soc i ada  a  i n f ecção  ou 
comprometimentos sistêmicos, deverão ser encaminhados pelo 
médico para cirurgia ambulatorial para realização de biópsia para 
diagnóstico diferencial.

Devido ao sucesso e amadurecimento do negócio, após mais de 5 
anos de fundação da Marca, vislumbrou-se a Expansão pelo 
Sistema de Franquias, para que se possa levar o serviço de 





Principais 
Serviços e 
Produtos
A Rede Dermacura opera 
com mix de serviços 
selecionados e 
direcionados para a 
constante renovação e 
seguimento das 
tendências do setor, com 
profissionais 
minuciosamente 
selecionados, com base 
em formação, e 
experiência. Além é claro, 
da busca incessante pela 
qualidade dos constantes 
satisfação e cura dos seus 
clientes.
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Os principais serviços são: 
Curativos especializados: utiliza coberturas modernas e inovadoras que garantem um 
tratamento adequado. Que deve ser feito por um profissional (médico /enfermeiro) 
capacitado, em clínicas ou hospitais. Deve retirar todo tecido desvitalizado ou morto, além 
de resíduos sobre a lesão, para limpeza faz uso de solução a base de biguanida, que 
descontamina, hidrata e reduz odores, protege a pele ao redor com creme específico, além 
de coberturas modernas (com prata, alginato, PHMB, dentre outras).

Laser terapia: A técnica apresenta bons resultados no processo de cicatrização, além de 
ser eficiente na ação anti-inflamatória e analgésica. É um método rápido e eficaz, podendo 
ser feito em todas as idades. Destaca-se que a sua aplicação é indolor e atérmica, ou seja, o 
paciente não sente nenhum desconforto. O laser de baixa intensidade tem sido usado para o 
tratamento de vários tipos de lesão: as advindas de traumas; em caso de feridas nos pés de 
pacientes diabéticos; em caso de pós-operatórios cirúrgicos; em úlceras vasculares; em 
úlceras por pressão (escaras); e em queimaduras. 

Atendimento domiciliar: Tenha toda a qualidade do atendimento médico e de 
enfermagem, com a tecnologia dos nossos produtos, no conforto e segurança de sua casa. A 
Dermacura vai até você!

Atendimento online: Sua consulta médica sem sair de casa. Faça sua consulta por vídeo 
via whatsapp, continue cuidando da sua saúde sem sair de casa. Tudo com a mesma 
qualidade Dermacura através da Telemedicina. Ao final do atendimento, caso necessário 
você terá atestado médico, pedido de exame ou receita enviados por e-mail ou whatsapp. 
Tudo de maneira segura e confiável. Encaminhamento, se houver necessidade, o médico lhe 
encaminhará para uma consulta presencial na clínica ou em domicílio com hora marcada.

Kit curativo: A tecnologia dos nossos principais produtos, na medida certa, à sua 
disposição.

Consultoria hospitalar: Tornar a unidade hospitalar uma referência em atendimento ao 
paciente com lesão de pele. Foco em AGREGAR serviço e qualidade. Seleção de produtos 
especializados no tratamento de feridas, adequando o custo x benefício. Estabelecendo um 
serviço diferenciado já estabelecido em grandes hospitais, onde a unidade hospital irá 
otimizar os ganhos e conter os custos que envolvem desde material à assistência.
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COM O OBJETIVO DE EXPANDIR O NOSSO SUCESSO E CREDIBILIDADE NO 
MERCADO, NÓS OFERECEMOS A TODOS OS NOSSOS FRANQUEADOS:

Consultoria permanente. 

Apoio de marketing, 
administrativo e vendas.

Indicação de fornecedores 
credenciados.

Visitas periódicas para 
acompanhamento e orientação 
do franqueado.

Treinamento inicial completo.

Suporte diário (inclusive finais 
de semana) para total 
tranquilidade do franqueado.

Recebimento dos manuais 
completos de franquia.

Atualizações de treinamentos
da equipe.





MODELOS DE SUCESSO PARA 
IMPLANTAÇÃO EM SUA CIDADE
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Unidade Conceito, replicada conforme a 
matriz em Salvador, com espaço mais amplo, 
atendimento no local e online, podendo 
expandir pelo território pré determinado, com 
serviços prestados dentro de unidades de 
saúde.

DERMACURA MASTER 

Neste modelo não há, necessariamente, que 
se montar uma clínica física. A equipe do 
Franqueado será treinada para prestar o 
serviço Dermacura dentro das unidades de 
saúde presentes no território determinado, ou 
até mesmo em domicílio.

DERMACURA EXPRESS 
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Demonstrativos Financeiro 
DERMACURA MASTER

mODALIDADE E TAXAS

O Franqueador oferece uma estrutura para que, sendo seguido o molde 
oferecido no treinamento, cada modelo terá seu faturamento, conforme 
segue abaixo.

Desconsiderando qualquer sazonalidade, o cálculo pode ser feito, 
aproximadamente, da seguinte forma:

R$ 1.056.000,00* / 12 meses = R$ 88.000,00 por mês 
*Valor bruto.

Metas comerciais

Foram definidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores estimados (com 
exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão variar em função do tamanho do 
ponto e do potencial da unidade. (100m²)

FATURAMENTO: R$ 88.000,00

Ÿ Mão de Obra estão inclusos o salário dos CLT além dos encargos.

Ÿ Custo de Ocupação está incluso IPTU, água, condomínio, luz, aluguel de 
uma loja.

Ÿ Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 37%, o que 
mostra o ótimo potencial do negócio.

Ÿ Obviamente considera-se este faturamento para uma unidade madura. Para 
isto, o franqueador estima um prazo de 8 a 10 meses a partir da 
inauguração.

Ÿ Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 15 a 18 meses.

Demonstrativos Financeiro 

DIVERSOS (Obra, Projeto Arquitetura, Prefeitura, Capital de giro...)

OUTROS (Equipamentos, Estoque Inicial, Utensílios, Uniformes...)

TAXA DE FRANQUIA  

TOTAL  

65.800,00    

67.000,00    

25.000,00 

157.800,00   

Ÿ Não estão incluídas nas projeções eventuais luvas de pontos comerciais.
Ÿ Cronograma de desembolso:

▪ Taxa de Franquia => À vista, na assinatura do Contrato de Franquia;
▪ Diversos => Conforme implantação do projeto;

Ÿ No Manual de Implantação que será entregue após a assinatura do contrato de franquia, 
constará Fornecedor e Marca de cada item das listas acima, além do detalhamento do estoque 
inicial, definido segundo experiência e know how da Franqueadora.

Ÿ Para a Modalidade DERMACURA EXPRESS, a Taxa de Franquia ficou estabelecida em R$ 
20.000,00, e o restante do investimento será estudado caso a caso.

DESCRIÇÃO
MÃO DE OBRA + ENCARGOS
DIARISTAS TERCEIRIZADOS (ASG)
MATERIAL DE LIMPEZA
CUSTO DE OCUPAÇÃO 
IMPOSTO (SIMPLES NACIONAL – 6%)
CONTABILIDADE
SISTEMA (TAXA DE USO)
TAXA DE CARTÃO / BANCÁRIAS
ROYALTIES (4%)
TAXA DE PUBLICIDADE (1%)
MARKETING LOCAL DIGITAL
INSUMOS
COMISSÕES MÉDICOS / ENFERMEIROS (35%)
TOTAL CUSTOS 
RESULTADO

CUSTO
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00

R$ 350,00
R$ 4.000,00
R$ 5.280,00

R$ 800,00
R$ 300,00

R$ 1.760,00
R$ 3.520,00

R$ 880,00
R$ 800,00

R$ 4.920,00
30.800,00

R$ 55.610,00
R$ 32.390,00



contato@mpdumet.com.br

71 99979-4606

Seja um franqueado de sucesso

dermacuracurativos

www.dermacura.com.br


