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Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da BDWPART Holding e Participações S.A.  
 ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da 
BDWPART Holding e Participações S.A. e sua controlada  ("Consolidado"), que compreendem o balanço 
patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações consolidadas do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BDWPART Holding e Participações S.A. e 
BDWPART Holding e Participações S.A. e sua controlada em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de 
suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas 
operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.  
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas". 
Somos independentes em relação à Companhia e sua controlada, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas 
 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Companhia e sua controlada são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e sua controlada. 
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• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Porto Alegre, 09 de abril de 2021 

PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 

Rafael Biedermann Mariante 
Contador CRC 1SP243373/0-O
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Ativo Nota 2020 2019 2020 2019 Passivo e patrim ônio líquido Nota 2020 2019 2020 2019

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4      1 . 31 .450    -          43.188    189           Fornecedores 2. -           -          4.57 5       2.343        
Contas a receber de clientes 5      1 . -           -          9.356       6.458       Obrigações trabalhistas 11    2. 2                -          1 .383        1 .055        
Estoques 6      1 . -           -          4.294       1 .435       Impostos e contribuições a recolher 12    2. 7                -          1 .224        7 7 9           
Tributos a recuperar 1 . 67             -          7 9             -           Empréstimos e financiamentos 9      2. -           -          4.290       3.222        
Adiantamento a fornecedores 1 . -           -          388           -           Partes Relacionadas 14    2. -           -          -            1 .950        
Outros ativos 1 . -           3               45             127           Obrigrações de arrendamento 10   2. -           -          1 .47 4       1 .011        

Outros passivos 13    2. -           1               586           890           

Total do Ativo Circulante 31.517   3              57 .350 8.209     
9               1               13.532   11.250    

Não circulante Não circulante
Partes relacionadas 14    1 . 2.895      -          -           -           Empréstimos e financiamentos 9      2. -           -          10.567    2.054       
Depósitos judiciais 1 . -           -          14              -           Partes Relacionadas 14    2. 3.937      5.962     3.937       5.962        
Outros ativos 1 . -         -        -          -          Imposto de renda e contribuição social diferidos 2. -           -          199            127            

Obrigrações de arrendamento 10   2. -           -          5.367       2.001       
2.895    -        14             -          Outros Passivos 2. -           -          -            -                       

3.937     5.962   20.07 0 10.144    

T otal do Passivo 3.946     5.963   33.602  21.394    

Investimento em controlada 7      1 . 20.226   12.646   -           -           Patrim ônio líquido
Imobilizado 8      1 . -           -          19.926    16.467    Capital social 15    2. 7 .07 9      6.337     7 .07 9      6.337       
Ativos de direito de uso 8      1 . -           -          6.580      3.012       Reserva de Capital 2. 41 .208    -          41 .208     -            
Intangível 8      1 . -           -          424           392           Reserva de Lucros 2. 2.405      349         2.405       349                       

T otal do ativo não circulante 23.121   12.646 26.944  19.87 1    T otal do Patrim onio Líquido 50.692 6.686   50.692  6.686      

T otal do ativo 54.638 12.649 84.294  28.080 T otal do passivo e patrim ônio líquido 54.638  12.649 84.294  28.080  

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
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Nota 2020 2019 2020 2019

Receita Líquida 16 -                -            45.802           35.7 85           
Custo das vendas e/ou serv iços prestados 17 -                -            (25.289)          (19.038)           
Lucro  bruto -              -           20.513          16.7 47           
Despesas operacionais 

Despesas com vendas 17 -                -            (608)                (533)                
Despesas gerais e administrativas 17 (291)              (37 2)          (9.683)            (5.457 )            
Participação nos resultados de controladas 7 6.150           8.298        -                  -                  
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 17 -                -            (17 7 )                (233)                

Lucro operacional antes do resultado financeiro 18 5.859         7 .926      10.045         10.524           
Receitas financeiras 465               -            582                  248                  
Despesas financeiras (17 )                (1)                (2.825)            (1 .67 3)            

Resultado financeiro, líquido 448               (1)                (2.243)            (1 .425)              
Lucro antes do im posto de renda e contribuição social 6.307         7 .925      7 .802            9.099             
Imposto de renda e contribuição social

Do exercício (31)                 -            (1 .455)             (1 .055)            
Diferidos -                -            (7 1)                   (119)                  

Lucro do exercício 6.27 6         7 .925      6.27 6            7 .925             

Lucro básico e diluído por ação atribuível aos acionistas da controladora
durante o exercicio (expresso em  R$ por ação) 0,0001429  0,0002017  

Controladora Consolidado
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Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019

Lucro (prejuízo) do exercicio 6.27 6                 7 .925                 6.27 6                 7 .925                 
Outros componentes do resultado abrangente -                              -                              -                              -                              

T otal do resultado abrangente 6.27 6                 7 .925                 6.27 6                 7 .925                 
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Atribuível aos acionistas da controladora

Nota
Capital 

social
Reservas de 

Capital
Reserva 

Legal

Lucro 
(prejuízo) do 

período T otal

Em  31 de dezem bro de 2018 (não auditado) 2.086                -                  -                  (944)                   1 .142                 

Lucro do exercicio -                           -                  -                  7 .925                7 .925                
Aporte de Capital 1(a) 4.251                 -                  -                  -                           4.251                 
Destinação do lucro: -                     

Constituição de reserva legal -                           -                  349                 (349)                   -                     
Constituição de reserva de lucros -                           -                  -                  -                           -                     
Distribuição de Lucros -                           -                  -                  (6.632)               (6.632)               

Em  31 de dezem brobro de 2019 6.337                -                  349                 -                     6.686                 

Em  31 de dezem brobro de 2019 6.337                -                  349                 -                     6.686                 

Lucro do exercicio -                           -                  -                  6.27 6                6.27 6                
Aporte de Capital 15 7 42                    41 .208           -                  -                           41 .950              
Destinação do lucro:

Constituição de reserva legal -                           -                  314                  (314)                   -                           
Constituição de reserva de lucros -                           -                  -                  -                           -                           
Distribuição de Lucros -                           -                  -                  (4.220)               (4.220)               

Em  31 de dezem brobro de 2020 7 .07 9                41 .208           663                 1 .7 42                 50.692              



BDWPART Holding e Participações S.A. 
 
Demonstração dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
5 de 29  

2020 2019 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercicio antes do imposto de renda 

e contribuição social 6.307            7 .925            7 .802            9.099            

Ajustes de:
Depreciação e amortização -                       -                       2.880            1 .359             
Lucro na alienação de imobilizado -                       -                       125                 201                
Participação nos (lucros) prejuízos de controladas (6.150)           (8.298)           -                       -                       
Despesa de juros e variação monetária -                       -                       1 .588             7 89                

Redução (aum ento) em  ativos
Contas a receber de clientes -                       -                       (2.898)           (6.103)           
Estoques -                       -                       (2.859)           (846)               
Outros ativos (64)                 (3)                    (399)               232                -                       -                       

(Aum ento) redução em  passivos
Fornecedores -                       -                       2.232            (317 )               
Obrigações de arrendamento -                       -                       (1 .220)           -                       
Obrigações sociais e trabalhistas 2                      -                       328                254                
Reservas de capital - ágio na emissão de ações 41.208          -                       41 .208          -                       
Outros passivos (3.936)           1                      (3.97 5)          412                 

Caixa gerado pelas operações 37 .367         (37 5)              44.812          5.080            

Imposto de renda e contribuição social pagos (26)                 -                       (1 .27 5)           (828)               
Juros pagos -                       -                       (812)               (130)               

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) operações 37 .341          (37 5)              42.7 25         4.122             

Fluxo de caixa das atividades de investim ento
Aumento de capital em controlada (1 .430)           (4.250)          -                       -                       
Partes relacionadas -                       -                       -                       51                   
Ativos de direito de uso reconhecidos -                       -                       (4.658)           (3.099)          
Aquisição de imobilizado -                       -                       (5.261)           (5.529)           
Aquisição de intangível -                       -                       (145)               (159)               
Div idendos recebidos -                       1 .054            -                       -                       
Recebimento pela venda de imobilizado -                       -                       -                       15                   

Caixa líquido líquido utilizado nas atividades de investim ento (1 .430)           (3.196)           (10.064)        (8.7 21)           

Fluxo de caixa das atividades de financiam ento
Integralizaçao de capital, líquida 7 42                4.251             7 42                4.251             
Partes relacionadas (4.920)          (680)              (3.97 5)          (2.802)          
Novas obrigações de arrendamento -                       -                       4.658            2.97 5            
Pagamento de empréstimos bancários -                       -                       (4.837 )          (452)               
Captação de empréstimos bancários -                       14.033          
Div idendos e juros sobre o capital próprio pagos (283)               -                       (283)               7 02                

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiam ento (4.461)           3.57 1            10.338          4.67 4            

Aum ento de caixa e equivalente de caixa 31.450          -                       42.999          7 5                   

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercicio -                       -                       189                 114                 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio 31.450          -                       43.188          189                 

Aum ento de caixa e equivalente de caixa 31.450          -                       42.999          7 5                   

Controladora Consolidado
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 2.020    2.019      2.020       2.019 

Receitas
Vendas de Serv iços -      -      48.545   37 .937  
Outras Receitas

-      -      48.545   37 .937  

Insum os Adquiridos de T erceiros
Custos Serv iços Vendidos -      -      (13.541)  (9.17 8)    
Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros (266)    (37 1)    (6.404)   (5.390)   

(266)    (37 1)    (19.945) (14.568) 

Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão -      -      (1 .7 91)    (1 .357 )    

Valor Adicionado Líquido Produzido (266)    (37 1)    26.809  22.012   

Vlr Adicionado Recebido em  T ransferência
Resultado de Equivalência Patrimonial 6.150  8.298  -          -          
Receitas Financeiras 465      -      582         248         

6.615  8.298  582         248         

Valor Adicionado T otal a Distribuir 6.349  7 .927 27 .391   22.260  

Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal
Remuneração Direta -      -      8.563     5.839     
Benefícios -      -      1 .120      7 65         
FGTS -      -      601         390         
Honorários e Participações da Diretoria 22         -      35            -          
Participação dos Empregados nos Lucros -      -      -          331          
Plano de Aposentadoria e Pensão -      -      -          -          

22         -      10.319   7 .326     

Im postos, T axas e Contribuições
Federais 34         1            5.153      3.916      
Estaduais -      -      3               1               
Municipais -      -      1 .365      1 .017     

34         1            6.521      4.934     

Rem uneração de Capitais de T erceiros
Juros 17         1            2.825     1 .67 4     
Alugueis 1 .450     402         

17         1            4.27 5     2.07 6     

Rem uneração de Capitais Próprios
Dividendos 4.220  6.632  4.220     6.632     

4.220  6.632  4.220     6.632     

Lucros Retidos / Prejuízo do Período 2.056  1 .293  2.056     1 .293      

Valor Adicionado T otal distribuído 6.349  7 .927 27 .391   22.260  

ConsolidadoControladora
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1 Contexto operacional 
 
A BDWPART Holding e Participações S.A. (“Companhia”), iniciou suas atividades em 1º de novembro de 
2018 com sede localizada em Porto Alegre – RS – Brasil. A Companhia tem como objeto social a 
participação e gestão societária, gestão de empresas do mesmo grupo e a gestão e administração de bens 
imóveis próprios.  
 
A Companhia possui duas controladas, o Hospital BDW Ltda. (“Hospital POA” ou “Controlada I”). 
Sediada em Porto Alegre, tem como objeto social a atividade de serviços hospitalares essencialmente 
cirúrgicos e de internação cirúrgica de diferentes especialidades em atendimento particular e de 
convênios credenciados, fornecendo horas de sala e o material necessário para a realização dos 
procedimentos. 
 
Hospital BDW SP Ltda. . (“Hospital SP” ou “Controlada II”). Sediada em São Paulo, constituída 2020 e 
que encontra-se em reformas para a adequação de seu espaço para os serviços objeto de sua atividade. 
Terá como objeto social a atividade de serviços hospitalares essencialmente cirúrgicos e de internação 
cirúrgica de diferentes especialidades em atendimento particular e de convênios credenciados, 
fornecendo horas de sala e o material necessário para a realização dos procedimentos. 
 
Conjuntamente, a Companhia e suas Controladas são denominadas de “Grupo BDW” ou “Grupo”. 
 
A emissão desta demonstração financeiras foi autorizada pela Diretoria Adminsitrativa da Companhia 
em 09 de abril de 2021. 
 
   

(a) Constituição da Companhia e demais movimentações societárias 
realizadas junto aos acionistas não controladores 
 
A constituição da Companhia foi efetuada mediante ao aporte do investimento no Hospital BDW S.A. de 
propriedade, até 1º de novembro de 2018, dos acionistas pessoa física (conforme definidos na Nota 15), 
sendo o patrimônio líquido contábil utilizado na operação, no montante de R$ 2.086, integralizado 
como capital social nesta data. Os acionistas em 13 de dezembro de 2019 efetuaram mediante aporte o 
aumento do capital social no montante de R$ 4.251, elevando neste ato o seu valor a R$ 6.337. 
  
Em 10 de janeiro de 2020 a Companhia celebrou um contrato de investimento com a Goethe Fundo De 
Investimento em Participações Multiestratégia (“Fundo”). Nesta data o Fundo realizou a subscrição e 
integralização de 4.604.523 (quatro milhões, seiscentas e quatro mil, quinhentas e vinte e três) ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia, totalizando o valor de R$ 41.950 
mil, equivalentes a 10,4876% do capital social da Companhia. Desse montante, R$ 742 mil foram 
alocados na conta de capital social e R$ 41.208 mil foram alocados na conta de reserva de capital. Em 
decorrência desta transação, a composição acionária da Companhia passou a ser: 
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1.1 Efeitos da pandemia provocada pelo COVID-19 
 
Em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), relacionada 
ao novo Coronavírus (COVID-19) que afetou o Brasil e diversos países no mundo em 2020 e continua 
afetando em 2021, trazendo riscos saúde pública e impactos na economia mundial, a Empresa informa 
que vem tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes 
estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais, visando minimizar, ao máximo possível, 
eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança dos nossos colaboradores, familiares, parceiros 
e comunidades, e continuidade das operações e dos negócios. 
 

(a) Atividade produtiva 
 
Os impactos gerados pela COVID-19 influenciaram de forma pouco significativa a capacidade produtiva, 
sendo isso em virtude de adequações aos protocolos de prevenção. Tendo em vista que os casos da 
COVID-19 surgiram após o primeiro trimestre, tivemos a oportunidade de nos preparamos para gerar o 
menor impacto possível no restante do ano. 
 

(b) Receita Operacional 
 
As vendas de serviços tendem a aumentar no próximo ano em virtude de aumento das demandas e no 
aumento da área instalada.  
 

(c) Custos e despesas operacionais 
 
Os custos e despesas operacionais também foram influenciados pela pandemia, principalmente em sua 
cadeia de suprimentos. A administração avalia que poderá haver custos incrementais no decorrer dos 
próximos períodos devido aos problemas gerados pela Covid-19, no entanto, esses efeitos ainda não 
foram sentidos dentro do exercício de 2020. 
 

(d) Fluxos de caixa financeiro 
 
A Companhia reorganizou a capacidade de fluxo de caixa próprio, sempre honrando os pagamentos 
programados. A administração optou pela não prorrogação de prazo de vencimento de empréstimos e 
financiamentos, que foi disponibilizada por algumas instituições financeiras pois não viu a necessidade e 
sem impactos no seu fluxo de pagamentos. 
 
  

Acionistas Núm ero 
Ações

%

Charles André Berres 12.439.615 28,3333%
Luis Felipe Ducati 12.439.615 28,3333%
Rodrigo Wobeto 12.439.615 28,3333%

Goethe Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 6.585.67 8 15,0000%

 
   43.904.523 100,0000%
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(e) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros e perdas de crédito não esperadas 
 
A administração não identificou a necessidade de redução ao valor recuperável dos seus ativos não 
financeiros no decorrer dos períodos subsequentes e para o exercício a findar em 31 de dezembro de 
2020. 
 

(f) Cláusulas restritivas (covenants financeiros) 
 
Não houve quebra de quaisquer cláusulas restritivas. 
 

(g) Ativos fiscais diferidos e provisões para contingências 
 
Até o momento, não ocorreram contingências decorrentes dos efeitos da pandemia da Covid-19 e não há 
expectativas que ocorram. 
 
Por fim, informamos que Porto Alegre adotou restrições para funcionamento de estabelecimentos a 
partir do dia 17 de março de 2020, o que resultou em uma redução de cirurgias para o período de março 
e abril, os quais foram retomados gradativamente em maio e meses subsequentes. Até o presente 
momento, não tivemos impactos em nossas operações por conta do COVID-19. Entretanto, 
considerando que estamos expostos a riscos operacionais decorrentes da saúde de nossos colaboradores 
e terceiros, bem como estamos sujeitos eventuais restrições legais que possam ser impostas como 
decorrência do COVID-19, não é possível assegurar que não seremos impactados em nossas operações 
ou se nosso resultado será afetado por reflexos futuros que a nova pandemia poderá provocar. 

  
 

2 Resumo das principais políticas contábeis 
 

2.1 Base de preparação 
 

 As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras e somente elas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. 
 
 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação 
de suas políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras estão divulgadas na Nota 3. 
 

(a) Informações financeiras individuais 
 
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram preparadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e são 
divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. 
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Nas demonstrações financeiras individuais as controladas são contabilizadas pelo método de 
equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais 
quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio 
líquido atribuível aos acionistas da controladora. 

 
(b) Informações financeiras consolidadas 

 
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs). 
 

2.2 Conversão de moeda estrangeira 
 

 (a) Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

 As informações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em R$, que é a moeda 
funcional da Companhia e, também, a moeda de apresentação da Companhia. 
 

  (b) Transações e saldos 
 

 As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de 
câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados. 
Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são 
apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira. As variações cambiais 
do custo amortizado são reconhecidas no resultado.  

  
2.3 Consolidação 

 
As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das informações financeiras consolidadas. 

 
(a) Controladas 

 
 Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais a Companhia detém 

o controle. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido 
para a Companhia. Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre as Companhias são 
eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça 
evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são 
alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia.  
 
 

2.4 Caixa e equivalentes de caixa 
 

  Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de 
mudança de valor.  
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2.5 Ativos financeiros 
 

2.5.1 Classificação 
 
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: 
 
. Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio 

do resultado). 
. Mensurados ao custo amortizado. 
 
A classificação depende do modelo de negócio da Companhia para gestão dos ativos financeiros e os 
termos contratuais dos fluxos de caixa. 
 

 Para ativos financeiros mensurados ao valor justo, os ganhos e perdas serão registrados no resultado ou 
em outros resultados abrangentes. Para investimentos em instrumentos de dívida, isso dependerá do 
modelo do negócio no qual o investimento é mantido. Para investimentos em instrumentos patrimoniais 
que não são mantidos para negociação, isso dependerá da Companhia ter feito ou não a opção 
irrevogável, no reconhecimento inicial, por contabilizar o investimento patrimonial ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes. Quando aplicável, a Companhia reclassifica os investimentos em 
títulos de dívida somente quando o modelo de negócios para gestão de tais ativos é alterado. 

 
2.5.2 Reconhecimento e desreconhecimento 

 
 Compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na qual a 

Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são desreconhecidos 
quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos e a 
Companhia tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade. 
 

2.5.3 Mensuração 
 
No reconhecimento inicial, a Companhia mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso 
de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transação 
diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de transação de ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado são registrados como despesas no resultado.  
 

2.5.4 Impairment 
 
A Companhia avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida 
registrados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A 
metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco de 
crédito. Para as contas a receber de clientes, a Companhia aplica a abordagem simplificada conforme 
permitido pelo CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do 
reconhecimento inicial dos recebíveis.  
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2.5.5 Compensação de instrumentos financeiros 
 
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial 
quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma 
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente 
 

2.6  Contas a receber de clientes 
 

 As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no curso 
normal das atividades da Companhia.  A Companhia mantém as contas a receber de clientes com o 
objetivo de arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas contas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do 
método da taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões para perdas. Se o prazo de recebimento é 
equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, 
estão apresentadas no ativo não circulante. 
 

2.7  Estoques 
 

 Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de 
avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos serviços prestados compreende a 
mão de obra direta, os materiais utilizados nos procedimentos, outros custos diretos e as respectivas 
despesas diretas de prestação de serviços. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no 
curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários 
para efetuar a venda. 
 

2.8  Ativo imobilizado 
 
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico 
inclui os gastos diretamente atribuíveis à sua aquisição. O custo histórico também inclui os custos de 
financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente 
quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser 
mensurados com segurança. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao 
resultado do exercício, quando incorridos. A depreciação é calculada usando o método linear 
considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue: 
 
 Anos  
   
Instalações, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, instrumentos cirúrgicos 10  
Equipamentos de informática  5  
Benfeitorias em imóveis de terceiros  4  
 
 

 Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de 
cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o 
valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de 
alienações são determinados pela comparação dos valores de venda com o seu valor contábil e são 
reconhecidos em "Outros ganhos (perdas), líquidos" na demonstração do resultado. 
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2.9  Ativo de direito de uso e obrigações  
de arrendamento 
 
Na data de início de um arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamentos 
(um passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o ativo objeto durante o prazo 
do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente as 
despesas com juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de 
uso. Subsequentemente, o arrendatário reavalia o passivo do arrendamento na ocorrência de 
determinados eventos, por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos fluxos 
de pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um índice 
ou taxa usada para determinar tais pagamentos. Em geral, o arrendatário deve reconhecer o valor de 
remensuração do passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso. 
 

2.10  Ativo intangível 
 

  Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu 
reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, 
menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. Os ativos intangíveis estão 
representados substancialmente por direitos de uso de softwares. A amortização de ativos intangíveis 
com vida útil definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa consistente 
com a utilização do ativo intangível. Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são 
mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo 
reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.  
 
A amortização é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores residuais 
durante a vida útil estimada. A administração considera que a vida útil dos softwares é de 5 anos. 
 

2.11 Impairment de ativos não financeiros 
 

 Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que 
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma 
perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o 
qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu 
valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para 
os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). 
Os ativos não financeiros que tenham sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente 
para a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço. 
 

2.12 Fornecedores 
 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no 
curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido 
no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo 
não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.  
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2.13 Empréstimos e financiamentos 
 

 Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na 
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os 
valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na 
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o 
método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que 
a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente 
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, 
necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda 
pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar 
em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com 
confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são 
incorridos. 
 

2.14 Provisões 
 
Provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não 
formalizada) em consequência de um evento passado; (ii) é provável que recursos econômicos sejam 
requeridos para liquidar a obrigação; e (iii) uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser 
feita. 
 

2.15 Imposto de renda e contribuição social  
corrente e diferido 
 

 As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e 
diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na 
proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou 
no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no 
resultado abrangente.  
 
O encargo de imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas leis 
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço dos países em que as 
entidades da Companhia atuam e geram lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as 
posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações 
em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando 
apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.  
 
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade 
contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes 
antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias 
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas 
informações financeiras.  
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Entretanto, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não são contabilizados se resultar do 
reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de 
negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo 
fiscal). O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na 
proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças 
temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos são reconhecidos sobre as diferenças 
temporárias decorrentes dos investimentos em controladas, exceto quando o momento da reversão das 
diferenças temporárias seja controlado pela Companhia, e desde que seja provável que a diferença 
temporária não será revertida em um futuro previsível. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos 
são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando 
da apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma 
autoridade fiscal. Dessa forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em 
diferentes países, em geral são apresentados em separado, e não pelo líquido. Os prejuízos acumulados 
relacionados a esta são passíveis de compensação integral para fins de abatimento do saldo a pagar 
originado pelo resultado das operações originadas da revenda de produtos. 
 

2.16 Patrimônio líquido 
 
As ações do capital são classificadas no patrimônio líquido.  
 

2.17 Reconhecimento da receita de serviços 
 
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de 
produtos/serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida de 
impostos, devoluções, abatimentos e descontos.  A companhia reconhece a receita quando da efetuação 
da prestação de serviços e uso de suas instalações para procedimentos cirúrgicos. 
 

 (a) Venda de serviços (Consolidado) 
 

  A receita é originada pela prestação de serviços decorrente de internações hospitalares concluídas, em 
andamento (receita em formação) e de centro cirúrgico no curso normal das atividades e é mensurada 
pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber.  
 

  Esta é reconhecida quando (i) existe evidência objetiva de que a prestação de serviços foram transferidos 
ao comprador, (ii) é provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a Companhia; (iii) 
que os custos relacionados podem ser estimados de maneira confiável; (iv) que não haja envolvimento 
contínuo com os produtos vendidos e (v) que o valor possa ser mensurado de maneira confiável.  

   
 (b) Receita financeira 

 
 A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência,  

usando o método da taxa efetiva de juros. A receita de juros de ativos financeiros ao custo amortizado é 
calculada utilizando o método da taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do resultado como 
parte da receita financeira de juros. A receita financeira é calculada por meio da aplicação da taxa de 
juros efetiva ao valor contábil bruto de um ativo financeiro exceto para ativos financeiros que, 
posteriormente, estejam sujeitos à perda de crédito. No caso de ativos financeiros sujeitos à perda de 
crédito, a taxa de juros efetiva é aplicada ao valor contábil líquido do ativo financeiro (após a dedução da 
provisão para perdas). 
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 2.18 Arredondamento de valores 
 

 Todos os valores divulgados nas informações financeiras e notas foram arredondados com a 
aproximação de milhares de reais, salvo indicação contrária. 
 
 

2.19 Novos pronunciamentos e alterações e interpretações de pronunciamentos existentes 
 

• CPC 00 (R2) Estrutura conceitual para relatório financeiro; 
 
• Revisão anual do CPC 14 – Instrumentos financeiros: alterações nos pronunciamentos decorrentes da 
revisão do CPC 00, alteração na definição de negócios do CPC 15 (R1) / IFRS 3 e alteração da definição 
de materialidade no CPC 26 (IAS 1) e no CPC 23 (IAS 8); 
 
• Revisão anual do CPC 15 – Combinações de negócios: alterações dos pronunciamentos CPC 38, CPC 40 
(R1) e CPC 48, em decorrência da “reforma da taxa de juros de referência”; 
 
• Revisão anual do CPC 16 - Arrendamentos: alterações no pronunciamento CPC 06 (R2), referentes a 
benefícios relacionados à COVID-19 concedidos para arrendatários em contratos de arrendamento. 
 
A Administração avaliou os impactos das novas normas e concluiu não haver quaisquer impactos em 
suas demonstrações contábeis após o início de sua vigência em 1° de janeiro de 2020. 
 
 

3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos 
 
A preparação das informações financeiras requer o uso, pela administração da Companhia, de 
estimativas e premissas que afetam os saldos de ativos e de passivos e outras transações. As estimativas 
e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.  
 
Como o julgamento da administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à 
probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas.  
 
Além do atendimento às normas e regras contábeis vigentes, a administração entende que a adoção das 
estimativas contábeis críticas são essenciais para a produção da melhor informação possível sobre os 
resultados e condição patrimonial no encerramento de cada exercício, ainda que sobre estas, 
temporariamente, não se possa ter precisão, dado o caráter de subjetividade e complexidade envolvidos.  
 
A administração considera as seguintes estimativas contábeis: 
 
.  Vida útil do ativo imobilizado 
 
A capacidade de recuperação dos ativos que são utilizados nas atividades da Companhia é avaliada 
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou 
grupo de ativos pode não ser recuperável com base em fluxos de caixa futuros. Se o valor contábil destes 
ativos for superior ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajustado e sua vida útil readequada para 
novos patamares. 
 
.  



BDWPART Holding e Participações S.A. 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2020 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
 
 
 
 

17 de 29 

  Taxa de desconto para fins de determinação das obrigações de arrendamento 7,99% a.a baseado nas 
estimativas que a companhia projeta para os próximos exercícios. 
 
 

4 Caixa e equivalentes de caixa 
 

 
Os saldos em aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósitos Bancários (CDB) de alta 
liquidez, e são remuneradas entre 97% e 101% da variação do Certificado de depósitos Interbancário – 
CDI,  e com a finalidade de atendimento dos compromissos financeiros de curto prazo. 
 
 

5 Contas a receber de clientes 
 

 
 
 
A administração reconhece o montante considerado suficiente para as perdas esperadas no exercício e 
não foram identificas perdas a serem reconhecidas. 
 
  

Controladora Consolidado

         2020                2019          2020              2019 

Caixa e bancos conta movimento 558             -                        1 .240         3                     
Aplicações financeiras 30.892      -                        41 .948      186                

31.450    -                       43.188     189               

Controladora Consolidado

         2020                 2019          2020                  2019 

Convênios -             -                  6.507        4.315               
Cartões de crédito -             -                  2.849         2.141                
Particular -             -                  2                        

-            -                 9.356       6.458             
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6 Estoques 
 

 
A administração reconhece o montante considerado suficiente para as perdas esperadas no exercício e 
não foram identificas perdas a serem reconhecidas. Não há provisão para obsolecência devido ao 
acompanhamento rígido de vencimento e por inventários mensais. 
 
 

7 Investimentos (Companhia) 
 

(a) Informações sobre investimentos 
 
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações da Companhia e suas controladas 
a seguir relacionadas: 
 
 Percentual de participação  
     
 2020  2019  
     
     
Hospital BDW Ltda. (i) 100,00%  100,00%  
Hospital BDW SP Ltda. (ii) 100,00%  -  
 
(i) O Hospital BDW Ltda (Hospital POA). é uma empresa com sede em Porto Alegre, estado do Rio 

Grande do Sul, constituída em 2017 a qual foi integralizado suas quotas pelos seus proprietários na 
Compahia em novembro de 2018. Suas atividades consistem na prestação de serviços hospitalares 
essencialmente cirúrgicos e de internação cirúrgica de diferentes especialidades em atendimento 
particular e de convênios credenciados, fornecendo horas de sala e o material necessário para a 
realização dos procedimentos. 

  

Controladora Consolidado

         2020                2019          2020                2019 

Gases mediciais -             -                 -             2                      
Estoques de terceiros -             -                 130             -                 
Materiais CME -             -                 82               43                   
Materiais e alimentos nutricionais -             -                 13                13                    
Material de expediente -             -                 69               5                      
Material de limpeza, consumo e reparo -             -                 94               29                   
Material hospitalar -             -                 1 .890         564                 
Medicamentos -             -                 1 .118          204                
Órteses e próteses -             -                 898             57 5                

-            -                4.294       1.435            
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(ii) O Hospital BDW SP Ltda (Hospital SP). é uma empresa com sede em São Paulo, estado de São Paulo, 
constituída em 2020 e que encontra-se em reformas para adaptação de seu espaço físico aos serviços 
que serão prestados. As suas atividades consistirão na prestação de serviços hospitalares 
essencialmente cirúrgicos e de internação cirúrgica de diferentes especialidades em atendimento 
particular e de convênios credenciados, fornecendo horas de sala e o material necessário para a 
realização dos procedimentos. 
 

(b) Montante das controladas 
 
O montante dos principais saldos das demonstrações financeiras dessas controladas encontra-se 
demonstrado como segue: 
 
 

 
Os investimentos nas controladas estão demonstrados a seguir: 
 
 

 
 
 
  

  
  2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
  
Hospital BDW Ltda 51.925 28.07 7 32.321 15.431 19.604 12.646 6.958 8.298
Hospital BDW SP Ltda 852 - 230 - 622 - (809) -

Ativo Passivo
Patrim ônio 

líquido

Lucro líquido 
(prejuízo) do 

exercicio

Hospital 
BDW 
Ltda.

Hospital 
BDW SP 

Ltda.
T otal

Saldos em 31  de dezembro de 2018          1 .152  -          1 .152 
Participação no resultado de controladas         8.298  -         8.298 
Integralização de Capital          4.251           4.251  
Div idendos recebidos de controladas       (1 .055)  -       (1 .055)

Saldos em 31  de dezembro de 2019       12.646                  -         12.646 

Saldos em 31  de dezembro de 2019       12.646  -       12.646 
Participação no resultado de controladas         6.958 (809)                  6.149 
Integralização de capital                  -            1 .431           1 .431  

Saldos em 31  de dezembro de 2020       19.604             622      20.226 
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8 Imobilizado, intangível e ativos de 
direito de uso (consolidado) 
 
A movimentação do imobilizado está demonstrada abaixo:   
 
 

 
 

(i) Revisão e ajuste da vida útil estimada 
 
A Companhia, anualmente, revisa a vida útil econômica estimada dos bens do ativo imobilizado para fins 
de cálculo de depreciação, bem como para determinar o valor residual dos itens do imobilizado. 
 
 
  

Con solida do

Im obiliza do

Ben feit oria
s em  

Prédit os de 
T erceiros

In st a la çõ
es

In st r. 
Ciru rgico

s

Ma qu in a s 
Equ ipa m en t

os
Rou pa ri

a s
In form á t i

ca

Mov eis e 
Ut en sili

os
Im obiliza

do t ot a l

Sa ldo em  3 1  de Dezem br o de 
2 01 8  (Nã o a u dita do)             4 .6 4 1                    7                  -                 6 .4 5 0                -               2 08        1 .03 8        1 2 .3 4 4  

Cu sto Tota l            4 .7 8 8                    8                  -                 6 .8 4 2                 -               2 2 0       1 .09 5        1 2 .9 5 3  
Depr ecia çã o A cu m u la da               (1 4 7 )                 (1 )                 -                   (3 9 2 )                -                (1 2 )           (5 7 )           (6 09 )

V a lor  Residu a l             4 .6 4 1                    7                  -                 6 .4 5 0                -               2 08        1 .03 8        1 2 .3 4 4  

A qu isições             1 .1 1 6                 2 3                  -                 4 .1 6 9               4 8                 3 8            1 5 3           5 .5 4 7  
A lien a ções              (1 3 4 )                  -                   -                      (1 4 )                -                    -                  -              (1 4 8 )
Depr ecia ções              (2 1 5 )                 (1 )                 -                   (8 9 8 )               (6 )              (3 8 )         (1 1 8 )        (1 .2 7 6 )

Sa ldo em  3 1  de Dezem br o de            5 .4 08                 2 9                  -                 9 .7 07               4 2              2 08        1 .07 3        1 6 .4 6 7  

Cu sto Tota l            5 .7 6 7                  3 1                  -               1 0 .9 9 8               4 8              2 5 7        1 .2 4 7        1 8 .3 4 9  
Depr ecia çã o A cu m u la da               (3 5 9 )                 (3 )                 -               (1 .2 9 0)               (6 )              (4 9 )         (1 7 5 )        (1 .8 8 2 )

V a lor  Residu a l            5 .4 08                 2 9                  -                 9 .7 08               4 2              2 08        1 .07 3        1 6 .4 6 7  

A qu isições             1 .5 9 4                  2 1             2 6 1                2 .5 7 2               7 2              4 06            3 3 5           5 .2 6 1  
A lien a ções                     -                    -                   -                      (1 2 )            (9 9 )                  -              (1 4 )            (1 2 5 )
Depr ecia ções              (2 3 9 )                 (4 )               (7 )             (1 .1 9 0)            (1 5 )              (8 5 )         (1 3 8 )        (1 .6 7 7 )
Tr a n sfer ên cia s             1 .1 3 5               (4 6 )        1 .07 9              (1 .8 09 )                -                (5 6 )         (3 02 )                  -   

Sa ldo em  3 1  de Dezem br o de            7 .8 9 9                   -          1 .3 3 3                9 .2 6 8                (0)             4 7 3            9 5 3        1 9 .9 2 6  

Cu sto Tota l            8 .8 3 9                   -          1 .6 6 7              1 1 .1 3 5                 -                6 01         1 .1 5 4        2 3 .3 9 5  
Depr ecia çã o A cu m u la da               (9 4 0)                  -            (3 3 4 )             (1 .8 6 6 )                -             (1 2 8 )         (2 01 )       (3 .4 6 9 )

V a lor  Residu a l            7 .8 9 9                   -          1 .3 3 3                9 .2 6 8                 -               4 7 3            9 5 3        1 9 .9 2 6  
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A movimentação do intangível está demonstrada abaixo:   
 

 
 
A movimentação dos ativos direito de uso está demonstrada abaixo:   
 
 

 
 
 
  

Intangível Consolidado

Sofwares
Marcas e 
Patentes

Intangivel 
T otal

Saldo em 31  de Dezembro de 2018 (não 
auditado)                            313                        1 .960                          2.27 3 

Custo Total                            338                        1 .960                           2.298 
Amortização Acumulada                            (25)                                -                                 (25)

Valor Residual                            313                        1 .960                          2.27 3 

Aquisições                            159                               159 
Alienações                                -                       (1 .960)                        (1 .960)
Amortização                            (80) -                              80 

Saldo em 31  de Dezembro de 2019                            392                                -                                 392 

Custo Total                           497                                 -                                497  
Amortização Acumulada                         (105)                                -                              (105)

Valor Residual                            392                                -                                 392 

Aquisições                            145                                -                                 145 
Alienações                                -                                     -   
Amortização                          (113)                                -                               (113)

Saldo em 31  de Dezembro de 2020                            424                                -                                 424 

Custo Total                            643                                -                                 643 
Amortização Acumulada                          (219)                                -                               (219)

Valor Residual                            424                                -                                 424 

Ativos de direito de uso  Consolidado 

Em 31  de dezembro de 2018                             - 
(+) Adoção inicial do CPC 06 (R2) 3.099                
Amortização do direito de uso do ativo (87 )                     

Em 31  de dezembro de 2019 3.012                 
(+) Contratos arrendamento CPC 06 (R2) 4.658                 
Amortização do direito de uso do ativo (1 .090)               

Em 31  dedezembro de 2020 6.580              
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9 Empréstimos e financiamentos 
 

 
 

(i) CDC – Crédito de direito ao consumidor, trata-se de uma operação de crédito concedida para 
aquisição de bens. 

 
O total dos empréstimos encontra-se registrado a valor presente na data do encerramento do balanço. 
 
Os montantes ao longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento: 
 

 
 

(a) Reconciliação da dívida líquida 
 
 

 
 

  

Controladora Consolidado

Taxa de Captação 2020 2019 2020 2019

CDC (i) 7,83% a.a -                      -                      1.839             1.327             
Capital de Giro 8,94% a.a -                      -                      13.018           3.949             

-                      -                      14.857           5.276             

Passivo circulante -                      -                      4.290             3.222             
Passivo não-circulante -                      -                      10.567           2.054             

-                      -                      14.857           5.276             

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

2021 -                      -                      -                      1.156             
2022 -                      -                      4.304             513                
2023 -                      -                      3.744             385                
2024 -                      -                      2.503             -                      
2025 -                      -                      16                   -                      

-                      -                      10.567           2.054             

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Saldo Incial de empréstimos 5.276             4.404             
(+) Adições -                      -                      14.033           1.271             

(+) Atualizações -                      -                      291                61                   
(-) Amortizações -                      -                      (4.743)            (460)               

Saldo Final de empréstimos -                      -                      14.857           5.276             
Caixa e equivalentes de caixa (31.450)         -                      (43.188)         (189)               

Divida Liquida (31.450)         -                      (28.331)         5.087             
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Os empréstimos bancários são garantidos por avalistas e estas operações não possuem cláusulas 
restritivas.  
 
A companhia possui ainda carta fiança junto ao Banco Itau no valor de R$ 21.430, que tem por  
finalidade a garantia do aluguel do imóvel do sua controlada Hospital SP, o qual passará a vigorar a 
partir de fevereiro de 2021. 
 

10 Obrigações de arrendamento 

 
11 Obrigações sociais e trabalhistas 

 
 

  

Controladora Consolidado

         2020            2019          2020                2019 

Passivo circulante
Obrigações de Arrendamento
(-) Juros sobre Obrigações de Arrendamento 1.952         1 .420             

-                   -                    (47 7 )          (409)               

-                   -                    1 .47 5         1 .011             

Passivo não circulante
Obrigações de Arrendamento -                   -                    6.07 6        2.7 93            
(-) Juros sobre Obrigações de Arrendamento -                   -                    (7 09)          (7 92)               

-                   -                    5.367        2.001            

-                  -                   6.842       3.012           

Controladora Consolidado

           2019                2019          2020                2019 

FGTS a recolher 89               54                   
INSS a recolher -                   -                       298             17 6                 
Prov isão para férias -                   -                       235             134                 
Salários a pagar 2                  -                       7 61             365                 
Participação no resultado a pagar -                   324                 
Outras obrigações -                   -                       -                   2                      

2                 -                      1.383        1.055           
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12 Impostos a pagar 
 

 
 

13 Outros passivos 
 

 
 
(a) Refere-se a empréstimo com terceiros cuja liquidação ocorreu em 2020. 
 
 

14 Partes relacionadas 
 

(a) Remuneração do pessoal-chave da administração 
 
O pessoal-chave da administração inclui os quotistas e diretores. No decorrer do período findo em 31 de 
dezembro de 2020, a remuneração paga ao pessoal-chave da administração (composta por honorários, 
salários e outros benefícios de curto prazo) foi de R$ 1.072 (31 de dezembro de 2019 – R$ 162). 
 

(b) Saldos e transações 
 
As transações efetuadas junto a partes relacionadas correspondem a adiantamentos realizados a 
controlada e saldo remanescente de lucros a pagar a  seus acionistas. As transações ocorridas com a sua 
controlada foram realizadas em condições usuais de mercado e não apresentam incidência de juros ou 
vencimento determinado. 
  

Controladora Consolidado

         2020                2019          2020                2019 

COFINS -                   -                       344             222                 
IRPJ e CSLL 5                  -                       47 4            287                
ISSQN -                   -                       229             150                 
PIS -                   -                       7 4               48                   
Outros impostos a pagar 2                  -                       103             7 2                   

7                 -                      1.224        7 7 9               

Controladora Consolidado

         2020                2019          2020                2019 

Ricardo Dorneles (a) -                   -                       -                   637                
Adiantamento de clientes -                   -                       325             98                   
Estoques de terceiros 130             
Outros passivos -                   1                      131             155                 

-                  1                      586           890               
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15  Patrimônio líquido 
 

 Capital social 
 
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 é de R$ 7.079 e R$ 6.337, 
respectivamente e as ações da Companhia estão divididas em 43.904.523 e 39.300.000 ações nominais 
ao portador.  
 
Em 10 de janeiro de 2020 a Companhia celebrou um contrato de investimento com a Goethe Fundo De 
Investimento em Participações Multiestratégia (“Fundo”). Nesta data o Fundo realizou a subscrição e 
integralização de 4.604.523 (quatro milhões, seiscentas e quatro mil, quinhentas e vinte e três) ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia, totalizando o valor de R$ 41.950 
mil, equivalentes a 15% do capital social da Companhia. Desse montante, R$ 742 mil foram alocados na 
conta de capital social e R$ 41.208 mil será alocado na conta de reserva de capital. 
 
 

  

Controladora Consolidado

         2020                2019          2020                2019 
Ativo

Hospital BDW Ltda 2.895         -                       -                   -                       

2.895         -                       -                   -                       

Passivo Circulante
Acionistas -                   -                       -                   (1 .950)           

-                   -                       -                   (1 .950)           

Passivo não Circulante
Acionistas (437 )           (5.962)           (437 )           (5.962)           

(437 )           (5.962)           (437 )           (7 .912)           

2.458       (5.962)         (437 )         (7 .912)          

Acionistas Núm ero 
Ações

%

Charles André Berres 12.439.615 28,3333%
Luis Felipe Ducati 12.439.615 28,3333%
Rodrigo Wobeto 12.439.615 28,3333%

Goethe Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 6.585.67 8 15,0000%

 
   43.904.523 100,0000%
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a) Reserva legal 
 

A reserva legal é constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício social ou saldo 
remanescente, até o limite de 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade 
do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. 
 

 
 
b) Lucro por ação  
 
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, 
pela quantidade ações ordinárias emitidas 
 

 
O conselho de administração no uso de suas atribuições definiu para o exercicio de 2020 a distribuição 
de lucros no montante de R$ 4.220 (2019 – R$ 6.632).  
 
 
  

2020 2019

Lucro atribuível aos acionistas da Companhia 6.27 6 7 .925
(-) Prejuízo de exercício anteriores                       -                     (944)
Base de Cálculo             6.27 6                 6.981 

Constituição de reserva legal - 5% 314 349

Controladora e Consolidado

2020 2019

Lucro atribuível aos acionistas da Companhia 6.27 6 7 .925
Quantidade de ações ordinárias em circulação (milhares) 43.904.523 39.300.000
 
Lucro básico e diluído por ação - R$ 0,00014295 0,00020165
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16 Receita líquida 
 

(a) A reconciliação da receita líquida é como segue: 
 

 
 
 

(b) Receita líquida por segmento 
 
 
 
 

  

Controladora Consolidado

            2020                2019             2020              2019 

Procedimentos hospitalares -                      -                       46.220        34.143         
Procedimentos hospitalares em formação -                      -                       2.324           3.7 94           
ISSQN -                      -                       (97 0)             (7 62)             
PIS -                      -                       (315)              (247 )             
COFINS -                      -                       (1 .457 )          (1 .143)          

-                     -                      45.802      35.7 85      

         2020                 2019          2020                  2019 

Receita  Líquida
Receita Particulares -             -                  31 .816       25.650            
Receita de Convênios -             -                  14.161       10.135             

-            -                 45.97 7    35.7 85          

Controladora Consolidado
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17 Custos e despesas por natureza 
 

  

            2020                2019             2020              2019 

Consumo de materiais -                      -                       13.541         9.17 8           
Despesas com pessoal 23                  -                       11 .67 7         8.339           
Serv iços de terceiros 17 7               224                 3.224           3.242           
Depreciação e amortização -                      -                       2.931            1 .444            
Condominios -                      1                      37 1               361                
Energia elétrica -                      -                       428               37 6               
Manutenção, conservação e segurança -                      10                   862               247               
Perda (ganho) na alienação do ativo imobilizado -                      -                       130               201               
Propaganda e publicidade 83                  60                   337               321                
Alimentação -                      -                       503               337               
Comissões -                      -                       210               154                
Alimentação do paciente -                      -                       183                145                
IPTU -                      -                       366               254               
Seguros -                      -                       84                  93                  
Transportes -                      -                       126                67                  
Assistência técnica -                      -                       5                     83                  
Eventos, congressos e educaçao -                      3                      17 7               136                
Internet e TV -                      7                      62                  60                  
Comunicação -                      -                       40                  43                  
Viagens e estadias -                      34                   4                     58                  
Material de expediente -                      1                      57                  26                  
Entidades de classe -                      -                       5                     5                     
Bens de Pequeno Valor -                      113                19                  
Serv iços de tecnologia da Informação -                      -                       217               -                      
Outras despesas (receitas) operacionais 8                     32                   104               7 2                  

291               37 2               35.7 57      25.261       

Custo dos serv iços prestados -                      -                       25.289         19.038         
Despesas com vendas -                      -                       608               533               
Despesas gerais e administrativas 291                37 2                9.683           5.457           
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas -                      -                       17 7               233               

291               37 2               35.7 57      25.261       

ConsolidadoControladora
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18 Resultado financeiro 

 
 
 
 

19 Seguros  
  

A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros por montantes suficientes para o 
reembolso no caso de eventuais sinistros, de acordo com a natureza de sua atividade. A política de 
contratação de seguros de bens do ativo imobilizado e estoques leva em consideração fatores como a 
estrutura física dos locais de risco, histórico de sinistros, medidas protecionais e sua distribuição 
geográfica. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentava o montante segurado de R$ 43.300. 
 
 
 

*          *          *
 

            2020                2019             2020              2019 

Receitas financeiras
Variação cambial ativa -                      -                       -                      233               
Receita de aplicações financeiras 449               -                       515                3                     
Descontos Obtidos 16                  -                       66                  6                     
Juros auferidos -                      -                       1                     6                     

465              -                      582              248              

Despesas financeiras
Tarifas cartões de crédito/débito (3)                   -                       (366)              (529)              
Juros bancários (6)                   -                       (309)             (17 4)              
Variação cambial passiva -                      -                       (298)              (296)              
Juros sobre empréstimos e financiamentos -                      -                       (87 8)             (558)              
Amortização das obrigações de arrendamento -                      -                       (392)              (37 )                
Descontos concedidos -                      -                       (19)                 (11)                 
Despesas bancárias (8)                   (1)                     (527 )             (29)                
Outras despesas financeiras -                      -                       (36)                (39)                

(17 )                (1)                    (2.825)       (1.67 3)        

Resultado financeiro, líquido 448              (1)                    (2.243)       (1.425)        

Controladora Consolidado
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

A Administração da BDWPart Holding e Participações S.A. (“Companhia” ou “Blanc”) apresenta, 

em consonância às disposições legais e estatutárias, o Relatório da Administração, em anexo às 

Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 31 de dezembro de 2020. 

 

APRESENTAÇÃO 

Os sócios começaram o planejamento no Hospital Blanc em Porto Alegre início de 2015, sendo 

inaugurado em junho de 2018, com o propósito de proporcionar uma experiência incrível a 

pacientes e médicos. O Blanc trouxe um novo conceito de hospital, voltado para procedimentos 

cirúrgicos de baixa, média e alta complexidade. A alta tecnologia aliada à segurança e ao 

acolhimento do paciente fazem do Blanc uma experiência única. 

Atualmente o Blanc atende 15 especialidades cirúrgicas e, com uma unidade moderna e requinte, 

conta com 13 salas cirúrgicas em seu hospital em Porto Alegre, em 2020 foram realizadas 11.655 

cirurgias. São 45 leitos na sala de recuperação, 5 suítes para internação e 2 leitos de tratamento 

intensivo. 

A sociedade foi inicialmente composta pelos médicos Dr. Charles Berres e Dr. Rodrigo Wobeto 

e, ainda, o empresário Luis Felipe Ducati, que desde o princípio ocupa a posição de Diretor Geral. 

Em janeiro de 2020, com a entrada de capital do Fundo de Investimento Goethe e alterações 

societárias, Ducati também passou a acumular a função de Presidente do Conselho de 

Administração. 

 

MERCADO 

O ano de 2020 começou promissor, porém logo em 26 de fevereiro de 2020, o então ministro da 

Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou o primeiro caso nacional de Covid-19. Em março o 

mercado brasileiro foi fortemente impactado pelo Covid-19 e, partir de então, o assunto já era 

considerado uma emergência em saúde pública. 

A situação mundial passou por uma mudança radical de perspectivas desde que a epidemia do 

novo coronavírus adquiriu caráter global, transformando-se numa pandemia. O impacto 

econômico rapidamente estendeu-se aos também mercados financeiros mundiais. As medidas 

de isolamento social ou quarentena abrangeram quase todos os países, numa escala e velocidade 

nunca antes vista, nem mesmo em períodos de guerra. 

Em 17 de março, a Prefeitura de Porto Alegre adotou as primeiras restrições para funcionamento 

de estabelecimentos comerciais, ambientes privados, serviços diversos e espaços públicos. Esse 

cenário refletiu de forma impactante na produção e agendamento de cirurgias no Hospital Blanc 

(em destaque no gráfico a seguir), tendo uma retomada gradual somente no segundo semestre 

do ano. 
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Evolução de Cirurgias 2019 x 2020, planejado e realizado. 

 

Em 2020, o Blanc realizou 11.669 cirurgias, com crescimento de 24,8% em relação ao ano de 

2019, quando foram realizadas 9.353 cirurgias. 

 

FINANÇAS 

O mercado hospitalar brasileiro é altamente fragmentado. Assim, a estratégia de crescimento do 

Blanc deve ser flexível e ágil, seguindo por meio de projetos Brownfield e Greyfield.  

A Receita Líquida consolidada totalizou R$ 45.818 mil, representando um crescimento de 28% 

em comparação ao ano de 2019 que foi de R$ 35.784 mil. O crescimento foi impulsionado pelo 

aumento no volume de cirurgias realizadas, por reajustes nos pacotes de cirurgias particulares e 

pela entrada de novos convênios. 

Quanto ao custo operacional, apresentou crescimento de 35,4% em 2020 frente a 2019, 

totalizando R$ 25.338 mil e R$ 18.707 mil respectivamente. Além do volume de cirurgias frente a 

2019, outro fator relevante foi o aumento nos valores de medicamentos e materiais cirúrgicos, 

muito devido à escassez desses produtos em decorrência da pandemia. 

Com relação às despesas, o aumento perante 2019 foi de 60,5%, totalizando R$ 6.700 mil. A 

variação do aumento se deve, principalmente, a gastos com consultorias, verbas de marketing e 

aumento de quadro funcional. 

O EBITDA atingiu o valor de R$ 13.780 mil, um aumento de 6,8% em comparação ao ano de 2019 

que registrou o montante de R$ 12.902 mil. 

 

  



ANEXO 

 

 

 

ASSISTÊNCIA, QUALIDADE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE  

Visando aprimorar o propósito, missão e valores do Blanc, o ano de 2020 foi de planejamento e 

construção nos diversos níveis de assistência. A Comissão da Qualidade e Segurança do 

Paciente foi fortalecida com a criação de comitês que visam promover a qualidade assistencial e 

a segurança dos pacientes. Foram adotadas ferramentas de TI para monitorar e acompanhar os 

eventos adversos ocorridos através da análise de causa raiz e mitigação da cultura da segurança. 

Foi iniciada, também, a Comissão de Gerenciamento de Riscos, realizando um processo analítico, 

preventivo e normativo para melhorar o desempenho da instituição e subsidiar a tomada de 

decisão por parte dos gestores. 

O Serviço de Controle de Infecção Hospital foi aprimorado, adotando metodologia para auditorias 

constantes nas áreas cirúrgicas através de bundles que monitoram mensalmente as 

oportunidades de melhorias relacionadas a prevenção de IRAS (infecção relacionada a 

assistência em saúde). 

No que tange às questões ambientais, o Blanc garante o destino adequado dos Resíduos do 

Serviço de Saúde (RSS), através da contratação de empresas especializadas em realizar a 

segregação, condicionamento, armazenamento, coleta e tratamento final adequados a legislação 

vigente. Essa garantia é estendida também ao serviço de lavanderia hospitalar, para que atenda 

todos os critérios legais para minimizar os impactos ambientais e garantir a segurança da 

comunidade. 

 

MARKETING  

O Blanc desenvolveu diversas ações de marketing ao longo de 2020 e soube se adaptar à 

situação da pandemia. Foi desenvolvido um planejamento de endomarketing contemplando 

diferentes ações de relacionamento para os stakeholders internos: médicos e funcionários. Com 

o objetivo de melhorar ainda mais a experiência dos médicos, foi contratada uma executiva de 

experiência com foco em tornar a experiência dos médicos ainda mais incrível no hospital, bem 

como estar presente para prestar todo o suporte necessário. Também foram criados eventos 

mensais adaptados à pandemia com o intuito de fortalecer o relacionamento com os nossos 

funcionários. 

A marca do Blanc foi fortalecida com investimento em mídia externa através de frontlights em 

pontos estratégicos de Porto Alegre. Durante o ano contamos com um time de 10 influenciadoras 

com mais de 50 mil seguidores que desenvolveram um excelente trabalho de marketing digital e, 

por conta disso, o Blanc alcançou a marca de 30 mil seguidores no Instagram, um crescimento 

de 40% em relação ao ano anterior. Além disso, o Youtube foi ativado com produção de conteúdo 

e foi criada uma conta no Twitter. Ao longo do ano foram produzidas 4 campanhas de marketing 

digital com geração de 1.263 leads. 
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COMERCIAL  

Em 2020, a área comercial atuou fortemente nos relacionamentos médicos. O time, composto 

por Consultoras de Relacionamento, promove o serviço de consultoria personalizada conforme 

as especialidades em que o hospital atua, além de prospectar novos médicos e realizar a 

manutenção do corpo clínico da instituição. 

Outros pontos relevantes deste ano foram a prospecção de novas operadoras de saúde, a 

negociação de novos pacotes, manutenção e atualização dos pacotes praticados, negociação 

com fornecedores de materiais OPMEs e gestão de tabelas de cirurgias particulares, alinhados 

com o planejamento e diretrizes do Blanc. 

DESTAQUES 

✓ O Hospital formalizou a parceria de credenciamento junto a operadora de saúde Unimed 

Porto Alegre (uma das maiores operadoras do Brasil com aproximadamente 6.800 

médicos cooperados, e a maior do Sul do Brasil), contribuindo no aumento de volume de 

cirurgias. 

✓ Foram credenciados 252 novos médicos em 2020, totalizando 1503 no seu corpo clínico. 

 

RECURSOS HUMANOS  

Durante o ano, mesmo com a pandemia tendo impactado todos os setores da economia, o Blanc 

Hospital não realizou nenhum desligamento por redução de custo, inclusive gerou um 

crescimento de 55% no quadro de funcionários. Além disso, houve a aplicação das Medidas 

Provisórias 927 e 936, na qual a empresa comprometeu-se em complementar todos os salários 

para que os seus colaboradores não fossem prejudicados. 

Comprometido com a saúde e o bem-estar dos seus funcionários, o hospital aplicou o modelo de 

home office para a área administrativa. O SESMT, em conjunto com a medicina ocupacional, 

adotou um fluxo para os funcionários que apresentaram sintomas de Covid. Todos os protocolos 

de segurança foram seguidos para preservar a saúde dos colaboradores, bem como o uso 

adequado de EPIs e treinamentos. 

 

Evolução do Quadro de Colaboradores. 
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CERTIFICAÇÕES 

No ano de 2020, foi iniciado um extenso trabalho de análise dos processos da assistência, em 

conjunto com uma equipe de consultores externos, para adequação às práticas recomendadas 

pela JCI (Joint Commission Internacional). A comissão estabelece padrões internacionais para 

hospitais com o objetivo de criar uma cultura de segurança e qualidade no cuidado ao paciente 

e é a maior e mais importante certificadora de qualidade de instituições de saúde. A acreditação 

pela entidade está prevista para segundo semestre de 2021. 

Em paralelo, o Blanc também está buscando, com a ajuda de equipe especializada, a certificação 

de qualidade ISO9001, revisando, adequando e formalizando seus processos de negócios. Esta 

certificação também está prevista para início do segundo semestre de 2021. 

 

ESTRUTURA 

O hospital realizou investimentos para expansão da medicina diagnóstica, com aquisições de 

tomógrafo, equipamento de raio-x móvel e aparelhos de arco em C. 

Além dos investimentos em equipamentos, ocorreram ampliação de 3 salas cirúrgicas, sala 

administrativa e modernização do CME. 

Como o Brasil passou a fazer parte dos países que contam com uma legislação específica para 

proteção de dados e da privacidade dos seus cidadãos, o Blanc buscou a devida adequação à 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

Durante o ano, foi firmado o contrato de locação para abertura do segundo hospital Blanc, que 

será na cidade de São Paulo, sendo também iniciados os planejamentos necessários para início 

das obras e operação em 2021. 

 

NOTAS FINAIS 

A administração está satisfeita com os resultados alcançados pelo Blanc em 2020, mesmo com 

a adversidade imposta pela pandemia. Reconhece o esforço de sua equipe de colaboradores, 

que vem, ano a ano, evoluindo com os números, com a expansão física, com a qualidade no 

atendimento ao paciente e aos médicos e com as inúmeras melhorias de processos internos.  

O ano de 2021 seguirá sendo desafiador, pois a pandemia ainda deve se estender, mas as 

perspectivas para o Blanc são positivas, considerando o investimento em estrutura, marketing e 

pessoal realizados conforme apresentado. A entrega do Hospital SP e as certificações serão 

focos importantes da administração durante o ano e, quando finalizados, serão conquistas 

relevantes na história que o Blanc está construindo. 
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