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Health Solutions

De acordo com a necessidade de seus clientes em
expandir e otimizar seu capital, incorporou-se ao
GRUPO BRUGNARA a empresa de consultoria e
assessoria financeira WX CAPITAL, que, utilizando-se
das mais sofisticadas plataformas e por meio de
parcerias corporativas com as instituições financeiras
mais capitalizadas do mundo, realiza um trabalho
abrangendo investidores nacionais e internacionais.
A WX CAPITAL é uma boutique de investimentos
constituída por uma equipe multidisciplinar do
mercado financeiro, especializada em desenvolver
soluções financeiras personalizadas para seus
clientes.

Crédito para clínicas e hospitais

Em sintonia com as demandas atuais do mercado, a
WX CAPITAL busca implementar, constantemente,
novos programas de consultorias especializadas,
direcionados a um público específico, oferecendo
soluções pontuais e eficazes para atender às suas
necessidades.
Soluções Modernas De Financiamento
Por meio de parcerias com fundos de investimentos
consagrados, a WX CAPITAL oferece a seus clientes
soluções modernas de financiamento não bancário
a empresas nos setores de saúde, desenvolvimento
imobiliário e varejo.
O Grupo
Com quase duas décadas de mercado e
qualidade de desempenho assegurada pela
certificação ISO 9001:2008, por meio da
coligação de suas nove empresas, a BRUGNARA
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estruturou-se para atender a demanda por
serviços legais da mais alta qualidade a clientes
nacionais e internacionais.
Através de uma atuação multidisciplinar obtida
com a coesão e cooperação de todas as suas
empresas, o GRUPO BRUGNARA possui força e
capilaridade em todo o país, contando com
centenas de colaboradores diretos e presença em
todos os estados brasileiros.

Através do produto HEALTH SOLUTIONS, a WX CAPITAL
oferece financiamentos para hospitais e clínicas que prestam
serviço de saúde para a população, com garantia dos
recebíveis do Sistema Único de Saúde e/ou Convênios
Privados.
Como Funciona
Crédito de até 10x o valor do seu faturamento (média mensal
dos últimos 12 meses) junto ao SUS e de até 5x seu
faturamento junto a convênios privados para:
Realizar uma reforma e/ou ampliar suas instalações físicas;
Comprar novos equipamentos para melhor atender seus
pacientes;
Obter desconto e melhor crédito com fornecedores na
compra à vista dos insumos hospitalares;
Garantir o pagamento de fornecedores e funcionários;
Cobrir qualquer descasamento de caixa causado por atraso
no repasse do SUS e/ou planos privados.
Contratado o financiamento, todo o processo de pagamento
se desenrola de forma simples e transparente, deixando o
hospital/clínica livre de qualquer complicação operacional.
Modalidades
CRÉDITO CONSIGNADO SUS
Por meio de instituições financeiras parceiras, nosso
programa de crédito possui convênio com o Ministério da
Saúde para a efetivação de descontos, por clínicas e
hospitais, de seus faturamentos futuros do Sistema Único de
Saúde (SUS).
CRÉDITO ATRELADO AOS RECEBÍVEIS DE CONVÊNIOS
PRIVADOS
O produto oferece crédito para hospitais e clínicas com
garantia nos recebíveis que a instituição de saúde tenha junto
aos planos de saúde privados.
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Principais Características

Crédito consignado
SUS
Valor do empréstimo:
mínimo R$
500.000,00 e
máximo: R$
7.000.000,00
Carência: Primeira
parcela em até 60
dias
Forma de Pagamento:
Parcelas pré-fixadas
mensais depois do
prazo de carência e
abatida diretamente
do repasse mensal
feito pelo SUS
Garantia:
Faturamento futuro
que hospital ou clínica
vai receber do SUS
Prazo de pagamento:
Até 60 meses
Custos da operação:
SUS – TAC: 1,5% do
valor total da
operação + IOF

Crédito atrelado aos
recebíveis de
Convênios Privados
Valor do empréstimo:
mínimo de
R$100.000,00 e
máximo de R$
7.000.000,00
Carência: Primeira
parcela em até 30
dias
Forma de pagamento:
Parcelas pré-fixadas
mensais e abatidas
dos depósitos
realizados pelos
convênios
Garantia:
Faturamentos futuros
que o hospital ou
clínica possui junto
aos convênios
Prazo de pagamento:
Até 36 meses
Custos da operação:
Planos Privados –
TAC: cerca de 2% do
valor total da
operação, sem custo
de IOF

Taxa de juros: a taxa média da carteira é de 1,5%
ao mês, podendo atingir números mais atrativos. As
taxas são sempre negociáveis.
Tempo estimado entre a apresentação dos
documentos, assinaturas e liberação dos
recursos: o processo todo dura em média de 45 a
60 dias. Depois do cadastro pronto e aprovação da
operação no Comitê de Investimentos, o fundo emite
os contratos e envia para assinatura do Secretário de
Saúde e do Ministério da Saúde.

Venda do Produto
Passo a passo para obtenção do financiamento:
A.Consulta prévia: envio do CNPJ ou CNES dos
estabelecimentos aos quais visam oferecer o produto para
realização de breve consulta de margem e operações
vigentes, a fim de verificar o potencial de operação,
operações em vigência ou restrições;
B.Verificada a viabilidade da operação: assinatura do
contrato de assessoria financeira para captação de
financiamento – o instrumento garante a confidencialidade
das informações que serão fornecidas pelo cliente e prevê o
pagamento dos honorários no êxito e possibilidade de
rescisão sem ônus às partes. O cliente só estará obrigado a
remunerar da WX CAPITAL caso aceite a proposta
apresentada, e caso haja, de fato, a liberação dos recursos;
C.Assinado o contrato, deverão ser enviadas à WX CAPITAL
as seguintes informações: números financeiros dos últimos
03 anos (balanços e demonstrativos), balancete até o mês
fechado e o Contrato Social. Com estes dados, conseguimos
elaborar junto ao fundo de investimentos as propostas
iniciais. À medida que o processo se desenvolve, o fundo nos
solicitará toda documentação pertinente;
D.A partir de então, será formatada a proposta de
financiamento pelos fundos de investimentos parceiros da WX
CAPITAL. O cliente terá todo o nosso suporte na análise,
tomada de decisão e negociação, garantindo-se assim que a
proposta atenda aos seus interesses.
Casos de Sucesso
Recompra de Crédito
Há muitas clínicas que buscam a recompra de suas dívidas já
tomadas, visando tanto a redução de juros, quanto uma
maior liquidez.
Por exemplo, uma clínica que já paga uma parcela de R$ 30
mil de um financiamento, com um prazo restante de 36
meses, conseguiria, mantendo a mesma parcela, um
adiantamento com de R$ 1 milhão.
Neste caso, parte deste recurso seria usado para quitar a
operação existente e o restante aumentaria o caixa da clínica.
A clínica continua a pagar o mesmo valor e tem a seu dispor
mais recursos financeiros para compra de equipamentos,
pagamento de 13º salário etc.
Compra de equipamentos e insumos
Outras clínicas buscam nossa operação para a compra de
equipamentos e insumos, de modo que possam negociar o
valor à vista com o fornecedor. Com os novos equipamentos
e insumos mais baratos, a clínica amplia sua capacidade de
atendimento, seu faturamento total e rentabilidade.
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Por exemplo, uma clínica de nefrologia que realiza
uma operação de R$ 500 mil, com parcelas mensais
de R$ 15 mil pagas ao longo de 60 meses, pode
negociar a compra de 10 novos equipamentos de
hemodiálise que custam aproximadamente R$ 50
mil cada.
Além do maior poder de negociação no pagamento
à vista, a clínica consegue ampliar seus
atendimentos devido ao maior número de máquinas
disponíveis. Ao mesmo tempo, a clínica eleva sua
receita com o SUS, de modo que o pagamento das
parcelas é facilmente coberto pelo aumento da
receita.
Pagamento de funcionários e fornecedores
Muitas vezes os planos de saúde atrasam o repasse
às clínicas e hospitais e, consequentemente, causam
um descasamento temporário no fluxo de caixa
destes estabelecimentos de saúde. Para não
deixarem de pagar seus funcionários e/ou
fornecedores em dia, estes estabelecimentos
procuram as soluções de financiamentos de curto
prazo do HEALTH SOLUTIONS.
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Contatos
Entre em contato com a WX Capital para saber como poderemos assessorá-lo:
giulliana@brugnara.com.br
Belo Horizonte:+55 (31) 3297 - 8202
São Paulo: +55 (11) 2615-7855
www.wxcapital.com.br
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