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O que é o BoaConsulta? 

O BoaConsulta é a melhor maneira para pacientes marcarem suas 
consultas por meio da Internet, com praticidade e conforto, de forma 
moderna, sem desgastes ao telefone. 

Ele facilita a dinâmica de marcação de consultas, eliminando custos e 
ineficiências do sistema vigente e executa, de forma automática e 
elegante, tarefas como a confirmação de presença e avaliação de 
satisfação. 

 



Como surgiu? 



O problema 

✔	✖	 ✖	 ✖	 ✖	 ✖	 ✖	 ✖	 ✖	 ✖	 ✖	

Pacientes insatisfeitos com a 
dificuldade de agendamento 

Pacientes precisam 
marcar consultas 

Mas o processo de busca e  
agendamento é ineficiente 

E gera frustração e custos 

Secretária sobrecarregada 

Campeão de queixas na ANS 



Como resolver? 

ü  Tornar a busca por atendimento mais simples e intuitiva 

ü  Eliminar o livro do convênio 

ü  Permitir agendamentos a qualquer hora, de qualquer lugar 

ü  Enviar lembretes automatizados para reduzir no-shows 

 





História, sócios, time 
Daniela Bouissou 
•  Experiência: planejamento, gestão de 

produto e relacionamento com clientes 
corporativos (Tempo Part.), Consultoria 
Estratégica (Boston Consulting Group), 
Assistência à Saúde (Clínica Luminis/ 
Hospital das Clínicas) 

•  Formação: Medicina, Residência 
Médica, e Mestrado (UFMG), MBA 
(Stanford) 

Octavio Domit 
•  Experiência: Private Equity (Prosperity 

Invest.), Private Banking & Equity Sales 
(Citibank), Investimentos Corporativos 
(Grupo Monteiro Aranha) 

•  Formação: Administração de Empresas 
(Bentley College) 

Adriano Fontana 
•  Experiência: Private Equity (Prosperity 

Invest.), Investment Banking & Equity 
Research (J.P. Morgan), Indústria de 
Alimentos (SAMPO Inc.) 

•  Formação: Administração de Empresas 
(Fundação Getúlio Vargas – EAESP & 
New York University) 

Victório Braccialli Neto 
•  Experiência: IT, Startups, MVP building 
•  Empreendedor (Spotless, Oferta Gorda), 

Desenvolvimento de Software (Qype) 
•  Formação: Ciências Moleculares (USP) e 

Física (USP) 



Business plan 
•  Quem são os clientes? 

•  Tamanho do mercado?  

•  Quanto os clientes pagariam pelo 
produto? 

•  Potencial de geração de receita? 

•  Qual o custo de aquisição do 
cliente? 

•  Quem são os concorrentes? 

•  Breakeven? 

•  Roll out? 



Foco, estratégia e execução 
Avaliação constante 

•  Sureys 

•  Feedbacks espontâneos 

•  Visitas aos clientes 

•  Monitoramento de KPIs 

•  Data analysis 

Como os pacientes avaliam o boaconsulta.com? 

3"
* Pesquisa de satisfação com usuários que agendaram consultas pela internet. Amostra deste estudo: 2.677 respostas 

Descobri o serviço graças a minha esposa 
que encontrou. É muito prático e você 
consegue de acordo com a agenda do médico 
se programar para realizar as consultas. 

Eric G. do Amaral 

O sistema é fácil de 
usar, facilita muito a 
vida da gente, evita 
a gente perder 
tempo no telefone. 
Excelente. 

Iana Kelle Alves Perdão 

Você indicaria o boaconsulta.com 
para seus amigos e familiares?*   

Adorei super 
pratico e não 
precisa falar com as 
atendentes mal 
humoradas de 
alguns médicos. 

Cláudia Marque Chibante 
 

Prefiro marcar 
pela Internet, não 
gosto de telefone.  

Felipe Bonilha 

Eu nem imaginei que 
fosse tão eficiente 
esse serviço. 

Rosangela Moreira de Souza 
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É fácil usar o boaconsulta.com?* 

Definição de prioridades 



Onde estamos? 

Patients 
Find and choose 
practitioner  
that best fits their 
needs  

01 
Select time 
slot and book 
instantly and 
hassle free 

02 03 
Plan and 
receive 
appointment 
reminders 

600,000+ 
Registered Users 

& 450,000+ 
Bookings 

& +100,000 
app downloads 

Practitioners 

Attract more 
patients 

01 
Use friendly online 
agenda available 
for booking 24/7 

02 03 Shoot 
appointment 
reminders, 
create 
customized 
website 

5,000+  
Paying 

Practitioners 

Carriers 

Optimize appointment 
availability to patients 
(Standards imposed by 
Reg. Agency)  

01 
Promote highly 
efficient 
practitioners within 
network 

02 03 
Reduce 
unnecessary 
Emergency Room 
visits 

6               
of the 

National 
Leading 
Carriers 



Acesso a investimento 



Dúvidas? 


