


Você sabia que segundo a 
Organização Mundial da Saúde:

O Brasil é o país mais  
ansioso do mundo

O Brasil é o 5° país mais 
depressivo do mundo

Fonte: http://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49578/9789275120286_eng.pdf?sequence=10&isAllowed=y



As doenças mentais são a 3° principal 
causa de afastamento pelo INSS



afastamentos por ano relacionados 
a problemas de saúde mental

é a média de afastamentos  por  
transtornos mentais

Fonte: https://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/27270562/pop_up

285 mil 196 dias



perdidos pelas empresas por ANO por 
não tratarem casos de DEPRESSÃO

Fonte: London School of Economics (LSE).
https://www.ergocorp.com.br/noticia/depressao-tira-da-economia-global-us-1-trilhao-por-ano#:~:text=S%C3%B3%20no%20
Brasil%2C%205%2C7,School%20of%20Economics%20(LSE).

US$1 trilhão US$ 63,3 bilhões
No Mundo No Brasil



Cada dólar investido em tratamentos leva a um retorno de 4 dólares 
em termos de saúde e capacidade dos trabalhadores.

US$1,00 US$4,00

Esta realidade pode ser diferente!

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-04/oms-investir-em-tratamento-para-depressao-gera-retorno-quatro-vezes



Como podemos 
reverter
essa situação?



Amar.Elo é uma 
plataforma que leva 
atenção em saúde 
emocional para todos,
a qualquer momento e
em qualquer lugar!

Muito prazer, somos a
Amar.Elo Saúde Mental!



O Projeto Amar.Elo Solidário surgiu com o 
intuito de minimizar os impactos emocionais 
decorrentes da pandemia, oferecendo à 
população em geral o atendimento gratuito 
com psiquiatras e psicólogos, durante 90 
dias, via plataforma de teleconsulta.

Como tudo começou

O trabalho envolveu 20 profissionais, disponíveis para auxiliar o 
paciente, de 8 às 20h, 7 dias na semana e serviu para testar e 
validar o interesse da população ao atendimento on line em saúde 
mental, a adesão e adequação dos clientes e profissionais à 
plataforma.
 



Indicadores Amar.elo Solidário ABRIL MAIO JUNHO JULHO

Capacidade de atendimento 692 1800 1800 620

Número de atendimentos 425 1210 1272 423

Número de novos cadastros 893 652 298 46

Total de atendimentos 
no período (*) = 3330

(*) 12/04  a 10/07/2021



● Os atendimentos pagos e recorrentes foram iniciados 
em 12/07/2021
 

● Resultado do primeiro mês de atendimentos pagos:
■ 145 atendimentos psicológicos realizados
■ R$ 7.430,00 de faturamento

● Em agosto, demos início à formatação para 
atendimento ao público B2B

E hoje? Como estamos?



Saúde Mental 
na Empresas

Teleconsulta 
Psiquiátrica e 
Psicológica

Home Care 
Psiquiátrico 

Virtual

Produtos 
Terapêuticos 

Educação

Nossas 
soluções



COMO O AMAR.ELO 
PODE AJUDAR A 
CUIDAR DA SAÚDE 
MENTAL E EMOCIONAL 
NAS EMPRESAS?



impactos

Aumento na 
produtividade, 

eficiência e nos 
resultado 

financeiros

Torna o clima 
organizacional 
mais saudável 

Contribui para 
a retenção de 

talentos



2021: R$ 30 mil - MRR (ago/dez-2021)
2022: R$ 240 mil - ARR,
2023: R$ 720 mil- ARR,
2024: R$ 2.160 milhões - ARR,
2025: R$ 4.320 milhões - ARR,
2026: R$ 8.640 milhões - ARR,
2027: R$ 17.280 milhões- ARR.

Nossa meta é:



Empresas:
● Plano Corporate básico:  valor fixo + valor por consulta.
● Plano Corporate on Demand: valor fixo + valor por 

consulta + necessidades específicas do contratante

Nosso modelo de receita:

Psicólogos:
● Plano Básico: percentual por atendimento
● Plano Premium: valor fixo, mensal ou anual



Em 2021 aporte de 45 milhões de reais, contato com 214 
clientes B2B e mais 50 mil atendimentos realizados por mês

2019, 4.5 milhões de aporte e chegou esse ano a 50 mil 
atendimentos mês

Foi esse ano incorporada a Conexa, tornando seu 
braço de atuação em saúde mental e fechando o 
número de 440 empresas atendidas pelo grupo.

Nossos concorrentes:



Nossa equipe:



Essa é nossa plataforma



Essa é a Amar.Elo Saúde Mental, não 
apenas uma plataforma de saúde 
mental, mais sim uma comunidade 
imbuída de lutar contra a psicofobia e 
a ajudar a reduzir o número de 
suicídios no Brasil que tem tirado a 
vida de tantas pessoas.



www.amarelosaudementa.com.br
@amarelosaudemental


