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RESUMO
Este trabalho realizou o desenvolvimento de um negócio baseado em mHealth, biotelemetria e
algoritmos de análise (analytics). A transmissão de dados é feita por Internet of Things (IoT) –
em português internet das coisas, uma rede onde todos os objetos se comunicam e interagem de
forma autônoma via internet. O objetivo do uso destas tecnologias é viabilizar o
telemonitoramento de idosos. Telemonitoramento é uma subárea da telemedicina, que permite
o monitoramento e gerenciamento de dispositivos e sensores médicos via software para
aumentar a eficiência dos processos, neste caso, processos de monitoramento a idosos crônicos.
Há um bom potencial de inovação que demanda pesquisa científica e tecnológica. A startup
Virtual Monitor possui equipe com competências para executar este projeto específico.
Realizou-se uma análise de potencial de mercado, nos critérios de atratividade e
competitividade, e observou-se que a inovação levará ao desenvolvimento de um produto
economicamente sustentável e trará ganhos comerciais. Este plano é um ponto de partida que
conclui que para simplificar e escalar o acompanhamento de idosos faz-se necessária uma
solução que envolva cuidado centrado nas pessoas, tecnologia adaptada às pessoas e a inclusão
da terapêutica digital para idosos. Este cenário se mostrou atrativo do ponto de vista de
investimento com potencial de crescimento de mercado de saúde suplementar.
Palavras-chaves: Biotelemetria. Telemedicina. Telemonitoramento. Idoso. Saúde Baseada em
Evidências. Gestão de Saúde Populacional. Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação em
Saúde.

ABSTRACT
This work carried out the development of a business based on mHealth, biotelemetria and
analytical algorithms. The transmission of data is done by Internet of Things (IoT) - in
Portuguese internet of things, a network where all objects that communicate and interact in an
autonomous way via internet. The objective of the use of these technologies is to enable
telemonitoring of the elderly. Telemonitoring is a subarea of telemedicine, which allows the
monitoring and management of medical devices and sensors via software to increase the
efficiency of the processes, in this case, monitoring processes for the chronic elderly. There is
good potential for innovation that demands scientific and technological research. Startup
Virtual Monitor has team with competencies to execute this specific project. An analysis of
market potential was made, in the criteria of attractiveness and competitiveness, and it was
observed that innovation will lead to the development of an economically sustainable product
and will bring commercial gains. This plan is a starting point and concludes that to simplify the
follow-up of the elderly, a solution is necessary that involves person-centered care, technology
adapted to the people and the inclusion of digital therapy for the elderly. In this scenario, it was
attractive from the investment point of view with the growth potential of the supplementary
health market.
Keywords: Biotelemetry. Telemedicine. Telemonitoring. Aged. Evidence-Based Health.
Population Health Management. Health Sciences, Technology and Innovation Management.
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1 INTRODUÇÃO

O presente plano mostra que o mercado de telemonitoramento, subárea da
telemedicina, é atrativo. O negócio se alinha com a rápida evolução tecnológica e mudança
demográfica relacionada ao acelerado envelhecimento populacional no Brasil.
A análise de mercado revela que a mudança não é apenas constante, mas também
exponencial em seu ritmo e alcance. A mudança apontada na análise, especificamente
relacionada à Internet of Ihings (IoT), em português Internet das Coisas, será experimentada de
maneira abrangente e transformadora por todas as indústrias.
No cenário da saúde suplementar, enquanto houve diminuição do número de
beneficiários de todas as idades em planos de saúde médico-hospitalares nos últimos 6 anos, o
número de idosos vinculados a estes mesmos planos aumentou. Há concentração de despesas
entre os beneficiários idosos com múltiplas doenças crônicas (variação entre 24 a 289%) e
associação entre o número de tipos de condições crônicas e a probabilidade de incorrer em
internações por condições sensíveis à atenção primária com complicações evitáveis.
Este projeto é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo, por meio de financiamento PIPE (Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas).
O negócio analisado se mostra viável para gestão da saúde de idosos crônicos por
trazer simplicidade na complexidade e potencial de escalabilidade para o monitoramento da
população de maior risco de concentração de despesas.
Estudou-se a atratividade e competitividade do mercado de saúde; e as modalidades de
operadoras dos tipos seguradoras de saúde e autogestão devem ter investimento seletivo e
cauteloso, pois apresentam risco moderado e o investimento deve se voltar a projetos especiais.
As análises demostram que os investimentos prioritários e força comercial devem se voltar para
as modalidades cooperativas médicas e medicina de grupo. Isso significa que o investimento
deva ser priorizado para essas modalidades que apresentam posição segura de investimento e
crescimento.
De acordo com as premissas do projeto, a taxa interna de retorno (TIR) é de 53,71. De
acordo com as premissas teóricas financeiras, o valor presente líquido é positivo e apresenta
um desempenho bastante atrativo, R$ 2.399.322,54. O momento de payback ocorre no início
do quarto ano, em aproximadamente 4,1 anos, ou seja, quatro anos e um mês.
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O presente trabalho traz um negócio desenvolvido por meio de cocriação e pesquisa
nas áreas de saúde, tecnologia da informação, marketing, inovação e design centrado no ser
humano. Trata-se de uma contribuição para reflexão e desenvolvimento de uma plataforma de
gerenciamento de autocuidado, por meio da biotelemetria baseada em mobile Health (mHealth),
tecnologia vestível e algoritmos de análise (analytics).
O autocuidado apoiado é muito importante na vida das pessoas, e trata-se de
capacitar o indivíduo para gerenciar os sintomas, o tratamento, as consequências físicas e
sociais e as mudanças de estilo de vida (BARLOW; CULLEN; ROWE, 2002). Neste contexto,
um dos objetivos do autocuidado é empoderar os pacientes para que gerenciem a sua condição
enfatizando o seu papel central no cuidado. Deve estar claro que ativar o paciente não é uma
técnica ou estratégia, mas muito mais do que isso, envolve uma visão que guia cada atividade
assistencial e exige novos papéis dos profissionais de saúde. Também não é meramente uma
atividade educativa: colocar o paciente no centro do cuidado é uma mudança de paradigma.
Considerando o tempo de contato limitado entre a equipe de saúde e o paciente, cabe a ele a
maioria das atividades do dia a dia em relação à gestão da sua condição, assim como a tomada
da maior parte das decisões sobre como lidar com ela (NUOVO, 2008). Esta realidade acontece
independentemente do desejo e da política adotada pelo sistema de saúde: “reconhecer o
paciente como o “capitão do time” facilita definir o papel do restante do time” (OGATA, 2016,
p. 3).
Ao mesmo tempo, é cada vez mais importante que as intervenções médicas e
diagnósticas terapêuticas estejam baseadas em evidências científicas rigorosas. O objetivo é a
otimização da equação custo/qualidade, e, para isso, os profissionais de saúde devem estar cada
vez mais atentos a protocolos de atenção à saúde e às evidências correspondentes. A
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) enumera a saúde baseada em evidências como
uma das grandes tendências da prática médica deste século. Assim como a incorporação de
tecnologia biomédica, que passa a ter um lugar de “pedra angular” de conhecimentos médicos
com a explosão tecnológica, tanto no sistema integrado de saúde quanto na prática da medicina,
permitindo acesso aos bancos de dados bibliográficos e clínicos, com o uso de “sistemas
inteligentes de diagnóstico (VECINA; MALIK, 2016).
A seção 2 deste trabalho apresenta as informações básicas da empresa e fornece
elementos para compreender o ambiente organizacional, responsáveis e suas competências, tipo
de empresa, funcionamento, as áreas e departamentos. Destaca os relacionamentos com outras
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empresas que atuam como parceiros no fornecimento, vendas conjuntas e distribuição, e
encerra-se com a projeção financeira resumida: margem bruta, market share e projeção de
crescimento para os três primeiros anos de atividade.
A seção 3 apresenta o plano de produtos e serviços, contendo o resultado dos testes
realizados, demonstrando a funcionalidade do serviço de monitoramento por biotelemetria
oferecido. O estágio de desenvolvimento do produto, suas características únicas, suas vantagens
distintivas, a forma como o produto pode ser testado e validado, e serviços adicionais previstos
também são apresentados nesta seção.
Neste contexto, o “plano de marketing” (seção 4) foi dividido em duas etapas: (1)
Marketing estratégico e (2) Go to marketing, em português, entrada no mercado. O marketing
estratégico apresenta a análise do macroambiente, considerando os cenários Político,
Econômico, Social e Tecnológico (PEST); inclui a análise do ambiente competitivo, pelas
tradicionais 5 forças de Michael Porter e pelas novas forças que moldam a estratégia
competitiva da era digital, as 12 forças disruptivas do BCG. O marketing estratégico também
inclui: análise da demanda, quando são listados os clientes (as empresas prestadoras de serviços
de saúde) e os consumidores (os idosos portadores de doenças crônicas); a análise qualitativa
de concorrentes diretos; e a definição do posicionamento mercadológico e da proposta de valor.
A segunda etapa, go to marketing, apresenta os objetivos estratégicos e comerciais, além da
estratégia de crescimento, o portfólio de produtos e a estratégia de distribuição e trade
marketing.
No capítulo “plano gerencial” (seção 5), é estabelecida a propriedade e a
distribuição da empresa entre os sócios, os membros da equipe gerencial, suas habilidades e
investidores envolvidos no negócio. Demostra os consultores que serão procurados e suas
qualificações, funcionários selecionados, informações sobre o processo decisório da empresa e
os programas de treinamento, desenvolvimento e integração dos novos funcionários para
garantir alinhamento com as estratégias do negócio.
O capítulo “plano operacional” (seção 6) descreve os processos de venda de
produtos e serviços. A operação de venda de produtos inclui: seleção e classificação de
equipamentos; compras e aquisições; gestão de estoques; manutenção; assistência pós-venda e
logística reversa. Os processos operacionais da venda de serviços incluem: software e analytics;
Ambiente Virtual de Monitoramento (AVM); gerenciamento de alertas; cuidado presencial e
cuidado digital. E o plano operacional se encerra apresentando fluxos de apoio, processos
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terceirizados, instalações e procedimentos de controle da produção, principais indicadores e
custos da produção.
A viabilidade financeira é discutida na seção 7, “plano financeiro”, que representa
a principal fonte de referência e controle da saúde financeira para projetar e conduzir as
atividades dentro dos parâmetros planejados. Os itens apresentados incluem: necessidades de
financiamento, capital de giro, ativos circulantes e operacionais, relações custo-volume-lucro,
alavancagem operacional e financeira, risco financeiro e orçamento de capital.
O “plano jurídico” encerra este trabalho na seção 8, que expõe as relações contábeis
e apresenta as questões jurídicas potencialmente significativas.
Empreendedorismo é um tipo de gestão. Vivemos em um mundo institucionalizado,
em que todas as atividades relacionadas à produção de bens ou à prestação de serviços são
planejadas,

coordenadas,

dirigidas,

executadas

e

controladas

por

organizações

(CHIAVENATTO, 2011). A função de uma empresa é executar tarefas e processos. Startups
não são menores versões de empresas, as funções sociais da startup são diferentes das da
empresa. Uma startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio
escalável recorrente e lucrativo (BLANK; DORF, 2014). A função da startup é criar novos
produtos e serviços sob condições de extrema incerteza (RIES, 2014).
De acordo com Blank e Dorf (2014), os planos de negócios raramente sobrevivem
ao contato com clientes e a este raciocínio foi dado o nome de: “A falácia do plano de negócios
perfeito”. Atuais movimentos de empreendedorismo defendem o modelo Lean Startup, que
possui 3 etapas: (1) Visão: descobrir a coisa certa a criar – a coisa que os clientes querem e pela
qual pagarão; (2) Direção: testar as hipóteses de crescimento, de valor e de crescimento da
startup; (3) Aceleração: definir as métricas para uma vantagem de rápido crescimento para
formar uma startup bem-sucedida e manter seu DNA de empreendedorismo mesmo depois de
amadurecer.
O Virtual Monitor é uma startup e este trabalho é um plano de negócios. Entretanto,
essas páginas não contêm a nossa trajetória anterior, tampouco os fracassos que nos levaram
nesta direção. Realizamos testes e protótipos, tanto do software, que atualmente está na versão
0.101, quanto da trajetória do paciente. Foi a partir do considerado sucesso de nosso mínimo
produto viável (MVP) que nasce este plano de negócios, com o objetivo de estruturar um novo
serviço de saúde baseado em ciência, gestão e seriedade.
Continuaremos na busca de aprendizagem e a cada construir-medir-aprender que
buscaremos mais marcos de aprendizagem. O Virtual Monitor, neste processo, incorporou a
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inovação em seu DNA e considera prioridade manter os três espaços da inovação: inspiração,
idealização e implementação. Em resumo, desejamos nos manter inovando, não o termo
esfumaçado da inovação, mas sim buscar a relevância pela criação de uma cultura de empatia,
cocriação e constante experimentação. Certamente não queremos conduzir o negócio apenas
com base na intuição, por isso este plano de negócios, mas confiar demais na racionalidade e
no universo analítico pode se mostrar tão perigoso quanto (BROWN, 2010).
Como encerramento deste sumário executivo foi escolhida uma linguagem visual:
o Canvas de Negócios (Figura 1), também chamado de quadro de modelo de negócios. O
quadro é composto por nove componentes que cobrem as quatro áreas principais de um negócio:
clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. Representa a estratégia a ser
implementada através das estruturas organizacionais dos processos apresentados no decorrer
deste trabalho e permite a descrição ágil e visual da lógica de criação, entrega e captura de valor
do Virtual Monitor (OSTERWALDER, 2011). Os dados colocados na imagem do Canvas de
negócios foram validados em 73 entrevistas (ANEXO I), pela metodologia
development do Steve Blank.

customer
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Figura 1– Quadro de Modelo de negócios do Virtual Monitor
Fonte: Elaboração própria, 2018.
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2 DESCRIÇÃO GERAL DA EMPRESA

O Virtual Monitor é uma plataforma de gestão populacional que monitora dados
biotelemétricos de pacientes idosos crônicos e realiza o gerenciamento de alertas de saúde. Este
capítulo descreve o histórico da empresa, sua missão, visão e objetivos, sua estrutura
organizacional e legal, seus parceiros e a projeção de suas finanças.

2.1 HISTÓRICO

O desenvolvimento do negócio teve como início a oportunidade observada pelas
empresas Cientistas, focada em soluções de tecnologia, e Cantareira, instituição de longa
permanência para idosos, quando perceberam que por meio da tecnologia de monitoramento de
alertas e gerenciamento de ocorrências da Cientistas seria possível monitorar os idosos da
Cantareira.
Em meados de 2016 foram realizados os primeiros testes de campo, que
demonstraram a escalabilidade e funcionalidade do modelo de monitoramento de idosos em
condição crônica por biotelemetria. Após as primeiras evidências de sucesso, os sócios se
juntaram para a construção de um novo negócio, e, assim, nasceu a startup Virtual Monitor –
biotelemetry healthcare. No ano de 2018, foram iniciados esforços para a definição da
identidade visual da empresa e sua logomarca foi criada (Figura 2).

Figura 2 – Logomarca Virtual Monitor
Fonte: Agência de Design Gráfico Nero, 2018.
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Em julho de 2017, foi elaborado um projeto para o Programa Pesquisa Inovativa
em Pequenas Empresas (PIPE) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP), aprovado no mês de março de 2018.
Em abril de 2018, o Virtual Monitor recebeu seu primeiro investimento-anjo,
realizado por um executivo que atua no mercado de telecomunicações. Atualmente, a empresa
busca parcerias para a realização dos programas e validação da sua eficácia em escala ainda
maior, e investimento para viabilizar a oportunidade de mercado apresentada neste estudo. Seu
objetivo é cuidar de pessoas virtualmente e comprovar cientificamente, por meio de dados e
resultados pragmáticos, que, com a aplicação de medidas preventivas e assistência virtual
estruturada, é possível reduzir os custos do sistema, enquanto se aumenta a qualidade de vida e
longevidade das pessoas monitoradas.

2.2 A MISSÃO DA EMPRESA

A missão do Virtual Monitor é apresentada nesta seção, sendo dividida entre sua
contribuição para com o monitoramento de pacientes da atenção secundária (item 2.1.2),
baseada na literatura acadêmica, assim como a contribuição da empresa com a comunicação
entre as redes de atenção em saúde (subseção 2.2.2). As subseções seguintes, 2.2.3 e 2.2.4,
apresentam, respectivamente, a visão e os objetivos, as crenças e os valores do Virtual Monitor.

2.2.1 Contribuição com o monitoramento de pacientes da atenção secundária

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis por dois terços
das mortes por ano em todo o mundo (WHO, 2010) e respondem por mais de 70% das mortes
no Brasil (IBGE, 2013). Em vida podem levar a incapacidades, resultando em implicações para
o indivíduo, para sua família, para a sociedade e para os sistemas de saúde. O impacto
econômico de tais doenças não se limita aos custos diretos, como uso dos serviços de saúde e
medicamentos, mas incluem, também, custos indiretos, como problemas sociais, perda da
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qualidade de vida, redução da produtividade, incapacidade e aposentadorias precoces (MALIK;
RABACOW, 2015).
Doenças crônicas compõem o conjunto de condições crônicas e, em geral, estão
relacionadas a causas múltiplas. São caracterizadas por início gradual, de prognóstico
usualmente incerto e com longa ou indefinida duração. Apresentam curso clínico que muda ao
longo do tempo, com possíveis períodos de agudização, podendo gerar incapacidades.
Requerem intervenções associadas a mudanças de estilo de vida em um processo de cuidado
contínuo. Em geral, apresentam desenvolvimento lento, duram períodos extensos – mais de seis
meses – e apresentam efeitos de longo prazo, difíceis de prever (BRASIL, 2013). À medida que
a idade avança, há uma tendência para que as doenças crônicas se intensifiquem (progressão),
tornem as pessoas mais susceptíveis a outras doenças (debilitação), acumulem outras condições
(multimorbidade), se diversificam (comorbidades) e interferem na capacidade de as pessoas
funcionarem normalmente na sociedade (incapacidade) (McEVOY, 2014).
O foco do Virtual Monitor é atuar no suporte à gestão da saúde da população
madura, focada em idosos (pessoas acima de 60 anos) que apresentam algum tipo de risco de
saúde e estão em tratamento de alguma doença crônica não transmissível.
Neste cenário, é recomendável o desenvolvimento de um programa para o
gerenciamento dessas doenças por meio de um conjunto de estratégias assistenciais e
educacionais orientadas para um grupo de indivíduos portadores de doenças crônicas com
potencial de risco de agravamento, e, consequentemente, com a necessidade de um aporte de
tecnologias mais complexas e de maior custo (MALIK; RABACOW, 2017 p. 158).
A prevenção da doença pode ser primária, secundária, ou terciária; prevenções essas
que, segundo Timmreck (2002, p. 19-20), se organizam da seguinte forma:

Prevenção primária envolve interromper qualquer ocorrência de uma doença antes
que ela aconteça. A prevenção secundária destina-se a triagem de saúde e detecção de
atividades usadas para descobrir estados patogênicos dentro de uma população
(patogênico significa estados produtores de doenças), tem o objetivo de bloquear a
progressão da doença ou lesão do desenvolvimento de deficiência ou incapacidade. A
prevenção terciária tem como objetivo retardar ou bloquear a progressão de uma
condição de incapacidade ou doença para evitar que seu estado se torne avançado e
necessite de cuidados excessivos.

Ainda, de acordo com Fleming (2008), a prevenção terciária se refere a tratamentos
médicos usados para limitar a incapacidade causada por doença sintomática ou avançada.
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Um problema de saúde pode levar a outro. Por isso, as distinções entre os três níveis
de prevenção podem se sobrepor. Por exemplo, “o tratamento de hipertensão arterial pode ser
pensado como prevenção secundária da hipertensão ou prevenção primária de acidente vascular
cerebral” (FLEMING, 2008 p. 366). Na prática clínica, a prevenção secundária geralmente
começa com o rastreamento para uma doença ou seus fatores de risco modificáveis (ou
precursores). Esta primeira triagem em si não previne doenças ou morte, portanto, deve estar
ligada a um tratamento eficaz e aceitável. O cenário e a disponibilidade de serviços médicos
pós-triagem são fatores fatores-chave para a prevenção (FLEMING, 2008).
Não foram encontrados estudos relacionados a idosos com condições crônicas e sua
relação a despesas hospitalares nas bases nacionais pesquisadas. Entretanto, observa-se dados
relevantes no estudo realizado com idosos pelos pesquisadores Wolff, Starfield e Anderson, em
1999, no sistema Medicare, sistema de seguros de saúde estadunidense destinado a pessoas com
mais de 65 anos, com amostra considerada nacionalmente representativa de 1.217.103 idosos
crônicos. Os pesquisadores selecionaram os idosos a partir de 12 grupos de Ambulatory
Diagnostis groups ADGs, em português grupos de diagnósticos ambulatorial, e acompanharam
o montante de gastos pagos pelo programa Medicare durante 12 meses. Entre os resultados
encontraram concentração de despesas entre os beneficiários com múltiplas doenças crônicas e
associação entre o número de tipos de condições crônicas e a probabilidade de incorrer em
internações por condições sensíveis à atenção primária com complicações evitáveis. A
tabulação das despesas per capita relacionadas pode ser vista na Tabela 1.

Tabela 1 – Gastos Per capita Medicare com pacientes com condições crônicas

EUA
Gasto per capta Sistema Medicare Care
Gastos com pacientes sem condições crônicas
Gastos com paciente com 1 tipo de condição crônica
Gastos com paciente com 2 tipos de condição crônica
Gastos com paciente com 3 tipos de condição crônica
Gastos com paciente com 4 ou mais tipos de condição crônica
Fonte: Adaptado de Wolff, Starfield e Anderson, 1999.

Valor em Dólares
$
$
$
$
$
$

5.015,00
211,00
1.154,00
2.394,00
4.701,00
13.973,00

%
100%
4,21%
23,01%
47,74%
93,74%
278,62%

Neste contexto, o Virtual Monitor se apresenta com a missão de ser uma ferramenta
tecnológica de baixo custo que se adapta à necessidade das pessoas e dos profissionais de saúde
visando o acompanhamento da evolução do tratamento e o agravamento da doença.
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Por meio da biotelemetria é possível a comunicação entre o assistente de saúde
digital (médico, farmacêutico e equipe multidisciplinar de saúde) e o paciente. O sistema
também ajudará na criação e sustentação dos hábitos de autocuidado orientados. O
acompanhamento da evolução do tratamento é necessário para que o paciente conviva com a
doença crônica, reduza internações hospitalares e tenha sua qualidade de vida aumentada. Há
potencial integrador com a prevenção primária de saúde. Essa integração tem potencial de
reduzir a procura dessas pessoas pelo setor de emergência de hospitais.
O cuidado digital oferecido pelo Virtual Monitor inicia a sua jornada no
atendimento presencial, onde, nesta etapa, o clínico referência tem como função a geração de
um plano digital de cuidado biotelemétrico para o paciente, e a este plano, por fins de
simplificação, foi dado o nome de “Plano de Cuidado Digital”. O objetivo dele é integrar a
estratégia de cuidado e tratamento como terapêutica não medicamentosa por meio da medição
e acompanhamento ao longo do tempo de sinais biológicos e fisiológicos do paciente, ou seja,
o sistema irá integrar a rotina do paciente a um acompanhamento remoto de dados e hábitos
como medida de prevenção de doença por meio da internet das coisas, IoT. Porém, o cuidado
de usuários com doenças crônicas deve se dar de forma integral e ele somente é possível se for
organizado em rede (MALIK; RABACOW, 2015).

2.2.2 Contribuição na comunicação de redes de atenção à saúde

Organizadas em arranjos produtivos, as redes de atenção à saúde combinam a
concentração de certos serviços e a dispersão de outros. Redes de atenção à saúde são
poliárquicas, ou seja, são estabelecidas sem hierarquia entres os pontos de atenção à saúde. A
comunicação é feita por sistemas logísticos eficazes, possui foco nas condições agudas e
crônicas, objetivos de melhoria da saúde da população com resultados clínicos e econômicos
medidos, e as ênfases das intervenções são: promocionais, preventivas, curativas, reabilitadoras
ou paliativas, atuando sobre determinantes de saúde, sobre fatores de risco e sobre condições
de saúde pré-estabelecidas. É um modelo onde a ação do sistema é proativa, baseada em planos
de cuidados de cada usuário realizados conjuntamente pelos profissionais e usuários. É voltado
para uma população adstrita dividida em subpopulações por fatores de risco sócio-sanitários. O
sistema de financiamento é por valor global ou por capacitação de toda a rede. O sujeito é
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corresponsável pela própria saúde e a tecnologia da informação é integrada a partir do cartão
de identidade dos usuários e dos prontuários eletrônicos e articulada em todos os componentes
da rede de atenção à saúde (MENDES, 2016).
Os sistemas fragmentados de atenção à saúde, fortemente preponderantes, se
(des)organizam através de um conjunto de pontos de atenção à saúde isolados e incomunicados
uns dos outros e que, por consequência, são incapazes de prestar uma atenção contínua à
população (VECINA; MALIK; MENDES, 2016, p. 37). Possuem ênfase em ações curativas e
reabilitadoras sobre doenças ou condições estabelecidas, sem estratificação dos riscos. São
fragmentados por ponto de atenção à saúde, concentrados nos profissionais com financiamento
por procedimento em pontos de atenção à saúde isolados. Não possuem coordenação da
atenção, e a comunicação entre os componentes é inexistente, a ênfase do cuidado é centrada
no profissional médico e a lógica da tecnologia da informação é fragmentada e pouco acessível
e com baixa capilaridade nos componentes das redes de atenção à saúde (MENDES, 2016).
O Virtual Monitor é uma ferramenta tecnológica simples, com tecnologia de baixa
densidade e custo, que pode ter um importante papel no planejamento da demanda das redes de
atenção à saúde por meio do sistema de classificação de risco por biotelemetria. O sistema
também tem potencial de impacto no planejamento da demanda das redes de atenção à saúde,
pois possibilitará o encaminhamento do paciente conforme a demanda definida pelo gestor da
rede.
A referência e contrarreferência do paciente monitorado pelo sistema partem do
gerenciamento dos alertas e estão explicadas com mais detalhes na seção 3 deste documento.
Há neste processo também a oportunidade de partilhar conhecimentos e ações clínicas por meio
dos relatórios de encaminhamento ao pronto-socorro e ao ambulatório gerados pelo sistema.
Desta forma, diante dos desafios citados, a missão do Virtual Monitor é:
Ajudar pessoas na adesão de seu tratamento de saúde de forma simples e
individualizada, e, sincronicamente, monitorar e gerenciar seus dados em tempo real, com
ênfase no autocuidado orientado e no encaminhamento à rede de referência a partir da sua
situação de saúde.
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2.2.3 Visão e objetivos

A visão da empresa define o que pretende alcançar em seu futuro. A visão do Virtual
Monitor consiste em:


Ser o companheiro de cuidado de saúde que os idosos merecem e confiam;



Ser uma empresa de telemonitoramento e teleassistência sustentável, a serviço de
uma causa maior: a prevenção, o cuidado de saúde e bem-estar integral;



Estender a familiaridade com a tecnologia wearable (dispositivos vestíveis) e
Internet das Coisas (IoT) para toda a sociedade;



Monitorar por biotelemetria 10.000 pessoas até o ano de 2020;



Gerar relatórios de encaminhamento à rede de ação à saúde e os respectivos
cálculos de redução de custos assistenciais até o ano de 2019;



Promover cuidado presencial-digital em todos os estados brasileiros e em outros
países do mundo.

2.2.4 Crenças e valores

As crenças e valores do Virtual Monitor são:


Paciente empoderado e corresponsável pela sua própria saúde;



Simplicidade na comunicação da evolução de tratamentos médicos;



Saúde baseada em evidência como fonte de dados;



Tecnologia como meio para levar orientação e acesso de qualidade ao paciente;



Saúde é o oposto de doença. É fonte de autocuidado, alegria, bem-estar,
performance e qualidade de vida.
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2.5 ESTUTURA ORGANIZACIONAL E LEGAL

O regime jurídico do Virtual Monitor atual será Lucro Real. A empresa possui
CNAE 8660-7/00 - Atividade de apoio à Gestão de Saúde. Segundo o IBGE, esta classe
compreende “as atividades de assessoria e consultoria na área de saúde”, entre outras, devido
às atividades de referenciamento aos equipamentos de atenção à saúde e orientação digital.
Além disso, a empresa também se encaixa no CNAE 8220-2/00 – Atividade de teleatendimento,
devido à estrutura de central de cuidado digital com call center ativo e receptivo; e o CNAE
4645-1/01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,
hospitalar e de laboratórios, por conta das atividades de comercialização de sensores
biotelemétricos (medidor de pressão arterial, termômetro, balança, oxímetro, glicosímetro e
eletrocardiograma).
O tipo do negócio do Virtual Monitor exige aprovações legais para funcionar. Entre
as aprovações encontram-se ANVISA, ANATEL e IMETRO para os equipamentos médicos
Bluetooth e registo ANVISA da plataforma computacional.

2.5.1 Os responsáveis e suas competências

O Virtual Monitor possui duas diretorias responsáveis pelas áreas de: (1)
Tecnologia e Administrativo Financeiro; e (2) Comercial e Operacional. A empresa inicia as
suas atividades com essa disposição e pretende, com o crescimento, contratar mais pessoas para
que as atividades deixem de se sobrepor. Os diretores responsáveis pela empresa são: a
farmacêutica especialista em administração, Alessandra Petraroli, na posição de diretora
executiva e comercial; e o PhD em ciência computacional, Antonio Valerio Netto, na posição
de diretor de tecnologia e administrativo financeiro.
O processo decisório do Virtual Monitor se dará através de conselho administrativo,
atualmente formado pelos sócios da empresa. As reuniões do conselho são quinzenais, com
formalização em ata e deliberação das atividades a partir do consenso entre os sócios. O Virtual
Monitor pretende aprimorar sua estrutura de governança com o crescimento da empresa, à luz
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das boas práticas de governança coorporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC).
A Diretoria Executiva tem como função executar as diretrizes propostas pelo
Conselho de Administração. Lidera as equipes administrativas e operacionais, dirige, planeja,
organiza e controla as atividades de diferentes áreas da empresa; é responsável por fixar
políticas de gestão de cada área, contribuir e conduzir o processo de planejamento estratégico
e sua execução, bem como o plano operacional; identifica e avalia novas oportunidades de
investimento, ampliação e melhoria de produtos e serviços em conjunto com o corpo diretivo
da empresa. Também coordena as operações e as atividades de consultoria de implementação
no cliente. É a principal representante da empresa e deve zelar pelo bom relacionamento com
as diretorias de outras empresas.
A Diretoria de Tecnologia tem o papel de dirigir as atividades de tecnologia da
informação, observando cronogramas, prioridades e orçamentos aprovados. Dirige e
implementa o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, acompanha o levantamento das
necessidades dos usuários, definindo estratégias e plano de investimento para prover a empresa
de sistemas e recursos. Administra a infraestrutura de redes, programas e sistemas
implantados. Tem ainda o papel de promover ações que visam a garantir a disponibilidade, a
qualidade e a confiabilidade de processos, produtos e serviços de tecnologia, estabelecer e
coordenar a execução da política de segurança de tecnologia da informação. A diretoria de
tecnologia acumula a função de pesquisa inovativa e conduz a inovação na empresa; avalia e
orienta a incorporação de novas tecnologias, de acordo com as estratégias da empresa;
reconhece e desenvolve ideias inovadoras em diferentes áreas da empresa e garante recursos
para sua execução, dirige projetos de inovação; responde e orienta quanto a questões de
propriedade intelectual. Responde à diretoria executiva.

2.5.2 Os gerentes e seus papéis

O Virtual Monitor possui uma posição de Gerente de Engajamento, cujas atividades
consistem no desenvolvimento de estratégias e coordenação de atividades de engajamento de
pacientes na utilização do sistema Virtual Monitor; propõe e monitora indicadores de
desempenho da área, interpreta dados e indicadores do sistema para identificar oportunidades
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de melhoria, visando sempre o aumento da adesão ao tratamento da população monitorada.
Trabalha em conjunto com as equipes de saúde para garantir a qualidade do atendimento
prestado ao usuário e, se preciso, colabora nos atendimentos presenciais ao paciente. Também
auxilia na execução de consultorias de implementação no cliente. Além disso, deve auxiliar
durante os testes de funcionamento do sistema, utilizando os dispositivos e sensores Virtual
Monitor e reportando falhas do sistema à equipe de tecnologia. Responde à Diretoria Executiva
e Comercial.
A Gerência de Desenvolvimento atua no controle da qualidade dos projetos,
disponibilização de informações técnicas, gerenciamento de demandas e recursos; sugere e
efetua melhorias; deve gerenciar requisitos específicos e o projeto tecnológico da concepção
até o produto final, realizando o desenvolvimento de softwares e aplicativos para internet,
estações de trabalho e dispositivos móveis. Além disso, atua na concepção e administração de
banco de dados, treinamento, validação e implantação de testes de sistemas de software.
Trabalha sempre em função do cliente e do usuário do Virtual Monitor, pensando em maneiras
que tornem sua experiência mais fácil e rápida. Responde à Diretoria de Tecnologia.

2.5.3 Outros membros da equipe Virtual Monitor

O Analista Administrativo Financeiro é responsável por organizar, controlar e
assessorar gerentes e diretores no que diz respeito à execução do planejamento financeiro dos
investimentos recebidos pela empresa, controle e execução de compras, conferência e
lançamento de folhas de pagamento, elaboração de contratos e orçamentos, realização da
prestação de contas à diretoria mensalmente, além de zelar pela infraestrutura do local de
trabalho. Além disso, deve auxiliar durante os testes de funcionamento do sistema, utilizando
os dispositivos e sensores Virtual Monitor e reportando falhas do sistema à equipe de
tecnologia. Responde à Diretoria de tecnologia.
O Desenvolvedor web-backend Junior desenvolve, codifica e testa sistemas.
Executa a manutenção dos sistemas, fazendo eventuais correções necessárias, visando atender
às necessidades dos usuários, considerando regra de negócios, segurança, banco de dados e
integração de webservices. Desenvolve trabalhos de montagem, depuração e testes de
programas, executando serviços de manutenção nos programas já desenvolvidos. Deve

33

trabalhar sempre em função do cliente e do usuário do Virtual Monitor, pensando em maneiras
que tornem sua experiência mais fácil e rápida, mantendo padrões baseados nas boas práticas
de mercado. Responde ao Gerente de Desenvolvimento.

2.5.4 Assessorias e consultorias

A empresa prevê a contratação de consultorias para assessorar nos processos de
compras internacionais (importação), regulação de dispositivos e sensores, além de assessorias
especialistas na área da saúde voltadas para a validação dos critérios utilizados na formação dos
algoritmos computacionais, a fim de formar evidências quanto a diminuição de idas ao prontosocorro e redução de internações hospitalares a pacientes participantes do programa de
monitoramento por biotelemetria. São previstas ainda assessorias e consultorias de marketing
estratégico e comunicação.

2.6 PARCERIAS

Os subitens dessa seção apresentam as parcerias já firmadas pelo Virtual Monitor.

2.6.1 Bewell Connect

O Virtual Monitor possui parceria com a fabricante de equipamentos médicos
Bewell Connect. A empresa faz parte do grupo Visiomed, líder francês em dispositivos e
serviços médicos conectados. A empresa fornece soluções inovadoras para um mercado global
e alavancou seu crescimento em 2007 com o lançamento do primeiro termômetro touchless, em
português “termômetro sem toque”, do mundo. O termômetro se tornou um produto de fácil
utilização e preciso, ganhando o mercado mundial.
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Atualmente, a Bewell é a principal fornecedora de sensores biotelemétricos para o
Virtual Monitor.

2.6.2 Centro de Referência do Idoso da Zona Norte (CRI-Norte)

O Centro de Referência do Idoso da Zona Norte de São Paulo (CRI-Norte) é um
ambulatório de atenção secundária, especializado no público idoso, e parte do Sistema Único
de Saúde (SUS). Um dos membros da pesquisa científica PIPE/FAPESP do Virtual Monitor é
o médico geriatra Dr. Carlos André Uehara, diretor médico da Organização Social Santa
Catarina, gestora do CRI-NORTE. A parceria entre as empresas se dá em atividades de
validação externa do sistema, em que os pacientes participantes da pesquisa serão os indicados
pelo ambulatório CRI-Norte.

2.6.3 Kainos

A Kainos Soluções é uma empresa de prestação de serviços de teleatendimento,
localizada na região central de São Paulo. A Kainos possui números que comprovam a sua
qualidade: atende mais de 10 segmentos, possui 1000 pessoas dedicadas e já realizou mais de
20 milhões de interações. É referência no mercado de Contact Center e ganhadora de prêmios
de qualidade de atendimento como: o Prêmio BestPerformance e o XVII Prêmio ABT. Seu
presidente e fundador é o investidor-anjo do Virtual Monitor.
A parceria entre Kainos e Virtual Monitor consiste no fornecimento da
infraestrutura de teleatendimento necessária para concretização da central de cuidado digital à
saúde. A equipe de cuidado digital nível 1 do Virtual Monitor, responsável pelo primeiro
contato com o paciente, será formada por teleatendentes experientes da Kainos, devidamente
treinados pela equipe Virtual Monitor.
Além disso, a Kainos disponibilizou ao Virtual Monitor espaço físico estruturado
para as áreas administrativa e comercial acompanharem a operação e o engajamento dos
pacientes monitorados.
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2.7 PROJEÇÃO FINANCEIRA

Este item demostrará a projeção financeira resumida. A Margem Bruta considerada para
serviços e produtos é de 40% e os tributos calculados conforme Simples Nacional. O objetivo
comercial é atingir o market share de 0,15% no ano 1, 0,25% no ano 2 e 0,5% no ano 3. Foram
considerados clientes-alvo os 932 mil idosos crônicos vinculados aos planos de assistência
médico-hospitalar das modalidades: cooperativas médicas e medicina de Grupo.
A projeção financeira resumida do projeto é apresentada a seguir, nas Tabelas 1, 2 e 3,
respectivamente. A base de cálculos desses valores está detalhada na Tabela 2 – DRE projetada
do projeto.
Tabela 2 – DRE projetada do projeto Virtual Monitor
Receita de Venda
(-) CMV
Margem de Contribuição
% Margem de contribuição
(-) Gastos Fixos:
Administração e Vendas
Depreciação e Amortização
Lucro

Fonte: Elaboração própria, 2018.

-

-

Ano 1
1.029.279
274.359
754.920
73%
1.448.141
1.328.141
120.000
693.221

-

-

Ano 2
3.615.902
963.835
2.652.068
73%
2.557.795
2.437.795
120.000
94.273

-

-

Ano 3
6.193.575
1.650.925
4.542.651
73%
2.867.988
2.747.988
120.000
1.674.663

-

-

Ano 4
8.771.248
2.338.015
6.433.234
73%
3.416.028
3.296.028
120.000
3.017.205

-

-

Ano 5
11.348.921
3.025.105
8.323.816
73%
3.806.930
3.686.930
120.000
4.516.886
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3 OS PRODUTOS E SERVIÇOS

Esta seção apresenta o conjunto de bens tangíveis e intangíveis oferecidos pelo
Virtual Monitor em um pacote produto-serviço, conforme definido por Barbieri e Machline
(2006). No Virtual Monitor, estes pacotes se apresentam na forma de programas de cuidado,
sendo formados pelos serviços de monitoramento por biotelemetria, cuidado presencial e
digital, que se utilizam dos bens materiais constituídos por equipamentos médicos e dispositivos
vestíveis.

3.1 OS PRODUTOS

Os produtos vendidos são sensores e dispositivos, equipamentos necessários para a
realização da coleta dos sinais fisiológicos e biológicos do idoso e envio à Central de Cuidado
Digital.
São chamados sensores os equipamentos médicos que realizam as medições dos
parâmetros fisiológicos do paciente. Os sensores integrados no sistema Virtual Monitor são: (1)
Aparelho de pressão; (2) Balança humana; (3) Balança de alimentos; (4) termômetro; (5)
Glicosímetro e; (6) Eletrocardiograma. São conectados via bluetooth 4.0 aos dispositivos, que,
por sua vez, enviam os dados ao sistema.
Os dispositivos são gateways, ou seja, em português “portas de entrada”. Os
dispositivos poderão ser de dois tipos: (1) Dispositivos Vestíveis (wearables e smartwatches);
e (2) Telefone celular inteligente (smartphone). Devem possuir conexão à internet independente
(3G/4G/5G) e ter o aplicativo VirtualMonitor® instalado em seu sistema operacional. É pelo
dispositivo que a central recebe os dados captados pelos sensores e é por meio dele que ocorre
a comunicação entre o cuidador digital e paciente.
Os produtos são vendidos em agrupamentos chamados “Kits de Autocuidado
Personalizado”. Os kits foram construídos com dois modelos de funcionamento, usando o
smartwatch, chamado “Cuidado Watch”, e usando o telefone celular, chamado “Cuidado
Mobile”.
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Os sensores envolvidos no cuidado também classificam os tipos de programas
oferecidos. O “Cuidado Dia” possui os itens necessários para o monitoramento de idosos com
diabetes tipo 1 e tipo 2, já o Kit “Cuidado Hiper” é funcional para monitoramento de pessoas
com hipertensão arterial sistêmica, e no “Cuidado Multi” foram agrupados para suprir a
necessidade de monitoramento de multidados biológicos e fisiológicos para pessoas com
múltiplas condições crônicas (por exemplo, um mesmo idoso portador de hipertensão e
diabetes). A estratégia de precificação e comunicação dos produtos pode ser vista na sessão 4.

1) Cuidado Dia – Público-alvo: pessoas com Diabetes Tipo 1 e Diabetes tipo 2. Contém:
balança, glicosímeto e tiras de medição de glicose. Na versão watch (Figura 3), contém
dispositivo vestível como gateway.

Figura 3 – Kit de Cuidado para Diabéticos “CUIDADO DIA WATCH”: Smartwatch LG Watch Urbane 2nd
Edition AT&T, glicosímetro MyGluco Bewell, tiras de medição de glicose Bewell, e balança MyScale Bewell.
Fonte: Elaboração própria, adaptado de LG e Bewell, 2018

2) Cuidado Hiper – Público-alvo: pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica. Contém
os sensores: balança e aparelho de pressão. Na versão watch (Figura 4), contém
dispositivo vestível como gateway.
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Figura 4 – Kit de Cuidado a Hipertensos “CUIDADO HIPER WATCH”: Smartwatch LG Watch Sport™ - AT&T,
aparelho de pressão MyTensio e balança MyScale Bewell
Fonte: Elaboração própria, adaptado de LG e Bewell, 2018.

3) Cuidado Multi – Púbico-alvo: pessoas com Multimorbidades. Contém 3 sensores:
balança (obrigatório), aparelho de pressão, glicosímeto, tiras de medição de glicose,
termômetro, ECG e oxímetro. Na versão watch (Figura 5), contém dispositivo vestível
como gateway.

Figura 5 – Kit de cuidado para pessoas com Multimorbidades “CUIDADO MULTI”: LG Watch Sport™ AT&T,
glicosímetro MyGluco Bewell, balança MyScale Bewell oxímetro MyOxy Bewell, termômetro MyThermo Bewell
e aparelho de pressão MyTensio
Fonte: Elaboração própria, adaptado de LG e Bewell, 2018.
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3.2 OS SERVIÇOS

Os serviços oferecidos pelo Virtual Monitor envolvem monitoramento de pacientes
por biotelemetria e o gerenciamento de alertas.

3.2.1 Ambiente Virtual de Monitoramento

O monitoramento de pacientes por biotelemetria se dá por meio do Ambiente
Virtual de Monitoramento (AVM), via web. É pelo ambiente Virtual de Monitoramento que é
possível visualizar os alertas gerados pelos dispositivos, e, com isso, o AVM habilita o clínico
e os cuidadores digitais para realização de cuidado baseado em dados de forma individualizada
e no momento da ocorrência, ao mesmo tempo que disponibiliza a visualização de dados e
relatórios comparativos da população monitorada, e com isso possibilita a classificação de risco
dos pacientes e indica os pacientes que devem ter prioridade no atendimento.

3.2.2 Gerenciamento de alertas

Os alertas operacionais e funcionais desencadeiam ações autoexecutáveis e de
estabelecimento de contato ativo, realizadas, respectivamente, por meio de alertas de voz no
aplicativo e por telefone pela equipe de plantão 24 horas da Central de Cuidado Digital.

3.2.3 Cuidado Presencial

É constituído por avaliação clínica presencial, realizada para a definição e validação
de sensores e parâmetros de saúde. É o momento onde a prescrição de terapêutica não
medicamentosa de cuidado digital é feita por meio da configuração do sistema – seleção do que
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é normal, atenção ou perigo para cada paciente – pelo profissional de saúde. O processo se finda
com a entrega dos kits de cuidado (sensores e dispositivos) e com a orientação sobre a sua
utilização (Figura 6).
Os programas de Biotelemetria Virtual Monitor resultam no Plano de Cuidado
Digital, que será entregue ao paciente ao final da adesão. O plano de Cuidado contém
informações de frequência e verificação de sinais que deverão ser realizadas pelo paciente em
sua residência.
Os alertas, tanto de engajamento quanto de dados fisiológicos, são gerados a partir
de parâmetros estabelecidos no atendimento físico do paciente, realizado em ambulatório por
clínicos devidamente treinados para utilização da plataforma.

Avaliação
clínica

Avaliação
gerontogeriátrica

Definição
do Plano
de
Cuidado

•Identificação dos
sensores que
serão utilizados e
frequência diária
•Definição, junto
com o paciente,
dos horários de
medição

Kits de
Cuidado

•Adesão do
paciente no
sistema
(integração
entre
sensores e
dispositivos)
•Entrega do
kit de
cuidado
•Educação
sobre uso do
kit de
cuidado

Figura 6 – Desenho simplificado do processo de cuidado presencial
Fonte: Elaboração própria, 2018.

Os parâmetros fisiológicos dependem do sensor envolvido no programa e são
individuais. Com isso, sua relação com o sensor poderá ser personalizada de acordo com o
estado de saúde atual de cada paciente, mediante reavaliações.
Já os alertas de engajamento são gerados a partir da execução ou não do autocuidado
do paciente, e, por se tratar de uma tecnologia que utiliza internet of things (internet das coisas
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- IoT), os pacientes permanecem conectados e, com isso, seu indicador de adesão pode ser
medido em tempo real.

3.2.4 Cuidado Digital

A atividade será realizada introduzindo na jornada diária do idoso a automedição de dados
fisiológicos e biológicos com acompanhamento pela central de monitoramento. Os dados serão
medidos por meio do dispositivo vestível ou aparelho celular e dos sensores contidos no seu
Kit de cuidado. Posteriormente, estes dados serão enviados a uma análise da necessidade de
intervenção. A Figura 7 resume o fluxo operacional de informação do sistema e os principais
módulos do sistema.

Figura 7 – Fluxo operacional de informação do sistema e os principais módulos da solução
Fonte: Elaboração própria, 2018.

As motivações para se utilizar a tecnologia são principalmente: acompanhamento
especializado da evolução do tratamento aliado à função de assistente digital de cuidado de
saúde. O kit de Cuidado é entregue programado e completo de acordo com o plano de cuidado.
O cuidado digital é pessoal e intransferível.

42

Acredita-se que a facilidade de utilização também seja uma motivação. A tarefa do
paciente limita-se a usar o dispositivo, carregar a energia dos dispositivos e sensores e realizar
as medições nos horários estabelecidos. O paciente deve também atender as ligações dos
cuidadores digitais que monitoram sua saúde por meio de processo estruturado de coleta de
informações para identificação dos momentos de intervenções necessárias e ações preventivas.

3.2.5 Aprendizagem de máquina e algoritmos preditivos

A grande complexidade da indústria da saúde exige decisões mais inteligentes e
precisas de forma a se alcançar melhores resultados. O aumento do número de dados e
informações disponibilizadas gera a necessidade de meios de mineração eficientes. Neste
sentido, métodos estatísticos preditivos funcionam por meio de aprendizagem dos dados
gerados e por este motivo aumentam sua eficiência com o tempo e com o aumento das
informações disponibilizadas (BERGAMASCHI et al., 2017). A habilidade de utilizar esses
dados, as análises e o raciocínio sistemático para conduzir o processo de decisão mais eficiente
são chamados de analytics. Portanto, analytics é a forma de utilização sistemática de dados e
insights desenvolvidos, por intermédio de disciplinas analíticas aplicadas para facilitar o
processo de tomada de decisão, para realizar um melhor planejamento e uma melhor gestão
(DAVENPORT et al., 2013).
Para atender a esta demanda do mercado de saúde o Virtual Monitor pretende, a
partir da terceira fase de desenvolvimento tecnológico do projeto, modelar análises preditivas
avançadas capazes de fornecer algoritmos para avaliações complexas dos dados recebidos por
biotelemetria (Tabela 3), fases de desenvolvimento dos módulos computacionais. Existem
vários tipos de análises que compõe o termo analytics. O Virtual Monitor utilizará analíticos de
árvore de decisão, informação e otimização.
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Tabela 3 – Fases de desenvolvimento dos módulos computacionais do Virtual Monitor

Fase de desenvolvimento tecnológico
Fase 1

Monitoramento dos alertas

Fase 2

Gerenciamento das ocorrências

Fase 3

Analítico para informação

Fase 4

Analítico para otimização

Resultado
Envio de dados por
biotelemetria à central de
cuidado digital
Analítico de árvore de decisão
Analítico descritivo
Analítico de diagnóstico
Analítico preditivo
Analítico prescritivo

Fonte: Elaboração própria, 2018.

O analítico árvore de decisão é um tipo de machine learning, “campo de estudo
que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados”
(SAMUEL, 1959 apud GABRIEL, 2018, p. 197). Segundo Gabriel (2018, p.197), “o machine
learning, ou ‘aprendizagem de máquinas’, em português, é um campo da Inteligência Artificial
(IA) que lida com algoritmos que permitem um programa ‘aprender’”, ou seja, um código que
determina ações ou previsões que o programa vai realizar em determinada situação.
Os analíticos de informação e otimização permitirão avaliar as informações
provenientes do paciente crônico assistido para o desenvolvimento de ações e decisões mais
rápidas e precisas para se alcançar melhores resultados na atuação da central de cuidado digital,
que poderá ser acionada e interceder via contato telefônico, por exemplo, propondo uma
abordagem preventiva (CIENTISTAS, 2018).
No caso do analítico descritivo, o interesse é saber o que aconteceu. Por exemplo,
com as informações que um gestor de marketing recebe, via Google Analytics ou ferramenta
similar, é possível rapidamente entender “o que aconteceu” durante um determinado período
no passado e verificar se uma campanha de marketing via internet foi ou não bem-sucedida com
base em parâmetros simples como page views (visualizações de páginas) (CIENTISTAS,
2018).
No caso do analítico diagnóstico, o interesse é saber o porquê aconteceu. Isto é,
caso se queira aprofundar na análise dos dados coletados dos usuários com a finalidade de
entender o motivo pelo qual as coisas aconteceram, é possível usar ferramentas de inteligência
de negócios para obter alguns insights. No entanto, é um trabalho muito penoso e que tem
capacidade limitada. Basicamente, este tipo de algoritmo fornece um bom entendimento de uma
parte limitada do problema que pretende resolver (CIENTISTAS, 2018, grifo nosso).
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Para o algoritmo preditivo o foco é compreender o que pode acontecer. Se você
puder coletar dados contextuais e correlacioná-los com outros conjuntos de dados de
comportamento do usuário, assim como expandir os dados dos usuários para além do que você
pode obter de seus servidores web, você entra em uma nova área onde é possível obter insights
reais. Basicamente, é capaz de prever o que vai acontecer se for mantida a situação como
atualmente (CIENTISTAS, 2018, grifo nosso).
O uso do algoritmo prescritivo busca entender como prevenir as situações. Ao
alcançar o ponto da análise dos dados, é possível prever o que se pode acontecer e entender o
que deve ser feito, a fim de maximizar os bons resultados e evitar resultados potencialmente
ruins (CIENTISTAS, 2018, grifo nosso).
Por fim, neste futuro módulo de análise dos dados capturados, o sistema será capaz
de identificar, junto à massa de dados capturados, possíveis padrões que possam acionar alertas
de atenção, perigo, emergência ou engajamento no sistema. Isto permitirá que os responsáveis,
e, principalmente, a equipe de acompanhamento de saúde tenham em mãos uma ferramenta que
auxiliará a avaliação não só da condição do paciente no momento, mas um levantamento do
histórico analítico da saúde do paciente em determinado período.
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4 O PLANO DE MARKETING

Este capítulo trata sobre as análises de mercado, da demanda e dos concorrentes.
Considera também o posicionamento mercadológico da marca Virtual Monitor e sua estratégia
de go to Market.

4.1 ANÁLISE DO MERCADO

A análise será dividida em três partes:
1) o ambiente competitivo, considerando a PEST (fatores políticos, econômicos,
sociais e tecnológicos), 5 forças de Porter com as 12 forças disruptivas, o
posicionamento competitivo frente ao seu grupo estratégico e a matriz SWOT;
2) a demanda, considerando o cliente B2B, como operadoras de saúde, B2C como o
consumidor final, comportamento de compra, 4 critérios de segmentação e
perfilamento do consumidor;
3) a concorrência, considerando concorrentes diretos, indiretos e novos entrantes, e o
comparativo frente aos concorrentes diretos sobre serviço e tecnologia.

4.1.1 Ambiente competitivo

Para análise do ambiente competitivo, foi utilizada a PEST, uma ferramenta de
gestão estratégica para empresas, que avalia determinada indústria a partir da análise de fatores
Políticos (P), Econômicos (E), Sociais (S) e Tecnológicos (T), como demonstrado no Quadro
1. Permite uma análise qualitativa da entrada de uma empresa em qualquer mercado e/ou a
reanálise de uma empresa que precisa se reposicionar no mercado em que atua. Baseia-se nos
fatores externos à empresa, que podem influenciar seu desempenho de forma direta e/ou
indireta. Um resumo dos pontos considerados na análise pode ser observado no Quadro 1.
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Quadro 1 – Análise de fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos (PEST) associados ao ambiente
competitivo no qual o Virtual Monitor está inserido
Fonte: Elaboração própria, 2018.

4.1.1.1 Fatores político-legais (P)

Fatores políticos e legais correspondem às leis que regulamentam a indústria, o
comportamento do governo e agências reguladoras inseridas no contexto do negócio.
Câmara de IoT
A Internet das Coisas consiste na rede de todos os objetos que se comunicam e
interagem de forma autônoma via internet, permitindo o monitoramento e gerenciamento desses
dispositivos via software para aumentar a eficiência de sistemas e processos, habilitar novos
serviços e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Do monitoramento de máquinas no chão
de fábrica até o rastreamento do deslocamento de navios no oceano e o uso de dispositivos
pessoais conectados, a Internet das Coisas tem o potencial de mudar profundamente a forma
como interagimos com o ambiente (BRASIL, 2016).
Neste cenário, dada a relevância do tema no contexto mundial e brasileiro nos
próximos anos, o Governo Brasileiro instituiu a Câmara de IoT em 2014.
A Câmara IoT tem como objetivos subsidiar a formulação de políticas públicas,
promover e acompanhar o desenvolvimento de soluções de Comunicação Máquina a Máquina
(M2M) e de Internet das Coisas para o mercado brasileiro. É um fórum multisetorial com
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representantes do Governo, Iniciativa Privada, Academia e Centros de Pesquisa. A partir da
Câmara, discussões como privacidade de dados, segurança das informações, tributação,
regulação, fomento ao desenvolvimento de soluções e formação de capital humano devem ser
discutidas para que o Brasil possa tirar o maior proveito possível dos benefícios desse novo
mercado.
A arquitetura de referência de IoT adotada inicialmente foi criada pela International
Telecommunication Union (ITU), e é utilizada em diversos países no desenvolvimento de
padrões e normas para IoT, contemplando os elementos de arquitetura a seguir:
• aplicação – Camada que contém as aplicações de IoT, (ex: monitoramento de
saúde; controle de automação industrial);
• suporte a aplicações e serviços – Camada que contempla o suporte ao
desenvolvimento de aplicações e serviços através do provimento de funções que
utilizam infraestrutura computacional em nuvem, como armazenamento de dados
e processamento, propiciando interoperabilidade entre aplicações através de
Interfaces de Programação de Aplicações (APIs) bem-definidas e intermediando a
comunicação com as camadas de rede e dispositivos;
• rede – O foco desta camada é endereçar os protocolos e tecnologias de
comunicação associados à IoT;
• gateways e dispositivos – Camada na qual se encontram os dispositivos e gateways
(ponte de ligação) contemplando os seus elementos como processadores,
memórias, sensores, atuadores, captação de energia e comunicação;
• gestão da infraestrutura – Gerenciamento da infraestrutura de IoT, em todas as
suas camadas, com o objetivo de garantir a confiabilidade dessa estrutura através
do comissionamento, monitoramento, aprovisionamento e configuração dos
dispositivos sensores e atuadores, elementos de rede e infraestrutura
computacional, suportando toda a operação;
• segurança da informação – Esta camada, assim como a de gestão de
infraestrutura, apresenta tecnologias que permeiam todas as demais camadas. Nela,
são mapeadas as principais tecnologias utilizadas para atender os requisitos de
segurança da informação, como privacidade, integridade e disponibilidade.

O conceito de aplicação da internet das coisas é amplo e não se restringe à indústria
da saúde, estende-se horizontalmente entre diferentes setores. Dessa forma, para capturar de
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forma ampla o impacto de IoT, é necessário partir de uma perspectiva de ambiente, analisando
os diferentes contextos em que IoT está presente, incluindo, por exemplo, aparelhos médicos
inteligentes, sistemas autônomos, veículos conectados, tecnologia vestível e automação
industrial (BRASIL, 2016).

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é uma autarquia sob regime
especial responsável pelo controle sanitário da produção e consumos de produtos e serviços da
saúde, inclusive dos ambientes, dos processos, das tecnologias e a eles relacionados, bem como
o controle de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegários.
Atende a empresas e produtos para saúde, tais como: procedimentos para
solicitação de Autorização de Funcionamento e de Certificado de Boas Práticas de Fabricação
(empresas); registro e cadastro de materiais, implantes ortopédicos, equipamentos médicos e
produtos para diagnóstico in vitro, informações sobre pesquisa clínica e certificados (produtos),
entre outros.
Relacionando diretamente ao negócio em desenvolvimento, é necessário obter
registro junto à ANVISA para regulamentação dos sensores biotelemétricos utilizados pelo
Virtual Monitor. Os sensores são chamados pela ANVISA de equipamentos médicos, sendo
definidos como “equipamentos de uso em saúde com finalidade médica, odontológica,
laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, terapia,
reabilitação ou monitorização de seres humanos e, ainda, os com finalidade de embelezamento
e estética”. A regularização dos produtos é necessária para a legal aplicação do negócio.

Agência Nacional de Telecomunicações
A

Agência

Nacional

de

Telecomunicações

(ANATEL)

promove

o

desenvolvimento das telecomunicações no País. A Anatel tem poderes de outorga,
regulamentação e fiscalização e deve adotar medidas necessárias para atender ao interesse do
cidadão. A ela compete, entre outras atribuições, a regulação do setor de telefonia, tanto fixa
quanto celular.
A conectividade da IoT não tem o objetivo de estabelecimento de comunicação
como conhecemos hoje e a regulamentação da agência foi realizada em outro contexto e
cenário, onde não havia o potencial de conexão máquina-a-máquina como passamos a conhecer
com a IoT. Neste sentido existe o desafio do enquadramento dos dispositivos de IoT como
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revenda de telecomunicações, que é enquadrado como uma preocupação do Ministério da
Ciência e Tecnologia, pois não se trata de oferta de conectividade como objeto da comunicação
entre pessoas, mas sim oferta de conectividade para comunicação entre dispositivos (BRASIL,
2016).
Os ajustes regulatórios para o ambiente de IoT estão previstos para o segundo
semestre do ano de 2018, conforme agenda regulatória, item 35: “Reavaliação da
regulamentação visando diminuir barreiras regulatórias à expansão das aplicações de internet
das coisas e comunicações máquina-a-máquina”. Diante deste cenário, o ambiente regulatório
deve ser acompanhado, principalmente no que diz respeito às questões abaixo, ainda não
definidas pela ANATEL.
Alguns dos assuntos tratados pela Câmara de IoT e que devem ser observados pelo
Virtual Monitor são:
• roaming internacional permanente: o modelo de negócio desenvolvido pelo
Virtual Monitor prevê a utilização do serviço de forma transacional, assim, podendo
se beneficiar, e até depender de roaming internacional permanente para plena
operacionalização. O Brasil participou da reunião sobre conexão mundial da União
Internacional de Telecomunicações (UIT), e se posicionou contra a questão do
roaming internacional permanente por considerar a questão do desbalanceamento
na competição, pois acabaria sendo criada uma operadora de telecomunicações em
escala global, que não pagaria os impostos das empresas locais;
• tributação: enquadramento de fundos e tributos;
• conectividade: desafio da ampliação da banda larga necessária para o
desenvolvimento do negócio e em pauta das políticas públicas, considerando o
tamanho do país e a falta de distribuição de sinal GSM e/ou banda larga de forma
igualitária.

INMETRO
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro - é uma
autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
que atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Conmetro), colegiado interministerial, que é o órgão normativo do
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).
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Seu objetivo é integrar uma estrutura sistêmica articulada. O Sinmetro, o Conmetro
e o Inmetro foram criados pela Lei 5.966, de 11 de dezembro de 1973, cabendo a este último
substituir o então Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM) e ampliar significativamente
o seu raio de atuação a serviço da sociedade brasileira.
Sua missão é prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos,
através da metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das
relações de consumo, a inovação e a competitividade do País.
Dentre as competências e atribuições do Inmetro destacam-se:


executar as políticas nacionais de metrologia e da qualidade;



verificar a observância das normas técnicas e legais, no que se refere às unidades
de medida, métodos de medição, medidas materializadas, instrumentos de medição
e produtos pré-medidos;



manter e conservar os padrões das unidades de medida, assim como implantar e
manter a cadeia de rastreabilidade dos padrões das unidades de medida no País, de
forma a torná-las harmônicas internamente e compatíveis no plano internacional,
visando, em nível primário, à sua aceitação universal, e, em nível secundário, à sua
utilização como suporte ao setor produtivo, com vistas à qualidade de bens e
serviços;



fortalecer a participação do País nas atividades internacionais relacionadas com
metrologia e qualidade, além de promover o intercâmbio com entidades e
organismos estrangeiros e internacionais;



prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro, bem como aos seus comitês de
assessoramento, atuando como sua Secretaria-Executiva;



fomentar a utilização da técnica de gestão da qualidade nas empresas brasileiras;



planejar e executar as atividades de acreditação de laboratórios de calibração e de
ensaios, de provedores de ensaios de proficiência, de organismos de certificação,
de inspeção, de treinamento e de outros, necessários ao desenvolvimento da
infraestrutura de serviços tecnológicos no País; e



desenvolvimento, no âmbito do Sinmetro, de programas de avaliação da
conformidade nas áreas de produtos, processos, serviços e pessoal, compulsórios
ou voluntários, que envolvem a aprovação de regulamentos.
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O aparelho de pressão e a balança devem passar pelo processo de aprovação do
modelo, norma NIE-DIMEL-013, avaliação da conformidade pelos requisitos gerais de
conformidade de produtos (RGCP), ou requisitos gerais para declaração da conformidade do
fornecedor de produtos (RGDF-produtos).

Legislação trabalhista
A reforma trabalhista aprovada pelo Senado Federal prevê a criação de uma figura
até então inexistente nas leis do trabalho, o chamado “autônomo exclusivo”. Um profissional
poderá prestar serviços de forma contínua e para uma única empresa sem que isso
seja caracterizado como vínculo empregatício.
Novas resoluções trazidas pela reforma trabalhista e que devem ser observadas pelo
Virtual Monitor são descritas abaixo:


férias - as férias poderão ser fracionadas em até três períodos, mediante negociação,
sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não
poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um;



jornada - a jornada diária poderá ser de 12 horas com 36 horas de descanso,
respeitando o limite de 44 horas semanais (ou 48 horas, com as horas extras) e 220
horas mensais;



trabalho remoto (home office) - tudo o que o trabalhador usar em casa será
formalizado com o patrão via contrato, como equipamentos e gastos com energia e
internet, e o controle do trabalho será feito por execução de tarefas;



trabalho parcial - a duração pode ser de até 30 horas semanais, sem possibilidade
de horas extras; ou de 26 horas semanais ou menos, com até 6 horas extras, pagas
com acréscimo de 50%. Um terço do período de férias pode ser pago em dinheiro;



contribuição sindical - a contribuição sindical será opcional;



terceirização - haverá uma quarentena de 18 meses que impede que a empresa
demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo como terceirizado. O texto prevê,
ainda, que o terceirizado deverá ter as mesmas condições de trabalho dos efetivos,
como atendimento em ambulatório, alimentação, segurança, transporte,
capacitação e qualidade de equipamentos;
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banco de horas - o banco de horas pode ser pactuado por acordo individual escrito,
desde que a compensação de jornada ocorra no período máximo de seis meses ou
ainda no mesmo mês;



multa - a multa para o empregador que mantém empregado não registrado é de R$
3.000,00 (três mil reais) por empregado. Esse valor cai para R$ 800,00 (oitocentos
reais) quando se tratam de microempresas ou empresa de pequeno porte.

Políticas tributárias
O Brasil cobra 17% de impostos sobre produtos de tecnologia da informação e
comunicação. A carga tributária reduz a adoção de produtos de tecnologia no país em mais de
20%, fazendo com que o crescimento da economia brasileira seja pelo menos 1,2 ponto
porcentual menor do que poderia ser.
De maneira geral, a tributação sobre serviços IoT/M2M deverá ser razoável para
permitir a introdução do serviço IoT/M2M no mercado. De acordo com a Comissão
Interamericana de Telecomunicações, os governos devem considerar a implementação de
isenções ou incentivos fiscais para promover o investimento e a pesquisa e desenvolvimento
dos serviços de IoT/M2M. Segundo um recente relatório da GSMA2, a internet móvel e as
novas tecnologias, como é o caso da M2M, têm se beneficiado de um tratamento tributário
preferencial em relação à telefonia móvel básica em alguns estados brasileiros. Entre os
segundos trimestres de 2014 e 2015, o número de cartões SIM M2M cresceu em 1,5 milhões
de ligações, um aumento de 17%.
Há múltiplos tributos que incidem sobre todo espectro negocial dessa atividade.
Além dos tradicionais incidentes sobre a produção e consumo de bens e serviços (ICMS, IPI,
PIS/COFINS e ISS), temos FISTEL (TFI – taxa de fiscalização de instalação e TFF – taxa
fiscalização de funcionamento), FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%).
Os serviços móveis no Brasil ainda estão sujeitos a maiores taxas de ICMS
específicas do setor, um imposto de vendas estatal de valor agregado, que varia de 25% a 35%
(o ICMS sobre bens e serviços padrão varia entre 7% e 25%).

Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN
Entre as diretrizes essenciais da Política Nacional de Alimentação e Nutrição
(PNAN), estão: (1) estímulo às ações intersetoriais com vistas ao acesso universal aos
alimentos; (2) garantia da segurança e da qualidade dos alimentos e da prestação de serviços
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neste contexto; (3) monitoramento da situação alimentar e nutricional; (4) promoção de
práticas alimentares e estilos de vida saudáveis; (5) prevenção e controle dos distúrbios
nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição; (6) promoção do
desenvolvimento de linhas de investigação; e (7) desenvolvimento e capacitação de recursos
humanos.
Para o monitoramento da situação alimentar e nutricional, será ampliado e
aperfeiçoado o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional ¾ (Sisvan), de modo a agilizar
os seus procedimentos e a estender sua cobertura a todo o país. A atuação do Sisvan
compreenderá a descrição contínua e a predição de tendências das condições de alimentação e
nutrição da população, bem como de seus fatores determinantes.
Sendo a balança um dos sensores biotelemétricos utilizados pelo Virtual Monitor,
acompanhar as decisões tomadas no âmbito do PNAN se faz importante, pois, além disso, um
dos objetivos da política é a detenção de situações de risco e prescrição de ações que
possibilitem a prevenção de seus efeitos e a garantia da reversão ao quadro de normalidade, que
pode ser alcançado por meio do monitoramento por biotelemetria efetuado pelo Virtual
Monitor.

4.1.1.2 Fatores econômicos naturais (E)

São aspectos relacionados às informações sobre o Produto Interno Bruto (PIB),
inflação, juros e emprego no país, que impactam o negócio.
O PIB no 2º trimestre de 2017 reforça que a economia aos poucos está melhorando.
O crescimento de 0,2% na comparação com os três primeiros meses do ano é um forte indício
de que a recessão está chegando ao fim.
O consumo voltou a registrar resultado positivo (alta de 1,4%) após um longo
período de retração e foi o principal responsável por impulsionar a economia no trimestre. E
embora os saques das contas inativas do FGTS tenham favorecido esse resultado, outros fatores,
como geração de empregos, queda da inflação e juros mais baixos, estão contribuindo para
estimular o consumo e para reestabelecer a economia.
Segundo as estimativas do Boletim Focus do Banco Central, a economia deve
manter trajetória de crescimento e alcançar 1,0% e 1,8% nos próximos dois trimestres. Com
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isso, o PIB deve aumentar 0,7% em 2017. O crescimento nos próximos trimestres deve ser mais
disseminado entre os setores, contudo, a agropecuária deve manter seu protagonismo na
recuperação da economia.
A consolidação do crescimento deve vir com o equilíbrio das contas públicas e o
retorno dos investimentos, que caíram 0,7% no 2º trimestre.

Gráfico 1 – Taxa de crescimento do PIB Brasil.
Fonte: Sistema de Contas Nacionais, IBGE, 2017.

Gráfico 2 – PIB Brasil por setor
Fonte: Sistema de Contas Nacionais, IBGE, 2017.

Inflação
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) continua apresentando
trajetória de queda. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a variação
mensal de agosto foi de 0,19%. Nos últimos anos, a inflação acumulou alta de 2,46%, ficando
abaixo do piso da meta estipulada pelo governo (3,0%).
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A partir do controle da inflação, há uma tendência ao aumento da renda disponível
das famílias, e, mesmo com o desemprego elevado, o consumo cresceu no 2º trimestre de 2017.
O comportamento dos preços deve continuar indicando melhora da economia e a expectativa é
que o índice feche em 4,1% no ano de 2018.
As maiores taxas de inflação observadas no mês foram nos grupos Transportes
(1,53%), Habitação (0,57%) e Saúde e cuidados pessoais (0,41%). Por outro lado, o grupo
Alimentação e Bebidas registrou o menor índice (-1,07), seguido por Comunicação (-0,56%) e
Artigos de Residência (0,20%). No recorte por região metropolitana, Recife registrou o maior
índice acumulado em 12 meses (4,5%), enquanto o menor índice foi observado em Goiânia
(1,0%).

Gráfico 3 – Evolução da taxa de inflação mensal e meta
Fonte: IBGE e Boletim Focus (BCB), 2017.
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Gráfico 4 – IPCA acumulado
Fonte: IBGE, 2017.

Juros
O Banco Central mantém o ritmo de redução da Selic, taxa básica de juros da
economia brasileira, atualmente em 8,25% ao ano. Segundo as estimativas do Boletim Focus
do Banco Central, mantidas as condições atuais, a Selic deve encerrar no nível de 7,0% em
2018. Os juros mais baixos devem baratear os empréstimos e financiamentos, estimulando o
consumo e a atividade produtiva. Além disso, tendem a aumentar a confiança dos empresários
e a busca pelo crédito, aspectos fundamentais para reestabelecer o investimento. No entanto,
para que os juros se sustentem em patamares baixos, o equilíbrio das contas públicas é essencial.

Gráfico 5 – Evolução da taxa básica de juros (Selic) de 2010 a 2017
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB), 2017.
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Gráfico 6 – Evolução da taxa básica de juros de 2010 a 2018
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) e Boletim Focus, 2017. Valores estimados para 2017 e 2018.

Empregos
Micro e Pequenas Empresas (MPE) registraram média de geração de 47,4 mil
empregos por mês, acumulando 326,9 mil empregos no ano. As Médias e Grandes Empresas
(MGE) ainda estão demitindo mais que admitindo (12,5 mil vagas foram fechadas no mês de
agosto de 2017), contudo, em ritmo menor que no mesmo período de 2016. As contratações das
MPE em agosto foram puxadas principalmente pelos setores de comércio e serviços.

Gráfico 7 – Criação de empregos formais por porte, de agosto/16 a agosto/17
Fonte: SEBRAE, a partir de dados do Caged/MTb, 2017.
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Gráfico 8 – Criação de empregos formais por setor e por porte em agosto/17
Fonte: SEBRAE, a partir de dados do Caged/MTb, 2017.

A desaceleração do desemprego observada nos últimos trimestres reforça a tese de
estabilização do mercado de trabalho. O recuo da taxa de desemprego foi de 13,0% no trimestre
encerrado em junho para 12,8% em julho, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (PnadC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar
do resultado favorável, na comparação com o mesmo período de 2016, a taxa registrou
acréscimo de 1,2 ponto percentual. O contingente de desempregados no período equivale a 13,3
milhões de pessoas. Em um ano, houve o incremento de 1,5 milhão de pessoas desempregadas,
um aumento de 12,5% em relação ao mesmo período de 2016.

Gráfico 9 – Taxa de desemprego em porcentagem de janeiro/15 a julho/17
Fonte: Pnad Contínua e IBGE, 2017.
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Grupos de pressão
Grupos com interesses comuns que visam a obter, por intermédio da pressão, seus
objetivos. Isto é, são grupos que tentam influenciar uma decisão, aprovando ou rejeitando um
projeto.
Fazem parte dos grupos de pressão econômicos na área de IoT as empresas que
produzem equipamentos e serviços utilizando esse tipo de tecnologia, como empresas
associadas à Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC), como a Agrus, Avatec,
Baraldi Advogados, B4, CH Tecnologia, Desh Tecnologia, Edesoft, F5, Fact, Icone, In Metrics,
Inove Lab, Itech, Konker, Kore, Mos, Navis, Next True, Node tech, Optim, Palma, Phygital,
Quadrar, SAP, Sigmais, Synergy, Syanz, Taggen, Tago.io, Tecexpert, Tech Mahindra, Telit,
Vecto, Vermont e WND.

4.1.3 Fatores socioculturais (S)

Aspectos relacionados ao contexto VUCA, envelhecimento populacional,
previdência, programas sociais, explicados nos parágrafos e itens seguintes. O contexto VUCA
é um acrônimo para descrever quatro características marcantes do momento que vivemos no
mundo: Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade:


Volatilidade: um aumento brutal em quatro dimensões das mudanças que
enfrentamos hoje: o tipo, velocidade, volume e escala;



Incerteza: como resultado da Volatilidade, não podemos prever eventos futuros.



Complexidade: confusão generalizada, sem conexão clara entre causa e efeito,
afeta todas as organizações hoje em dia;



Ambiguidade: falta de precisão e existência de múltiplos significados nas
condições que nos rodeiam.
Nesse contexto, o principal impacto para as empresas é a dificuldade de

previsibilidade nos planejamentos. A diferença agora é que mais prudente que projetar cenários
de longo prazo é ter agilidade na capacidade de resposta às demandas do ambiente. O ambiente
VUCA demonstra a necessidade de concentração no que é possível, porque qualquer coisa pode
acontecer, e não sobre o que é provável ou pelo que aconteceu antes. Por isso é importante
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realizar perguntas diferentes, assumir múltiplas perspectivas, desenvolver visão sistêmica, olhar
para o quadro inteiro e dar um passo para trás para enxergar o que é possível ser feito (TOVAR,
2016).

Envelhecimento populacional
Em 2010, o Brasil tinha 10% de pessoas com mais de 60 anos. Em 2020, esse
número saltou para 14%. Estima-se que este número, em 2030, chegará a 19% (Figura 8).

Figura 8 – Pirâmide etária brasileira dos anos 2010, 2020 e 2030
Fonte: IBGE, 2018.

A alta velocidade de crescimento da população idosa brasileira é um importante
indicador para o desenvolvimento deste negócio. A forma de cálculo comumente utilizada é o
tempo em que a população acima de 65 anos de um país leva para dobrar de 7% da população
total para 14% e de 14% a 21% (Gráfico 10).
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Gráfico 10 – Número de anos para a porcentagem de idade 65 e maior na população total para triplicar
Fonte: An Aging World: 2015 (Kinsella e Gist, 1995; Escritório de censo dos EUA, 2013, 2014; Base de dados
Internacionais e projeção populacional dos EUA).

Enquanto a França levou 115 anos para dobrar sua população de idosos, e os
Estados Unidos 69, o Brasil é um dos países menos desenvolvidos que experimenta o rápido
crescimento do número total de idosos. O que levou mais de um século na França levará 20
anos no Brasil, e o país deve se adaptar rapidamente a esta mais nova realidade.
Como o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde apontou na Segunda
Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre Envelhecimento em 2002: "devemos ter
consciência de que os países desenvolvidos se tornaram ricos antes de envelhecerem, os países
em desenvolvimento envelheceram antes de se tornarem ricos" (BUTLER, 2002). O
envelhecimento populacional acelerado, em conjunto com a transição epidemiológica
(mudança do perfil de doenças apresentadas por uma determinada população), que passa a
considerar um aumento da incidência de doenças crônicas, mostra um cenário preocupante com
impactos sociais, econômicos e, finalmente, de saúde das populações.
Nesse contexto, o público-alvo do Virtual Monitor crescerá com velocidade
acelerada, e a empresa deve estar preparada a se adaptar e desenvolver serviços capazes de
atender e antecipar demandas de uma população envelhescente crescente.
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Projeto Idoso Bem Cuidado
O Projeto Idoso Bem Cuidado é uma iniciativa desenvolvida pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) que propõe um modelo inovador de atenção aos idosos. A ação
envolve instituições parceiras e comprometidas com a investigação e a implementação de
medidas na área do envelhecimento ativo, da qualidade da atenção à saúde, dos custos e gastos
em saúde e da remuneração de prestadores. A ideia do projeto surgiu da necessidade de
melhorar o cuidado aos idosos que possuem planos privados de saúde no Brasil e da necessidade
de debater e reorientar os modelos de prestação e remuneração de serviços na saúde
suplementar, visando à melhoria da qualidade da atenção e à implementação de estratégias de
sustentabilidade do setor.
O modelo proposto é composto por cinco níveis hierarquizados de cuidado: (1)
acolhimento; (2) núcleo integrado de cuidado; (3) ambulatório geriátrico; (4) cuidados
complexos de curta duração; e (5) cuidados de longa duração. Nessa estrutura, há um destaque
importante para os três primeiros níveis, nas instâncias leves de cuidado. A identificação do
risco e a integralidade da atenção nos diferentes pontos da rede são o cerne deste modelo. O
principal compromisso e meta do projeto é a melhoria da qualidade e da coordenação do
atendimento prestado desde a porta de entrada do sistema e também ao longo do cuidado.
De olho nessa política de benefício social, o Virtual Monitor desenvolveu em seu
sistema relatórios com as informações necessárias para a prestação de contas de operadoras e
planos de saúde à ANS, o que pode ser colocado como um ponto atrativo da solução. Assim, o
monitoramento da evolução do programa pode ser considerado como ponto importante para o
Virtual Monitor.

Incubadoras e Aceleradoras
As incubadoras de startups geralmente não possuem fins lucrativos e costumam ser
mantidas por instituições públicas. Seu principal objetivo é oferecer suporte material e
intelectual aos empreendedores para que possam aprimorar suas ideias de negócio e transformálas em empresas de sucesso. Oferecem uma infraestrutura ideal para as empresas incubadas
trabalharem, com escritórios, laboratórios, salas de reunião, auditórios e outros recursos;
ferramentas e serviços que essas empresas nascentes dificilmente conseguiriam obter por conta
própria; suporte gerencial, fornecendo orientações e conexão com mentores ou mesmo por
meio da prestação de consultoria aos empreendedores em diferentes campos de conhecimento,

63

como gestão empresarial, gestão tecnológica, captação de investimentos, marketing, assistência
jurídica, entre outros.
Por outro lado, as aceleradoras são mantidas por investidores particulares, que
aportam “capital” no negócio nascente. Seu foco está na gestão do negócio, mentoring dos
profissionais e networking. Por aplicar em um programa mais curto, com menos de um ano de
duração, as aceleradoras geralmente esperam um retorno sobre o investimento feito nas startups
de forma ágil, além da exigência de participação acionária.

4.1.4 Fatores tecnológicos (T)

Como já explicado anteriormente, no item “1.5.1 Serviços” deste documento, o
conceito de Telemedicina é o uso de meios de comunicação eletrônica para a transmissão de
informações e dados médicos de um local a outro (URTIGA et al., 2004).
A Telesaúde é conhecida por vários sinônimos, incluindo a telemedicina, segundo
estudo de observação global para eHealth (2016, p. 56), é definida como:
“A prestação de serviços de saúde, onde pacientes e provedores são separados por
distância. Telessaúde utiliza as TIC para o intercâmbio de informações para o
diagnóstico e tratamento de doenças e lesões, pesquisa e avaliação, e para a educação
continuada dos profissionais de saúde. A telessaúde pode contribuir para alcançar a
cobertura universal de saúde, melhorando o acesso dos pacientes a serviços de saúde
de qualidade e com boa relação custo-benefício, onde quer que estejam. É
particularmente valioso para aqueles em áreas remotas, grupos vulneráveis e
populações em envelhecimento.”

Sistemas de telemonitoramento podem ser usados para o acompanhamento de
pacientes com doenças crônicas em suas residências, o que leva à redução de custos em
hospitalização e garante reação a emergências com a urgência necessária e, ao mesmo tempo,
garante conforto e independência ao paciente (KISS, 2011). A relação entre todas as áreas de
abrangência da telemedicina é apresentada na Figura 9.
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Figura 9 – Abrangência da telemedicina
Fonte: Valerio Netto, p. 61, 2018.

O monitoramento remoto da saúde humana envolve o emprego de tecnologias que
possibilitam a observação, a medição e a avaliação contínuas dos sinais vitais de pacientes e a
condição de sua saúde a distância (SILVA, 2013).

Nível de investimento do governo e da indústria em pesquisa e
desenvolvimento
No contexto de Internet das Coisas, cada vez mais máquinas, cidades, elementos de
infraestrutura, veículos e residências serão conectados à internet para informar situações,
receber instruções e praticar ações com base em informações recebidas. O crescente número de
aparelhos conectados a sistemas inteligentes que podem compartilhar, processar, armazenar e
analisar dados entre si terá como resultado a conexão de bilhões de máquinas e outros
dispositivos a redes e a criação de ainda mais dados. Serão necessárias técnicas inteligentes de
gestão e análise de dados para extrair insights significativos. Dessa forma, é fundamental o
desenvolvimento de diversos setores associados à tecnologia, tais como telecomunicações,
serviços de Computação em Nuvem (cloud computing) e Análise de Dados (analytics)
(BRASIL, 2016).
Para tanto é essencial que sejam estabelecidos estímulos (de governo e de estado),
que, com o apoio da iniciativa privada, fomentem um ecossistema favorável ao
desenvolvimento e à utilização de soluções de IoT. Isso poderá incluir desde estímulos à
pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras locais, à formação de mão de obra
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qualificada e à exportação de produtos e serviços, envolvendo inclusive investimentos
financeiros, movimento que deve ser monitorado pelo Virtual Monitor.

Programas de incentivo à tecnologia
O acesso a crédito ainda é muito oneroso para as empresas brasileiras, com taxas
de juros elevadas. Além disso, a quantidade e o valor de investimentos de capital de risco ainda
são baixos – no Brasil, este tipo de investimento representa apenas 0,01% do PIB, enquanto
outros países têm volumes muito superiores em termos relativos, como os EUA, que investem
0,18%, a Índia 0,12%, e a China 0,07% do PIB.
Os mecanismos de incentivo à pesquisa, desenvolvimento e inovação são
oferecidos por meio de programas e chamadas, e, embora não estejam todos disponíveis no
momento, representam esforços estruturados para incentivos ao desenvolvimento de IoT em
diversos setores de aplicação. Com isto, podemos citar:
• FINEP;
• Finame/BNDES/Funtec;
• FAPESP – Projeto PIPE;
• Programas de inovação de empresas privadas.

Blockchain
O blockchain combina criptografia e computação distribuída para oferecer
transações de valor peer-to-peer (P2P) diretas e seguras sem a necessidade de um intermediário.
O livro distribuído é um registro inviolável, público e hospedado em rede, onde todas as
transações são verificadas pelo consenso da rede, realizado de duas formas: a primeira é o
Bitcoin baseado em criptografia e a segunda são os protocolos de instituições, como Ripple,
Ethereum e Stellar (FILHO; BRAGA; LEAL, 2017).
A tecnologia pode ser entendida, em linhas gerais, como um sistema distribuído de
base de dados em log, mantido e gerido de forma compartilhada e descentralizada através de
uma rede P2P, na qual todos os participantes são responsáveis por armazenar e manter a base
de dados. A tecnologia foi construída com quatro principais características de arquitetura:
segurança das operações, descentralização de armazenamento e computação, integridade de
dados e imutabilidade de transações.
Para as empresas, pode trazer diminuição nos custos de pagamentos, de contratação,
de confiança e participação no mercado de pessoas que não possuem contato com bancos,
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trazendo receita em micropagamentos por serviços e produtos de maneira simples. Pode ser
realizado por transações de dinheiro, ações, títulos/imobiliário, contratos, propriedade
intelectual, dados, arte, voto e energia.

Concentração de fornecedores
A Internet das Coisas continua a ganhar visibilidade pública, assim como a atenção
dos fornecedores de TI que procuram explorar um mercado crescente de produtos e serviços
relacionados com a tendência. A estratégia e abordagem para IoT das empresas relacionadas
abaixo reflete as suas próprias forças:


Cisco: Máquinas capazes de aprender. A Cisco tem adotado uma abordagem de
arquitetura multicamada para ajudar as empresas a implementarem uma
infraestrutura de Internet das coisas;



HP: Focada no middleware. A estratégia da HP para IoT pretende permitir que o
middleware do ecossistema suporte intercâmbio de dados entre máquinas, criando
uma economia digital;



IBM: Um planeta mais inteligente. A IBM tem um amplo portfólio de produtos de
software na categoria do “middleware de mensagens”, que permite que aplicativos
se comuniquem com outras aplicações, sistemas e dispositivos de maneira fácil e
eficiente;



Intel: Fornecer os “blocos de construção”. Como líder em soluções de computação
desde os dispositivos aos data centers, a Intel está focada em levar inteligência a
novos dispositivos e gateways, para ajudar a conectar bilhões de dispositivos
existentes;



Microsoft: A Internet das coisas e das pessoas. Através do compromisso com o
mercado de sistemas inteligentes embutidos, a Microsoft está trabalhando há anos
para ajudar as empresas a explorarem os dados de novas maneiras, conectando os
seus ativos de TI existentes em soluções únicas.

Além dessas, também podem ser citadas empresas como: Apple, Flex, Ericsson,
Qualcomm, Samsung, Nokia, Huawei, Telit, Advantech, ZTE, Novus, Siemens, Motorola, Dell,
Lenovo, EMC, Icatel e HPE.
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Concentração de compradores
Nichos tecnológicos e segmentos da economia em que o país teria mais capacidade
de competir. Quatro ambientes foram identificados como prioritários para investimento: o
agronegócio, a saúde, as cidades inteligentes e a indústria. Segundo Maria Luiza Carneiro da
Cunha, do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do BNDES, em
entrevista à revista Pesquisa FAPESP, “são setores em que já existem empresas consolidadas
no Brasil e há boas oportunidades para desenvolver inovações” (MARQUES, 2017).
Os desafios e oportunidades nacionais nos quais a Internet das Coisas pode ter
impacto significativo, tanto na esfera pública quanto na privada, são descritos a seguir:

Demanda pública
● Melhoria de serviços de saúde no tocante à conectividade das unidades de saúde,
da gestão de ativos, controle de temperatura e umidade em salas de operação e
quartos de pacientes, uso de tecnologia de conectividade de dispositivos de
monitoramento de pacientes, gerência de distribuição de medicamentos em
hospitais e clínicas, a informatização do SUS, identificação única de pacientes,
registro eletrônico de pacientes e construção de datacenters.
Demanda privada da saúde
● Monitoramento preventivo de saúde com monitoramento dos sinais vitais e emissão
automática de alertas médicos;
● Diagnóstico remoto com aplicativos para consultas médicas;
● Autoatendimento e tratamento remoto;
● Prontuário único do paciente;
● Inventário e localização de equipamentos em Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs) e hospitais;
● Monitoramento da condição de idosos e PNEs;
● Controle da cadeia do frio de fármacos, vacinas e hemoderivados;
● Controle na distribuição e administração de medicamentos, materiais e
suprimentos;
● Rastreamento de medicamentos (controle de estoques, gestão inteligente de datas
de validade, etc.);
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● Unidades de Terapia Intensiva com equipamentos de monitoração integrados aos
dados sobre estado geral do paciente;
● Quartos “inteligentes” que interagem com o paciente por meio de IoT e
Computação Cognitiva;
● Monitoramento e otimização da disponibilidade de equipamentos de diagnóstico;
● Realidade virtual para treinamento médico;
● Consultas remotas com vídeo;
● Cirurgias remotas através de robôs controlados a distância.

Pesquisa Clínica
Pesquisas científicas que envolvem seres humanos e têm como objetivo avaliar a
segurança e eficácia de um procedimento ou medicamento em teste por meio da coleta de dados,
como exames, entrevistas, procedimentos, coleta de sangue e outros materiais biológicos. A
partir da Fase 2 de pesquisas em seres humanos, em que é realizada em um número maior de
sujeitos de pesquisa, com o objetivo de avaliar a eficácia do produto, obtendo mais informações
para segurança, o que pode ser feito de forma mais estruturada com o apoio de tecnologias
como a do Virtual Monitor.
De acordo com o Relatório da Dinâmica do Mercado do ISR Report, os sistemas
eletrônicos de dados se tornaram uma ferramenta essencial para efetiva captura, revisão e até
apresentação dos dados acumulados na pesquisa clínica.

Revolução nos cuidados da saúde
Três dos maiores nomes dos negócios americanos (Amazon, Berkshire Hathaway e
JPMorgan Chase) anunciaram um novo empreendimento para oferecer cuidados de saúde
melhores e mais baratos para seus funcionários.
A internet já permite que os pacientes busquem consultas on-line quando e em que
se adapte a eles. Esses testes podem ser utilizados para analisar amostras de sangue, sequenciar
genoma, etc. No entanto, mudanças radicais exigem uma mudança de ênfase, de provedores
para pacientes e de médicos para dados. Tecnologias como o smartphone permitem que as
pessoas monitorem sua própria saúde. As possibilidades se multiplicam quando outros
ingredientes são adicionados: acesso a seus próprios registros médicos e a facilidade de
compartilhar informações com aqueles de sua confiança. Isso permite reduzir ineficiências em
seu próprio tratamento e, também, fornecer dados para ajudar a treinar algoritmos médicos.
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Tendências da tecnologia para pessoas
Adaptar a tecnologia às pessoas é uma nova tendência. O primeiro pilar da
parceria é projetar tecnologias que funcionem para as pessoas e não por causa delas. Isso
significa eliminar as ferramentas e técnicas que forçam clientes e funcionários a se adaptarem.
A grande força da tecnologia está em sua crescente característica humana: soluções que
interagem com as pessoas, aprendem com esse contato e se adaptam para tornar a experiência
cada vez mais humana. Fornecer tecnologia que funcione com pessoas é o primeiro passo para
capacitá-las (ACCENTURE, 2017, grifo nosso).
Alinhar os objetivos ao propósito das pessoas é outra tendência. Para colocar em
uso as novas tecnologias adaptáveis, as empresas devem adotar os objetivos das pessoas como
se fossem os seus. Essa é uma mudança radical para as companhias, que há muito têm procurado
maximizar cada oportunidade para lucrar. Do ponto de vista do negócio analógico, o
relacionamento ideal é aquele em que cada interação com um cliente resulta na venda imediata
(ACCENTURE, 2017, grifo nosso).
Mas a força desta relação não é maior do que a demanda do cliente por produtos e
serviços. Uma aliança, por outro lado, é muito mais poderosa e duradoura quando se torna uma
verdadeira parceira. Nesse contexto, as empresas terão de mudar seu pensamento e substituir
as metas de vendas imediatas por metas que clientes e funcionários têm para si próprios. Isso
mudará o jogo, pois quanto mais objetivos uma empresa ajudar seus colaboradores a alcançar,
maior será a confiança dos consumidores nessa parceria, e o relacionamento se tornará mais
forte a cada interação. Quando ficar claro que uma organização quer realmente ajudar as
pessoas, elas a procurarão primeiro para alcançar suas metas. E quando as pessoas tiverem
sucesso, a empresa também terá (ACCENTURE, 2017).
A abordagem people first em relação à empresa e à tecnologia é a terceira
tendência. Sejam elas clientes ou funcionários, os objetivos e as necessidades das pessoas
devem vir antes. As empresas atenderão a essa demanda com a tecnologia, que será cada vez
mais direcionada a ajudar as pessoas, à medida que a própria tecnologia se torna mais humana.
Mais do que nunca, ela é um agente de mudança e, agora, pode capacitar as pessoas de forma
interativa e colaborativa, a partir das necessidades de cada indivíduo, e, quando isso acontece,
as empresas contribuem para o crescimento tanto em escala individual quanto social. A era
digital traz a oportunidade de que líderes enfrentem desafios cada vez maiores, que combinam
a força da empresa com a paixão e o poder dos indivíduos. A tecnologia que funciona para e
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com as pessoas. Isso significa que é possível ao mesmo tempo capacitar o grupo e o indivíduo
(ACCENTURE, 2017, grifo nosso).

4.1.2 As 5 forças de Porter e as 12 forças disruptivas

O papel do estrategista é, em essência, entender e enfrentar a competição. Não raro,
porém, se define a competição de modo estreito demais, como se ocorresse apenas entre quem
concorre diretamente e no presente. A disputa pelo lucro vai além das rivalidades do setor e
inclui outras 4 forças competitivas: clientes, fornecedores, potenciais concorrentes e produtos
substitutos. A rivalidade resultante dessas cinco forças define a estrutura de um setor e molda a
natureza da interação competitiva dentro dele (PORTER, 2008).
A compreensão das forças competitivas, e de suas causas subjacentes, revela as
raízes da rentabilidade corrente de um setor e dá a possibilidade do estrategista prever e
influenciar a competição (e a rentabilidade) ao longo do tempo. Essas cinco forças são
conhecidas como as “5 forças de Porter” (Figura 10).

Figura 10 – As cinco forças competitivas de Michael Porter
Fonte: Elaboração própria, adaptada de Porter, 2008.

Esse modelo de análise traz o entendimento da estrutura do setor, para um eficaz
posicionamento estratégico. A ferramenta permite enxergar de forma clara quais fatores podem
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influenciar de forma positiva ou negativa o negócio, revelando a rentabilidade corrente de um
setor e propiciando prever e influenciar a competição e a rentabilidade ao longo do tempo. A
força competitiva mais forte, ou as forças, determina a rentabilidade do setor e se converte na
mais importante de todas para a formulação da estratégia. Uma mudança em qualquer uma das
forças normalmente requer uma nova análise para reavaliar o mercado.

Ameaça de entrada
Ao chegar a um setor, novas concorrentes trazem capacidade nova e o desejo de
ganhar participação no mercado, o que põe pressão sobre preços, custos e ritmo do investimento
necessário para competir. Empresas que já atuam em outros mercados e buscam se diversificar.
A ameaça de entrada limita, portanto, o potencial de lucro de um setor.
A ameaça de entrada num setor depende da altura das barreiras à entrada nele
erguidas e da reação que uma nova concorrente pode esperar das líderes. É a ameaça de entrada
e não a chegada em si das adversárias que limita a rentabilidade de um setor. A estrutura do
setor é o que determina a competição e a rentabilidade.
As principais barreiras de entrada são: (1) Economia de escala – quando o volume
de produção reduz o custo unitário por distribuir custos fixos por mais unidades; (2) Efeitos de
rede – benefícios de escala do lado da procura, poder associado à marca e posicionamento da
empresa no mercado, confiança na entrega do produto na qualidade desejada; (3) Custos de
migração do cliente - custos fixos que o comprador enfrenta ao trocar de fornecedor; (4)
Exigências de capital - necessidade de investir recursos financeiros vultosos para poder
competir pode deter novas concorrentes; (5) Vantagens da liderança sem relação com o porte –
vantagens de acesso à matéria-prima, tecnologia, posição geográfica, identidade da marca, etc.;
(6) Acesso desigual a canais de distribuição - Quanto mais limitados os canais de atacado ou
varejo e mais dominados pelas empresas existentes, mais difícil será a entrada no setor; (7)
Política governamental restritiva - o poder público pode obstruir ou auxiliar o acesso a um setor,
bem como ampliar (ou anular) outras barreiras à entrada.
Em uma rápida evolução tecnológica, modelos de negócios, demografia e até
atitudes no local de trabalho - tudo mudando simultaneamente - a mudança não é apenas
constante, mas também exponencial em seu ritmo e alcance. Mudança é uma constante com a
qual todas as indústrias experimentarão seus efeitos de maneira abrangente e transformadora.
O Boston Consulting Group realizou, em 2017, uma análise abrangente e anual do
cenário de trabalho global e identificou 60 tendências principais que impulsionaram este
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maremoto de mudanças; elas foram agrupadas em 12 forças primárias, chamadas de 12
forças disruptivas do BCG (BHALLA; DYREHNS; SHACK, 2017, grifo nosso). Essas
forças, ou megatendências, se enquadram em quatro categorias: (1) Produtividade tecnológica
e digital; (2) Mudanças nas formas de gerar valor comercial; (3) Mudanças na distribuição de
recursos; (4) Mudança das culturas e dos valores da força de trabalho (Figura 11).
As 12 forças primárias da disrupção sofreram a avaliação de seu impacto nas
organizações:

Indústria 4.0 (Automação) - Substituição de trabalhos humanos em tarefas cada
vez mais sofisticadas. Até 50% dos trabalhos nos EUA poderão ser automatizados até 2050;
Palavras-chave: wearables, IoT, Realidade aumentada; inteligência artificial;
máquina de aprendizagem; canais digitais; realidade aumentada; e robótica;
Big Data e Analytics – O aumento da capacidade de armazenamento,
processamento e transmissão de dados gerará uma explosão na quantidade de informações. As
redes computacionais assim podem realizar análises avançadas, com isso a empresa deve contar
com dados, em vez de seu instinto, na tomada de decisões. 2.5 quintilhões de dados gerados
todos os dias.
Palavras-chave: Tecnologia preditiva; ferramentas integradas para optar pelo
desempenho; visão de mídia social; sensores comportamentais e dados importantes.
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Figura 11 – As 12 forças disruptivas que impactam na função das organizações
Fonte: Adaptado de BCG, 2017.

1) Acesso a informações e ideias – a capacidade de acessar informações e ideias de
qualquer pessoa, em qualquer lugar, está se multiplicando exponencialmente, tanto
para indivíduos quanto para empresas. Como o custo da tecnologia - incluindo
hardware e dados - continua a cair e a penetração global da Internet se expande, os
avanços recentes em computação em nuvem e armazenamento estão reduzindo o
custo de acesso e processamento. Em 2020, 7.6 bilhões de pessoas irão usar devices
remotos.
Palavras-chave: Tecnologia baseada em nuvem e "Internet de tudo"; software e
processos de código aberto; inovação aberta e tecnologia peer-to-peer; diminuição
dos graus de separação e novas plataformas de capital e infraestrutura;
2) simplicidade na complexidade – as organizações tendem a responder a novos
desafios, adicionando equipes, funções e departamentos. À medida que as
organizações crescem, sua estrutura se torna cada vez mais complicada. A
multiplicidade de partes interessadas, direitos de decisão, processos e políticas
retarda cada decisão e dificulta a colaboração entre os departamentos, reforçando o
efeito silo. A complexidade organizacional impõe um tremendo custo, tanto em
termos de capacidade dos gerentes de atingir seus objetivos como de engajamento
e produtividade dos funcionários. Muitas vezes, é a raiz da incapacidade de uma
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empresa tomar decisões rápidas e inovar com a mesma rapidez. 74% dos gerentes
dizem que a complexidade da empresa está atrapalhando na performance do
negócio. O valor da simplicidade, metodologias enxutas, a evolução dos silos para
organizações mais holísticas, a especialização e a complexidade organizacional;
3) agilidade e inovação – uma série de abordagens inovadoras que começaram no
desenvolvimento de software agora estão sendo adaptadas por organizações para
produtos e processos que não sejam de TI - incluindo ágil, scrum, kamban,
pensamento de design e outras metodologias criativas. 90% dos gerentes dizem que
a agilidade é crítica para a execução da estratégia. Trazer tais abordagens para o
trabalho do dia a dia, além da TI, exige que as organizações se tornem muito mais
fluidas do que as estruturas rígidas tradicionais permitem. Além disso, as empresas
devem criar espaço para experimentação, prototipagem rápida, teste de novas ideias
e a introdução de uma cultura de inovação sem sucesso. Mais importante, processos
de trabalho novos e ágeis exigem habilidades, atitudes e conhecimentos
inteiramente novos por parte dos funcionários;
4) novas estratégias do consumidor – as fronteiras entre as empresas e os
consumidores estão desaparecendo à medida que as pessoas, informadas e
habilitadas pela internet, tornam-se mais conscientes e exigentes. Eles querem
ofertas personalizadas e colaborarão com as empresas para ajudar a desenvolver os
produtos e serviços que eles desejam. 66% dos consumidores de 60 países. As
pessoas também querem que as empresas proporcionem mais do que apenas valor:
querem também um comportamento social e ambientalmente responsável. Os
objetivos organizacionais, então, devem ir além da lucratividade para incluir os
aspectos subjetivos da responsabilidade corporativa em toda a cadeia de valor. A
competitividade das organizações evoluirá com a personalização de produtos e
serviços premium, compartilhamento de economia, segurança de dados, ética e
meio ambiente;
5) novo mix demográfico – a população global está envelhecendo. Após a rápida
expansão da população durante o século 20, as taxas de natalidade ficaram
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paralisadas e até revertidas em muitas regiões. Uma em cada 5 pessoas no mundo
terá mais que 65 anos em 2035;
6) gap de talentos – projeção de crise global na força de trabalho nos próximos 15
anos. Ao mesmo tempo, em alguns mercados emergentes, o número de jovens ainda
está aumentando rapidamente. Mas muitos deles não adquirem as habilidades que
os tornariam empregáveis. Enquanto isso, os nativos digitais do milênio e da
geração Z estão entrando na força de trabalho global com novas expectativas e
orientações. Na busca de um equilíbrio saudável trabalho-vida e oportunidades de
autoexpressão, eles são mais difíceis de agradar do que seus antecessores. Também
são difíceis de reter. Em 2020, 30% dos trabalhos de tecnologia serão unificados
por falta de talentos disponíveis no mercado;

7) novos centros de poder políticos e econômicos - a disparidade nos salários e as
taxas de crescimento econômico, múltiplos centros de poder, a urbanização e o
esgotamento de recursos, a migração e o aumento da classe média nos países em
desenvolvimento;

8) diversidade e inclusão - à medida que os valores mudam em todo o cenário
empresarial, a diversidade e a inclusão, muitas vezes vistas como "agradáveis de
ter", estão se tornando cada vez mais uma necessidade e por uma boa razão. O caso
de negócios nunca foi mais forte, já que os estudos mostram que as diversas equipes
são muito mais propensas a promover o engajamento dos funcionários e a melhorar
o desempenho dos negócios. Multiculturalismo, diversidade racial e étnica,
igualdade de gênero, pluralismo de valores e desenvolvimento econômico
equitativo;

9) individualização - trabalho freelancer versus fidelização de funcionários, tomada
de riscos e empreendedorismo, atividades multidisciplinares, aluguel de talentos e
freelance e aspirações individualizadas;

10) propósito e bem-estar - Desejo de impacto pessoal, social e comunal; reflexão e
propósito; autoexpressão; apreciação e respeito; e saúde física e mental e equilíbrio.
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Rivalidade entre concorrentes
É importante observar as atividades das empresas concorrentes, pois a ameaça da
entrada de novos participantes depende das barreiras existentes contra sua entrada, além do
poder de reação das organizações já estabelecidas (SERRA; TORRES; TORRES, 2004). A alta
rivalidade limita a rentabilidade do setor: a rivalidade entre concorrentes no mercado de saúde
populacional e saúde digital é baixa se a empresa fornece um serviço diferenciado ou
complementar ao dos concorrentes.
As forças disruptivas que podem influenciar a rivalidade entre os concorrentes são:
1) Indústria 4.0; 2) Big data e analitycs; 3) Acesso a informações e ideias; 4) Simplicidade na
complexidade; 6) Novas estratégias de compra do consumidor; 8) Gap de talentos; 12)
Propósito e bem-estar.

Ameaça de novos entrantes
Ao chegar a um setor, novos concorrentes trazem capacidade nova e o desejo de
ganhar participação no mercado, o que pressiona os preços, custos e ritmo do investimento
necessário para competir. Também podem ser consideradas como novos entrantes aquelas
empresas que já atuam em outros mercados e buscam se diversificar. A ameaça de entrada
limita, portanto, o potencial de lucro de um setor.
A ameaça de entrada num setor depende da altura das barreiras à entrada nele
erguidas e da reação que uma nova concorrente pode esperar das líderes. É a ameaça de entrada,
e não a chegada em si das adversárias, que limita a rentabilidade de um setor. A estrutura do
setor é o que determina a competição e a rentabilidade.
As principais barreiras de entrada são: (1) Economia de escala – quando o volume
de produção reduz o custo unitário por distribuir custos fixos por mais unidades; (2) Efeitos de
rede – benefícios de escala do lado da procura, poder associado à marca e posicionamento da
empresa no mercado, confiança na entrega do produto na qualidade desejada; (3) Custos de
migração do cliente - custos fixos que o comprador enfrenta ao trocar de fornecedor; (4)
Exigências de capital - necessidade de investir recursos financeiros vultosos para poder
competir pode deter novas concorrentes; (5) Vantagens da liderança sem relação com o porte –
vantagens de acesso à matéria-prima, tecnologia, posição geográfica, identidade da marca; (6)
Acesso desigual a canais de distribuição - quanto mais limitados os canais de atacado ou varejo
e mais dominados pelas empresas existentes, mais difícil será a entrada no setor; (7) Política
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governamental restritiva - o poder público pode obstruir ou auxiliar o acesso a um setor, bem
como ampliar (ou anular) outras barreiras à entrada.
Além de ser necessário observar as atividades das empresas concorrentes, a ameaça
da entrada de novos participantes depende das barreiras existentes contra sua entrada, além do
poder de reação das organizações já estabelecidas (SERRA; TORRES; TORRES, 2004). A
barreira de entrada é baixa em relação ao capital necessário - capital inicial + capital de giro +
canais de distribuição.
As forças disruptivas que podem ser barreiras de entrada para os novos entrantes
são: 1) Indústria 4.0; 2) Big data e analitycs; 3) Acesso a informações e ideias; 4) Simplicidade
na complexidade; 5) Agilidade e inovação.

Poder de barganha dos compradores
De acordo com a análise realizada, o poder de barganha dos compradores é baixo
em relação às operadoras de saúde, pois essas desejam serviços com soluções inovadoras que
diminuam seus custos operacionais.
As forças disruptivas que podem influenciar a rivalidade entre os concorrentes são:
6) Novas estratégias de compra do consumidor; 8) Gaps de talentos.

Poder de barganha dos fornecedores
Fornecedores poderosos ficam com uma parcela maior do valor ao cobrar mais,
limitar a qualidade ou serviços e transferir custos para participantes do setor. O poder de
barganha dos fornecedores é alto quando os produtos, sensores e dispositivos de alta tecnologia
e patenteados necessitam estarem liberados pela ANVISA, ANATEL e INMETRO, para atuar
no Brasil. Essas empresas se posicionam como filiais e controlam os preços e a margem nos
canais de venda.
As forças disruptivas que podem influenciar a barganha dos fornecedores são: 1)
Indústria 4.0; 2) Big data e analitycs; 5) Agilidade e inovação; 6) Novas estratégias de compra
do consumidor.

Ameaças de produtos substitutos
Os bens substitutos representam aqueles que não são os mesmos produtos que o da
empresa, mas atendem à mesma necessidade. Segundo Aaker (2007), não competem com a
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mesma intensidade que os concorrentes primários (mesmos produtos, mesmos mercados), mas
ainda são relevantes.
A ameaça é baixa para produtos substitutos para equipamentos médicos com
tecnologia de IoT, devido ao processo de regulação moroso e o não engajamento do dispositivo
(relógio smartwatch) pelo consumidor por não ter a função exclusiva, fazendo com que os
clientes migrem de produto.
As forças disruptivas que podem influenciar a rivalidade entre os concorrentes são:
6) Novas estratégias do consumidor; 8) Gaps de talentos; 11) Individualização; 12) Propósito e
bem-estar.
Além disso, de acordo com a linha do tempo da ciência e da tecnologia (Figura 12),
novos substitutos podem surgir através da combinação do digital-tech, nano-tech, bio-tech,
neuro-tech e green-tech, gerando produtos, serviços e empresas ainda mais inovadores e que
substituam o Virtual Monitor.
Combinando digital-tech e green-tech temos uma exigência de produtos
domésticos responsivos. Digital-tech, green-tech e neuro-tech combinados trazem o
reconhecimento facial CCTV, no qual provavelmente máquinas terão sentimento, utilização de
nano robôs de vigilância e redes sensoriais inteligentes, sendo possível a gravação de toda a
vida de um ser humano do nascimento até a morte. Da combinação de nano-tech + neuro-tech
+ digital-tech é provável a utilização de assistentes eletrônicos para evitar sobrecargas de
informações e supercapacitores de grafeno. Ao combinar bio-tech, digital-tech, green-tech,
nano-tech e neuro-tech, temos o hackeamento do corpo para intensificação sensorial, terapia
genética e provavelmente nano partículas e bio impressas em 3d, testes de genoma aberto,
sentidos biológicos onipresentes, implantes de RFID para estoques de dados pessoais e
possivelmente músculos artificiais feitos através de fibras de nanotubos, engenharia humana
genética localizada, vídeos circuitos tatuados no corpo humano e pandemia de órgãos sintéticos.
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Figura 12 – Linha do Tempo da Ciência e Tecnologia
Fonte: Watson, R et al., 2014. Traduzido para o português por Bolzan, M; Gala, H E Giardelli, G, 2016.

4.1.2.1 Posicionamento competitivo

Uma estratégia competitiva são ações ofensivas e defensivas que uma empresa
estabelece para criar uma posição sustentável dentro da indústria. Porter apresenta três
estratégias competitivas genéricas que uma empresa deve escolher para adotar:
1) liderança em custo é uma estratégia que a empresa adota para ampliar a
participação no mercado, reduzindo custos em relação ao concorrente e trazendo
uma vantagem, pois custos mais baixos otimizam a competição, flexibilidade e o
desempenho da empresa frente aos seus concorrentes. Ser líder em custo melhora
o poder de negociação e proporciona as mesmas margens de lucro, compensando
prejuízos e viabilizando novos investimentos;
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2) diferenciação é uma estratégia que proporciona a vantagem competitiva mediante
a oferta de produtos e serviços com qualidade desejada pelos consumidores, ao
mesmo tempo com características diferentes dos produtos e serviços oferecidos
pela concorrência. Auxilia a focar esforços em um determinado grupo, segmento
ou mercado, estimulando a lealdade; neutraliza facilidades para concorrência e
novos entrantes;

3) enfoque é uma estratégia em que a empresa visa um nicho de mercado
especializado, direciona seus esforços para um mercado restrito ou um tipo
específico de consumidor. Enfoque no custo busca explorar as diferenças existentes
no comportamento dos custos em alguns segmentos, e o enfoque na diferenciação
busca se diferenciar de seu segmento explorando necessidades específicas de seus
consumidores.

Figura 13 – Vantagem competitiva
Fonte: Porter, 1989.

Fatores críticos do sucesso (competências essenciais) são condições ou variáveis
que, caso não sejam devidamente gerenciadas, podem custar um impacto significativo para a
companhia, pois refletem diretamente em seu resultado.
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Abaixo seguem os fatores críticos de sucesso da cadeia de valor do Virtual Monitor
(Tabela 4) essenciais para o atingimento dos objetivos frente ao seu grupo estratégico, gerando
uma pontuação que o posiciona na matriz de posicionamento competitivo.

Tabela 4 – Fatores Críticos de Sucesso para o Virtual Monitor
Competências

Peso

Virtual
Grupo Santa
Axismed Optum Gesto Healthways Telehelp
Monitor
Celina

Diferenciação
Marca
Infraestrutura de TI e
telecom

0,05

2

4

5

2

3

5

3

0,3

3

5

4

3

5

3

3

Invest. Marketing

0,15

3

4

5

2

5

2

3

Portfólio atrativo

0,2

1

5

2

3

4

2

5

Facilidade de
utilização do produto

0,1

5

3

2

2

4

3

1

Canal de distribuição

0,2

2

5

4

3

4

4,5

3,5

0,3

1

5

3

2

5

4

2

0,7

2

5

5

3

3

3

2

-

2,55

4,6

3,6

2,7

4,4

3,05

3,3

-

1,7

5

4,4

2,7

3,6

3,3

2

Custo
Logística
Poder de barganha
com fornecedores
Liderança em
diferenciação
Liderança em custo

Fonte: Elaboração própria, 2018.

O Virtual Monitor se posicina em diferenciação e encontra-se abaixo das empresas
Gesto, Telehelp, Grupo Santa Celina e Healthways devido ao seu portfólio de serviços estar
iniciando sua operação, porém seu serviço é complementar e diferente do ofertado por essas
empresas (Figura 14). Esta realidade pode ser alterada e pode vir a liderar em diferenciação
conforme for amadurecendo sua base de dados, ofertando novos serviços, engajando seus
consumidores, desenvolvendo o canal de venda e posicionando sua marca no mercado.
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Figura 14 – Matriz de Posicionamento Competitivo do Virtual Monitor
Fonte: Elaboração própria, 2018.

4.1.2.2 SWOT Analysis – Visão interna X visão externa

A Análise SWOT é uma ferramenta de gestão e planejamento estratégico que visa
analisar e comparar dados que caracterizam o ambiente externo (oportunidades e ameaças) e
dados internos (forças e fragilidades).
Foram elencadas como variáveis ambientais críticas para análise do Virtual Monitor
os itens apresentados no quadro abaixo (Quadro 2).
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Ordem

Externas (Mercado)

1ª

Cyber segurança

2ª

Regulação da IOT

3ª

Envelhecimento da população

4ª

Tecnologias substitutas

5ª

Anvisa/Inmetro/Anatel p/ equipamentos. médicos

Quadro 2 – Variáveis ambientais críticas
Fonte: Elaboração própria, 2018.

Abaixo é apresentada a matriz de informações do Virtual Monitor (Quadro 2), que
relaciona as variáveis externas (baseadas na análise das 5 Forças de Porter) aos fatores críticos
de sucesso para a empresa, auxiliando a identificação de suas forças e fraquezas. A seguir,
também se encontra a análise quanto aos cruzamentos obtidos na Matriz de Informações (Figura
15).

Figura 15 – Matriz de informações Virtual Monitor – análise de variáveis externas e fatores críticos de sucesso
Fonte: Elaboração própria, 2018.

As forças, apresentadas na Figura 15 em verde, são analisadas abaixo:
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O Virtual Monitor é forte e confiável no trânsito e armazenagem de dados e
informações de saúde na web;



O Virtual Monitor possui histórico de log e acesso a dados internos conforme níveis
de acesso de segurança e proteção contra hackers e crackers;



Por ser uma área nova para regulação o Virtual Monitor está acompanhando o
processo regulatório para garantir que o SW tenha a homologação ANVISA;



O Virtual Monitor tem marca focada no mercado de maduros (3ª idade); haverá
aumento gradual da demanda conforme envelhecimento da população;



O Virtual Monitor acompanha a mudança do comportamento de compra e mudança
no ambiente cultural¹ por consumer insights;



O Virtual Monitor investe em marketing para comunicar os benefícios e
diferenciais da sua tecnologia;



O Virtual Monitor, frente aos seus concorrentes, possui o produto de mais simples
utilização.

Já as fraquezas, sinalizadas na Figura 15 em vermelho, são analisadas abaixo:


O Virtual Monitor tem restrição de compra, pois, há número limitado de
fornecedores que ofertam produtos com tecnologia IoT, conforme demanda da
empresa, diminuindo o poder de barganha;



O Virtual Monitor considera na sua operação o risco de rejeição ao produto, pois
idosos podem apresentar uma maior barreira na adoção da tecnologia;



O Virtual Monitor entende que o ambiente tecnológico muda rapidamente e o
desenvolvimento de novos produtos deve ser ágil e constante. Alto custo;



O Virtual Monitor possui um Portfólio restrito de oferta ao mercado;



O Virtual Monitor, para prestar seu serviço, não possui sensores com ANVISA e
INMETRO e dispositivos com selo ANATEL, resultando em enfraquecimento da
marca;



O Virtual Monitor busca indústria de dispositivos e sensores para ser representada
no Brasil. Processo caro e moroso.
As variáveis ambientais críticas internas relacionadas ao Virtual Monitor são

apresentadas no quadro abaixo (Quadro 3).

85

Ordem

Internas (Virtual Monitor)

1ª

Relacionamento com fornecedor

2ª

Adaptação da tecnologia ao usuário (Engajamento)

3ª

Relacionamento com o cliente

4ª

Penetração no mercado

5ª

Reconhecimento da marca

Quadro 3 – Variáveis ambientais críticas
Fonte: Elaboração própria, 2018.

A Figura 16, logo abaixo, relaciona as variáveis internas aos fatores críticos de
sucesso para a empresa, auxiliando a identificação de oportunidades e ameaças para o Virtual
Monitor. A análise dos cruzamentos obtidos é apresentada a seguir.

Figura 16 – Matriz de informações Virtual Monitor: análise de variáveis internas e fatores críticos de sucesso
Fonte: Elaboração própria, 2018.

As oportunidades, sinalizadas em verde na Figura 16, são descritas a seguir:
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O Virtual Monitor possui solução robusta e diferenciada frente aos seus
concorrentes e focada em cuidado efetivo de saúde e engajamento para pacientes
crônicos;



O Virtual Monitor tem processo simples de utilização e jornada de engajamento e
utilização devidamente mapeadas;



O Virtual Monitor oferece um sistema customizado ao cliente B2B que utilizará a
plataforma com sua marca para monitorar seu paciente;



O Virtual Monitor integra sua solução tecnológica com a base de dados do cliente
B2B;



O Virtual Monitor possui 20 anos de experiência com idosos crônicos e modelou o
serviço de forma usável, praticável e viável;



O Virtual Monitor validará sua solução em parceria com uma entidade reconhecida
na área de saúde (Hospital Israelita Albert Einstein - HIAE / Sírio Libanês), que
trará endosso à marca. Caso a parceria não ocorra, a análise passa a ser negativa;



O Virtual Monitor terá maior atratividade devido à tração dessas marcas
reconhecidas na área de saúde;



O Virtual Monitor terá maior facilidade de penetração nos canais de venda devido
à credibilidade das entidades na área de saúde que estão envolvidas com a
tecnologia;



O Virtual Monitor terá maior facilidade em barganhar com seus fornecedores
devido à credibilidade de ser parceiro da marca HIAE / Sírio Libanês na área da
saúde;



O Virtual Monitor possui competências essenciais em Tecnologia da Informação e
Telecomunicações;



O Virtual Monitor, por possuir uma solução simples, e que vai de encontro a
demanda reprimida de atenção secundária de saúde da população.

Já as ameaças, que aparecem em vermelho na Figura 16, são analisadas a seguir:


O Virtual Monitor tem buscado parcerias com entidades reconhecidas na área de
saúde no Brasil e com empresas de dispositivos móveis e equipamentos médicos;



O Virtual Monitor precisa buscar novos fornecedores, de dispositivos e sensores,
nacionais e internacionais;
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O Virtual Monitor inicialmente não possui escala de mercado e com isso não é
reconhecido como um canal forte de distribuição;



O Virtual Monitor depende de rede 3G/4G para se conectar e engajar. Há falta de
rede no mercado brasileiro;



O Virtual Monitor depende de robusto investimento em MKT para engajamento em
escala;



O Virtual Monitor não controla o canal de venda em SP em parceria com o
fornecedor, o próprio fornecedor canibalizará o canal oferecendo o sensor junto
com seu APP;



O Virtual Monitor, por não ter portfólio diversificado, é pouco atrativo frente aos
seus concorrentes e deve investir em consultoria de implementação do sistema no
cliente e ampliar o mix de serviço;



O Virtual Monitor terá que investir em trade MKT para alcançar o cliente no canal
de venda varejo;



O Virtual Monitor terá que fazer forte investimento em comunicação da marca para
ser reconhecida pelo mercado.

A relação entre forças e fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT analysis) é
apresentada a seguir, na Figura 17.
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Figura 17 – SWOT Analysis Virtual Monitor
Fonte: Elaboração própria, 2018.
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4.2 ANÁLISE DA DEMANDA

Para analisar o mercado foi definido que clientes são empresas (B2B) e
consumidores são os clientes dos nossos clientes (B2C), que precisam ser analisados para
elucidar quais problemas nossos clientes enfrentam e desta forma propor uma solução que traga
eficácia operacional para eles.

4.2.1 Segmentação B2B com Matriz GE

Para estruturar a análise da segmentação B2B, o estudo foi focado em 4
modalidades de operadoras de saúde analisadas pela ferramenta Matriz GE. A Matriz GE é uma
ferramenta de análise de portfólio, complexa e detalhada, que permite que os gestores entendam
quais as unidades de negócio mais importantes para a empresa tendo em conta as suas posições
face à atratividade da indústria em que operam e assim torne mais fácil a decisão de investir ou
não nos negócios em questão. É composta por duas variáveis/dimensões, que são:

1) Atratividade da indústria: determina o quão vantajoso é para uma empresa estar
nesse mercado, calculada pela ponderação de vários fatores externos, selecionados
e avaliados pela empresa;

2) Força da unidade de negócio ou competitividade do negócio: que determina qual
o poder e a posição da respectiva unidade de negócio da empresa face aos
concorrentes existentes no mercado. Calculada pela ponderação de vários fatores
internos, característicos da empresa e avaliados pelos clientes.
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4.2.1.1 Atratividade da indústria

A atratividade do setor saúde foi calculada pelo Virtual Monitor por modalidade de
plano de saúde. As modalidades elegidas para a análise foram: autogestão, cooperativa médica,
medicina de grupo e seguradora especializada em saúde. E os fatores externos foram: resultado
líquido, endividamento, despesas administrativas e comerciais, tamanho do segmento,
sinistralidade e beneficiários por tipo de contratação empresarial.
Analisando dados da Agência Nacional de Saúde (ANS, 2017), o resultado líquido
das modalidades avaliadas teve aumento total de 7%. O resultado líquido da autogestão no 4º
trimestre de 2016 representava 31% do resultado total das 4 modalidades analisadas. Sofreu
queda no 1º trimestre de 2017 para 26% e no 2º trimestre de 2017 seu resultado sofreu mais
uma queda, agora representando 15% dos resultados líquidos das 4 modalidades. As quatro
modalidades juntas sofreram aumento de 7% de resultado líquido no período analisado. A nota
de atratividade escolhida para esta modalidade foi de 5.

Gráfico 11 – Resultado líquido - valores nominais em milhões de reais, acumulados em 12 meses até o trimestre
Fonte: ANS, 2017.

O resultado líquido da modalidade cooperativa médica no 4º trimestre de 2016
representava 34% do resultado total das 4 modalidades analisadas, e aumentou seus resultados
no 1º trimestre de 2017 para 37%, e, no 2 trimestre de 2017, seu resultado se elevou
sensivelmente, representando 46% dos resultados líquidos das 4 modalidades (Gráfico 11). A
nota de atratividade escolhida para esta modalidade foi de 9.
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O resultado líquido da modalidade medicina de grupo no 4º trimestre de 2016
representava 10% do resultado total das 4 modalidades analisadas, e aumentou seus resultados
no 1º trimestre de 2017 para 14%, e no 2 trimestre de 2017 seu resultado se elevou novamente,
representando 16% dos resultados líquidos das 4 modalidades (Gráfico 11). A nota de
atratividade escolhida para esta modalidade foi de 7,5.
O resultado líquido das seguradoras especializadas em saúde no 4º trimestre de
2016 representava 25% do resultado total das 4 modalidades analisadas, e sofreu queda de
resultados no 1º trimestre de 2017 para 24%, e, no 2º trimestre de 2017, sofreu mais uma queda,
representando 23% dos resultados líquidos das 4 modalidades (Gráfico 11). A nota de
atratividade escolhida para esta modalidade foi de 6,5.
A seguir, analisamos o endividamento das modalidades autogestão, cooperativa
médica, medicina de grupo e seguradora especializada em saúde, com base em dados da
Agência Nacional de Saúde (ANS, 2017). De maneira geral, o endividamento das modalidades
avaliadas teve diminuição total de 1%.
O endividamento da autogestão no 4º trimestre de 2016 representava 16% do
endividamento total das 4 modalidades analisadas. Sofreu queda no 1º trimestre de 2017 para
15% e no 2º trimestre de 2017 seu endividamento aumentou, elevando para 16% do
endividamento das 4 modalidades. A variação de endividamento entre todas as modalidades foi
de 1%. A nota de atratividade escolhida para esta modalidade, no quesito endividamento, foi
de 4, pois sofreu queda de 16% de resultado líquido associado ao aumento de 1% de
endividamento.
O endividamento da modalidade cooperativa médica no 4º trimestre de 2016
representava 34% do endividamento total das 4 modalidades analisadas. O valor foi mantido
igual para o 1º trimestre de 2017, e, no 2º trimestre de 2017, seu endividamento sofreu queda,
representando 33% dos resultados líquidos das 4 modalidades. A variação de endividamento
entre todas as modalidades representa 1%. A nota de atratividade escolhida para esta
modalidade foi de 7, pois sofreu aumento de resultado líquido de 12% no período analisado.
O endividamento da modalidade medicina de grupo no 4º trimestre de 2016
representava 24% do resultado total das 4 modalidades analisadas. Aumentou no 1º trimestre
de 2017 para 25% e no 2º trimestre de 2017 seu endividamento se manteve em 25% dos
resultados líquidos das 4 modalidades. A variação de endividamento entre todas as modalidades
representa 1%. A nota de atratividade escolhida para esta modalidade foi de 7, pois, apesar de
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ter sofrido aumento no endividamento, ele não foi tão expressivo quanto o aumento de resultado
líquido, no total de 6% no período analisado.
O endividamento das seguradoras especializadas em saúde no 4º trimestre de
2016 representava 25% do endividamento total das 4 modalidades analisadas, se manteve no
1º trimestre de 2017 e no 2º trimestre de 2017 no mesmo valor. A nota de atratividade escolhida
para esta modalidade foi de 5, houve diminuição de resultado líquido de 3% e o endividamento
se manteve estável.
As despesas administrativas e comerciais da autogestão no 4º trimestre de 2016
representavam 16% e 0,04% das despesas administrativas e comerciais totais das 4
modalidades analisadas (Gráfico 12). Os gastos com despesas administrativas sofreram
diminuição de 2 pontos percentuais no período analisado, enquanto houve variação positiva de
1% para as 4 modalidades. Nota 8 de atratividade para autogestão no quesito despesas
administrativas e comerciais, pois conseguiram diminuir despesas administrativas e estabilizar
as despesas comerciais no período analisado, enquanto a variação do setor foi de aumento.

Gráfico 12 – Despesas administrativas: valores nominais em milhões de reais, acumulados em 12 meses até o
trimestre
Fonte: ANS, 2017.

As despesas administrativas e comerciais da cooperativa médica no 4º trimestre
de 2016 representavam 18,94% e 20,28%, respectivamente (Gráfico 12). No 1º trimestre de
2017, 18,39% e 19,71, e no 2º trimestre de 2017, 18,32% e 20,05%. Foi escolhida a nota 8
para atratividade para cooperativa médica no quesito despesas administrativas e comerciais,
pois houve discreta diminuição dos gastos com administração sem um expressivo aumento de
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despesas comerciais, associado a um expressivo aumento de resultado líquido no período
analisado.
As despesas administrativas e comerciais de medicina de grupo no 4º trimestre
de 2016 representavam 38% e 19% das despesas administrativas e comerciais totais das 4
modalidades analisadas. Os gastos com despesas administrativas aumentaram em dois pontos
percentuais no período analisado. Os gastos com despesas comerciais diminuíram em 1%. Nota
8 de atratividade para cooperativa médica no quesito despesas administrativas e comerciais,
pois, apesar das despesas administrativas terem aumentado, houve diminuição de despesas
comerciais e aumento de resultado líquido no período analisado.

4.2.1.2 Tamanho do segmento

O portal da Agência Nacional de Saúde (ANS) suplementar disponibiliza os dados
de participação de mercado por número de beneficiários. O termo “beneficiário” refere-se a
vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo. Este
parâmetro foi eleito para calcular o tamanho do segmento.

Seguradora ;
6.098.914; 13%

Outros; 990.668;
2%

Auto Gestão;
4.797.844; 10%

Cooperativa
médica ;
17.422.034; 37%
Medicina de grupo
; 18.099.019; 38%

Gráfico 13 – Quantidade de beneficiários por modalidade de operadora de saúde no Brasil
Fonte: Adaptado de ANS, 2017.
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Sinistralidade e Beneficiários por tipo de contratação (empresarial)
A ANS disponibiliza na sala de situação dados atualizados do setor saúde, entre
eles a sinistralidade do setor por modalidade de plano de saúde e a proporção de beneficiários
por tipo de contratação e por modalidade.
Abaixo seguem as imagens da sala de situação e a análise quanto aos fatores
supracitados. Para a sinistralidade consideramos quanto maior melhor, uma vez que o Virtual
Monitor é uma solução voltada à diminuição do sinistro por meio de atenção secundária à
saúde1, porém, se a sinistralidade estiver associada a endividamento e queda de resultado
líquido, a modalidade perderá competitividade, assim, terá uma nota menor. Já em relação à
contratação por modalidade empresarial, consideramos que quanto maior o percentual, melhor,
uma vez que a solução é atrativa a empresas e pode ser um produto interessante para a gestão
de saúde corporativa.

AUTOGESTÃO
Foi conferida a nota 8 para sinistralidade; apesar da autogestão ter a maior
sinistralidade do mercado, está associada à estabilização do endividamento e a uma sensível
queda de resultado líquido.

1

Atenção secundária é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, com densidade
tecnológica intermediária entre a atenção primária e a terciária.
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Figura 18 – Sinistralidade das autogestões em 2017
Fonte: ANS, 2017.

A análise para os beneficiários por tipo de contratação foi feita baseada no
percentual de contratação em relação ao total de beneficiários. A memória de cálculo está
abaixo:

Tabela 5 – Memória de cálculo para nota de sinistralidade das autogestões na Matriz GE

Autogestão
Total de beneficiários Por plano Coletivo empresarial
4.797.844
Fonte: Elaboração própria, 2018.

3.515.144

%
73,27

Nota GE
7,33

COOPERATIVA MÉDICA
Conferimos a nota 6 para sinistralidade, pois apresenta queda de sinistralidade
associada a sensível aumento de receita.
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Figura 19 – Sinistralidade das Cooperativas Médicas em 2017
Fonte: ANS, 2017.

A análise para a beneficiários por tipo de contratação foi feita baseada no percentual
de contratação em relação ao total de beneficiários. A memória de cálculo abaixo, na Tabela 6.
Tabela 6 – Memória de cálculo para nota de sinistralidade das cooperativas médicas na Matriz GE

Cooperativa Médica
Total de beneficiários

Por plano Coletivo empresarial

%

Nota GE

17.422.034

10.140.907

58,21

5,82

Fonte: Autoria própria, 2018.

MEDICINA DE GRUPO
Conferimos a nota 6 para sinistralidade, pois apresenta sensível queda de
sinistralidade associada à diminuição de resultado financeiro e aumento do endividamento,
conforme imagem abaixo.
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Figura 20 – Sinistralidade das Medicinas de Grupo em 2017
Fonte: ANS, 2017.

A análise para beneficiários por tipo de contratação foi feita baseada no percentual
de contratação em relação ao total de beneficiários. A memória de cálculo segue na Tabela 7,
abaixo:

Tabela 7 – Memória de cálculo para nota de sinistralidade das medicinas de grupo na Matriz GE

Medicina de grupo
Total de beneficiários

Por plano Coletivo empresarial

%

Nota GE

18.099.019

12.230.653

67,58

6,76

Fonte: Autoria própria, 2018.

SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Conferimos a nota 9 para sinistralidade, pois apresenta aumento de sinistralidade
associada à queda não expressiva de receita e estabilização do endividamento.
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Figura 21 – Sinistralidade das Seguradoras Especializadas em Saúde em 2017
Fonte: ANS, 2017.

A análise para beneficiários por tipo de contratação foi feita baseada no percentual
de contratação em relação ao total de beneficiários, conforme memória de cálculo abaixo:

Tabela 8 – Memória de cálculo para nota de sinistralidade das seguradoras na Matriz GE

Seguradora
Total de beneficiários

Por plano Coletivo empresarial

%

Nota GE

6.098.914

5.257.939

86,21

8,62

Fonte: Autoria própria, 2018.

4.2.1.3 Competitividade do negócio

Os dados elegidos para compor a Matriz GE do Virtual Monitor no eixo
competitividade foram: (1) Capacidade gerencial; (2) Eficácia do esforço comercial; (3)
Qualidade de atenção à saúde; (4) Garantia de acesso; (5) Sustentabilidade no mercado; (6)
Gestão de Processos e Regulação. Os itens 1 e 2 são dados de mercado, já os itens de número
3, 4, 5 e 6 são baseados no Programa de Qualificação de Operadoras da ANS, especificamente
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da avaliação de desempenho das operadoras. O índice de desempenho da Saúde Suplementar
(IDSS) com a seguinte descrição:


Capacidade Gerencial: a avaliação da capacidade gerencial foi analisada do ponto
de vista de governabilidade sob a gestão do cuidado à saúde dos beneficiários, por
modalidade de plano de saúde;



Eficácia do esforço promocional: a análise da eficácia do esforço promocional foi
analisada pelo cruzamento de despesas comerciais com resultado líquido;



Autogestão: possui despesa comercial de 0,04% do total das 4 modalidades e teve
queda de resultado líquido. Para autogestão a eficácia promocional é alta. A nota
elegida é de 7;



Cooperativa Médica: possui despesa comercial média de 18,55% no período
analisado em relação às outras modalidades, teve aumento de 12% no resultado
líquido no período analisado e seu resultado representa em média 39% do resultado
de todas as modalidades. A nota elegida é 8, pois, apesar de não ter a maior despesa
comercial, atingiu o melhor resultado líquido entre as modalidades e o período
analisado;



Medicina de grupo: possui despesa comercial média de 38,15% no período
analisado em relação às outras modalidades, teve aumento de 6% no resultado
líquido com média de 13% no período. A nota elegida é 6;



Seguradora especializada em saúde: possui despesa comercial média de 43,27%
no período analisado em relação às outras modalidades, e resultado líquido médio
de 24%. A nota elegida é 4, pois mesmo com a maior despesa comercial teve queda
de resultados no período analisado;



Qualidade em atenção à saúde: avaliação do conjunto de ações em saúde que
contribuem para o atendimento das necessidades de saúde dos beneficiários, com
ênfase nas ações de promoção, prevenção e assistência à saúde prestada, conforme
indicador;



Garantia de acesso: condições relacionadas à rede assistencial que possibilitam a
garantia de acesso, abrangendo a oferta de rede de prestadores;



Sustentabilidade no mercado: monitoramento da sustentabilidade da operadora,
considerando seu equilíbrio econômico-financeiro, passando pela satisfação do
beneficiário e compromissos com prestadores;
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Gestão de processos e regulação: essa dimensão afere o cumprimento das
obrigações técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS.

Tabulação dos dados das quatro modalidades de operadoras de saúde através
dos critérios de atratividade e competitividade da Matriz GE.
As informações apresentadas ao longo dos itens anteriores relacionados à
segmentação B2B e Matriz GE foram tabuladas e relacionadas e são apresentadas no Quadro
4, abaixo, na própria matriz.

MODALIDADE OPERADORAS

AUTOGESTÃO
0

10

COOPERATIVA MÉDICA MEDICINA DE GRUPO

Critérios de COMPETITIVIDADE
Capacidade gerencial
Eficácia do esforço promocional
Qualidade em atenção à saúde (IDQS)
Garantia de acesso (IDGA)
Sustentabilidade no mercado (IDSM)
Gestão de processos e regulação (IDGR)
Total

Peso
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
1

Nota
2,00
7,00
6,76
7,53
8,54
8,82

valor
0,6
2,1
0,7
0,8
0,9
0,9
5,9

-0,3
Peso
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
1

Critérios de ATRATIVIDADE
Resultado líquido
Endividamento
Despesas Administrativas e Comerciais
Tamanho do Segmento
Sinistralidade
Beneficiários por tipo de contratação Empresarial
Total

Peso
0,1
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
1

Nota
5,00
4,00
8,00
6,00
8,00
7,33

valor
0,5
1,2
1,6
1,2
0,8
0,7
6,0

Peso
0,1
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
1

10
Nota
9,50
8,00
6,51
8,38
8,36
8,61

valor
2,9
2,4
0,7
0,8
0,8
0,9
8,44

-0,15
Peso
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,15
1,05

Nota
9,00
7,00
8,00
8,00
6,00
5,82

valor
0,90
2,10
1,60
1,60
0,60
0,58
7,4

Peso
0,1
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
1

SEGURADORA

Nota
7,00
6,00
6,35
7,02
7,23
8,23

valor
1,4
1,2
1,3
0,7
1,4
1,2
7,25

-0,15
Peso
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,15
1,05

Nota
7,50
7,00
5,00
8,50
6,00
6,76

valor
0,75
2,10
1,00
1,70
0,60
0,68
6,8

Peso
0,1
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
1

Nota
4,00
4,00
7,70
5,60
8,10
8,60

valor
0,8
0,8
1,5
0,6
1,6
1,3
6,6

Nota
6,50
5,00
6,50
5,00
9,00
8,62

valor
0,65
1,50
1,30
1,00
0,90
0,86
6,2

Quadro 4 – Memória de cálculo para produção da Matriz GE
Fonte: Elaboração própria, 2018.

Na matriz abaixo (Figura 22) há três tipos de estratégias, representadas com três
cores diferentes a ter em conta na utilização da Matriz GE:

1. Investimento Seguro e Crescimento: caso as unidades de negócio estejam

presentes no canto superior esquerdo da matriz, significa que se deve priorizar essa
modalidade de operadora e investir com o objetivo de fazê-las crescer ao máximo
possível.
2. Investimento Seletivo/Cauteloso: neste caso, as unidades encontram-se na zona

amarela da matriz, ou seja, existe um risco inerente moderado quanto ao sucesso
destes modelos de operadora. Devido à grande ambiguidade existente quanto à
tomada de decisão desta categoria, apenas se deverá investir se sobrar dinheiro após
os investimentos seguros e de crescimento da zona verde.
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3. Zona de Perigo – Colher e/ou Desinvestir: tal como o título indica, estamos

perante uma situação em que nem as unidades de negócio nem o mercado em
questão têm qualquer tipo de sucesso na zona vermelha. Dessa forma, a empresa
deverá colher o máximo de benefícios restantes do negócio tendo em vista o
desinvestimento.

Figura 22 – Matriz GE
Fonte: Autoria própria, 2018.

Análise Matriz GE
Cooperativa médica e Medicina de Grupo: modalidades que se encontram na
zona verde, posição de investimento seguro e de crescimento, o que significa que devem ser
priorizadas para investimento e força comercial.
Seguradora de Saúde e Autogestão: modalidades na zona amarela, o investimento
deve ser seletivo e cauteloso, pois apresentam risco moderado. Deve-se investir na força
comercial com projetos especiais, apenas após os investimentos prioritários da zona verde.
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4.2.2 Perfil básico dos consumidores e seu comportamento de compra

A geração alvo do Virtual Monitor compreende os Tradicionais e Babyboomers. O
processo do envelhecimento faz com que as pessoas sintam a diminuição da força física e os
consumidores ficam mais sensíveis ao consumo de produtos e serviços que possam auxiliar na
manutenção da energia e vitalidade para o ingresso na terceira idade.
Na classe A, identificamos como perfil de doente crônico “vip” aquele que possui
ponto de contato estreito com seu médico, independentemente de ser particular ou vinculado a
um plano de saúde de alto padrão. É do tipo que, quando em internação, recebe seu médico no
hospital para acompanhá-lo e informá-lo se as condutas do hospital encontram-se em
conformidade com aquilo que ambos consideram adequado na “boa medicina”. É
financeiramente empoderado, possui mais de 50 anos de idade e um smartphone com acesso à
internet 3G ou 4G e o cartão de um plano de saúde premium em seu bolso. É conservador, um
tanto vaidoso e “desconfiado”. Viveu em tempos de grandes crises econômicas e tem por hábito
consumir o que lhe é recomendado por seu médico de confiança, acessando-o sempre que tem
dúvidas ou necessita de cuidados de saúde. Muitos o classificariam como o “coroa rico” que
tem oportunidade de ter todas as coisas boas que o dinheiro pode trazer, é conservador e seletivo
na hora de comprar.
Já na classe B identificamos outro perfil de doente crônico em busca de qualidade
de vida. Apresenta necessidade de planejamento dos seus gastos com saúde, possui telefone
celular do tipo smartphone com conexão 3G ou 4G e cartão de plano de saúde em seu bolso. É
consumidor assíduo de informações sobre sua doença e em muitos casos é um “expert” no
assunto. Sua busca é por uma referência confiável de aconselhamento e acompanhamento de
cuidados com a saúde. Em muitos casos é insatisfeito com o atendimento médico dos
profissionais médicos de seu plano de saúde, com relação ao tempo de consulta, comunicação
e acompanhamento do tratamento, e sente falta de clareza nas informações passadas e suporte
para dúvidas relacionadas ao pós-tratamento por estes, que são profissionais médicos liberais
cadastrados em grandes operadoras de saúde.
Entre esses dois perfis – o doente crônico premium e o doente crônico “perdido” identificamos um terceiro perfil, definido como “retraído”, um sujeito que, apesar de possuir
boas condições de renda, não possui relacionamento e laços estreitos com seu médico ou muda
de profissional de acordo com a situação, sendo mais complexa a sua compreensão. As
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principais influências do comportamento de compra são: indicações médicas - compostas por
cultura de um sistema médico-centrado, subcultura e classe social; influências situacionais compostas por tarefa de compra, entorno social, entorno físico, efeitos temporários e estados
antecedentes; influências psicológicas – compostas pelo estilo de vida, personalidade,
percepção, motivação, aprendizagem, valores, crenças e atitudes; influências do composto de
marketing – preço, promoção, praça e produto.
O fator cognitivo está na sensação de segurança e cuidado. O produto estimula e
capacita o cliente para o manejo do monitoramento de suas variáveis biomédicas. O
conhecimento dos sintomas relacionados às condições para maximizar o resultado do cuidado
busca o envolvimento e desenvolvimento da autopercepção da sua saúde.
O fator motivacional está na necessidade de receber cuidado e querer receber ajuda
do tipo concierge para seus cuidados de saúde.
Na pirâmide motivacional de Maslow, que indica a necessidade do ser humano de
satisfazer as suas necessidades, podemos enquadrar as pessoas com doenças crônicas das
classes A e B ocupando o segundo degrau da pirâmide, o degrau de necessidades de segurança.
Esta classificação se dá pelo fato do consumidor ter a necessidade de confiabilidade e
acompanhamento de sua condição de saúde, ou seja, essas pessoas buscam assertividade no
tratamento e acompanhamento para atingir o mais alto nível de qualidade de vida possível
dentro da sua condição.
As pessoas com mais de 50 anos de idade e portadoras de doenças crônicas se
inspiram em médicos renomados, empresários de sucesso e artistas na hora de cuidar da sua
saúde. Fica claro, quando analisadas as campanhas das operadoras de saúde, hospitais,
medicamentos e suplementos alimentares para esta faixa etária, que estão sempre usando a
imagem de boa saúde, alta tecnologia e inovação, com a exposição de imagens que transmitem
segurança, vitalidade e bem-estar. Campanhas como estas, que estão em destaque na mídia, são
responsáveis não só por definir hábitos de consumo e comportamentos do público, mas
interferem em toda uma dinâmica de mercado e mobilizam as indústrias de saúde, que se
preocupam em disponibilizar rapidamente as tendências em seu portfólio de serviços.
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Figura 23 – Pirâmide de Maslow
Fonte: Adaptado de MODD, 2013.

O preço é sentido entre os consumidores da classe B no momento da compra, e esse
público não costuma pesquisar previamente na hora de comprar medicamentos e produtos
indicados em situação de doença. A avaliação e relação custo-benefício é uma decisão que o
consumidor acata e recebe de seu médico, e, pelo fato de a saúde ser uma falha de mercado na
qual o cliente tem pouca ou nenhuma condição de optar pelo produto que irá consumir, essas
pessoas valorizam profissionais que explicam e detalham a necessidade do uso dos produtos e
serviços de saúde, apresentando custos acessíveis e produtos bons ao mesmo tempo.

4.2.2.1 Critérios básicos de segmentação

A segmentação analítica consiste no processo de identificar grupos de
consumidores potenciais com determinadas características afins e pessoas relativamente
semelhantes entre si, as quais influenciam e consistem em seus comportamentos de consumo
no mercado-alvo, por meio das dimensões geográficas, demográficas, comportamentais e
psicográficas.

105

A técnica de perfilamento foi utilizada para compreender em profundidade quais
são os problemas, expectativas, motivações, valores e desejos dos consumidores identificados
no mercado-alvo, como objetivo de entender como pensam, agem, sentem e organizam suas
vidas materiais e psíquicas. Esse processo resulta na elaboração de personas fictícias, contendo
uma breve história que descreve seus comportamentos e hábitos.
A matriz e o quadrante de envolvimento identificam o público-alfa do negócio,
apresentando grupos de consumidores com alta taxa de uso, alto envolvimento e ligação
emocional com seu produto, com níveis maiores de conhecimento e expertise, maior grau de
iniciação e com expectativas mais elevadas. Foco nos lovers, segmento de maior envolvimento.

4.2.2.2 Detalhamento do modelo de segmentação

A segmentação de mercado será detalhada sobre quatro dimensões. A primeira
apresentada é a geográfica, onde a Virtual Monitor pretende distribuir a presença da marca,
alinhada à estratégia de distribuição logística.

Geográfica
O mapa abaixo apresenta as regiões que têm força na rede local de telefonia móvel,
o que deve ser uma das premissas do Virtual Monitor para penetração no mercado.
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Figura 24 – Mapa do Brasil e áreas com maior cobertura e força de sinal na rede local de telefonia móvel
Fonte: Open Signal, 2018.


Região sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em centros urbanos acima
de noventa mil habitantes;



Região centro-oeste: Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, em centros urbanos
acima de noventa mil habitantes;



Região sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em centros urbanos acima
de noventa mil habitantes.

Demográfica
A dimensão demográfica tem como base a ABEP (Associação Brasileira de
Empresas de Pesquisa) e utiliza seus critérios de classificação econômica para estimar o poder
de compra das pessoas e famílias urbanas.
Abaixo são apresentadas as estimativas de renda domiciliar mensal para os extratos
socioeconômicos (Tabela 9). Os valores se baseiam na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) de 2013 e representam aproximações dos valores que podem ser obtidos
em amostras de pesquisas de mercado, mídia e opinião. A experiência mostra que a variância
observada para as respostas à pergunta de renda é elevada, com sobreposições importantes nas
rendas entre as classes. Isso significa que perguntas sobre renda não permitem uma estimativa
eficiente de nível socioeconômico. O objetivo da divulgação dessas informações é oferecer uma
ideia de característica dos estratos socioeconômicos resultantes da aplicação do Critério Brasil.
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Tabela 9 – Renda domiciliar brasileira média segundo critério ABEP

Estrato socioeconômico
Classe A
Classe B1
Classe B2
Classe C1
Classe C2
Classe D – E

Renda média domiciliar
20.272,56
8.695,88
4.427,36
2.409,01
1.446,24
639,78

Fonte: ABEP, 2014.

O extrato socioeconômico que interessa para segmentação do Virtual Monitor é o
A, B1 e B2, que possuem renda familiar média entre R$ 4.427,36 a R$ 20.272,56 e se
concentram nas regiões metropolitanas com estudos probabilísticos nacionais do Datafolha e
IBOPE Inteligência. Homes e mulheres acima de 50 anos que tenham tido filhos, com ensino
superior completo, proprietários de telefone celular tipo smartphone.
A faixa etária de 50+ é a que apresenta o maior consumo de medicamentos, com a
prevalência de uso de 83%, segundo Lourenço da Silva et al. (2012). As operadoras de saúde
apresentaram diminuição percentual do número total de beneficiários de 10% nos últimos cinco
anos (Tabela 10), e observa-se queda na taxa de crescimento do setor nos últimos 6 anos (Tabela
11).

Tabela 10 – Número de beneficiários em planos privados de assistência médica

Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Beneficiários em planos de assistência médica
47.834.152
49.443.377
50.385.086
49.214.437
47.683.530
47.301.387

Fonte: Perfil do setor (Dados Gerais) ANS, 2018.
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Tabela 11 – Taxa de crescimento (%) do número de beneficiários em relação a dezembro do ano anterior (Brasil 2012-2017)

Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Taxa de crescimento de número de
beneficiários em planos de assistência médica
4,0
3,4
1,9
-2,4
-3,2
-0,6

Fonte: Perfil do setor (Dados Gerais) ANS, 2018.

Entretanto, quando se observa o crescimento do setor por faixa etária, percebe-se
que houve crescimento de número de beneficiários idosos em todas as modalidades de
operadoras de saúde no período nos últimos 6 anos (Tabela 12).

Tabela 12 – Número de idosos (acima de 60 anos) em planos de assistência médico-hospitalar, proporção em
relação ao total e variação (%) em 12 meses. Mar/12, mar/16 e mar/17
Δ 12 meses
Número de vínculos
Proporção (%) em
(mar/16 e mar/17)
Brasil
relação ao total de
idosos (mar/17) nº absolutos %
mar/12
mar/16
mar/17
Total de idosos
Por modalidade
Coopertiva médica
Medicina de Grupo
Autogestão
Seguradora especializada em saúde
Outras Modalidades
Fonte: IESS, 2017.

5.275.355

6.086.096

6.192.266

100,0

1.983.752
1.669.147
968.763
387.145
266.548

2.294.815
1.962.534
1.127.572
499.735
201.440

2.311.949
2.045.626
1.131.129
509.604
193.958

37,3
33,0
18,3
8,2
3,1

106.170

1,7

17.134
83.092
3.557
9.869
-7.482

0,7
4,2
0,3
2,0
-3,7

As modalidades de operadoras cooperativas médicas e medicina de grupo
possuem, juntas, 70,3% da proporção total de idosos beneficiários em planos de assistência
médico-hospitalar, e houve variação percentual de aumento de 4,9% de idosos nos últimos
12 meses.
As modalidades autogestão e seguradoras especializadas têm o total de 26,5 % da
proporção total de idosos, com variação percentual de aumento de 2,3% de idosos nos
últimos 12 meses.
Neste contexto os dados mostram que houve diminuição do número de
beneficiários de todas as idades vinculados a planos de assistência médico-hospitalar, e houve
aumento do número de idosos beneficiários no mesmo período.
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Psicográfica
A dimensão psicográfica tem como base o Mosaic Brasil. A segmentação Mosaic é
o resultado da aplicação de modelos matemáticos e estatísticos que consideram diversas
variáveis para determinar grupos da sociedade brasileira que possuem características
semelhantes (SERASA EXPERIAN, 2010). Para cada análise e descrição desses segmentos,
foram utilizadas ferramentas de geoprocessamento e um profundo estudo conduzido por
professores doutores da Universidade de São Paulo (USP) especializados em antropologia,
psicologia e sociologia, marketing, comunicação e semiótica, comportamento e pesquisa do
consumidor (SERASA EXPERIAN, 2010). A segmentação é dividida em 10 grupos de A a J e
conta com 39 segmentos.
Os consumidores selecionados para compor a análise de segmentação do Virtual
Monitor foram:

Tabela 13 – Grupos e segmentos que compõem o Mosaic Brasil

SEGUIMENTOS
A1 – Empresários de sucesso das grandes cidades
A2 – Executivos e formadores de opinião
B6 – Aposentadoria dos sonhos
C7 – Antigos moradores
D12 – Pequenos empresários
D13 – Microempresários
H27 – Aposentados de boa vida
H29 – A melhor idade no interior
TOTAL

PERCENTUAL
1,16%
0,70%
1,50%
1,63%
1,66%
1,87%
3,91%
5,77%
18,20%

Fonte: Serasa Experian, ano 2010.

Comportamental
Na dimensão comportamental os critérios utilizados são uma análise em função do
benefício que o consumidor deseja encontrar no produto, o seu status (dividido entre usuário,
ex-usuário, não usuário ou usuário em potencial) e a taxa de uso, como demonstra a Figura 25.
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Figura 25 – Classificação dos tipos de usuário
Fonte: KOTLER; KELLER, 2012.

As pessoas que apresentam perfis para heavy user do Virtual Monitor são pessoas
do grupo A1 - Empresários de Sucesso das Grandes Cidades; B6 - Aposentadoria dos Sonhos;
C7 - Antigos Moradores e H27 - Aposentados de Boa Vida; conforme a classificação Mosaic
Serasa Experian, já apresentada na segmentação psicográfica descrita neste documento.
As pessoas desses grupos são consideradas heavy users quando em ocasiões de
doença, principalmente doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), períodos de pósoperatório de doenças cardíacas e pós-internação de Acidente Vascular Cerebral sem sequelas
graves, visitantes assíduos de Pronto-Socorro (PS) por descompensação de doenças como
diabetes e hipertensão arterial. São pessoas que buscam a confiabilidade de informações e de
acompanhamento do seu estado de saúde pelo seu prestador de serviço de saúde (hospital,
médico operadora de saúde, clínica, etc.) e tem atitude positiva em relação ao uso do produto e
proativa em relação ao seu cuidado de saúde. São consumidores de informação de suas doenças
e buscam auxílio na gestão da sua saúde.
As pessoas que apresentam perfis para medium user do Virtual Monitor são do
grupo A2 - Executivos e formadores de opinião e D11 - Empreendedores bem-sucedidos.
As pessoas que apresentam perfis para light user do Virtual Monitor são dos grupos
D12 - Sócios de pequenas empresas; D13 - Microempresários maduros e H29 – A melhor idade
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no interior. São idosos que vivem a típica vida do interior com simplicidade, relativa qualidade
de vida e apego aos costumes locais.
Cabe ressaltar que a atitude positiva e entusiástica em relação ao autocuidado de
sua saúde e aceitação do produto e serviço, além de uma maturidade digital mínima, são fatores
críticos para a conversão de um medium user e de um light user para um cliente heavy user.

4.2.2.3 Definição do segmento-alvo com Perfilamento

Para definição do segmento-alvo, foram utilizados fundamentos de Consumer
Insights para interpretação e descoberta a respeito dos problemas, expectativas, motivações,
valores, crenças e desejos dos grupos C e F do Mosaic Serasa Experian. O estudo foi realizado
por meio da técnica de perfilamento, agrupando os consumidores em quatro perfis, cada um
com grau de envolvimento, motivação e aspiração diferentes, tratando-se dos possíveis
públicos-alfa do Virtual Monitor. Esse modelo de segmentação apresenta os grupos de
consumidores com possibilidade de ter uma alta taxa de uso, alto envolvimento e ligação
emocional com a marca.
Essa análise resultou no desenvolvimento do Canvas de Perfilamento e Criação de
Personas, que apresenta o perfil alfa de consumidor do Virtual Monitor (Figura 26).
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Figura 26 – Canvas de Perfilamento e Criação de Personas
Fonte: Autoria própria, 2018.

113

4.2.2.4 Análise do potencial e atratividade do segmento B2C

A oportunidade apontada neste estudo para o virtual Monitor, em ordem numérica,
tem potencial para atingir 4.918.612 idosos com 1 ou mais doenças crônicas vinculados a planos
de assistência médico-hospitalar das modalidades cooperativa médica, medicina de grupo,
autogestão e seguradoras especializadas em todo Brasil.
Nos primeiros cinco anos de atividade estima-se atingir 0,40% do mercado,
totalizando 19.020 idosos monitorados nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, em centros
urbanos acima de 90 mil habitantes.

4.3 CONCORRENTES DIRETOS

A seguir são relacionados os concorrentes do Virtual Monitor classificados como
diretos. São apresentadas informações sobre a empresa, seu ano de fundação, sua presença nas
mídias sociais, quem são seus clientes, a presença ou não de serviços de monitoramento e
biotelemetria, além do mix de produtos e serviços oferecidos pela organização.
De modo geral, a Figura 27 demonstra a comparação entre os serviços e tecnologias
oferecidos pelos concorrentes diretos do Virtual Monitor.

114

Figura 27 – Comparação entre concorrentes diretos do Virtual Monitor
Fonte: Elaboração própria, 2018.

4.3.1 Optum

A Optum é parte do United Health Group e se posiciona como uma empresa de
saúde e inovação, com produtos de base tecnológica para todo o sistema de saúde, envolvendo
geração de dados e insights que orientam decisão, expertise em cuidados em saúde e
escalabilidade. Suas soluções estão ligadas a operações e cuidados em saúde, entrega de
cuidado, serviços de cuidado em farmácia e, mais recentemente, também em gestão de saúde
populacional.


Data de fundação: 2008 (segundo dados do Facebook oficial da empresa);



Site oficial: http://www.optum.com.br;



Presença nas mídias sociais: Facebook; LinkedIn; YouTube; Instagram; Twitter;



Clientes: a empresa não apresenta os nomes de seus clientes de forma explícita em seus
canais de relacionamento, no entanto, suas soluções são direcionadas às operadoras de
saúde, empregadores, prestadores e mesmo ao governo. São 4 hospitais dos Estados
Unidos, 4 empregadores, 300 operadoras de saúde, 100 organizações de Life Science ao
redor do mundo e 34 governos entre estados, a cidade de Washington, e outras entidades
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federais dos EUA, acumulando 115 milhões de consumidores diretos e indiretos de seus
produtos e serviços;


Monitoramento: o serviço de monitoramento faz parte das soluções de gestão de caso;



Biotelemetria: não há informações sobre o assunto nos meios de comunicação, no
entanto, a solução de Serviços em Bem-Estar conta com um serviço de monitoramento
biométrico;



Proposta de valor: “Ajudando pessoas a viver melhor e fazer com que o sistema de
saúde funcione melhor para todos”;



Ponto forte: forte capacidade de análise de dados (Bigdata);



Ponto fraco: adaptação à cultura de cada país em que está presente e portfólio amplo
de soluções com objetivos aparentemente semelhantes e que podem confundir o
consumidor.

SERVIÇOS
Soluções de dados e análises
1) Agrupamento de Internações (IPG): classifica informações sobre internações
hospitalares em tipos de admissão, visando a modernização de pagamentos, de
modo semelhante ao modelo dignosis-related groups (DRG), porém desenvolvido
para a realidade brasileira. O serviço tem como objetivo otimizar a gestão de custos
e a qualidade dos serviços hospitalares durante internações, identificar a
complexidade de cada serviço prestado e classificá-los de acordo com indicadores
de

performance,

comparar

performance

entre

prestadores,

médicos

e

procedimentos, contribuindo para a identificação de ineficiências e oferecendo
suporte a decisões estratégicas;
2) Consultoria de Análise de Dados: análise de dados clínicos com foco em redução
de custos, aumento da qualidade dos serviços prestados e promoção de resultados.
A consultoria atua especialmente nas áreas de segmentação por perfil de paciente,
análise de perfil dos usuários de alto custo e projeção de riscos futuros, de acordo
com os dados fornecidos pela contratante sobre sua própria população.

116

Operações de cuidados em saúde
Soluções de conectividade para transações financeiras mais eficientes entre
operadoras de saúde e consumidores. Conta com serviços de consultoria em sistemas para
implementação e otimização de aplicações; segurança, privacidade e compliance; serviços de
contact center para melhoria da gestão de central de atendimento; gestão de agendas e acesso
facilitado à rede de referência; terceirização de processos de negócios (BPO).

Gestão de saúde populacional
1) Assistência ao empregado: soluções para profissionais afastados, aposentadoria,

Programa de assistência ao Empregado (EAP), incidente crítico, treinamentos e
workshops focados em gestão em saúde e bem-estar, ações de aconselhamento
telefônico para suporte; assistência psicológica com terapias presenciais; orientação
jurídica, consultoria financeira e serviço social com atendimento presencial e
telefônico; serviço de atendimento para gestores; plataforma digital interativa com
conteúdo e ferramentas de saúde e bem-estar;

2) Ações de Saúde on-site: foco em promoção e desenvolvimento de uma cultura de
saúde e bem-estar e engajamento de funcionários. Atua no desenvolvimento de
eventos e campanhas de saúde, ginástica laboral e avaliação postural.
Aconselhamento pessoal de caráter financeiro, jurídico, nutricional, psicológico e
social aos funcionários;
3) Gestão de Casos: soluções em gestão de casos, gestão de casos complexos, gestão
de casos de transição, gestão de leitos, com time de cuidados multidisciplinar e
central de atendimento 24/7 para orientações e apoio em saúde;
4) Gestão de Condições: programas de auxílio à gestão de lacunas em saúde, que
oferece educação em saúde para gerenciamento da condição e fornece orientações
clínicas. As soluções envolvem programas específicos para anticoagulação, asma,
diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), doença arterial coronariana
(DAC), dores muscoesqueléticas, problemas cardiovasculares e alertas sobre
cuidados de saúde. Para pacientes crônicos de alto risco, o Programa de Gestão de
Condições inclui visitas domiciliares;
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5) Orientação em Cuidados: NurseLine, uma linha de atendimento telefônico
especializado para cuidados de saúde, disponível 24 horas por dia, 7 dias por
semana. As orientações envolvem informações sobre tratamento adequado,
medicação correta, estilo de vida saudável, especialista indicado de acordo com a
rede de referência indicada pela operadora de saúde e agendamento de consulta
eletiva para o paciente;
6) Serviços de Saúde da Mulher: programa de maternidade, com recursos e apoio
para ajudar mulheres a fazerem as melhores escolhas para uma gravidez mais
saudável, com vistas a minimizar custos com atendimentos emergenciais e partos
prematuros;
7)

Serviços em Bem-Estar: direcionado para empresas, oferece coaching em bemestar e comunicação por e-mail para educação e engajamento do funcionário. Além
do coaching, desenvolve programas de peso saudável, cessação do tabagismo,
monitoramento biométrico, vacinação contra a gripe e avaliação de riscos em saúde.
Possui uma plataforma online chamada Wellness Checkpoint®, que integra os
dados das plataformas de Coaching e Monitoramento Biométrico e de outros
serviços para o empregador.

4.3.2 Sharecare

Multinacional de saúde digital focada em redução de riscos relacionados à saúde
das populações por meio do gerenciamento de dados de saúde e bem-estar.


Data de fundação: 2010



Site oficial: https://sharecare.com.br/



Presença nas mídias sociais: Facebook; LinkedIn; YouTube; Instagram; Twitter.



Clientes: prestadores, empregadores e operadoras de saúde, como a SulAmérica
Saúde (parceria Sharecare / Healthways) no Brasil. Atende globalmente mais de 50
milhões de vidas.
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Monitoramento: por meio de informações incluídas na plataforma de saúde e
aplicativo.



Biotelemetria: não possui.



Proposta de valor: unir a inovação tecnológica com o conhecimento humano para
promover a saúde integral das pessoas por meio de soluções comprovadamente
eficazes.



Ponto forte: gestão de saúde populacional.



Ponto fraco: soluções muito amplas que parecem estar sem foco em algum nicho
específico.

SERVIÇOS
1) Plataforma Sharecare: plataforma interativa que inclui um aplicativo para celular.
Permite que o usuário busque informações e se engaje no autocuidado em saúde
por meio do acesso ao histórico de saúde, intervenções personalizadas, conteúdos
educativos, provedores de produtos e serviços de saúde;
2) Programas Clínicos: coaching de bem-estar focado em mudança de
comportamento e promoção de novos hábitos; acompanhamento de alta hospitalar,
que foca no controle de readmissões hospitalares;
3) Coordenação de cuidado: gestão de crônicos, com plataforma integrada para o
usuário, com foco em controle de diabetes, insuficiência cardíaca, doença arterial
coronária, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão moderada e
severa;

4) Programa de envelhecimento Saudável: com ferramentas para a adoção de
hábitos saudáveis; gestão em Ortopedia, telemonitoramento para troca de
informações entre ortopedistas e fisioterapeutas, que possibilita também o
acompanhamento de internações cirúrgicas;
5)

Modelagem preditiva: análise de dados para melhoria da tomada de decisões de
risco.
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4.3.3. Brasil Telemedicina

Empresa de interação diagnóstica e saúde digital que desenvolve soluções para o
cuidado a distância por meio de plataformas online e aplicativos de orientação de saúde.


Data de fundação: 2010



Site oficial: https://brasiltelemedicina.com.br/



Presença nas mídias sociais: Facebook; LinkedIn; YouTube; Instagram (canal de
comunicação não oficial).



Clientes: prestadores de saúde, profissionais de saúde, usuário final (paciente).
Atende clientes de 640 cidades brasileiras.



Monitoramento: sim.



Biotelemetria: sim, em termos muito similares ao Virtual Monitor, inclusive com
o mesmo parceiro de sensores biotelemétricos (BeWell), na solução
Monitorização24hrs.



Proposta de valor: promover a valorização da vida por meio de desenvolvimento
de tecnologias que aproximem pacientes e profissionais, com atendimento ágil e de
ponta, rompendo barreiras de tempo e espaço.



Ponto forte: forte conhecimento e atuação em telemedicina.



Ponto fraco: a arquitetura da marca confusa em relação aos produtos/serviços.

SERVIÇOS
1) Laudo24hrs: Plataforma online e aplicativo integrado para análise e emissão de
laudos a distância. Geração de laudos de eletrocardiograma, eletroencefalograma,
espirometria, holter, MAPA, teste ergométrico, acuidade visual, campimetria,
vídeo-colposcopia, radiologia geral e EPWORTH. É reconhecido e aprovado pelo
Conselho Federal de Medicina;
2) Psicologia24hrs: plataforma online de orientação psicológica que funciona em
modelo de marketplace. Segue as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de
Psicologia e não envolve o processo de psicoterapia, restringe-se à orientação
psicológica;
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3) Médico24hrs: marketplace de orientação médica a distância;
4) Monitorização24hrs: plataforma online e aplicativo de acompanhamento médico
que permite monitorar e controlar urgências, acionar familiares, profissionais de
saúde e o SAMU, prontuário médico virtual, gestão do uso de medicamentos,
avaliação e orientação psicológica, gestão de atividades físicas e gestão nutricional.
Inclui câmeras de acionamento automático ou por botão de urgência, que integram
o paciente à Central de Controle, e fechadura eletrônica e medidores de pressão
arterial, oxímetro, glicosímetro e eletrocardiograma em tempo real. Emite relatórios
sobre a evolução do paciente, efetua avisos e contatos em casos de emergência.
Acesso exclusivo por meio de aplicativo (em desenvolvimento);
5) MédicoVet: serviço de telemedicina para orientação, laudos e atendimento
veterinário a distância (em desenvolvimento).

4.3.4 Axismed

A Axismed é uma empresa do grupo Telefónica, de inteligência em gestão de custos
em saúde, que, através de soluções inovadoras e integradas, torna efetivos os investimentos das
empresas em prevenção, promoção e saúde populacional.


Data da fundação: 2001



Funcionários: 200 pessoas



Site: www.portalaxismed.com.br



Presença nas mídias sociais: Facebook; LinkedIn.



Clientes: Unimed Rio Preto, Pato Branco, São Jose do Rio Pardo e Uberlândia, Fio
Saúde, Beneficência Portuguesa/SP e Prevent Sênior.



Monitoramento: por meio de informações incluídas na plataforma de saúde e
aplicativo.



Biotelemetria: não possui.
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Proposta

de

valor:

aprimorar

o

modelo

de

gestão

de

saúde

das

organizações, aliando evolução tecnológica à excelência clínica, com resultados
consistentes.


Ponto forte: endosso da marca Telefónica e BI.



Ponto fraco: saúde baseada em evidências, ciência e valor agregado ao
consumidor final.

SERVIÇOS

1) Business Intelligence e Consultoria Estratégica: diagnóstico realizado a partir da
integração, análise e estratificação das bases de dados (contas médicas, benefício
medicamento, ambulatório e saúde ocupacional). Visão da utilização de recursos
de saúde, com aspectos clínicos e econômicos relevantes, através de
um dashboard customizável, filtros dinâmicos com foco no seu retorno financeiro;
2) Plataforma digital de saúde: para interação com profissionais de saúde e
recebimento de conteúdos personalizados e acompanhamento da evolução de
quadros clínicos através de relatórios e gráficos ilustrativos;
a)

Health Risk Assessment: avaliação da saúde com foco nos pilares: histórico,
manutenção e hábitos;

b)

Educação do paciente: relatórios evolutivos e conteúdo de saúde
personalizados;

c) Equipe multiprofissional: interação direta com nutricionistas, psicólogos,
farmacêuticos, assistentes sociais, fisioterapeutas e enfermeiros para envio de
dúvidas, com respostas em até 24 horas;
d) Click to Call (APP): permite que o usuário seja direcionado automaticamente
para a Central Clínica de atendimento a intercorrências e dúvidas de saúde da
AxisMed;
3) Gerenciamento de Doentes Crônicos: o Gerenciamento de Doentes Crônicos
com foco na manutenção da estabilidade clínica e controle dos custos
assistenciais. Trabalha educação para mudança de comportamento em relação a
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hábitos nocivos à saúde, respeitando o momento de cada indivíduo e atuando
em cada fase do processo de mudança com técnicas específicas de abordagem;
4) Gerenciamento de Hiperutilizadores: acompanhamento e direcionamento de

casos de utilização do plano de saúde que fogem à média da população ou que
geram alto custo é uma estratégia bastante efetiva de redução de gastos
desnecessários;

5) Gestão de Internados: acompanhamento de paciente da pré-internação até o
período após a alta, para oferecer orientação especializada e acolhimento ao
indivíduo e familiares, reforçar as recomendações pós-alta e prestar suporte 24
horas para dúvidas ou intercorrências;
6) Central Clínica: produto destinado a qualquer perfil de usuário. Enfermeiros
especializados em urgência e emergência estão disponíveis 24 horas, para
necessidades relacionada à saúde, buscando a resolução completa da demanda ou o
direcionamento ao recurso assistencial mais adequado;

7) Gestante e bebê: estimular o engajamento da gestante com os cuidados de saúde,
através de orientação direcionada às fases da gestação, promover a adesão ao prénatal e orientar a mamãe nos primeiros meses após o parto. O foco é reduzir riscos
e altos custos com saúde, além de maior tranquilidade para a mamãe e bem-estar
para o bebê;
8) Envelhecimento

Saudável:

destinado

às pessoas

acima

de

60

anos,

independentemente do nível de comprometimento de saúde. Os recursos e o modelo
de abordagem são direcionados de acordo com o risco e dependência do indivíduo
em relação às atividades diárias;
9) Know How: oferece transferência de know how ao cliente, através da implantação
integral de uma operação, que conduzirá os programas de gerenciamento de saúde.
Oferece consultoria para contratação das equipes e montagem da estrutura física,
capacitação dos profissionais, integração de tecnologias e implementação dos

123

programas de saúde, de acordo com o perfil identificado na carteira de
beneficiários. Os primeiros meses de operacionalização dos programas são
acompanhados de perto pela AxisMed, com foco nos compromissos de retorno
financeiro;
10) Projetos sob medida: a expertise da AxisMed, somada à força do Grupo
Telefónica,

trouxe

flexibilidade

para

o

desenvolvimento

de

projetos

personalizados. Entrega soluções integradas, aliando a robustez tecnológica à
excelência clínica, de acordo com as particularidades e necessidades de cada
cliente.

4.3.5 Grupo Santa Celina

Empresa integradora de gestão de saúde que integra, organiza e coordena os
cuidados e ações de serviços de saúde, gerando maior eficiência e qualidade de assistência,
além da redução de custos. Através de Plataforma de Gestão Web, unifica dados e gera
informações que apoiam as decisões de médicos e equipe multidisciplinar em tempo real, além
de acesso e controle contínuo de indicadores assistenciais, operacionais e financeiros.


Data de Fundação: 1998



Funcionários: 500 pessoas



Certificação: ONA III



Site: www.gruposantacelina.com.br



Presença nas mídias sociais: Facebook; LinkedIn; Blog.



Clientes: Sul América, Beneficência Portuguesa, Sírio-Libanês, Albert Einstein –
Empresas, operadoras e hospitais.



Monitoramento: por meio de informações incluídas na plataforma de saúde.



Biotelemetria: não possui.



Proposta de valor: contribuir para a transformação do atual modelo do sistema de
saúde fragmentado para um novo modelo integrado de organização e coordenação
dos cuidados e serviços de ações de saúde.



Ponto forte: experiência no mercado de saúde.
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Ponto fraco: tecnologia para telemonitoramento.

SERVIÇOS
1) Gestão Saúde 360º Corporativo: formação de um Comitê de Saúde e

realização de mapeamento de perfil de saúde dos usuários; estratifica e estabelece
linhas de cuidado específicas para cada indivíduo. Possui Plataforma de Gestão
Web para unificar os dados e gerar informações e apoio às decisões de médicos e
equipe multidisciplinar por meio de prontuário eletrônico. Fornece relatórios e
indicadores (operacionais, institucionais, financeiros, clínicos e de utilização) de
resultados;

2) Gestão Saúde 360º Sênior: produto voltado para idosos. Realiza avaliação
de risco de internação. A este processo segue a avaliação funcional para o idoso
com maior risco, estratificando o nível de dependência e estabelecendo linhas de
cuidado específicas. Os idosos são encaminhados para médicos de atenção
primária, gestores do cuidado desta população. Esta rede é estabelecida em parceria
com a operadora de saúde, obedecendo critérios técnicos, de perfil e regionalidade;
3) GDC - Gestão de Crônicos: avaliação de dados gerais de identificação da

população, hábitos de vida, presença de fatores de risco e presença de doenças
crônicas específicas. A partir da estratificação são estabelecidas linhas de cuidado
específicas. O produto inclui plataforma web;

4)

PROAH - Planejamento de Alta Domiciliar: acompanhamento por até 90 dias
pós-alta hospitalar, de acordo com o perfil e necessidades do paciente;

5) Bundle - Combo de Produtos: modelo de remuneração para intervenção e
reabilitação do paciente pós-agudo;
6) Atenção Domiciliar Baixa Complexidade: suporte multidisciplinar a domicílio
(Sessões de fisioterapia, Cuidados com curativos, Finalização de antibioticoterapia,
Suporte nutricional, Suporte fonoaudiológico);
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Internação Domiciliar Alta Complexidade: cuidado multidisciplinar no

7)

domicílio com uma estrutura hospitalar na casa do paciente (home care).

4.4 POSICIONAMENTO MERCADOLÓGICO

O posicionamento mercadológico deve ser ligado às preferências de valor dos
compradores e conecta-se à proposta de valor da empresa. O posicionamento pode ser
funcional, simbólico ou experimental, como apresenta o quadro abaixo (Figura 28).

Figura 28 – Conceituação de posicionamento e estratégias de posicionamento mercadológico
Fonte: Adaptado de ESPM, 2017.

O posicionamento do Virtual Monitor é funcional por telemonitorar idosos crônicos
e multicrônicos que necessitam de acompanhamento de suas condições para evitar internações
hospitalares, aumentando a qualidade de vida dessas pessoas. A estratégia utilizada é de
posicionamento mercadológico por benefícios esperados, como demonstra a figura abaixo
(Figura 29).
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Figura 29 – Estratégia de posicionamento mercadológico do Virtual Monitor
Fonte: Adaptado de ESPM, 2017.

Os benefícios relacionados à funcionalidade são:


Acompanhamento em tempo real e ajuda na sustentação da mudança de hábito
exigida pela doença crônica para manutenção da qualidade de vida;



Internações hospitalares evitadas em situações sensíveis à atenção primária e
secundária;



Facilidade de uso com todos os comandos por voz e conexão automática entre os
aparelhos e a central de monitoramento;



Gerenciamento de alertas e acesso a especialistas no momento da intercorrência
clínica com orientação à rede de referência.

O posicionamento do Virtual Monitor também será experimental em alguns
momentos, trazendo ao paciente o senso de urgência relacionado à seriedade da necessidade do
tratamento adequado da sua doença crônica. A estratégia utilizada será por benefício, em que o
esforço estará concentrado em associar o produto ao benefício esperado do consumidor, como
rapidez, praticidade, segurança e conveniência.
Já os benefícios relacionados às inserções experimentais são:


Ajuda na realização do plano de cuidado estabelecido pela equipe de saúde, gerando
sensação de bem-estar e missão cumprida;



Feedback ao paciente da sua performance. O reconhecimento por parte do
coordenador de cuidado, família, comunidade ou médico pode gerar ciclo virtuoso
de sensação de disposição, cuidado e segurança.
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4.5 PROPOSTA DE VALOR

O Canvas de Proposta de valor é uma ferramenta que se integra ao Canvas de
Negócio, ajudando a criar valor para o cliente. O Canvas de Proposta de Valor olha os
segmentos de clientes e a proposta de valor do Canvas de Negócio, podendo ser melhorado e
ajustado continuamente pela organização.
O Canvas de Proposta de Valor possui dois lados: o primeiro com o perfil do
cliente, esclarece a compreensão do cliente. O segundo, com o mapa de valor, descreve como
se pretende criar valor para aquele cliente. Quando os dois lados atendem um ao outro,
conseguimos o encaixe.
O perfil do cliente olha para três perspectivas:
1) Tarefas do cliente: Assumir a perspectiva do cliente e entender que funções estão
tentando desempenhar e cumprir, problemas que estão tentando desempenhar, e
necessidades que querem satisfazer;
2) Dores do cliente: algo que aborreça o cliente antes, durante e depois de tentar
realizar uma tarefa. Riscos potenciais de resultados negativos referentes a um mau
desempenho de uma tarefa;
3) Ganhos do cliente: resultados e benefícios que os clientes desejam, sejam funcional,
social, emoções positivas e economia de custos.

Já o mapa de valor olha para outras perspectivas:
1) Produtos e serviços: todos os itens que seus clientes podem ver na sua vitrine e que
possam satisfazer suas necessidades;
2) Analgésicos: descrevem como seus produtos e serviços aliviam dores específicas
dos clientes, dores incômodas e principalmente agudas. Não será possível sanar
todas as dores. Mire em uma ou no conjunto delas;
3) Criador de ganhos:

explica de que forma seus produtos e serviços pretendem

produzir os resultados e benefícios que seu cliente espera, deseja e que com eles se
surpreenda.

Após definir os pontos que preenchem ambas as partes do Canvas de Proposta de
Valor, é momento de definir o encaixe, que também pode ser de três tipos: (1) no papel, quando
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não se tem evidências de que os clientes se importam com a proposta de valor; (2) no mercado,
quando se tem evidências que seus produtos e serviços estão criando valor para o seu cliente e
ganhando força no mercado; (3) no banco, quando sua proposta de valor pode ser inserida num
modelo de negócio em escala e lucratividade.
A figura abaixo apresenta o Canvas de Proposta de Valor do Virtual Monitor
(Figura 30). Analisando o Canvas de Proposta de Valor do Virtual Monitor, é possível
identificar que, neste momento, o encaixe do Virtual Monitor é no papel, pois não se tem
evidências de que os clientes se importam com a proposta de valor. Após análise de mercado,
os clientes foram identificados, contemplando as tarefas, dores e ganhos para as modalidades
de operadoras de saúde, cooperativa e medicina de grupo, e quais produtos seriam ofertados a
eles.
Assim, as tarefas que os gestores de populações de idosos devem realizar são:
controlar a sinistralidade, monitorar a saúde da sua população, decisões baseadas em dados,
medir resultados clínicos, também parecer inovadores e serem vistos com competência e
preocupados com seus pacientes, ter investimentos em tecnologia e inovação, buscar e
comparar ofertas de gestão de saúde populacional, participar na modelagem dos programas de
saúde populacional e integrar sistemas de tecnologia da informação.

C
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Figura 30 – Canvas de Proposta de Valor do Virtual Monitor
Fonte: Elaboração própria, 2018.
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As dores identificadas foram: tratamento fragmentado dificulta o monitoramento,
tempo para realizar a tarefa, perda de credibilidade ao adotar este tipo de solução, lidar com o
risco da sinistralidade da população idosa e crônica, fazer programas que não engajem o
paciente, lidar com o risco de incerteza, baixo desempenho na gestão de saúde populacional,
custo de investimento inicial e curva íngreme de aprendizagem, falta de orçamento, risco
financeiro, técnico e social, consequências sociais negativas, esperar resultados a curto prazo.
Os ganhos relevantes identificados foram: economia em internações, visitas ao
pronto-socorro e exames desnecessários, comando de voz e envio de dados automatizados,
melhores resultados clínicos, eficiência no envio de dados, sensores e dispositivos funcionando
corretamente, simplicidade para monitorar, saúde baseada em evidência, adesão e engajamento,
status de inovador tecnológico, integração da plataforma com o sistema do cliente, menor risco
de sinistralidade, gestão eficiente, bons resultados financeiros e reconhecimento positivo na
sociedade.

4.6 GO TO MARKET

Serão apresentadas algumas soluções para melhorar o posicionamento
mercadológico a partir das oportunidades de mercado apresentadas em sessões anteriores neste
documento. De acordo com George Moore (2010), a adoção de tecnologia por parte de qualquer
mercado possui um ciclo chamado de “ciclo de adoção de tecnologia” (Figura 31). A primeira
fase do ciclo apresenta pico de visibilidade e expõe a solução aos adotantes iniciais e a
expectativa é alta. Diante disso, o Virtual Monitor apresentará ações que abordem consumidores
adotantes iniciais no primeiro momento. O objetivo é garantir a aprovação deste público
formado por influenciadores, inovadores visionários e formadores de opinião para acessar os
outros grupos: maioria inicial, maioria tardia e atrasados.
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Figura 31 – Ciclo de adoção de tecnologia
Fonte: Adaptado de LaCroix George Moore, 2010.

A primeira solução será a estruturação do canal B2B (business to business) e do
mix de marketing, para operadoras do tipo cooperativa e medicina de grupo, tendo no radar as
farmácias, clínicas de saúde de pequeno porte e instituições de longa permanência. Por se tratar
de um produto tecnológico novo, será elaborado um display para colocar os produtos, banner,
papel de parede e um Kit demonstração.
A segunda solução será a estruturação da área comercial do Virtual Monitor e do
Mix de marketing para cada cliente em cada etapa do funil de venda.
A terceira solução será a elaboração de um calendário de ações para participação
de feiras, workshops, palestras, eventos, simpósios, congressos na esfera pública e privada,
explicando a metodologia de cuidado presencial-digital do Virtual Monitor, com inserções
artísticas que motivem o consumidor final.
A quarta solução será a elaboração do plano de comunicação e marketing digital do
Virtual Monitor considerando o ON e OFF. Associação da marca Virtual Monitor a um artista
ou empresário de visibilidade que se identifique com o propósito da empresa.
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4.6.1 Definição dos objetivos estratégicos

Os objetivos são alvos precisos, que focam indicadores de desempenho que medem
os resultados de determinada organização, servindo como base para o planejamento estratégico.
No processo de definição dos objetivos serão estabelecidos critérios quantificáveis
que possam ser medidos por indicadores e resultados, avaliados na etapa de controle, como, por
exemplo, comercial, participação de mercado e indicadores financeiros.
O objetivo comercial será atingir 0,4% de participação no mercado de 4.918.612
mil idosos crônicos vinculados aos planos de assistência médico-hospitalar das modalidades
Cooperativa médica e medicina de grupo em todo Brasil (Tabela 14) nos próximos 5 anos.
Totalizando ao final de 5 anos 19.020 idosos telemonitorados.

Tabela 14 – Share de mercado do Virtual Monitor nos primeiros anos
Share de Mercado

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

0,04%

0,12%

0,2%

0,3%

0,4%

Fonte: Elaboração própria, 2018.

O objetivo financeiro é sair do estágio inicial (sem receita) e atingir R$ 11.414.273
em receita no final do quinto ano.

4.6.2 Estratégia de crescimento

A matriz Ansoff (ANSOFF, 1957) é uma ferramenta de planejamento usada para o
julgamento da companhia sobre seu crescimento em relação ao seu produto e a extensão e
conexão dos mercados, ou seja, é uma ferramenta de determinação de oportunidades de
negócio. É muito utilizada para decisões relacionadas à estratégia de expansão da companhia
(expansão de produtos e mercados visando criar oportunidades de crescimento). Foi criada por
Igor Ansoff, em 1957, no artigo “Strategies for Diversification”, e é baseada em 4 grandes
estratégias de crescimento de mercado.
Penetração de mercado: estratégia de crescimento por atuação na venda de
produtos existentes em mercados onde a empresa já atua. Visa manter o domínio dos mercados
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atuais, a participação de mercado, crescimento acima dos concorrentes ou até mesmo
eliminação deles e aumento da utilização dos seus produtos pelos clientes já existentes.
Desenvolvimento de mercado: estratégia em que a empresa visa atingir novos
mercados, onde ainda não atua, com seus produtos atuais. Neste caso as mudanças do produto
podem se resumir a embalagens ou manuais. A abertura de novos clientes, distribuidores ou
revendedores na mesma região.
Desenvolvimento de produtos: estratégia de crescer lançando novos produtos ou
novas linhas nos mercados existentes. Normalmente são utilizadas novas versões, novos
produtos, em si, ou novas categorias de produtos. Inovação e desenvolvimento de linhas de
produto são fundamentais nesta estratégia.
Diversificação: prevê o lançamento de novos produtos ou linhas de produtos em
novos mercados onde a organização ainda não atue. É, talvez, a mais complicada e arriscada
estratégia prevista na Matriz, já que há duas variáveis não controladas pelas empresas: o
desconhecimento dos novos mercados e o desconhecimento dos novos produtos.
O Virtual Monitor alinha-se na estratégia de novos produtos em mercado existente.
Esta análise permitiu ao Virtual Monitor a criação da seguinte matriz de produtos e serviços
(Figura 32):

Figura 32 – Matriz Ansoff de produtos e mercados do Virtual Monitor
Fonte: Elaboração própria, 2018.

A estratégia de crescimento do Virtual Monitor neste cenário é lançar o novo
produto (cuidado presencial-digital) no mercado existente de saúde suplementar (operadoras de
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saúde). Foi considerado o vetor de crescimento intenso, integração e cocriação com seus
clientes, gerando ações que melhorem acima da média o desempenho de seus negócios. O vetor
de crescimento diversificado horizontal aproveita a sinergia do canal varejista farmacêutico que
investe em atuação clínica nas farmácias e drogarias e tem segmento de consumidores com
perfis parecidos ao do Virtual Monitor (hipertensos, diabéticos e multimóbidos).

4.6.3 Análise de Portfólio de produtos

Para compreender o ciclo de vida dos produtos, o Virtual Monitor usou a Matriz
BCG, criada nos anos 70 por Bruce Henderson para a empresa americana Boston Consulting
Group (BCG). A matriz é dividida em duas partes: crescimento e participação relativa de
mercado. O principal objetivo é ajudar na visualização e compreensão do ciclo de vida do
produto para apoiar a tomada de decisão dos gestores de Marketing e Vendas.
Faz-se necessário que a organização faça análise periódica de sua carteira de
produtos, melhorando sua oferta de produtos e serviços existentes e compreendendo aqueles
que melhor equilibram o maior potencial de lucro com menos recursos.
A classificação, de acordo com a posição do produto na matriz BCG, resulta nos
grupos de produtos:


Vacas leiteiras: consideradas o ideal produto da organização, geram lucro sem a
necessidade de investimentos de tempo ou dinheiro em marketing ou vendas. Estes
produtos encontram-se estabelecidos no mercado e se “autopromovem” por sua
qualidade e/ou reputação junto ao público consumidor;



Estrelas: são produtos que geram muito lucro, mas, ao contrário das vacas leiteiras,
exigem consideráveis investimentos para que alcancem boa performance de
vendas;



Pontos de interrogação: estes produtos ainda não geram grande receita, mesmo
com alto investimento em marketing e vendas. Costumam estar nessa categoria os
produtos recém-lançados ou disruptivos no mercado, que constituem apostas da
organização;



Abacaxis: são produtos com baixa performance de vendas e/ou margem muito
ruim. Devem ser submetidos à análise de viabilidade, e, caso os planos de

135

recuperação envolvam altos investimentos, a descontinuação do produto deve ser
considerada.

A análise dos produtos e serviços oferecidos pelo Virtual Monitor permitiu
classificá-los na matriz BCG conforme apresentado na Figura 33.

Figura 33 – Matriz BCG Virtual Monitor
Fonte: Elaboração própria, 2018.

A análise periódica deve avaliar o portfólio de seis em seis meses para ver a
dinâmica dos produtos em cada quadrante, se andaram ou não. Os produtos do Virtual Monitor,
inclusos no quadrante “ponto de interrogação”, poderão ter dois caminhos: (1) Negativo, ou
seja, apresentar baixa performance de vendas e ser classificado como “abacaxi”. Neste caso,
para evitar prejuízo futuro, o produto recebe ultimato, ou se recupera dentro de determinado
período, ou é descartado do portfólio; (2) Positivo, ou seja, apresentar sucesso, o que tende a se
transformar em uma “estrela” estabelecida no mercado. Esse tipo de produto costuma ficar neste
quadrante por um longo período. Com o passar do tempo, eles podem tanto se tornar líderes do
segmento, transformando-se em “vacas leiteiras”, até entrarem em um processo de declínio até
se tornarem abacaxis (Figura 34).
Caso um dos produtos se enquadrar de início como uma vaca leiteira, é importante
atentar para o concorrente e providenciar melhorias incrementais para manter a demanda
crescente e não ser substituído por produtos similares.
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Figura 34 – Ciclo de vida dos produtos do Virtual Monitor
Fonte: Elaboração própria, 2018.

4.6.4 Estratégia de distribuição e trade

Trade Marketing é a atividade praticada pela indústria de consumo que tem como
foco o canal de distribuição, seja ele B2C ou B2B.
O sucesso do produto depende do bom entendimento da mensagem que a
organização quer transmitir aos seus clientes. Lançamentos de novos produtos, comunicação
de campanhas e promoções e orientações para uma melhor exposição dos produtos em loja são
algumas das situações importantes em que a comunicação pode fazer toda a diferença.
Melhorar o posicionamento da marca e sua linha de produtos é o anseio de toda
organização e só costuma tornar-se realidade quando acompanhado por estratégias bemdefinidas, entre ações de marketing e logística de distribuição desses itens. Segundo pesquisa
da consultoria ToolBox, a indústria de bens e serviços cresceu 1,6%, enquanto as empresas do
setor que utilizam Trade Marketing cresceram 15%. Ou seja, ações de marketing são
fundamentais para o crescimento do mercado.
Na estratégia de trade marketing do Virtual Monitor as ações serão realizadas em
feiras, eventos e nos ambulatórios médicos da rede de atendimento das operadoras de saúde
clientes. O ambulatório selecionado receberá ativação no seu ambiente. Será enviado um
enxoval de trade marketing, composto por: (1) Display para produtos; (2) Banner; (3) papel de
parede; (4) Caneta; (5) Kit de Cuidado Watch Multi.
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A força comercial para esta estratégia será de 1 consultor de vendas para 9 empresas
clientes no primeiro ano; 2 consultores de vendas para 30 empresas no segundo ano; 3 para 52
clientes no terceiro ano; 4 para 74 clientes no quarto ano; e 5 para 95 empresas clientes no
quinto ano.
O canal de comercialização será o B2B. A estratégia dos 4 “Pês” (Promoção, preço,
praça e produto) será realizada da seguinte forma:


Promoção: feita por apoio de material (enxoval) e fornecimento de plataforma
tecnológica para a equipe de saúde responsável pelos idosos monitorados pela
operadora;



Preço: fornecimento de programa “Cuidado Mobile” e “Cuidado Watch”, sendo
praticado o modelo de comodato, em que a mensalidade por serviço inclui o
fornecimento dos equipamentos necessários para o monitoramento da saúde dos
idosos. A alteração do tipo de cuidado altera o preço do programa, pois tem relação
direta com os equipamentos necessários para o telemonitoramento;



Praça: a comunicação será aplicada nos ambulatórios com arte desenvolvida em
banner, o que poderá incluir a identidade visual da operadora cliente. Haverá
comunicação visual em papel de parede. Estão previstas 2 participações em feiras
do segmento por ano e a comunicação será feita por meio de stand personalizado;



Produto: o produto será entregue em uma bolsa carteiro com o kit de autocuidado
relacionado à necessidade do idoso, com infográfico ilustrado para facilitar o uso,
e o primeiro contato da central de cuidado digital é feito nas primeiras 24 horas.
A logística está considerada no item “gestão de estoques” e a premissa usada para

provisão financeira foi de 5% sob o custo da mercadoria vendida.

4.6.5 Estratégia de comunicação

Fazem parte da estratégia de comunicação do Virtual Monitor ações presenciais e
digitais com o objetivo de comunicar ao público-alvo:
1. Informações para extensão da familiaridade com cuidado presencial-digital por
uma causa maior: saúde preventiva, economia de recursos e qualidade de vida!;
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2. Apresentar o Virtual Monitor como o companheiro de cuidado à saúde que os
idosos merecem e confiam;
3. Apresentar ao mercado que o Virtual Monitor é seguro (cyber security);
4. Inclusão digital de idosos;
5. Outras informações educativas que impulsionem o engajamento e apoiem a
formação de redes de atenção à saúde.

Os canais de comunicação online serão trabalhados com foco no B2B e B2C. O
canal B2B será comunicado por site, LinkedIn e feiras do segmento. O canal B2C será
comunicado por ativação em ambulatórios, blog, Instagram, Facebook, aplicativo e call center.
As tecnologias consideradas são: SEO, desenvolvimento ágil de conteúdo por cocriação e
CRM. Está no radar a implementação de geolocalização para disparar conteúdos aos
consumidores.

4.6.6 Estratégia de precificação

A estratégia de precificação para o crescimento foi realizada à luz da matriz Ansoff,
em que o produto do Virtual Monitor é novo e está penetrando em mercado existente. Foi
elegido modelo de negócio por mensalidade, onde o tipo de contrato é por comodato,
apresentando na análise retornos financeiros atrativos. No custo do produto foi considerada uma
carga tributária de 17%, depreciação em 24 meses, margem de contribuição, frete, provisão de
garantia e taxas financeiras. Chegando aos valores por mensalidade:
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Tabela 15 – Tabela de precificação Virtual Monitor

Programa
Cuidado Dia Watch
Cuidado Hiper Watch
Cuidado Multi Watch
Cuidado Dia Mobile
Cuidado Hiper Mobile
Cuidado Multi Mobile

Preço por idoso
mensal
R$
680,00
R$
690,00
R$
760,00
R$
460,00
R$
470,00
R$
560,00

Fonte: Elaboração própria, 2018.
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5 O PLANO GERENCIAL

O plano gerencial do Virtual Monitor considera sua formação societária, o time que
atua na empresa e os programas de treinamento que serão adotados.

5.1 A SOCIEDADE

A propriedade da startup Virtual Monitor é dividida em 4 sócios: Alessandra
Petraroli, diretora executiva e comercial, possui 41,75% das cotas; Antonio Valerio Netto,
diretor de tecnologia, conta com 41,75% das cotas; Cleberson Cruz, gerente de
desenvolvimento, possui 13% das cotas; e William Souza, investidor-anjo, com 3,5% das cotas
da empresa. O capital social da empresa em contrato é de R$ 5.000,00.
O processo decisório do Virtual Monitor se dará através de conselho administrativo,
atualmente formado pelos sócios da empresa. As reuniões do conselho são quinzenais, com
formalização em ata e deliberação das atividades a partir do consenso entre os sócios. Cada
Diretor possui autonomia e responsabilidade das suas respectivas áreas de atuação. Decisões
tempo dependentes poderão ser tomadas pelo Diretor Executivo. O Virtual Monitor pretende
aprimorar a estrutura de governança da empresa a partir do seu crescimento à luz das práticas
de governança coorporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

5.2. O TIME VIRTUAL MONITOR

Os membros que fazem parte da equipe Virtual Monitor são apresentados abaixo:
Alessandra Petraroli – Diretora Executiva e Comercial
Graduada em farmácia e bioquímica pela UNIBAN/SP, especialista em
administração hospitalar e sistema de saúde também pela FGV/EAESP, e candidata a Mestre
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em administração para competitividade pela FGV/EAESP. Atuou como executiva de gestão
administrativa financeira por 15 anos em empresas de saúde, entre elas, o IIRS/SBIBABE
(Instituto de Responsabilidade Social da Sociedade Brasileira da Sociedade Beneficente
Israelita Brasileira Albert Einstein (SBIBAE). Possui certificação de Design for change pela
IDEO – San Francisco Califórnia e participou do redesign e cocriação em projeto de parceria
entre STANDFORD UNIVERSITY e IDEO – MedicineX 2017. Trabalha voluntariamente para
o Conselho de Farmácia do Estado de São Paulo, CRF-SP, no grupo técnico de atenção ao
idoso, e é coautora da cartilha de atenção farmacêutica ao idoso do estado de São Paulo.
Membro da comissão FGV Saúde Inovação. É certificada em coach - Personal & Professional
Coach® pela Sociedade Brasileira de Coaching.
Antonio Valerio Netto – Diretor de Tecnologia e Inovação
É pós-doutor em saúde, Doutor em computação pela USP (2003), com aplicação na
área de saúde. Possui MBA em Marketing pela FUNDACE (FEA-RP/USP) (2006). É técnico
em informática industrial pela ETEP (1987), Bacharel em computação pela UFSCar (1995) e
mestre em engenharia pela USP (1998). Em 2001, foi pesquisador visitante na Universidade de
Indiana (EUA). Trabalhou 5 anos na área de P&D da Opto Eletrônica S.A. e, posteriormente, 3
anos como consultor de novas tecnologias na T-Systems, empresa do grupo Deutsche Telekom.
Em 2003, fundou a Cientistas, empresa focada no desenvolvimento de sistemas
computacionais, que em 2009 foi considerada pelo Sebrae SP uma das pequenas empresas mais
inovadoras do estado de São Paulo. Em 2007, fundou a XBot, primeira empresa de robótica
móvel do país, que em 2011 foi uma das vencedoras do prêmio nacional de empreendedorismo
e em 2012 recebeu o Prêmio MPE Brasil – Estadual São Paulo de destaque em boas práticas de
responsabilidade social. É o atual diretor adjunto de tecnologia (DETEC) do CIESP. É avaliador
ad-hoc do CNPq, FACEPE, FAPESB e Assessor Científico do Fundo Mackenzie. Possui mais
de 80 publicações entre livros, etc., nas áreas de computação e engenharia. Já realizou mais de
50 palestras e cursos na área de negócios tecnológicos ao longo da carreira. Possui oito patentes.
Coordenou em torno de 15 projetos tecnológicos financiados pela FINEP, CNPq, FAPESP e
empresas privadas nos últimos dez anos. Desde 2011 é bolsista de Produtividade DT do CNPq.
Sua área de atuação são sistemas interativos e inteligentes para aplicações nas áreas de saúde,
segurança e educação.
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Cleberson Henrique Cruz – Gerente de desenvolvimento
Desenvolvedor Sênior graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Softwares e Aplicativos de Mídia pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP), possui com mais
de 9 anos de experiência em Java. Possui conhecimentos em Java (J2SE, J2EE and JEE) 6-7
versions, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Servlets, JSP, Annotation, Spring core, Maven, GIT
and JUnit for testing, desenvolvimento em Android Alarm managers, API of Java concurrent,
habilidades de design de layouts, Socket com Apache MINA, comunicação comh Bluetooth LE
4.0 para dispositivos externos e Otto Bus API; Web Servers Apache TOMCAT, WebLogic and
Glassfish; Database Oracle, MySQL e PostgreeSQL; análise de sistemas em Requirements,
Development of Use Case documentação e UML Diagrams, Database Modeling, Application
Development com tecnologia Java seguindo o modelo MVC, processo de execução de CRUD
em base de dados e desenvolvimento de um APP para comunicação com o backend hospedado
em um servidor EC3 Amazon Cloud over Socket com Apache-MINA API.
Gabriella Belém Vasconcelos – Gerente de Engajamento
Especialista em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde (FGV/EASP),
também fez parte do Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e Sistemas
de Saúde (PROAHSA HCFMUSP) como aprimoranda entre 2016 e 2018, onde desenvolveu
16 projetos de gestão em saúde nas mais diversas áreas, incluindo inovação, gestão
populacional, farmácia, assistência ao idoso, análises clínicas e gestão corporativa, entre outras.
É Gerontóloga pela Universidade de São Paulo (2014) e faz parte do Grupo de Pesquisa em
Engajamento Social, com foco na linha de pesquisa Envelhecimento, Voluntariado e Velhice
(ENVOLVE) desde 2014. Foi bolsista de treinamento técnico pela FAPESP atuando como
Assistente de Prospecção Tecnológica na Agência USP de Inovação (AUSPIN), entre 2015 e
2016. Atualmente faz parte da equipe Virtual Monitor como Coordenadora de Engajamento.
Bruna Fernanda Cabrera – Analista Administrativo Financeiro
Formada em Administração pela UNICEP (2015), possui 4 anos de experiência na
área administrativa, foi estagiária na empresa Cientistas e atualmente é sócia da XBot.
Gabriel Lorandi – desenvolvedor web-backend junior
Programador e analista de sistemas e aluno da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCAR). Participou da elaboração do Plano Diretor Municipal de Águas de São Pedro – SP,
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na área de Geoprocessamento (SPRING), desenvolveu Estágio no Instituto Internacional de
Ecologia, em São Carlos – SP, focado em geoprocessamento (ArcGis 9.3). Também estagiou
como programador na empresa Xmobots, especializada em construção de Veículos Aéreos Não
Tripulados (VANTs), em São Carlos – SP (2013), foi Analista de Banco de Dados na empresa
Predial Imóveis, no gerenciamento do Banco de Dados (ImobSystem), em São Carlos (2015),
e foi programador e analista de sistemas nas empresas Monitora.

5.2.1 Outros investidores, consultores e assessores do Virtual Monitor

William Souza – Investidor-anjo
Empresário do setor de telecomicações e fundador da Kainos soluções inovadoras
de tecnologia e serviços de atendimento, gestão de qualidade, treinamento e desenvolvimento,
mobile e consultoria, certificada pelo Selo de Ética PROBARE (Programa Brasileiro de
Autorregulamentação do Setor de Relacionamento). Com operação em São Paulo, Taubaté,
Salvador e Porto Alegre. A Kainos coleciona cases de sucesso e o reconhecimento público de
entidades como a ABT – Associação Brasileira de Telemarketing – e IBMR – Instituto
Brasileiro de Marketing de Relacionamento – sendo referência pela excelência no atendimento
e melhores práticas de relacionamento com o cliente. Investidor-anjo do Virtual Monitor.
Rickey Tateyama – Consultor de Marketing Estratégico
Master em Marketing pela Escola de Propaganda e Marketing de São Paulo
ESPM/SP. Graduado em administração de empresas. Design Thinker pela FIAP e ESPM. Dez
anos de experiência em organização de eventos e operações de varejo. Mentor no Hackaton
BINUSP, acompanhamento das startups durante o período de aceleração nivelando entre os
empreendedores o conhecimento da metodologia lean startup. Membro do grupo de inovadores
da 4ª revolução industrial e a era cognitiva e o futuro inteligente – ESPM. Sócio estrategista de
marketing e impulsionador de eventos para inovação na Link Ideia.
Viviane Monteiro – Consultoria Financeira
Mestranda em gestão para competitividade FGV/EAESP. Bacharel em Ciências
contábeis e especialista em controladoria e finanças pela Universidade Federal Fluminense,
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com 14 anos de experiência na área de contabilidade e finanças, atuando em sua carreira em 2
multinacionais, sendo a sua última experiência no segmento de saúde.

5.3 PROGRAMAS DE TREINAMENTO

Os itens seguintes descrevem os programas de treinamento previstos para o Virtual
Monitor.

5.3.1 Integração

Estando o colaborador devidamente registrado, o gestor responsável por ele deverá
efetuar sua integração com o ambiente de trabalho.
A integração tem como objetivo transmitir e capacitar o novo colaborador à cultura
da empresa, visando o entendimento do propósito da empresa, seus valores, estratégias e táticas
que contribuirão para melhor desempenho de suas atividades diárias. Cada colaborador deve
conhecer os processos gerais dos departamentos envolvidos, apresentando ao novo colaborador
estes departamentos e agendando com a equipe para que ele passe um dia em cada área. Desta
forma, o novo colaborador se tornará ciente das normas e procedimentos e estará melhor
engajado. Abaixo, o fluxo que descreve o processo (Figura 35):
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Figura 35 – Fluxo de integração de novo colaborador
Fonte: Elaboração própria, 2018.

5.3.2 Capacitação inicial e recorrente

A capacitação inicial dos novos funcionários será realizada pelos diretores e
gerentes. A Capacitação inicial ocorrerá de acordo com as etapas do fluxo abaixo. Caberá a
liderança direta do novo funcionário o agendamento da capacitação inicial com as outras
diretorias e gerências. É importante que na reunião inicial de capacitação o novo funcionário
receba a grade de capacitação inicial para programação e conhecimento prévio dos temas.
Os temas abordados serão: Jeito de ser Virtual Monitor, Biotelemetria,
Engajamento, Comercial, Técnico, ADM/Financeiro e Qualidade.
Para a capacitação recorrente, é recomendado o direcionamento para reciclagem no
Atendimento e Vendas, Atendimento de engajamento e, se necessário, também no
Administrativo Financeiro e Tecnologia. O fluxo que descreve e orienta o processo de
capacitação recorrente é apresentado na Figura 36.
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Figura 36 – Fluxo de capacitação.
Fonte: Elaboração própria, 2018.

Figura 37– Fluxo de capacitação recorrente
Fonte: Elaboração própria, 2018.
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5.3.3 Avaliação de desempenho

A avaliação dos funcionários será realizada por meio de Matriz de Performance. A
matriz de performance é uma ferramenta de gestão de pessoas simples e eficaz para registrar a
performance de uma pessoa e acompanhar o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Abaixo
segue um exemplo de matriz de performance que deverá ser preenchida pela liderança
mensalmente durante o contrato de experiência e semestralmente após a efetivação do
funcionário na empresa (Quadro 5).

ESCALA
3
4

Item

COMPETÊNCIAS

1

Realização de tarefas combinadas no prazo
estabelecido

4

4

2

Capacidade de lidar com conflitos na equipe

4

4

3

Desenvolvimento e ação definida por POPs
e Fluxos

4

Compreensão e resposta para as demandas
solicitadas

5

Adaptação a situações novas e mudanças no
trabalho, buscando entender e atender novas
demandas e prioridades.

4

4

6

Atuação de forma planejada e organizada,
otimizando tempo e recursos materiais.

4

4

1

2

5

3

TOTAL

3
5

MÉDIA

5

4

Quadro 5 – Escala de avaliação de competências
Fonte: Elaboração própria, 2018.

5.3.4 Engajamento e estímulo aos funcionários

Inicialmente o Virtual Monitor realizará o conjunto de ações abaixo para engajar e
estimular a criatividade e inovação de seus funcionários:
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Dia do mimo: nesta data os funcionários serão “mimados” com um lanche
especialmente planejado para que eles se sintam felizes e especiais;



Aniversariantes do mês: exposição em mural dos aniversariantes do mês.

Futuramente o Virtual Monitor pretende adotar as ações abaixo para complementar
as ações de estímulo e engajamento aos funcionários:


Plano de desenvolvimento de carreira;



Oportunidades de estudo e desenvolvimento financiado;



Oportunidades de participação em eventos e congressos.
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6 O PLANO OPERACIONAL

As operações do Virtual Monitor são divididas em dois eixos principais: venda de
produtos e venda de serviços, já apresentados no item 3. Plano de produtos e serviços, do
presente documento. Os processos operacionais inerentes a cada um deles são apresentados nos
parágrafos seguintes deste capítulo.

6.1 VENDA DE PRODUTOS

Os sensores e dispositivos comercializados pelo Virtual Monitor compõem os “Kits
de Cuidado Personalizado”, essenciais para os serviços de monitoramento por biotelemetria, o
que demanda um controle logístico rígido por parte da empresa com a finalidade de garantir os
suprimentos necessários para a prestação dos serviços. Sendo a cadeia de suprimentos “um
conjunto de unidades produtivas unidas por um fluxo de materiais e informações com o objetivo
de satisfazer às necessidades de usuário ou clientes específicos” (BARBIERI; MACHLINE,
2006, p. 4), o Virtual Monitor é, de maneira geral, responsável pelo fluxo de mercadorias desde
seu fornecedor até o consumidor final, bem como pelo fluxo de informações entre os principais
elos da cadeia (fornecedores, clientes e consumidores finais), como demonstra a Figura 38. A
empresa ainda é responsável por gerenciar o abastecimento de suprimentos por parte do
fornecedor e por realizar a distribuição física dos produtos para seus clientes (operadoras e
outros serviços de saúde) e consumidores finais (pacientes).
As atividades de suprimentos incluem:


Seleção de equipamentos (sensores e dispositivos) que serão utilizados pelo Virtual
Monitor, de acordo com as especificações técnicas necessárias para sua adaptação
à plataforma;



Seleção e avaliação de fornecedores, segundo os protocolos do Virtual Monitor;



Processamento das ordens de compras;



Recebimento dos equipamentos;



Gestão de estoques de sensores e dispositivos;
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Armazenagem;



Atendimento aos usuários internos.

Figura 38 – Cadeia de suprimentos Virtual Monitor simplificada
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Barbieri e Machline, 2006, p. 5.

Já as atividades de distribuição física:


Seleção dos canais e distribuição;



Processamento de pedidos dos clientes, de acordo com a demanda dos usuários;



Expedição;



Transporte;



Embalagem de proteção;



Montagem dos Kits de Cuidado Personalizado;



Assistência pós-venda.

6.1.1 Seleção e classificação de equipamentos

O processo de seleção de equipamentos do Virtual Monitor é simplificado e conta
somente com as fases de especificação e classificação. Os critérios de seleção de sensores e
dispositivos correspondem às especificações técnicas do sistema, fornecimento de protocolos
por parte da indústria e conformidade regulatória.
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A especificação tem, segundo Barbieri e Machline (2006), o objetivo de identificar
e definir as características de determinado material, ou equipamento, para cumprir determinada
finalidade.

Figura 39 – Cadeia de suprimentos do Virtual Monitor
Fonte: Adaptado de Barbieri e Machline, 2006, p. 6.

Assim, a especificação técnica dos sensores utilizados pela empresa considera:
a. Medidor de tensão arterial digital com braçadeira BW-BA1, com protocolo de
Medida Arterial Média (MAM), conexão Bluetooth 4.0 e bateria recarregável que
acompanhe de cabo de alimentação de energia e bolsa de transporte;
b. Balança humana digital, com unidade de medida em quilogramas (kg) e
capacidade para medir de 6 a 150 kg, conexão Bluetooth 4.0 e alimentação à pilha
ou bateria recarregável;
c. Balança de alimentos digital com unidade de medida em gramas (g), conexão
Bluetooth 4.0 e alimentação à pilha ou bateria recarregável;
d. Termômetro digital de têmpora, com visor, conexão Bluetooth 4.0 e bateria
recarregável, que acompanhe cabo de alimentação de energia;
e. Glicosímetro digital com display LCD, alimentação de energia à pilha ou bateria
recarregável e conexão Bluetooth 4.0, que acompanhe fitas de medição, lancetas, e
soluções controle para calibração;
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f.

Eletrocardiograma digital com conexão Bluetooth 4.0 e bateria interna com cabo
de alimentação de energia e pads para substituição.

Já os dispositivos, independentemente de serem smartwatches ou smartphones,
devem possuir sistema operacional Android 5.1 ou superior; no caso de relógios inteligentes,
estes podem apresentar a tecnologia Android Wear 1.4 ou superior; suporte para conexão
3G/4G/5G, Bluetooth 4.0 ou superior e conexão Wi-Fi.
A classificação e codificação dos equipamentos tem como objetivo formar grupos
de produtos segundo critérios determinados pela empresa (BARBIERI; MACHLINE, 2006). O
sistema de codificação de equipamentos do Virtual Monitor foi definido e é apresentado no
Quadro 6, abaixo.

SENSORES

Tipo de dispositivo

Ano e mês de entrada no sistema
Número do dispositivo que entrou naquele
mês
DISPOSITIVOS
Tipo de dispositivo
Ano e mês de entrada no sistema
Número do dispositivo que entrou naquele
mês

S
B1 = Balança Humana
B2 = Balança de Alimentos
GL = Glicosímetro
OX = Oxímetro
T1 = Termômetro manual
T2 = Termômetro contínuo
T3 = Termômetro contínuo
PA = Aparelho de pressão

B1, B2, GL,
OX, T1, T2
ou T3, PA

com 2 dígitos cada

1705

com 4 dígitos

0001
D

R = RELÓGIO
C = CELULAR

R ou C

com 2 dígitos cada

1705

com 4 dígitos

0001

Quadro 6 – Estrutura de código de equipamentos: sensores biotelemétricos e dispositivos
Fonte: Elaboração própria, 2018.

A classificação dos equipamentos no estoque se dará de acordo com as
classificações ABC e XYZ, em que a primeira considera os produtos em função dos valores
financeiros que eles representam, e a segunda leva em conta o quanto determinado material ou
equipamento é considerado crítico ou imprescindível para a prestação dos serviços dos quais
fazem parte.
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6.1.2 Compras e aquisição

De acordo com Barbieri e Machline (2006), o processo de compra e aquisição
envolve o cadastro de fornecedores, a emissão de pedidos de compras, elaboração de cotações,
negociação, contratação, acompanhamento e avaliação de fornecedores.
O processo de compra tem início com a solicitação de compra, passa pelo pedido
de cotação, seleção das melhores cotações, negociação com fornecedores, seleção do produto,
pedido de compra, recebimento e confirmação do pedido, envio do material e recebimento. O
processo simplificado de compra que será utilizado pelo Virtual Monitor se apresenta na Figura
40.
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Gestão de estoques

Solicitação de
compra

Compras
(administrativo)

Fornecedores

Local de
armazenamento

Elaboração da
solicitação de
compra

Pedido de
cotação

Cotações

Negociação
com
fornecedores

Seleção de
fornecedor

Pedido de
compra

Acompanhamento

Recebimento
do pedido

Confirmação
do pedido

Envio do
material

- recebimento
- conferência
- iformação
para a área
administrativa
e de
engajamento

Figura 40 – Processo de compras Virtual Monitor simplificado
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Barbieri e Machline, 2006, p. 203.

O cadastramento de novos fornecedores deve considerar sua avaliação quanto aos
aspectos técnicos, legais e fiscais. Seus produtos devem atender às especificações técnicas já
apresentadas neste documento, a empresa deve demonstrar seguir as boas práticas de fabricação
e distribuição. Por se tratar de produtos importados, deve ser considerada ainda a política de
importação, os prazos de entrega e pagamento, idoneidade do fornecedor quanto ao status de
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conformidade legal em órgãos de defesa do consumidor, licenciamento e exigências
socioambientais, regulamentação e licença de venda junto às agências reguladoras brasileiras
(ANVISA, ANATEL e INMETRO). Atualmente, o Virtual Monitor possui apenas um
fornecedor de sensores e dispositivos e efetua compras de dispositivos no varejo, de acordo
com as suas necessidades. Em um futuro próximo, será necessário diversificar os fornecedores
de sensores e firmar parcerias diretamente com os fabricantes ou distribuidores de dispositivos
vestíveis.

6.1.3 Gestão de estoques

A gestão de estoques considera o planejamento e a previsão de demanda, montagem
e operação do sistema de reposição de estoque, realizado após definição dos materiais que uma
empresa pretende utilizar, sendo responsável também por definir quanto e quando comprar
(GASNIER, 2002; BARBIERI; MACHLINE, 2006).
O planejamento de estoque e previsão de demanda do Virtual Monitor deverá
considerar uma estratégia de Forecast, que visa basear a reposição dos equipamentos utilizados
com base em estimativas de resultados futuros, mas também de forma colaborativa com seus
parceiros, fazendo uso de estratégia “collaborative planning forecasting and replanishment”
(CPFR), ou, em português, “planejamento colaborativo de previsão e reposição”, em que a
empresa, seus clientes e fornecedores “compartilham informações sobre a demanda e a
disponibilidade de produtos, bem como condições acordadas para reposição, aumentando a
eficiência do planejamento” (GASNIER, 2002 p. 72). Essa estratégia de planejamento e
previsão de demanda resulta em um sistema de controle de estoque puxado, que age conforme
a demanda de seus clientes, o que, segundo Ballou (2006), resulta em níveis reduzidos de
estoque nos pontos de armazenagem.
O período de reposição, “intervalo de tempo entre o início de dois processos de
reposição” (BARBIERI; MACHLINE, 2006, p. 135), do Virtual Monitor será realizado por
meio de demandas independentes, com intervalos variáveis que permitirão flexibilizar a
modificação da demanda conforme vendas efetuadas e previsão de crescimento, com base no
Forecast, com uma estratégia de estoque excedente e cobertura estratégica, mantendo uma
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estatística de cobertura superdimensionada devido ao alto impacto que a falta de equipamentos
causaria na operação (GASNIER, 2002).
O lead time, prazo de espera entre o início do processo de reposição e da entrada de
materiais em condições de uso no almoxarifado, será considerado e calculado para reposição
dos estoques (BARBIERI; MACHLINE, 2006). Por se tratar de materiais importados, o Virtual
Monitor poderá assumir uma função de resposta contingencial, pois a resolução de tais questões
é crítica para o Virtual Monitor, devido ao prazo elevado de espera e, consequentemente, haverá
necessidade de manter estoques de segurança elevados para não deixar de atender à demanda.
A estratégia de produção utilizada pelo Virtual Monitor será de montagem sobre
encomenda, uma vez que seus produtos não são de fabricação própria. Segundo Gasnier (2002),
nesses casos, os materiais armazenados no estoque são montados no momento em que o pedido
é fechado pelo cliente.
A estratégia de distribuição seguirá também a lógica de embalagem e transferência
sob encomenda (GASNIER, 2002), visando manter um nível de serviço aderente e a não criação
de grandes estoques nos clientes do Virtual Monitor, uma vez que a distribuição dos Kits de
Cuidado para os pacientes se dará conforme agendamento prévio. Essa estratégia, apesar de
reduzir o tamanho dos lotes e aumentar a frequência das entregas, se mostra uma forma de
trabalho que funciona de acordo com o consumo real dos clientes em um sistema de logística
lean (NISHIDA, 2008).
Conforme a evolução do Virtual Monitor, um software ERP (sistema integrado de
gestão empresarial) será implementado para controle automatizado das entradas e saídas de
equipamentos do estoque.

6.1.4 Manutenção

Os sensores utilizados atualmente pelo Virtual Monitor possuem doze meses de
garantia pelo fabricante, já os dispositivos possuem um ano de garantia. Assim, caso os
equipamentos apresentem defeito, devem ser entregues para a equipe Virtual Monitor para
encaminhamento ao fabricante, caso estejam no período de garantia. Caso o período de garantia
tenha sido espirado, o Virtual Monitor se responsabilizará pela troca ou manutenção do
equipamento junto ao fabricante ou rede autorizada.
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O fluxo de manutenção é apresentado a seguir na Figura 41:

Figura 41 – Fluxo de manutenção de equipamentos (sensores e dispositivos)
Fonte: Elaboração própria, 2018.

6.1.5 Assistência pós-venda

Após a entrega dos kits, o Virtual Monitor efetuará manutenção, com central de
suporte técnico em caso de necessidade de troca e calibração de equipamentos.

6.1.6 Logística reversa

Apesar de o Virtual Monitor não possuir a obrigatoriedade direta de descarte de
sensores e dispositivos utilizados, a garantia de um descarte correto faz parte de sua política de
responsabilidade socioambiental. Por este motivo, a empresa efetuará um descarte em três
etapas, sendo intermediária do processo e responsável por orientar e incentivar seus clientes e
usuários a entregar ao Virtual Monitor os dispositivos defeituosos e/ou fora de possibilidade de
utilização, e a empresa, por sua vez, tem o dever de encaminhar os produtos de volta ao
fabricante ou distribuidor, cuidando para que o descarte dos materiais seja realizado de maneira
correta, de acordo com as leis ambientais vigentes no país.
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6.2 VENDA DE SERVIÇOS

Sendo os sensores e dispositivos utilizados nos programas do Virtual Monitor
produzidos por terceiros, a empresa é detentora da plataforma tecnológica que possibilita a
integração dos dados de sensores biotelemétricos ao aplicativo instalado no dispositivo vestível
ou smartphone ao AVM. Além disso, possui também os algoritmos de análise (analytics) que
permitem o gerenciamento de alertas de saúde realizado pela central de cuidado digital (call
center).
Assim, os principais processos de produção que competem exclusivamente ao
Virtual Monitor são o desenvolvimento e a programação de seu software e analytics, e o
treinamento e a supervisão das equipes operacionais responsáveis pelo cuidado presencial e
digital (gerenciamento de alertas).

6.2.1 Software e analytics

O software é desenvolvido em linguagem de programação Java, com framework
construído em PrimeFaces, para acesso exclusivo via web. O aplicativo (para celular ou
dispositivo vestível) até o momento foi desenvolvido apenas para o sistema operacional
Android, utilizando Firebase (plataforma Google com ferramentas e infraestrutura que facilita
o desenvolvimento web e mobile), com criptografia para segurança dos dados enviados.
Os dados são armazenados em nuvem, utilizando Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2), plataforma de cloud computing da Amazon.com, garantindo escalabilidade
para o desenvolvimento das aplicações Virtual Monitor.
Com relação ao banco de dados, este é desenvolvido em PostgreSQL e suas senhas
são criptografadas utilizando MD5 (Message-Digest algorithm 5), um algoritmo de domínio
público para uso geral. O banco de dados não possui acesso externo de outro computador,
somente pode ser acessado internamente com comunicação Secure Sockets Layer (SSL), a única
e eficaz maneira de obter segurança de dados em comércio eletrônico. Quando um SSL
(certificado digital) está instalado no website, um ícone de um cadeado aparece no navegador
e o endereço começa com https:// ao invés de http://, informando que os dados serão
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criptografados. O acesso à plataforma Virtual Monitor já se encontra configurado desta forma.
A comunicação entre o dispositivo smartwatch e o microserviço acontece por meio de socket e
Apache-Mina, que facilita a implementação do código. Já a comunicação entre socket,
smartwatch e microserviço ocorre por protocolo seguro SSL.
Além disso, o desenvolvimento da plataforma contempla o emprego do Health
Level 7 (HL7), um conjunto de normas internacionais para a representação e a transferência de
dados clínicos e administrativos entre sistemas de informação em saúde. Os padrões HL7 são
produzidos pela Health Level Seven International, uma organização internacional de
normalização, e são adotados por outros órgãos de emissão de padrões como o American
National Standards Institute e a International Organization for Standardization.

6.2.2 Ambiente Virtual de Monitoramento

As ocorrências são classificadas em 2 tipos: (1) Alertas funcionais; e (2) Alertas
Operacionais. Os alertas funcionais são referentes ao engajamento da população monitorada,
ou seja, por meio de métricas, como, por exemplo, atraso na realização das medidas; os alertas
funcionais são capazes de medir a adesão ou não adesão de um paciente em tempo real e com
isso gerar alertas para que a central possa ativamente ajudar o paciente no cumprimento do seu
plano de cuidado digital. O Ambiente Virtual de Monitoramento é demonstrado na Figura 42.

160

Figura 42 – AVM – Ambiente Virtual de Monitoramento. Tela principal do sistema (mapa)
Fonte: Virtual Monitor, 2018.

Os alertas operacionais referem-se à análise dos dados fisiológicos e são divididos
em: alerta de atenção (amarelo), alerta de perigo (vermelho) e alerta de emergência (preto).
Ambos os alertas são enviados via IoT do local onde o paciente está, por exemplo, sentado no
sofá de sua residência, para a Central de Cuidado Digital.

6.2.3 Gerenciamento de alertas

Como as ações autoexecutáveis são realizadas através de interações por voz pelo
aplicativo, o papel do aplicativo passa a ser de facilitador, uma espécie de “assistente digital de
cuidado a saúde”, com função de ajudar o paciente a cumprir o plano de cuidado. Pretende-se,
com isso, ajudar na construção e sustentação de hábitos saudáveis de autocuidado.
As ações de contato ativo são realizadas por meio de comunicação pelo telefone. O
primeiro contato é feito por um Cuidador Digital nível 1, ou seja, um profissional de
teleatendimento treinado para utilizar o sistema ligará para o paciente utilizando o algoritmo de
árvore de decisão do Virtual Monitor (detalhes sobre os algoritmos no item 1.4.5.
Aprendizagem de máquina e algoritmos preditivos). Com isso, o cuidador digital nível 1
realizará investigação conforme diretrizes da programação deste algoritmo feito por
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especialistas em geriatria e gerontologia. Com isso poderá resolver aproximadamente 1850
situações previamente mapeadas. Em situações de risco não mapeado, e em casos onde o
paciente apresente sintomas e outras situações previamente mapeadas no algoritmo pelos
especialistas que exijam transferência a um profissional de saúde, o cuidador digital nível 1
entrará em contato com o cuidador digital nível 2, profissional médico ou farmacêutico clínico,
que realizará a orientação conforme situação apresentada. A orientação de cuidado digital nível
2 poderá incluir: indicação de cuidado digital com medição de segurança, agendamento
ambulatorial ou encaminhamento ao serviço de Pronto-Socorro.

6.2.4 Cuidado presencial

A jornada do paciente inicia no atendimento presencial, onde irá receber as
orientações necessárias para a realização do seu programa de cuidado.
A função do clínico será planejar e gerar um plano digital de cuidado para o seu
paciente, para isso, o clínico deverá:
(1) Selecionar o programa mais indicado para o seu paciente, que consiste na escolha
entre os programas “Cuidado Hiper” para hipertensos, “Cuidado Dia” para
diabéticos, ou programa “Cuidado Multi”, programa que pode ser customizado para
atender a pessoas com mais de uma DCNT;
(2) Estipular a frequência necessária para a realização das medições: nesta etapa o
clínico escolherá a frequência que julgar necessária para a coleta de dados daquele
determinado paciente. Sugere-se que esta decisão seja mútua, ou seja, que o clínico
decida a frequência e que o paciente determine os dias da semana e horários que
melhor se adequarem à sua rotina. A frequência mínima de medições é de uma vez
por semana e uma vez ao dia, enquanto a frequência máxima é de 7 dias por semana
e cinco vezes ao dia;
(3) Preencher os parâmetros fisiológicos individualmente: o clínico é o responsável
pela escolha dos parâmetros de seu paciente, ou seja, cada paciente monitorado
poderá ter parâmetros fisiológicos individualizados conforme seu estado atual de
saúde, idade, e outros fatores a serem considerados pelo clínico no ato do
preenchimento. É a partir desses parâmetros que os alertas de atenção, perigo e
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emergência são gerados e enviados para atendimento pela central de cuidado
digital.

Ao término das 3 etapas acima, o clínico deverá gerar o plano de cuidado digital,
Figura 43, e com isso concluir a adesão do paciente ao programa de monitoramento por
biotelemetria.

Figura 43 – Exemplo de prescrição terapêutica não medicamentosa. Plano de Cuidado Digital
Fonte: Virtual Monitor, 2018.

6.2.5 Cuidado digital

A central de cuidado digital, como já citado, é ativada a partir dos alertas gerados
pelo sistema, sejam eles de engajamento ou fisiológicos. Os cuidadores digitais de nível 1 ligam
ativamente para os pacientes com o objetivo de identificar os motivos dos aletas, registrando
cada passo conforme orientações do próprio sistema Virtual Monitor.
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Já a central de atendimento passiva receberá ligações de pacientes que desejam
realizar medições adicionais ao plano de cuidado. Essas chamadas poderão ser realizadas
diretamente pelo dispositivo de forma gratuita.
Os profissionais que atuarão na central de atendimento e cuidado digital serão de
nível médio e/ou técnico, com treinamento prévio e experiência em teleatendimento.
O cuidado digital de nível 2 é acionado quando o alerta gerado é amarelo, com
sintomas, ou vermelho. Esses profissionais são da área da saúde (enfermeiros, médicos,
farmacêuticos clínicos e gerontólogos), com a responsabilidade de realizar orientação clínica,
identificar a presença de distúrbio autolimitado, avaliar quanto ao risco de saúde e direcionar o
paciente para o próximo nível de cuidado (ambulatorial ou pronto-socorro), a depender da
classificação de risco determinada pelo protocolo do sistema Virtual Monitor.

6.3 PROCESSOS DE APOIO

Os processos de apoio do Virtual Monitor envolvem a gestão financeira e tributária,
recrutamento e seleção de funcionários, gestão de contratos de terceiros, logística, inteligência
clínica e engajamento.

6.4 PROCESSOS TERCEIRIZADOS

Os serviços que deverão ser terceirizados pelo Virtual Monitor são descritos a
seguir:
1. Consultoria de importação: por se utilizar de sensores e dispositivos importados, a
contratação de pessoal com conhecimentos específicos sobre o processo de
importação de produtos eletrônicos se faz necessária, facilitando não somente a
busca por fornecedores mas também as tratativas com eles;
2. Consultoria de regulação de dispositivos: os dispositivos e sensores utilizados pelo
Virtual Monitor necessitam atender às regras das agências regulamentadoras
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brasileiras ligadas à saúde e telecomunicações, como a ANVISA e ANATEL. Além
disso, podem ainda necessitar de aprovação do INMETRO. Por se tratarem de
produtos importados, é necessário apoio específico para desenho dos fluxos de
aprovação, documentação necessária e afins, visando a regulamentação de tais
produtos para comercialização no Brasil;
3. Ambulatório para atendimento presencial: o atendimento físico presencial que faz
parte do processo de cuidado será prestado por clínicos do cliente treinados pelo
Virtual Monitor. Este primeiro momento de cuidado se dará em ambulatórios da
rede própria ou credenciada do cliente, motivo pelo qual o uso desses espaços pode
ser considerado um processo terceirizado;
4. Calibração de sensores: a manutenção dos sensores será realizada pelo Virtual
Monitor, que contará com uma equipe terceirizada para calibração e testes elétricos.
A empresa já mapeada para prestação do serviço é a Fulltime Care, especialista em
manutenção de equipamentos médico-hospitalares;
5. Transporte logístico: o transporte dos Kits de Cuidado da central de armazenamento
Virtual Monitor para os seus clientes semanalmente e/ou de acordo com a demanda
apresentada e formato acordado em contrato.

6.5 INSTALAÇÕES

O Virtual Monitor conta com um escritório na cidade de São Carlos, São Paulo,
onde possui um escritório com três postos de trabalho, no qual atua sua equipe técnica de
desenvolvimento e uma analista administrativa. Na capital paulista, estão alocadas a Diretoria
Executiva e Comercial, a Diretoria de Tecnologia e Inovação, a Gerência de Engajamento e o
Marketing Estratégico, que fazem uso de escritório situado na região central da cidade, com
quatro postos de trabalho, no mesmo edifício onde está localizada a equipe de call center.
Para a central de atendimento e cuidado digital, a empresa parceira Kainos possui
infraestrutura com 700 posições de teleatendimento disponíveis. Dessas, 10 posições de
teleatendimento foram cedidas para uso exclusivo do Virtual Monitor, que iniciará suas
atividades com 1 posição 24 horas, 7 dias por semana, para cuidado digital de nível 1.
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O cuidado digital de nível dois ficará disponível 24 horas por telefone e é acionado
apenas em caso de necessidade. Na primeira fase do projeto, será composto por enfermeiros da
equipe de cuidado a pacientes crônicos do Hospital Israelita Albert Einstein, parceiro do Virtual
Monitor para validação da solução.
Além disso, a plataforma básica do Virtual Monitor possui capacidade para
monitorar até 10 mil pessoas simultaneamente. Para ampliação desta capacidade, é necessário
realizar também ampliações na estrutura de banco de dados e cloud computing.

6.6 PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DA PRODUÇÃO

Entre os procedimentos de controle de produção estão o controle de estoque, já
descrito na seção 6.3 deste documento, os indicadores de engajamento e o plantão de
desenvolvimento 24 horas, descritos a seguir.

6.6.1 Indicadores

Destacam-se alguns indicadores de controle de produção e qualidade utilizados pelo
Virtual Monitor:


Indicadores de engajamento: são relacionados aos atrasos nas medições conforme
estabelecido no plano de cuidado;



Indicadores presenciais: número de adesões por coordenador de cuidado;



Indicador de qualidade: quantidade de alertas por falha no preenchimento dos
parâmetros de sensores;



Indicador de cuidado digital: se refere ao controle de ligações por atendente e inclui,
por exemplo, o tempo médio por atendente (TMA) e o tempo médio de espera para
ser atendido (TME), além do número de abandonos de ligação e o índice de
aceitação de cuidado digital.
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6.6.2 Plantão de desenvolvimento

Para corrigir rapidamente eventuais falhas de funcionamento do sistema,
contribuindo para a manutenção e melhoria da qualidade dos atendimentos realizados pelo
Virtual Monitor, será estabelecida uma escala de plantão de desenvolvimento 24 horas, com
profissionais da área de tecnologia da informação prontos para solucionar problemas
rapidamente e apoiar as ações da central de atendimento e cuidado digital. Para controlar a
qualidade do atendimento do plantão, serão utilizados indicadores de nível de atendimento e
nível de rapidez, como número de ordens de serviço solucionadas versus o número de ordens
de serviço abertas, o tempo médio para atendimento das solicitações e o tempo de ciclo de
atendimento.
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7 O PLANO FINANCEIRO

Esta seção descreve a necessidade de financiamento, a realidade financeira da
empresa e suas projeções.
O ciclo operacional do Virtual Monitor exige que sejam alinhados os itens:
tecnologia, equipe de saúde especializada, disponibilização de equipamentos médicos com
características específicas, infraestrutura em atendimento presencial, infraestrutura de
teleatendimento (cuidado digital nível 1), disponibilidade de equipe especializada em saúde
(atendimento digital nível 2) e força comercial para realizar o seu primeiro ciclo operacional.
Por ser uma startup há risco de retorno relacionado à morosidade de absorção do produto no
mercado brasileiro. Outros ciclos foram realizados previamente a este plano de negócios usando
a ferramenta construir-medir-aprender da metodologia Lean Startup. A meta de captação de
investimento do Virtual Monitor é de R$ 1.200.000,00 para os próximos 5 anos.

7.1 VALUATION SIMPLIFICADO

Nesta sessão foi realizada um valuation simplificado. Foram realizados os cálculos
de Valor Presente Líquido, fluxo de caixa descontado, ponto de equilíbrio, taxa interna de
retorno e payback. É uma base teórica da operação para que a startup possa avaliar propostas
de investimento para o projeto.
O modelo de negócios adotado eleva o número de dias do ciclo operacional. Neste
cenário o Virtual Monitor apresenta prazo médio de recebimento; por esta razão, os contratos
de monitoramento devem ter prazo de 24 meses.
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Tabela
Projeção
Capital e Giro Líquido (CGL)
Projeção16
do –Capital
de GirodoLíquido
Prazos (dias)
Ano 1
Prazo Médio de Recebimento
195

(+) Prazo Médio de Estoque
Ciclo Operacional
(-) Prazo Médio de Pagamento
Ciclo Financeiro
Valor
Duplicatas a Receber
(+) Estoque
= Capital de Giro
(-) Contas a Pagar
= Capital Giro Líquido
Variação no CGL
Resultado do período
(+) Depreciação e Amortização
Geração Operacional de Caixa
(+/-) Variação no CGL
Fluxo remanescente

-

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

60
255
60
195

195
60
255
60
195

195
60
255
60
195

195
60
255
60
195

195
60
255
60
195

Ano 1
557.303
45.726
603.030
53.348
549.682
549.682

Ano 2
1.957.830
160.639
2.118.469
179.791
1.938.678
1.388.996

Ano 3
3.353.511
275.154
3.628.665
294.240
3.334.425
1.395.747

Ano 4
4.749.192
389.669
5.138.861
408.755
4.730.106
1.395.681

Ano 5
6.144.873
504.184
6.649.057
523.270
6.125.787
1.395.681

Ano 1
693.221
120.000
573.221
549.682 23.538 -

Ano 2
94.273
120.000
214.273
1.388.996 1.174.723

Ano 3
1.674.663
120.000
1.794.663
1.395.747 398.915

Ano 4
3.017.205
120.000
3.137.205
1.395.681 1.741.524

Ano 5
4.516.886
120.000
4.636.886
1.395.681
3.241.205

Fonte: Elaboração própria, 2018

O caixa mínimo é de R$ 603.000, sendo que a meta do projeto é captar R$ 1.200.000
para cobrir as despesas do primeiro e do segundo ano. Levando em consideração o cenário
projetado, possivelmente atingiremos as vendas projetadas, porém é necessário, de acordo com
o nosso ciclo operacional, termos folga de caixa para operacionalizarmos o projeto que utiliza
produtos importados, sujeito à variação cambial e morosidade no desembaraço aduaneiro (canal
vermelho). A sobra de caixa será destinada a processos de busca e importação de equipamentos
pelo Virtual Monitor. Segue abaixo o fluxo de caixa com considerando a captação financeira
conforme premissas de 1 milhão de reais em 2 parcelas sendo, 600 mil reais no ano zero e 600
mil reais no primeiro ano.
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Tabela 17 – Cálculo do Fluxo de Caixa do projeto

Ano 0
Resultado após o I.R.
(+) Depreciação e Amortização
Geração Operacional de Caixa
(+/-) Variação no CGL
Recuperação no CGL
Investimento de Capital
Valor Residual
Fluxo de Caixa do Projeto
Fonte: Elaboração própria, 2018.

549.682 600.000
50.318 -

Ano 1
693.221
120.000
573.221
1.388.996 600.000
1.362.217 -

Ano 2
94.273
120.000
214.273
1.395.747 1.181.475

Ano 3
1.674.663
120.000
1.794.663
1.395.681 -

398.982

1.141.524

Ano 5
4.516.886
120.000
4.636.886
4.730.106
600.000
8.766.993

Ano 3
6.553
3.910.294

Ano 4
7.806
4.657.507

Ano 5
8.699
5.190.473

- -

Ano 4
3.017.205
120.000
3.137.205
1.395.681
600.000 -

Tabela 18 – Ponto de equilíbrio (em unidades de programas vendidos)

Ponto de Equilíbrio
Quantidade
Valor da Receita
Fonte: Elaboração própria, 2018.

Ano 1
3.309
1.974.435

Ano 2
5.845
3.487.368

Como premissa, no primeiro ano, a quantidade mínima necessária para chegar no
ponto de equilíbrio não será atingida, dado que a premissa do primeiro ano é vender 1.705
unidades e o ponto de equilíbrio é de 3.309, por esta razão, se faz necessária a captação de
recursos nos valores supracitados.
O volume de compras projetado para o Virtual Monitor está relacionado abaixo
(Tabela 19).

Tabela 19 – Volume de compras projetadas
QUANTIDADE
Volume de vendas projetadas
(+) Estoque final projetado
(-) Estoque inicial
= Compras necessárias

Ano 1
1.725
288
0
2.013

Ano 2
6.060
1.010
288
6.783

Ano 3
10.380
1.730
1.010
11.100

Ano 4
14.700
2.450
1.730
15.420

Ano 5
19.020
3.170
2.450
19.740

VALOR
Custo das vendas projetadas
(+) Estoque final projetado
(-) Estoque inicial
= Compras necessárias

Ano 1
17.250,00
2.875,00
20.125,00

Ano 2
60.600,00
10.100,00
2.875,00
67.825,00

Ano 3
103.800,00
17.300,00
10.100,00
111.000,00

Ano 4
147.000,00
24.500,00
17.300,00
154.200,00

Ano 5
190.200,00
31.700,00
24.500,00
197.400,00

Fonte: elaboração própria, 2018.
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7.2 PROJEÇÕES DE RETORNO DO INVESTIMENTO

A projeção de crescimento da empresa deve estar calcada em dados e pesquisas de
mercado. Projeção de crescimento não deve basear seus planos em intuição e o orçamento do
capital também é parte vital nas decisões e expansão de ativos.
Orçamento de capital é um resumo de investimentos e planejamentos de ativos para
um período superior a um ano, e orçamentar/planejar o capital é todo o processo de analisar
projetos e decidir quais serão aprovados e, dessa forma, incluí-los no orçamento de capital. No
caso do Virtual Monitor o projeto foi considerado atrativo, pois possui uma taxa interna de
retorno superior à praticada em média para este tipo de negócio (média de 20%). De acordo
com as premissas do projeto, a TIR é de 53,71, ou seja 33,71 pontos percentuais acima da média
esperada.

Tabela 20 – Cálculo do Custo do capital e payback
Cálculo do Custo de Capital – TMA
Custo %
Capital Necessário
Empréstimo bancário
Capital Próprio

Ano
Fluxo Caixa do Projeto
Fluxo Caixa Descontado
Acumulado Descontado
Pay-Back Descontado

50%
50%

0
50.318 50.318 50.318 0,0

18%
24%
T.M.A. =
1
1.362.217 1.135.181 1.084.863 -

i Ponderada
9,0%
12,0%
20,0%
2
1.181.475
820.468
1.905.331 TIR =

3
398.982
230.892
1.674.439 53,71%

4
5
1.141.524
8.766.993
550.504
3.523.258
1.123.935
2.399.323
4,3
VPL = R$ 2.399.322,54

Fonte: elaboração própria, 2018.

De acordo com as premissas teóricas financeiras, todo projeto com VPL positivo é
geralmente aceito. O VPL deste projeto apresenta um desempenho bastante atrativo: VPL R$
2.399.322,54.
O payback do projeto é de 4,1, e o momento de payback ocorre no início do quarto
ano, em aproximadamente 4,1 anos, ou seja, quatro anos e um mês.
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Tabela 21 – Payback Simples

Ano
Fluxo de Caixa do Projeto
Acumulado Simples
Pay-Back Simples

0
50.318 50.318 0,0

1
1.362.217 1.311.899 -

2
1.181.475
2.493.373 -

3
398.982
2.094.392 -

4
1.141.524
952.867
4,1

5
8.766.993
7.814.126

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Tabela 22 – Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE
RECEITAS
Anuidades/mensalidades
Total das receitas

Ano 1
R$ 1.172.464,26

Ano 2
R$ 3.938.215,06

Ano 3
R$ 6.682.565,47

Ano 4
Ano 5
R$ 9.426.915,89 R$ 12.171.266,31

R$ 1.172.464,26

R$ 3.938.215,06

R$ 6.682.565,47

R$ 9.426.915,89

R$ 12.171.266,31

Ano 1
1.218.992,28

Ano 2
2.256.348,96

Ano 3
2.560.062,00

Ano 4
3.101.622,24

Ano 5
3.486.044,04

109.148,50

181.446,00

187.926,00

194.406,00

200.886,00

19.347,17

64.982,06

110.263,84

155.545,62

200.827,41

Custo de Mercadoria Vendida

301.539,94

995.284,25

1.682.374,25

2.369.464,25

3.056.554,25

Outras despesas

354.773,64

377.733,60

375.174,90

372.097,54

393.501,51

90.461,98

298.585,28

504.712,28

710.839,28

916.966,28

2.096.443,74

4.176.924,62

5.420.513,27

6.903.974,93

8.254.779,48

238.709,56

R$ 1.262.052,20

R$ 2.522.940,97

DESPESAS
Pessoal
Gerais
Administração e mantença
Despesas Fiscais
Prejuízo Fiscal / PIS / COFFINS / ISS

Despesas com Deprecisação
Depreciações
Total das despesas

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Fonte: Elaboração própria, 2018.

-R$

923.979,49 -R$

R$

3.916.486,83
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8 O PLANO JURÍDICO

A empresa será constituída juridicamente em formato de sociedade por ações, por
questões de planejamento tributário. De acordo com o orçamento previsto de receita e despesas,
verificou-se que é financeiramente estratégico optar pelo regime de tributação do lucro real, o
que implica na mudança para formação de constituição societária.
A sociedade por ações protege o patrimônio pessoal de cada sócio por meio de
seguro de responsabilidade civil. Além disso, a formalização como sociedade por ações
estabelece algumas regras e critérios para a empresa. As principais delas são descritas abaixo:


Os acionistas considerados responsáveis pelas ações que adquiriram ou que
subscreveram (receberam o direito de preferência). Assim, eles não se
responsabilizam por outras obrigações assumidas pela organização;



Os acionistas são livres para comprar ou vender ações e as suas atividades não
influenciam na estrutura organizacional;



A empresa possui mais possibilidades de financiamento, já que ações podem ser
compradas e vendidas facilmente na bolsa de valores (caso a organização possua
capital aberto) e podem ser emitidas debêntures, que podem ser negociadas no
mercado de bolsa e de balcão;



A SA é obrigada por lei a agir de maneira mais transparente, porque precisa publicar
seu estatuto social, balanços, atas de reunião do Conselho de Administração e
convocações para esses integrantes.

As principais vantagens apresentadas para o Virtual Monitor para fazer esta escolha
foram:


Prejuízo fiscal a deduzir: conforme demonstrado em planilha de despesas
operacionais ANEXO I, haverá prejuízo fiscal a deduzir nos próximos anos. E a
empresa irá se beneficiar no futuro com abatimentos de até 30% do valor do
imposto apurado com o estoque de prejuízo fiscal;



Responsabilidade solidária: os sócios são responsáveis até o limite das suas
participações, o que é vantajoso para os credores pois garante-se a transparência de
todo o processo da companhia;

173


Benefícios fiscais para clientes: a opção pelo lucro real traz benefícios fiscais para
os futuros clientes (pessoa jurídica), com economia financeira por meio do
planejamento tributário.

Existem desvantagens em optar pelo modelo de sociedade por ações, mas, mesmo
assim, é necessário estar atento ao ponto abaixo:


Cálculo contábil mais complexo: a gestão contábil deve ser bem-estruturada. A
contabilidade deve ser realizada de acordo com os princípios contábeis
vigentes: atualização mensal e assertiva em relação às obrigações principais e
acessórias.

8.1 RELACIONAMENTO COM ESCRITÓRIO JURÍDICO

A empresa foi incorporada em 08 de junho de 2018 e é representada pelo escritório
jurídico Galloro & Associados, situado na Av. Ipiranga, 104 - República, São Paulo - SP, CEP:
01046-010.
A equipe Galloro & Associados detém conhecimento da área contábil, e, sempre
que necessário, o Virtual Monitor entra em contato com o escritório para compreender as
melhores formas de estruturar a empresa, o que garante vantagens, sobretudo quanto à
facilidade de acesso à equipe jurídica, que fornece a e atende prontamente a seus clientes por
diferentes meios de comunicação.

8.2 QUESTÕES LEGAIS POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVAS

A principal questão legal, e a mais significativa no contexto atual do Virtual
Monitor, é a documentação quanto ao contrato e outros termos necessários de serem firmados
entre a empresa, seus clientes e usuários quanto ao uso dos equipamentos (sensores e
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dispositivos), pois cada usuário necessita permitir o monitoramento de sua adesão ao tratamento
de saúde em tempo real.
Além disso, ainda se faz necessário obter as autorizações e licenças exigidas pela
ANVISA para funcionamento da empresa, descritas nos parágrafos seguintes:
1) Licença de funcionamento da empresa (LF): emitida pela Vigilância Sanitária local
(Visa), seja ela municipal ou estadual, na qual a empresa esteja sediada. A emissão
da licença em esfera municipal ou estadual irá depender do nível de
descentralização das ações de vigilância sanitária de cada estado e município
brasileiro;
2) Autorização Federal de Funcionamento de Empresa (AFE): ato privativo do órgão
competente do Ministério da Saúde, incumbido da Vigilância Sanitária dos
produtos de que trata o Decreto nº 79.094/77, contendo permissão para que as
empresas exerçam as atividades sob regime de Vigilância Sanitária, instituído pela
Lei nº 6.360/76, mediante comprovação de requisitos técnicos e administrativos
específicos;
3) Contrato de comodato: o contrato de comodato deverá conter informações claras
sobre as consequências de perdas e não devoluções dos equipamentos. Também
deverá conter informações sobre a responsabilização e os limites da Central de
Cuidado Digital em casos de alertas de perigo e emergência, entre outros assuntos
que deverão ser amplamente discutidos entre a equipe de saúde do Virtual Monitor
e o escritório jurídico contratado.

Após obtenção da licença e da autorização de funcionamento, o Virtual Monitor
deverá apresentar um pedido de certificação e homologação dos equipamentos que utiliza junto
a cada entidade referente ao produto, como no exemplo apresentado no Quadro 7, abaixo:
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Equipamento

Certificação necessária
ANVISA

INMETRO

Medidor de pressão
arterial

X

X

Glicosímetro

X

X

Smartwatch

ANATEL
X

Balança humana

X

X

Balança de
alimentos

X

X

Termômetro

X

X

Oxímetro

X

X

Eletrocardiograma

X

X

Quadro 7 - Equipamentos que necessitam de regulamentação para comercialização e seus respectivos
órgãos regulamentadores
Fonte: Elaboração própria, 2018.
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9 CONCLUSÃO

Este trabalho não pretende esgotar as possibilidades de modelagem de negócios
para o uso de biotelemetria no atendimento de saúde de idosos. Sua intenção foi de eleger e
modelar um negócio para viabilizar comercialmente o monitoramento por biotelemetria em
idosos, com condições crônicas responsáveis pela concentração de gastos em operadoras de
saúde, para mitigação de risco de internações, agravamento de quadro crônico instalado e
preservação da longevidade com qualidade de vida.
As possibilidades de uso e aplicação da biotelemetria para cuidado de saúde são
diversas. Este plano de negócio focou em idosos, e a escolha se revelou em uma alternativa de
simples entendimento para o uso deste modelo de negócio baseando-se em simplicidade para o
paciente e facilidade de implantação para o cliente (B2B). Buscou-se um modelo que pudesse
se aproximar ao mesmo tempo de: (1) Desejabilidade: quebrando as barreiras dos consultórios
com simplicidade para os clientes; de (2) Praticabilidade: tecnicamente executável pelas
competências da equipe Virtual Monitor, por uma operadora de saúde e pelos idosos
monitorados; e de (3) Viabilidade: financeiramente viável para todos, clientes, idosos e Virtual
Monitor.
É preciso destacar também que este plano de negócios é um ponto de partida, não
um ponto de chegada. O desenvolvimento deste trabalho elucida a futura estrutura
organizacional e os processos administrativos necessários para a formação e sustentação desta
empresa, que buscará como resultados: (1) Valor agregado; (2) Lucro e riqueza; (3) Custobenefício. Entretanto, em seu processo de crescimento, o Virtual Monitor deverá manter seu
DNA lean startup focado no ciclo construir-medir-aprender focado em resultados.
Destaca-se especialmente a importância do foco da empresa nos resultados clínicos
e engajamento dos idosos monitorados. A melhora do paciente deve nortear as diretrizes de
maneira constante e eles devem ser acompanhados com o rigor da saúde baseada em evidência
e a suavidade e constância de uma cultura antagônica à cultura médica de repressão. Por esta
razão deve-se incluir também indicadores de ganho em qualidade de vida dos idosos
monitorados pelo Virtual Monitor, bem como indicadores estruturados de ganhos financeiros
das operadoras de saúde na implantação dos programas de monitoramento.
A plataforma focou em ser um modelo de gestão de saúde populacional, por esta
razão, a modelagem buscou ser escalável e funcional para atendimento de idosos com condições
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crônicas. O modelo de negócios e processos administrativos deverá ser testado em um volume
maior de pessoas e se ajustar e otimizar para uma implantação simples e atrativa. Será
necessário avaliar e acompanhar o custo, tempo e a energia desprendida na implantação dos
programas em populações; este cálculo não foi realizado pela ausência de experiência prévia,
porém a gestão deste processo e sua experiência serão de grande importância para vendas,
mantença de clientes e competitividade no futuro.
Os outros canais de vendas devem ser considerados em estudos futuros, como:
home care, drogarias, instituições de longa permanência para idosos e ambulatórios de medicina
do trabalho em grandes empresas. Também poderá ser considerado economia de acesso para
ganho de escala, onde incluir-se-á estrutura comercial futuramente, podendo ser incluído no
modelo de negócio a venda direta por representantes.
Cabe ressaltar que a plataforma deverá acompanhar de perto o apontamento da
análise PEST, como regulação de IoT, blockchain e outras variáveis do macroambiente político,
econômico, social e tecnológico. Entre elas deve-se priorizar a migração das portas da
linguagem Java para chaves de acesso criptografadas em blockchain, por meio de protocolos
de integração, possibilitando a conversão entre os sistemas.
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ANEXO 1 - Entrevistas por pesquisa exploratória não estruturada de abril de 2017 a maio de 2018

Número

Nome da pessoa

1

Adelton F. S. J.

Posição

Estudante de PHD

Tipo da Instituição
Instituição de Ensino e
Pesquisa

Destaque
Os dados deverão ser de forma que os
dados variáveis demostrem o resultado
da pesquisa de forma confiável.
O uso da biotelemetria tem que ter
função de acompanhamento assertiva e

2

Américo L. P.

Médico Geriatra

Instituição de Longa

com capacidade de decisão clínica. O

Permanência para

gerenciamento de casos crônicos poderá,

idosos

assim, evitar visitas a pronto-socorro e
ajudar médicos a acompanharem a
performance de seus atendimentos.
A biotelemetria pode ser eficaz para

3

Ana P. M.

Gerente
assistencial

Atendimento de

acompanhamento de casos em que os

atenção secundária

pacientes estejam desestabilizados,

especializada em idosos

principalmente nos acompanhados por
endocrinologistas.

4

André S.

Diretor

Empesa de Tecnologia

É filho de pais idosos com doenças
crônicas, com nível de dependência
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intermediário a elevado. Considera o
monitoramento importante para saber o
que está acontecendo com os idosos de
forma objetiva. Enxerga no Virtual
Monitor a oportunidade de preencher
uma lacuna que hoje o Home Care não
preenche devido ao alto custo. Sugeriu a
evolução para o uso de sensores de pele,
no futuro, e a inclusão de funções de
acelerômetro para monitoramento de
quedas, algum tipo de monitoramento
noturno independente de horários de
medição, pill box, alguma forma de
carregar várias informações sobre
medições de uma única vez e protocolo
de identificação do paciente para
segurança de dados.

5

Angela M.

Leader of

Empresa de

employer-led

processadores

Experiência em telesaúde e relação
custo, qualidade e experiência do
paciente. É uma jornada! Saúde é algo

184

6

Antonio V. N.

healthcare

computacionais do Vale local. Muito contato com os doentes

strategies

do Silício (EUA)

crônicos no programa saúde conectada.

Instituição de Ensino e

Biotelemetria é a tecnologia necessária

Pesquisa na área da

para capturar os dados para o sistema

saúde

inteligente de tomada de decisão

Pesquisador

Financiamento de programas de vida

7

Barbara A.

Director,

Hospital sem fins

saudável por taxas de “IPTU” com

Community

lucrativos do Vale do

copagamento e busca de paciente com as

Benefit

Silício (EUA)

características almejadas pelo programa.
Eventos sociais com lideranças locais.

Director of

8

Bassam K.

Sucesso é diferente para os diferentes

Strategic

Universidade

stakeholders. É necessário saber o que é

Development and

Americana do Vale do

sucesso para alguém antes de

Technology

Silício (EUA)

desenvolver um plano para este alguém

Discovery

(stakeholder).
Busca ativa de startups que solucionem

9

Béatrice B.

Chief Project
Officer

ou ajudem no manejo de doenças
Indústria Farmacêutica

crônicas. Interesse em biotelemetria para
investimento sem entrada como sócio na
empresa. Contrapartida: exclusividade
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na distribuição global e propriedade dos
dados gerados.
Telemonitoramento por biotelemetria

10

Breno D.

Gerente Executivo

Acreditação e Gestão
em saúde

como ferramenta capaz de monitorar
DRGs (grupos de diagnósticos
relacionados) no pós alta hospitalar.
Hospitais como clientes.

11

Bruno B. G. S. B.

Coordenador de

Equipamentos médico-

produto

hospitalares

Utilização da IoT em outros projetos e
outros produtos. Ampla aplicabilidade
da IoT na saúde.
O acompanhamento por biotelemetria
poderia indicar que a medicina
integrativa é mais eficaz que a medicina
tradicional. Enxergou valor agregado

12

Carlos S.

Fundador

Clínica de Medicina

para as consultas com melhores

integrativa

desfechos. Deseja ser melhor
remunerado por operadoras por
operadoras de saúde por usar uma
metodologia que melhora os desfechos
clínicos, mas não tem evidência.
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Possível aplicação do Virtual Monitor
no âmbito da Saúde Ocupacional.

Diretor Técnico

Ressaltou a importância da tecnologia

Médico,

para monitoramento da adesão ao

responsável pelo
13

Christian G.

SAMSS (Serviço

Hospital Público

de Assistência

tratamento de funcionários com doenças
crônicas. Tem interesse em saber mais
sobre a solução e se mostrou disposto a

Médica e Social

conversar sobre a possibilidade de

aos Servidores)

parceria com o HCFMUSP para
monitoramento de servidores.
Monitoramento como prevenção de
quadros agudos. A descompensação de

14

Cinthia C.

Pesquisadora

Fundação de Ensino e

quadro de diabetes pode ser por questões

Pesquisa

emocionais. Opção por médico
particular para facilitar o acesso ao
médico nas intercorrências.
O envio de dados é uma simples

15

Claudio T.

Diretor de
Inovação

Hospital Filantrópico

funcionalidade computacional. O que
fazer com os dados e como gerenciá-los
é o que irá fazer um negócio de sucesso.
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Criar consciência no paciente sobre a
16

Cristina X.

Gerente de
Projetos

Autarquia especial

importância do autocuidado e
autocontrole para o manejo das doenças
crônicas
Valor como atuação farmacêutica de

17

Danyelle C. M.

Tesoureira

Conselho de classe

acompanhamento farmacoterapêutico e
orientação de farmacoterapia gerando
acesso.

Empresa de consultoria
18

Dennis B.

Partner

em Design para área da
saúde no Vale do
Silício (EUA)

O projeto de saúde é pessoal e pode ser
feito por meio de cocriação. Na pesquisa
apresentada por sua empresa ele leva 6
semanas e o contato com o paciente é
diário e individual.
Valor na forma que o sistema se
comunica com o teleatendente

19

Deusa T. C.

Gerente de
Operações

Operadora do tipo

(validação). O atendimento deve ser

Seguradora

humanizado e de forma que o sistema

especializada em saúde

deve conduzir o teleatendente na árvore
de decisão de forma simples e de fácil
utilização.
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Catalização e parceria para uso de
20

Eduardo S.

Diretor Executivo

Home Care

biotelemetria no acompanhamento de
pacientes em home care. Validação de
intenção de compra como cliente.
A lógica de pensar na saúde é aquilo que

21

Eliane Coelho

Gerente de
atendimento

Operadora do tipo

a operadora busca neste momento. Não

seguradora

apenas cuidado preventivo mas também

especializada em saúde

preditivo com atendimento humanizado
na central de atendimento.
Desenvolva um plano, encontre

MBA/MPP

conspiradores, aja, fale, acompanhe e

Candidate at
22

Emily S.

Harvard Business
School and

repita o processo. A mudança é difícil e
Instituição de Ensino

aquilo que você se importa. Pessoas

Harvard Kennedy

diferentes têm pontos de pressão

School

23

Eric A.

Diretor de
Negócios

leva tempo. Como você pode mudar

diferentes.
Indústria de
equipamentos médicos
conectados

Utilização de sistema de biotelemetria
para aumentar a entrega de valor dos
produtos da empresa em distribuição
nacional, ou global.
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24

Fábio L. O. C. F.

Diretor Médico

Telediagnóstico

Interesse de compra de equipamentos
para integrar no telediagnóstico.
Um sistema deve ser simples e tabulado.
O macro fluxo do processo deve estar na

25

Felipe K.

Supervisor de

Empresa de

intranet para ser estudado pelos

Teleatendimento

teleatendimento

teleatendentes anteriormente e durante o
atendimento para esclarecer dúvidas e
facilitar os procedimentos.
Se interessou pela solução do Virtual
Monitor pois trabalha em uma empresa

26

Fernando B. do B.

Gerente de
Projetos

Empresa de Software

de desenvolvimento de softwares que
está entrando na área da saúde,
trabalhando com o desenvolvimento de
softwares para o governo.

27

28

Fernando S.
Pedroso

Flávia C.

Intenção de compra de monitoramento
CEO

Hospital Particular

por biotelemetria como parte do cuidado
de crônicos e pós operatório do hospital.

Gerente Médica de

Hospital Filantrópico

Valor no monitoramento dos pacientes e

pacientes crônicos

em São Paulo

disposição para comprar.
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Entendimento do Monitoramento por
Biotelemetria como uma possibilidade

29

Flávio

Superintendente

Operadora do Tipo
Cooperativa Médica

de novo produto por parte da operadora,
onde os clientes contratantes
(beneficiários) teriam a disposição um
novo produto para comprar, gerando
uma nova fonte de receita a operadora.

30

Francine B.

Gerente de

Operadora do tipo

Indicador de resultado financeiro de

Promoção a saúde

Autogestão

forma direta.
Construção de uma solução fisital

31

Gil G.

Fundador

Gestão da inovação

(mistura do físico com o digital, como
explorado no trabalho – cuidado de
saúde presencial e digital)
Inclusão de dados epidemiológicos na

32

Guilherme Z.

Partner

Empresa de tecnologia
pra a saúde

pesquisa de forma que se consiga, assim
como nas pesquisas de medicamentos,
saber que a cada x pacientes
monitorados evitou-se y mortes.

33

Gustavo G.

Diretor

Comunicação na área

O modelo de negócio é parte

farmacêutica

fundamental. Farmácia clínica e
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farmácia como estabelecimento de saúde
e de ajuda no monitoramento e
atendimento de pacientes com doenças
crônicas
Aplicabilidade da biotelemetria para
acompanhamento de gravidez de alto
34

Gustavo L.

CEO

Startup de saúde

risco com redução de riscos
assistenciais. Amplitude do uso da IoT
na saúde.

35

36

Ines F. S.

Isaura V.

Conselheira

Monitoramento em outros níveis de

Administrativa em

dependência, protocolo de identificação

Governança

do paciente para segurança de dados,

Corporativa e
Gerente de

Consultoria

assistência técnica para problemas de
conexão humanizada e preparada para

Projetos de

atender idosos, pill box, correlação de

Memória

informações de medicamentos e

Empresarial

parâmetros de saúde

Paciente Crônico
Hipertenso

Viúva há menos de 1 ano, tem medo de
Aposentada

alterações. Frequentou pronto-socorro 3
vezes nos últimos 30 dias, uma delas por

192

perda dos sentidos. Sente medo e dores
que acredita estarem relacionados à
pressão alta. Mede a pressão 4 x ao dia.
Todas as pessoas da famílias são
hipertensas.
Importância do acompanhamento do
processo saúde-doença e de oferecer
informações confiáveis sobre a doença,
com o respaldo de uma instituição e
37

Jackson R.

Consultor de

Influence Promoção de

bons profissionais de saúde. Praticidade

Vendas

Saúde

do smartwatch considerando a
comunicação máquina-máquina – menos
chance de captar dados errados e
maiores chances de engajamento
(“imputar dados dá preguiça”)
Dificuldade de previsão de
intercorrências no universo do

38

Jamal A.

Médico

Consultório Particular

indivíduo. Perda da sensibilidade do
momento da doença. Cuidado médico
focado na doença. A cultura médica de

193

repreensão não leva a melhores
resultados. Controle de medicamentos.
Alertas a efeitos adversos e interações
medicamentosas. Cuidado paralelo e
fragmentado. Ser monitorado por
pulseira pode ser repreensivo.
Empresa de fabricação
39

James W.

Co-founder

de robôs para a saúde
no Vale do Silício
(EUA)

José R. C.

assuntos

ensinada a conversar com pacientes e
poderá, em 2020, estar em português no
Brasil cuidando de pessoas por meio de
robôs cuidadores pessoais.
Telemonitoramento por biotelemetria

Secretário de
40

A inteligência artificial está sendo

Sindicato

econômicos

como uma ferramenta de gestão de
saúde populacional para sindicatos com
populações envelhecidas.
Utilização de chatbots como

41

Juliano F.

Presidente

Startup de saúde

potencializador de resultados e
diminuição de custos de engajamento e
aumento de performance dos programas.
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42

Katie M.O.

President

Fundação nacional
americana (EUA)

A autoconfiança por parte do
profissional é fator-chave para uma boa
experiência do paciente.
Investimento quando a startup

43

Kunime I.

Diretor de

Fundo de Investimento

remunerar e validar o modelo do

tecnologia e

e Aceleradora de

negócio. Parceria com Hospitais para

sistemas

Startups

utilização e aproximação de outras
startups de saúde de telemonitoramento.
O gerenciamento dos alertas de

44

Luiz F. L. R.

Diretor de Ensino e
pesquisa

Hospital Filantrópico

monitoramento deve conter um de
emergência para casos de transferência
imediata.
Parceria com empresas de TI de
infraestrutura e seus clientes. Estrutura

45

Luiz G. S.

Diretor de TI

Tecnologia e saúde

comercial por representação. Valor para
cooperativas médicas monitorarem seus
pacientes.

46

Magali G.

Enfermeira
Geronto-geriátrica

Complexo Hospitalar

Relata que os funcionários portadores de

Estadual – Enfermeira

doenças crônicas vão ao atendimento

do trabalho

quando sentem algum sintoma e na

195

melhora costumam abandonar o
atendimento. As pessoas portadoras de
condições crônicas não sabem do risco
que correm. Espera um gráfico de
melhora. O prazer da alimentação vem
primeiro que a saúde, e a facilidade de
tomar medicamentos não ajuda na
adesão a melhores hábitos. A linguagem
dos profissionais de saúde não é
acessível aos pacientes.
Estrutura de preços conforme demanda
do mercado. Quem precifica o produto é
47

Marcel M.

Diretor Comercial

Startup de Saúde

o mercado. O preço é aquele que o
mercado está disposto a pagar pelo seu
produto.
Valor por parte do médico como cliente
para auxílio no monitoramento,

48

Marcelo A.

Médido Geriatra

Consultório Particular

acompanhamento e fidelização de
pacientes. As informações devem ser as
relevantes que possibilitem uma fácil

196

comunicação entre os médicos e acesso
às intercorrências do paciente.
Monitoramentos de idosos devem
considerar: aderência ao cuidado, riscos
envolvidos, fragilidade, queda, sinais
clínicos. Otimização de avaliação. Ser
práticos e alinhados a expectativas do
paciente.
Valor na biotelemetria e na jornada do
consumidor. Programas de
comportamento saudáveis por meio de
49

Margaret W.

Sr. Director,

Hospital sem fins

histórias fortes de pessoas que têm

Integred Care

lucrativos (EUA)

experiências reais para compartilhar.
Como o paciente vê o sucesso do
programa é algo diferente de como os
profissionais de saúde veem.
Monitoramento de idosos como valor

50

Martha O.

Diretora

Agência Reguladora

agregado no acompanhamento da
atenção secundária. Validação.
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Tecnologia e saúde
51

Mauro C.

Agente

(realidade virtual e
realidade aumentada)
Distribuidora de

52

Mayara R.

Compradora

equipamentos médicos,
material de consumo e
de laboratórios

Parcerias com empresas de tecnologia
aumentam os pontos de contato com os
clientes de forma indireta. É uma forma
de competição.
Intenção de compra potencializada com
o valor agregado de uma solução B2B.
Interesse na B2C também.
Pressão alta de família. Não sente
quando a pressão se altera. Frequenta

53

Não informado

Paciente crônico
hipertenso

Mecânico

posto de saúde 3 vezes por semana, mas
apenas quando está se sentindo mal.
Toma 3 medicamentos, sabe os nomes e
relata esquecer de tomar às vezes.
Pancreatite aguda alcoólica. Medição de
glicemia 4 vezes ao dia. Toma insulina

54

Não informado

Paciente crônico
diabético

Não informado

NPH 3 vezes ao dia e segue uma tabela
caso haja alterações. Durante a
entrevista relatou sentir que estava com
a glicemia alta e relatou sentir
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frequentemente tontura e visão turva.
Aguarda uma solução automatizada e
sem picadas.
Não controla, eventualmente faz

55

Não informado

Paciente Crônico
Hipertenso

medição da pressão arterial em casa.
Não informado

Não se lembra o nome dos
medicamentos e não leva nada no
retorno do médico.
Vai ao médico a cada 3 meses, não tem

56

Não Informado

Paciente crônico
Hipertenso

queixas, sabe os nomes dos remédios e
Do lar

teve um AVC há menos de 30 dias. Não
sabe dizer o que aconteceu. Relata que
pressão alta “é inexplicável”.

57

58

Olivier H.

Phylene W.

Indústria de

Estratégia de entrada de linha de

equipamentos médicos

equipamentos conectados em 30 países.

conectados de presença

É preciso ter indicadores financeiros,

global.

liberação sanitária e vendas sustentáveis.

Senior Director of

Fundação de uma

A experiência de aplicação de

Community

cidade californiana

tecnologias de apoio a saúde em uma

Investments

(EUA)

cidade com alta taxa de envelhecimento

CEO

199

agrega na qualidade de vida. A
biotelemetria poderia ajudar no
gerenciamento dos idosos com
condições crônicas e na sua qualidade de
vida.
Coordenadora de
59

Pryscila B. K.

Home care e centro
de reabilitação

O raciocínio clínico na otimização de
Hospital Filantrópico

atendimentos de intercorrências e

em São Paulo

previsão de intercorrências é um valor
alto e estaria disposta a pagar por isso.
Primeiro é necessário ver. Não se pode

Innovation /

mudar o que não se vê. É a primeira vez

Commercialization

na história que os dados de pessoas

executive at
60

Rajiv Mehta

intersection of
Health &

Startup de saúde do
Vale do Silício (EUA)

podem vistos desta forma, em
movimento. Há uma curva de
aprendizado para passarmos enquanto

Consumer &

humanidade. Temos que aprender

Technology

primeiro para que servem todos esses
dados.

61

Regina N.

Fundadora

RN Consultoria

O Virtual Monitor é um projeto autoral

Empresarial

que não pode ser encaixado em outra
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empresa. Necessário empreender e
colocar a biotelemetria em prática.
62

Rodrigo C.

Diretor Executivo

Diretor de
63

Rodrigo D. A.

Tecnologia,
Inovação e
Criatividade

Empresa de Software

Dados em massa para monitoramento de
grandes populações
Parceria-chave com empresas de

Tecnologia e saúde

tecnologia que complementam a

(realidade Virtual e

biotelemetria. Interesse por

realidade aumentada)

competitividade. Estratégia de
crescimento em bloco.
Uso de biotelemetria para

64

Rodrigo V.

Diretor de Parceria
e Novos Negócios

monitoramento e acompanhamento de
Home Care

pacientes em home care para
acompanhamento de quadro clínico e da
qualidade da assistência aos pacientes.

Indústria de
65

Ruy B.

Presidente

equipamentos Médico-

Considerar venda em comodato

Hospitalar

66

Sarah M.

Designer de

Empresa de consultoria

comportamento

em Design para área da

Mudança de eu tenho que.. por eu
posso... Ninguém gosta que falam o que
temos que fazer, por isso a mudança do
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saúde no Vale do

comportamento é tão difícil. É

Silício (EUA)

necessário estudar a pergunta que irá ser
feita ao paciente. Ao invés de falar que
faz bem, deve-se focar na experiência de
fazer para reformular o comportamento.
Estratégias de entrevistas. Nível de
estratégia alto para se comunicar com o
paciente. Gratidão e gamificação com o
paciente. Ferramentas tecnológicas à
disposição do paciente para ele tentar.
Saúde baseada em evidência é o futuro.

67

Sean D.

Co-Founder and

Startup de saúde do

Demonstrar eficiência clínica o segredo.

CEO

Vale do Silício (EUA)

Cobrança pelo desfecho. Performancebased-pricing.
É preciso garantir que o paciente é

Farmacêutica
68

Stéphanie V.

especialista em
clínica

aderente à terapia medicamentosa.
Hospital Dia Público

Monitoramento do uso dos
medicamentos. Questionamento ativo de
medicamentos em uso. Paciente é
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aderente quando responde a 80% do
questionamento.
O valor está no programa, a venda do
69

Thiago C.

CEO

Startup de saúde

Virtual Monitor terá mais valor se a
empresa optar por vender os tipos de
programas comprovando resultados.
O acompanhamento por biotelemetria

Gerente de Divisão
70

Vanessa B.

Divisão de
Credenciamento

deve ser associado com uma jornada que
Operadora do tipo

engaje o médico no cuidado para

Autogestão

redução de custos assistenciais por meio
de uma assistência mais assertiva e
continuada.
Aplicabilidade de IoT na nutrição para

71

Vanessa S.

Fundadora

Startup e saúde

acompanhamento de performance de
nutrição e gerenciamento de peso.

72

Victor G

Presidente

Contabilidade e
auditoria
Telecomunicações –

73

William S.

Presidente

Central de
teleatendimento

A biotelemetria é a medicina do futuro.

Construção de um sistema inteligente
capaz de fazer com que um
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teleatendente seja capaz de atender uma
situação de saúde com efetividade.

