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receberam mais de US$ 2,8 
bilhões



Cenário 
nacional

Mais de 
US$ 16 bilhões

Mais de 
R$ 100 milhões

Mais de 540



Onde estão 
as dores?

189 rodadas

US$ 4,2 trilhões

Projeção de mais 
de US$ 1 bi



Healthtechs e pandemia



Healthtechs e pandemia

dos entrevistados 
afirmam que a 
pandemia fez com a 
preocupação com 
bem-estar aumentar

aponta que não 
conhecem ou 
nunca usaram os 
serviços de uma 
healthtech



Saúde 
mental 
e home 
office

43,7% dos 
trabalhadores



Ambev: 
segurança 
para errar

Debate com a jornalista e 
empreendedora, Mariana 
Ferrão no episódio 38 de 
Growthaholics

Como cuidar melhor da 
saúde mental e emocional?



Ciência de dados e IA na Natura



MediPreço

MediPreço
ACE



IA & Big Data

Planos de saúde

Odontotechs

Telemedicina

Saúde mental

Apostas e tendências



        SAIBA MAIS87% dos 
consumidores
acredita que as marcas precisam 
trabalhar mais para criar uma 
experiência sem obstáculos

Escute o episódio de 
Growthaholics com 
Leopoldo Schipmann, do 
Hospital Albert Einstein

A jornada dos colaboradores



“O suporte à 
saúde mental é 
o novo normal”.
— Brian Kropp, chefe de pesquisas Gartner



O que dizem os especialistas?

Quais tendências e oportunidades vocês observam no 
mercado de healthtechs aqui no Brasil? E quais 
abordagens sugerem para inovação na área de saúde?

Pedro Waengertner, 
CEO da ACE

Luís Gustavo Lima (LG), 
CEO da ACE Cortex



O que dizem os especialistas?

Quais tendências e oportunidades vocês observam no 
mercado de healthtechs aqui no Brasil? E quais 
abordagens sugerem para inovação na área de saúde?

Milena Fonseca, 
COO da ACE Cortex

Ítalo Carvalho, líder de 
inovação e novos Negócios 
na ACE Startups
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