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AO FINAL DESTE REPORT,
VOCÊ TERÁ RESPOSTAS PARA
AS SEGUINTES PERGUNTAS:

Quais são as principais
dores da área de saúde?

Quais os setores que são pontos
de acesso para a inovação?

Qual o papel de startups nesse
processo de transformação?

As abordagens ACE Cortex
para questões que afligem
o setor da saúde



PANORAMA
Entre os médicos, há uma espécie de regra não dita de que um profissional 
precisa de, pelo menos, dez anos estudando uma mesma área para se con-
siderar um especialista. Mesmo com essa década de estudos, atualizações 
e práticas, é raro que um diagnóstico seja considerado final. A chamada 
“segunda opinião” traz aos pacientes um olhar diferente e enriquece a 
discussão.

Com ajuda de machine learning e bancos de dados compartilhados, essa 
segunda opinião pode vir baseada em informações de todos os cantos do 
planeta. Esse exemplo é só uma das soluções na qual todos da cadeia de 
saúde se beneficiam, especialmente, os pacientes.

E é só um exemplo de como a abordagem de startups deve revolucionar a 
forma como entendemos e praticamos saúde — gerando um movimento 
que coloca as pessoas como protagonistas dessa jornada.

Foram gastos em 2018 cerca de US$8,4 trilhões em saúde globalmente, e 
estima-se que em 2022 esse valor ultrapasse os US$11,9 trilhões¹, impul-
sionado pelo crescimento populacional (1990: 5,3 bilhões de pessoas no 
mundo e 2018: 7,6 bilhões), melhoria da qualidade de vida, aumento da 
expectativa de vida, dentre outros fatores.

¹ The $11.9 Trillion Global Healthcare Market: Key Opportunities & Strategies (2014-2022)
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https://www.businesswire.com/news/home/20190625005862/en/The-11.9-Trillion-Global-Healthcare-Market-Key-Opportunities-Strategies-2014-2022---ResearchAndMarkets.com


Se adotarmos a abordagem de venture capital e observarmos como é 
gasto o dinheiro do setor, veremos que o consumo de bens e serviços 
de saúde no Brasil atingiu R$ 608,3  bilhões em 2017, segundo o 
IBGE². Desse total, R$ 253,7 bilhões (3,9% do PIB). foram despesas de 
consumo do governo e R$ 354,6 bilhões (5,4% do PIB) despesas de 
famílias e instituições sem fins de lucro a serviços das famílias.

E com o que essas famílias gastam? As despesas relacionadas a médi-
cos e planos de saúde lideram o ranking, equivalente a 66,8% do total 
das despesas realizadas com saúde pela população. Os medicamen-
tos completam essa soma com R$ 103,5 bilhões, ou 29,9% do total 
das despesas.

Comparando os gastos de países selecionados da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), é possível 
observar que a proporção PIB x gasto com saúde é semelhante. No 
entanto, a participação do gasto público nessa relação é menor no 
Brasil. Ou seja, a sociedade paga uma fatia considerável da conta.

² Pesquisa Conta Satélite de Saúde, IBGE (2019)

COMO É DIVIDIDO
ESSE INVESTIMENTO?
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Ainda segundo os dados da OCDE³, o Brasil gastou US$ 1.282 per capita em 
saúde em 2018 — os EUA lideram a pesquisa com um total anual de US$ 10 mil 
dólares por habitante, seguido da Suíça. Em ambos os casos, os gastos são 
majoritariamente vindos de investimento governamental.

Em 2020, um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), 
em parceria com a ONG Contas Abertas, revelou que o setor público gastou 
R$ 3,83 per capita por dia com a saúde dos brasileiros em 20194. Com base 
nesse cálculo, o gasto por habitante com saúde no país foi de R$ 1.398,53 no 
ano passado. Em 2008, esse indicador estava na casa dos R$ 3 diários per 
capita.

O valor, segundo o estudo, inclui todas as ações e serviços públicos de saúde 
declarados pelas três esferas de governo – municipal, estadual e federal. São 
contabilizados o custeio da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e o pagamento de funcionários, por exemplo. Os gastos com pensões de 
inativos e treinamentos não estão no levantamento do CFM.

O relatório ainda compara as cifras brasileiras com outros cinco países que 
também adotam como modelo o atendimento universal de saúde. O governo 
brasileiro, em todas as esferas, responde apenas por 41,9% das despesas na 
área. Já os governos de Reino Unido (79,4%), França (77,1%), Argentina 
(72,4%), Canadá (73,7%) e Espanha (70,6%) apresentam uma correlação 
superior aos 70% no investimento público com saúde.

³ Health at a Glance 2019 (OECD Indicators)
4 Setor público gasta R$ 3,83 per capita por dia com saúde, diz CFM - 06
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https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-10/setor-publico-gasta-r-383-capita-por-dia-com-saude-diz-cfm


  Falta de médicos e de remédios: 10 grandes problemas da saúde brasileira

ONDE ESTÃO AS DORES
DA SAÚDE BRASILEIRA?
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Um levantamento realizado pelo portal UOL elenca os dez principais 
problemas da saúde brasileira . A reportagem, de maio de 2018, utilizou 
os dados do IPS (Sistema de Indicadores de Percepção Social), do Ipea 
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), o Fisc Saúde 2016, do TCU 
(Tribunal de Contas da União), o PNS (Pesquisa Nacional de Saúde), do 
IBGE, e um ranking encomendado ao Reclame Aqui, um órgão de defesa 
do consumidor avalizado pela Ouvidora-Geral da União, e outro formu-
lado pela ANS (Agência Nacional de Saúde).

As conclusões indicam a falta de médicos e remédios no SUS (Sistema 
Único de Saúde). No setor privado, que atua de forma suplementar ao 
serviço público, a mensalidade dos planos de saúde é considerada alta e 
não há cobertura para diversas doenças e exames. Além disso, essa 
opção ainda é limitada a uma pequena parte da população — pesquisas 
indicam que menos de 25% . Planos de saúde são alternativas caras, 
muitas vezes condicionadas a empregos fixos.

Ao mesmo tempo, há uma série de questionamentos sobre a relação 
entre custo e cobertura dos planos de saúde privados. Dentre os proble-
mas citados com frequência temos: a elevação dos preços (em 2021, os 
aumentos chegam a até 50% ), dificuldades no reembolso, marcação de 
consultas e na cobertura dos planos.

“É preciso lembrar que o Brasil e o mundo enfrentam hoje maior incidên-
cia de doenças crônicas, o envelhecimento da população e o impacto 
crescente das causas externas (acidentes, violência, etc.), o que têm 
gerado maior procura por produtos e serviços de média e alta complexi-
dade. Além disso, o aumento da população de desempregados, que fez 
com que 3,5 milhões de brasileiros abandonassem os planos de saúde, 
especialmente a partir de 2014, repercute na procura por atendimento 
em cuidados básicos e ambulatoriais na rede pública”, afirma o presiden-
te CFM, Mauro Ribeiro.

6
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  Beneficiários em planos privados de assistência médica com ou sem odontologia (ANS)6

  Com planos de saúde até 50% mais caros, veja dicas para trocar ou cancelar o seu7 - 07

https://valorinveste.globo.com/blogs/julia-lewgoy/post/2021/03/com-planos-de-saude-ate-50percent-mais-caros-veja-dicas-para-trocar-ou-cancelar-o-seu.ghtml
https://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais
https://noticias.uol.com.br/saude/listas/falta-medico-e-dinheiro-10-grandes-problemas-da-saude-no-brasil.htm


A SAÚDE NO
MUNDO DA PANDEMIA

Se em dezembro de 2019, alguém previsse com 100% de acerto o que acon-
teceria em 2020, essa pessoa, provavelmente, seria desacreditada. Todos os 
setores da saúde foram surpreendidos com a chegada inesperada de um 
vírus que fez o mundo parar. E assim também aconteceu com os investimen-
tos em inovações na saúde. 

No primeiro momento, houve a desaceleração dos investimentos devido à 
incerteza da situação. No segundo momento, a retomada de investimentos 
foi acelerada, com empresas mais abertas à inovação.

O setor da saúde sempre teve características mais conservadoras Em parte, 
devido à cultura dos atores envolvidos nesse mercado, mas também por 
conta da regulamentação. Assim, é notável que a curva de adoção às novas 
tecnologias em saúde é diferente. Com a pandemia, percebe-se a necessida-
de da inovação a fim da preparação para momentos tão decisivos.

- 08



  State Of Healthcare Report (CB Insights)8

  Brasil já conta com 542 startups de saúde9

O cenário começa a mudar à medida que surgem empreendedores com novas 
teses para endereçar problemas do sistema. E fundos interessados em bancar 
essas apostas.

O investimento global em tecnologias voltadas para  assistência médica (heal-
thcare) bateu um novo recorde em 2020: um total de US$ 80,6 bilhões em 
financiamento de capital foram levantados em mais de 5,5 mil acordos fecha-
dos. Em 187 destes negócios, a quantia levantada foi de mais de US$ 100 
milhões — outro recorde do ano passado .

Apenas em 2020, mais de US$ 100 milhões foram investidos em healthtechs 
(startups com foco na resolução de problemas do setor de saúde) no Brasil , 
divididos em mais de 50 negócios fechados. Algumas das áreas de atuação 
dessas companhias são:

8

9

TRÊS GRANDES BLOCOS DE ATUAÇÃO

Prevenção     |     Diagnóstico     |     Tratamento

MERCADOS HEALTH

Educação 
da saúde

Wearable
Relacionamento

com pacientes
Gestão Farmacêutica Telemedicina Medtech

PLATAFORMAS

Robótica AI e Big Data
Reconhecimento de
imagens, facial e voz

Nanotecnologia
Realidade

virtual (VR)
Realidade

aumentada (RA)
Monitoramento

de sensores

TRÊS FOCOS DE NEGÓCIO

Hospitais     |     Facultativo Médico     |     Usuário/Paciente

MODELO DE NEGÓCIO

Saas     |     Marketplace     |     Venda direta     |     E-commerce     |     Outros
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https://home.kpmg/br/pt/home/insights/2020/10/brasil-542-startups-saude.html
https://www.cbinsights.com/research/report/healthcare-trends-q4-2020/


A possibilidade de colaborar com a formação de empreendedores que desejam 
criar uma visão completa de um setor tão multifacetado tem atraído a atenção 
de grandes marcas da indústria e fundos de capital.

HEALTHTECHS NA
MIRA DOS FUNDOS

A DNA Capital é um desses fundos apostando em negócios que podem mudar o 
mercado de saúde. Entre março e abril do último ano, a DNA investiu cerca de 
R$ 100 milhões em três companhias  . O maior aporte foi na Sanar, plataforma 
de conteúdo educacional para médicos. A gestora também entrou na Memed, 
especializada em transcrição médica digital, e fez um segundo investimento na 
Feegow, empresa de software de gestão de clínicas de médio e grande porte no 
Brasil, por mais de 20 mil médicos.

10

    DNA Capital fecha três aportes apesar da crise10

53
UNICÓRNIOS*

34
EUA

8
CHINA

11
OUTROS
PAÍSES

UNICÓRNIOS
HEALTHTECHS

= US$ 117
BILHÕES

em valor somado

MAIOR VALUATION

US$ 12 BI
Sammumed (EUA)

* Dados da última década até fev/2021

Fontes: Holon IQ, Crunchbase
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https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/04/16/dna-capital-fecha-tres-aportes-apesar-da-crise.ghtm


Empresas reconhecidas do mercado de saúde também estão observando o ecos-
sistema de saúde como aliados na busca por inovação. Em agosto de 2019, a 
farmacêutica brasileira Eurofarma lançou o fundo Axon Ventures, para investir 
em projetos de tecnologia voltados para a saúde¹¹. O objetivo é buscar uma parti-
cipação minoritária em negócios que estejam em estágio inicial. O fundo destina-
rá até R$ 45 milhões para projetos de inovação em saúde.

Em parceria, Fleury e Sabin criaram um fundo de R$ 200 milhões para investir 
em startups que possam trazer novidades na área da saúde e sinergias com seus 
negócios. O Kortex Ventures foi lançado em novembro de 2020¹² e deve realizar 
entre 15 a 18 investimentos nos próximos quatro anos. Juntos, Fleury e Sabin 
somam mais de 550 laboratórios no país. 

E a atuação dos grupos na seara de healthtechs não termina no investimento. 
Além do fundo de VC, a Fleury ainda lançou sua plataforma de testes genéticos 
com foco no mapeamento genético, a Sommos DNA, em dezembro de 2020.

O Grupo Sabin, por sua vez, inaugurou o SkyHub.bio, hub de inovação baseado 
na sua sede, em Brasília. O objetivo é fomentar o ecossistema de biotechs, heal-
techs e medtechs. “Já era uma vontade nossa de criar esse ambiente. Sabemos a 
importância do empreendedorismo e inovação no desenvolvimento do país", 
diz Lídia Abdalla, CEO da empresa, em entrevista à Época Negócios.

    Eurofarma lança fundo de investimento11

    Fleury e Sabin criam fundo de R$ 200 milhões para investir em startup12
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https://www.infomoney.com.br/mercados/fleury-e-sabin-criam-fundo-de-r-200-milhoes-para-investir-em-startups/
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    Fleury lança plataforma de testes genéticos com foco em oncologia13

  Sabin abre hub de inovação para fomentar o ecossismte de biotechs, 
healthtechs e medtechs

14

E a atuação dos grupos na seara de healthtechs não termina no investimento. 
Além do fundo de VC, a Fleury ainda lançou sua plataforma de testes genéticos 
com foco no mapeamento genético, a Sommos DNA, em dezembro de 2020¹³.

O Grupo Sabin, por sua vez, inaugurou o SkyHub.bio  , hub de inovação baseado 
na sua sede, em Brasília. O objetivo é fomentar o ecossistema de biotechs, heal-
techs e medtechs. “Já era uma vontade nossa de criar esse ambiente. Sabemos a 
importância do empreendedorismo e inovação no desenvolvimento do país", diz 
Lídia Abdalla, CEO da empresa, em entrevista à Época Negócios.

Além da estrutura à disposição das startups, a empresa também dará acesso a 
modelos de gestão, projetos em desenvolvimento e conexão com pesquisadores 
e outros empreendedores. Ao abrir espaço para empreendedores, esses atores 
garantem também um espaço em um ecossistema que ataca problemas cen-
trais da saúde brasileira. Trazem a inovação para “dentro de casa”.

A abordagem também reflete o espaço que um mercado tão amplo ainda possui 
para crescer. E, nesses casos, as ineficiências e dores — que também podem ser 
chamadas de oportunidades — estão por todos os lados.

14
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PROBLEMAS
DA SAÚDE
BRASILEIRA

"A falta é crônica", avalia o diretor da FSP 
(Faculdade de Saúde Pública) da USP, Oswaldo 

Yoshimi Tanaka.  "Há uma tentativa de formar mais 
médicos, mas a má distribuição ainda persistirá 

devido à dificuldade de interiorização."

FALTAM MÉDICOS

"Infelizmente, a demanda é maior do que a oferta. 
Desde 1988, incluímos nos SUS 90 milhões de novos 

usuários, mas continuamos gastando apenas US$ 
400 por habitante/ano.", aponta Tanaka.

LONGA ESPERA PARA
MARCAR CONSULTA

Pesquisa Datafolha encomendada pelo CFM 
(Conselho Federal de Medicina), em 2017, colocou

o aumento do número de leitos como a terceira 
providência que o governo deveria tomar para 

melhorar a saúde pública brasileira. 

FALTAM LEITOS

Nos estudos do Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) sobre os serviços prestados 

pelo SUS, o tema recebeu as maiores qualificações 
negativas: 31,1% (postos de saúde) e 31,4% 

(urgência ou emergência).

ATENDIMENTO NA
EMERGÊNCIA

No setor privado, a principal reclamação é 
direcionada ao valor das mensalidades. Segundo o 
Ipea, esse é o principal problema apontado pelos 

usuários, com 39,8% das queixas.

MENSALIDADES DOS
PLANOS DE SAÚDE

Outra crítica frequente é a cobertura insuficiente 
dos planos de saúde. Na pesquisa produzida pela 

ANS, o tema ficou no topo das queixas. Especialistas 
acreditam que as empresas tendem a controlar 

gastos reduzindo a cobertura.

COBERTURA DO
CONVÊNIO
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AS TENDÊNCIAS
DA SAÚDE MUNDIAL
Onde estão as possibilidades de inovação e quais 
setores apontam novas tendências em evolução



TELEMEDICINA:
AVANÇOS E APRENDIZADOS

Consultas remotas e plataformas que conectam especialistas a pacientes podem 
iniciar a democratização do acesso à medicina suplementar

Duas das dores mais apontadas pelos brasileiros são a falta de médicos, espe-
cialmente em regiões afastadas de grandes capitais e a longa espera para a 
marcação de consultas. Uma das possíveis abordagens para mitigar o proble-
ma está na telemedicina.

Antes de abordar essa tendência, é importante esclarecer dois pontos. O 
primeiro é que telemedicina não é um assunto novo. O segundo é que o termo 
não descreve apenas a modalidade de atendimento — telemedicina é um con-
junto de tecnologias e aplicações que permitem a realização de ações médicas 
(consulta, triagem, orientação e outros) à distância.

- 15



Em fevereiro de 2019, o Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou uma 
resolução que definiu algumas normativas e detalhou as modalidades de tele-
consulta. No entanto, a resolução foi revogada na sequência e a questão era 
discutida com uma implementação pensada a longo prazo. Até que esses planos 
foram devastados pela pandemia.

Assim, vários atores do mercado de saúde — hospitais, operadoras de saúde, 
laboratórios, dentre outros — passaram a ofertar soluções para teleconsulta. Em 
menos de um mês, pacientes e médicos foram obrigados a se adaptar a uma nova 
maneira de realizar suas consultas.

“Percebemos um movimento no qual médicos começaram a ver as vantagens da 
tão temida consulta virtual. Mesmo não sendo possível realizar o exame físico, 
eles passaram a realizar uma entrevista clínica muito mais detalhada. Conside-
rando esse contexto, notamos os pacientes muito satisfeitos com as telecon-
sultas. Eles de fato se sentiam acolhidos mesmo à distância e mais seguros”, 
explica Patrícia Mello, Product Manager (Medical Engagement) na SulAmérica e 
mentora ACE.

ACELERAÇÃO INESPERADA

DR.CONSULTA ATENDE
DE FORMA REMOTA

O dr.consulta foi outro desses players que passou a complementar por meio das 
teleconsultas o atendimento presencial oferecido em seus 35 centros de saúde. 
O atendimento virtual foi iniciado em 10 de março de 2020, em primeiro 
momento, voltado para os pacientes que possuíam sintomas de gripe e suspeita 
de covid-19.

Semanas depois, a heatltech expandiu esse atendimento para 27 especialidades 
e ainda abriu a possibilidade dos pacientes fazerem retorno médico por consulta 
online. Atualmente, a startup já realizou mais de 150 mil atendimentos nesse 
formato e cerca de 300 profissionais, dos 1.400 que atendem na plataforma, 
adotam essa modalidade. Durante os últimos 12 meses, as especialidades mais 
procuradas para o formato de telemedicina são psiquiatria, ginecologia e derma-
tologia, de acordo com dados da startup.

- 16



“O nosso grande propósito: encurtar as filas da saúde. Sabemos das dificuldades 
da saúde pública no Brasil, pela dimensão do país e outras adversidades”, expli-
ca o CEO da healthtech Dr.Consulta, Renato Velloso, em entrevista ao podcast 
Growthaholics. A companhia foi fundada em 2011 por  Thomaz Srougi.

O modelo da healthtech é verticalizado. Ou seja, o paciente é atendido com 
foco em agilidade. O atendimento conta com um prontuário eletrônico proprie-
tário, que é estruturado para reunir os dados do paciente. Os exames também 
são realizados pela companhia, que integra esses resultados no prontuário do 
paciente, facilitando os futuros atendimentos. Recentemente, a marca lançou 
também um modelo de assinaturas, que cobra uma mensalidade para ter des-
contos em consultas.

Com uma medicina diagnóstica cada vez mais eficiente, uma população mais 
velha, uma abrangência territorial maior, podemos dizer que o setor da saúde 
enfrentará uma demanda crescente.

Com ajuda da integração de prontuários médicos, os atendimentos são conti-
nuados de forma natural, mesmo quando há uma mudança de especialistas.

A healthtech também observou a necessidade de uma plataforma própria, para 
que os médicos pudessem visualizar melhor os pacientes e, ao mesmo tempo, 
observar dados relevantes do prontuário e exames.
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AVANÇOS, APRENDIZADOS
E REGULAMENTAÇÃO

A visão de que as plataformas de saúde precisam manter a confiança dos 
pacientes e aumentarem a transparência durante os tratamentos é um dos 
aprendizados do último ano. Os tempos de incerteza trouxeram também 
uma preocupação com bem-estar e saúde mental, criando novos hábitos e 
oportunidades.

— Não tenho dúvida que a teleconsulta é um caminho sem volta, mas acredito 
que essa modalidade ainda vai passar por algumas transformações.

— Patricia Mello, SulAmérica

Dentre os ajustes necessários, é possível apontar para a necessidade de 
regulamentação das soluções tecnológicas, considerando principalmente a 
segurança da informação.

Por um lado, prontuários integrados e bancos de dados compartilhados 
podem trazer avanços tanto no atendimento quanto no tratamento de 
pacientes. Por outro, é preciso que os players da área adequem suas solu-
ções à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e invistam em CX e UX para 
o melhor acompanhamento da jornada do paciente.

Com a oportunidade de expandir o atendimento para além das barreiras 
geográficas e um enorme espaço de crescimento, a telemedicina é uma ten-
dência que se mostra promissora para healthtechs. “Certamente, a teleme-
dicina é um caminho sem volta e irá conviver perfeitamente com as consul-
tas presenciais, atuando no primeiro contato, retorno, triagem, ou mesmo 
na gestão do cuidado de pacientes crônicos. Toda a sociedade terá muitos 
ganhos com a telemedicina e o setor de saúde como um todo”, afirma 
Renato Velloso, CEO do dr.consulta.

Tanto é que companhias do setor conquistaram a atenção e os dólares de 
investidores. Globalmente, foram levantados US$ 3,3 bilhões em investi-
mentos por startups de telemedicina no Q4 de 2020; crescimento de 24% 
em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da CB 
Insights.
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“A digitalização do atendimento não apenas médico, mas 
também voltado para os procedimentos para conseguir uma 
consulta terão um boom. Também veremos um crescimento 
na inteligência para a gestão dos hospitais e clínicas”

— Mateus Quelhas, Head of
Innovation and New Ventures

A VISÃO
ACE Cortex



IA APLICADA
AO EXAMES

Investir em tecnologia preventiva beneficia toda a cadeia e é um aliado essencial 
na luta contra uma das doenças mais mortíferas já enfrentadas

Durante o último trimestre de 2020, os investimentos em inteligência artifi-
cial voltada para cuidados de saúde receberam US$ 2,3 bilhões. E os aportes, 
em grande maioria, foram de mais de US$ 100 milhões. O motivo é simples: 
um diagnóstico precoce aumenta as chances do paciente no tratamento e, 
além disso, traz economia para toda a cadeia de saúde.

O tratamento de câncer no Brasil é um exemplo. Os gastos com tratamento 
(não levando em conta iniciativas de prevenção e promoção) foram de R$ 
470 milhões em 1999 para R$ 3,3 bilhões em 2015  . Ou seja, um crescimento 
de sete vezes em apenas 16 anos. Uma parcela considerável desse valor está 
aplicada em procedimentos de quimioterapia.

No entanto, todo esse investimento não tem reduzido as perdas. A American 
Cancer Society estima que o número de casos cresça de 14,6 milhões ao ano 
para 20,2 milhões em um período de 20 anos. 

15

    O custo do tratamento do câncer no Brasil15
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
ALIADA NOS DIAGNÓSTICOS

Um caso de healthtech que tem atuado neste segmento e gerado valor para 
hospitais e operadoras de planos é a Viziomed. A startup usa inteligência 
artificial para leitura de imagens radiológicas. Simplificando, as soluções da 
companhia condensam dados em bases e usam IA para aprender com essas 
imagens. Assim, são capazes de detectar casos que passariam despercebi-
dos em consultas de rotina. 

Além do fato de que erros no diagnóstico podem fazer a diferença entre 
vida ou morte, o tratamento em fase inicial — que, via de regra, é muito mais 
barato do que um tratamento em estágio avançado — gera economia para 
planos de saúde e pacientes. Por outro lado, quando é detectada uma lesão 
em um hospital particular, é gerada a oportunidade de tratar aquele pacien-
te. Assim, a healthtech, que faz parte do portfólio de startups investidas 
pela ACE, cria um cenário positivo para pacientes, hospitais e operadoras. 

A startup planeja processar 5 milhões de requisições nos próximos 24 
meses, movimentando 20 milhões em vendas Para isso, a Viziomed espera 
ter mais de 20 soluções, presentes em 100 hospitais diferentes até o segun-
do semestre de 2022.

Mávio Bispo, CEO da Viziomed, compara o uso da tecnologia nos diagnósti-
cos ao GPS. Ou seja, nem sempre seguir cegamente o caminho apontado 
pela tecnologia é a melhor alternativa. “O uso da tecnologia não diminui a 
responsabilidade do profissional de continuar se capacitando, de tomar as 
decisões corretas e conscientes”, afirma Bispo.
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Traduzindo: estamos prestes a fazer parte de uma mudança de paradigma. 
Nesses casos, a healthtech coloca a necessidade de superar polêmicas em 
prol do paciente. “A gente sempre coloca que, mesmo que seja uma questão 
polêmica, se melhora a vida dos pacientes, vamos em frente. Mesmo que 
haja contestações, que a lei precise ser ajustada, que os profissionais 
tenham de refletir sobre a sua capacidade. Essas outras coisas não podem 
limitar [o desenvolvimento]”, argumenta Mávio Bispo.

1
2

Será que de fato a evolução da doença é tão rápida?

IMPACTO NA VIDA DAS PESSOAS

No fim do dia, a consequência na vida das pessoas é significativa, aponta 
Bispo. E, nesse sentido, é importante a visão que uma companhia de tecno-
logia possui a respeito da disrupção de mercados, processos e metodolo-
gias. Especialmente, na forma como se estuda doenças tão graves quanto 
câncer, por exemplo.

Um exemplo é um caso registrado pela startup, no qual o profissional de 
saúde detectou a lesão em um paciente. Por conta da suspeita, o paciente 
possuía imagens de exames realizados em anos anteriores. Quando 
alimentaram esses dados em sua solução de IA, o time da Viziomed perce-
beu que a lesão já estava lá há dois anos. 

As dúvidas que ficam, para o CEO da Viziomed são:

Será que só conseguimos percebê-la quando já está 
em um estágio muito avançado?
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A EVOLUÇÃO DOS
PLANOS DE SAÚDE

Planos modulares e com foco em objetivos espe-
cíficos de saúde podem revolucionar o mercado 
de saúde suplementar?

O diagnóstico para o mercado de saúde 
suplementar não é dos mais otimistas. A 
mensalidade dos planos de saúde é cara, sua 
cobertura nem sempre atende às necessida-
des dos pacientes e o sistema todo é basea-
do em pagamentos por serviço. Essa combi-
nação gera desperdícios e repassa custos 
elevados para os consumidores.

 É certo que o setor precisa de um choque de 
eficiência em todos os elos de sua cadeia. No 
entanto, a saúde privada tem suas vitórias e 
ainda reside no imaginário popular como um 
serviço desejável.

Uma das healthtechs dedicadas a mudar este 
cenário é a Alice. A startup propõe a gestão de 
saúde de seus membros de forma diferente 
Em fevereiro, a companhia recebeu um aporte 
de US$ 33,3 milhões — maior rodada Series B 
para healthtechs já registrada no Brasil. 

"Crescemos em média 51% ao mês desde 
nosso lançamento. Estimamos quintuplicar o 
número de membros até o final do ano", afirma 
André Florence, CEO e cofundador da Alice. 
"O impacto positivo que estamos causando na 
saúde das pessoas é incrível. A Alice é a prova 
de que ser uma gestora de saúde individual, e 
não um convênio tradicional, é o caminho que 
torna as pessoas mais saudáveis", comenta 
Florence. 
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MODULAR E BASEADO
EM RESULTADOS

Os planos da startup são modulares (hospitais, maternidades e laboratórios) e 
definidos pelos próprios membros. Além disso, o time da marca monta um plano 
de ação, com base nos objetivos de saúde do paciente e usa esses dados para 
medir os desfechos clínicos. Ou seja, os resultados de saúde dos membros.

Cofundador e ex-COO do dr.consulta e, atualmente, fundador da Alice, Gui-
lherme Azevedo tem uma visão privilegiada do impacto da abordagem das star-
tups no setor. Em entrevista ao Growthaholics, em outubro de 2018, o executivo 
lembrava um de seus principais aprendizados: como se comunicar com o clien-
te e como isso mudou o tipo de problema que queriam resolver.

Guilherme conta que no início do dr.consulta, por terem menos de 10 clientes 
por dia em cada unidade, ficava presencialmente no local do atendimento, para 
conversar com os pacientes. Para ele, era importante estabelecer uma conexão 
com o paciente, para, de fato, entender qual era a jornada do cliente —  “conver-
sava para entender o que ele esperava, como foi a consulta, se superou as 
expectativas”, explica.

Esse foco na superação de expectativas se mantém. Dados preliminares da 
Alice apontam que 81% dos membros melhoraram a saúde mental, 71% apre-
sentaram melhora na qualidade de vida como um todo e 47% dos membros 
obesos deixaram de ser. 

A healthtech também fechou uma parceria com o Einstein, referência em saúde 
na América Latina, para  desenvolver o modelo de "saúde baseada em resulta-
dos", do inglês Value-Based Healthcare (VBHC  ). A healthtech acredita que é 
preciso adotar o incentivo correto: investir em prevenção, monitorar resulta-
dos e, com isto, assegurar a utilização consciente de recursos.

16

     O conceito de "saúde baseada em valor", proposto em 2006 pelos professores da Escola de Negócios de Harvard, Michael 
Porter e Elizabeth Teisberg, introduz a ideia de que o sistema de saúde deve considerar a qualidade do serviço prestado ao 
paciente e o resultado de melhora de saúde obtido.

16
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OUTROS DESTAQUES
E ABORDAGENS

Além do dr.consulta, já citado, outras startups atuam conectando pacientes e 
médicos. A Vida Class, por exemplo, conecta pacientes e médicos através de 
filtros de geolocalização, preço e especialidade. Caso o paciente seja interna-
do, a healhtech ainda oferece um seguro para ressarci-lo pelos dias no hospi-
tal. A solução ainda contempla um cartão de desconto para compra de remé-
dios em mais de 22 mil farmácias pelo país.

Com um foco semelhante, é possível cita a abordagem do Doutor 123, que tem 
foco na oferta de procedimentos médicos a preços acessíveis, para pessoas 
que não têm plano de saúde. Além do agendamento, a plataforma também 
integra um sistema de pagamento.

Há ainda startups também oferecem serviços para otimizar a gestão de saúde 
suplementar, como a Sami. A healthtech usa tecnologia e dados para reduzir as 
ineficiências das operadoras de saúde e recebeu um aporte de R$ 86 milhões 
em novembro, em rodada liderada por Valor Capital e pela Monashees.
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“Convênios tendem a criar novas regras de utilização 
dos serviços dado que houve uma aceleração no pedido 
de procedimentos e exames, aumentando as despesas 
com os pacientes segurados. ANS e Anvisa tendem a ad-
quirir novos protocolos de aprovação de medicamentos 
de forma mais rápida”

— Mateus Quelhas, ACE Cortex

A VISÃO
ACE Cortex



IOT, GESTÃO
E LOGÍSTICA

Startups trazem soluções responsáveis por manter pacientes respirando e 
colaboram com a imunização dos brasileiros

Em diversos momentos dos últimos meses ficaram claras as necessidade 
de gerir suprimentos e modernizar as relações entre empresas e profis-
sionais com os pacientes. A healthtech Salvus conta com uma 
plataforma baseada em Internet das Coisas (IoT) para solucionar 
problemas de acompanhamento e gestão de suprimentos, dados e 
vigilância clínica.
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A startup, que faz parte do portfólio de investidas da ACE, consegue pro-
jetar comportamentos futuros e não se concentra apenas no histórico 
dos pacientes. Assim, a companhia consegue evitar os desperdícios de 
gases medicinais (que passam dos 30%) e diminuir a imprevisibilidade de 
estoque — o que evita a inflação de preços.

Com projeto aprovado e apoiado pelo Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), a Salvus está em fase de testes de 
um dispositivo autônomo que gerencia o estoque e consumo do oxigênio 
medicinal, trazendo mais segurança aos pacientes e redução de desper-
dício em uma plataforma IoT.

Com uso de tecnologia e uma plataforma integrada de gestão de medica-
mentos, seria possível planejar e evitar crises de falta de oxigênio, por 
exemplo  .17

    Isso vai se alastrar pelo país, diz governo do AM sobre falta de oxigênio17
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AGILIDADE E ADAPTAÇÃO À VACINA

Uma das dificuldades de tornar o acesso à saúde universal para os brasileiros são 
as diferenças regionais de um país com dimensões continentais. É nesse momen-
to que as healthtechs podem ser auxiliadas por startups de outros setores, como 
o de logística. 

A sociedade brasileira precisará trilhar uma jornada de imunização por meio das 
diferentes vacinas desenvolvidas contra a covid-19. Recentemente, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou definitivamente o registro da 
Cominarty, vacina desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech  . 

O agente imunizante pode ter um tempo de vida de até seis meses, desde que 
seja armazenado em ambiente com temperatura igual ou inferior a -75ºC. A 
abordagem de colaboração com startups em diversos momentos desta cadeia 
pode trazer a velocidade necessária para o momento.

18

    Anvisa concede registro definitivo para vacina da Pfizer18

ADAPTANDO SOLUÇÕES PARA
UMA MISSÃO VITAL

Uma das marcas prontas para realizar esse controle é a PackID, outra startup do 
portfólio da ACE. A empresa resolve o problema de variação de temperatura e 
umidade na cadeia de distribuição de produtos refrigerados, fornecendo um 
monitoramento em tempo real que permite a tomada de ação preventiva, 
evitando perdas de cargas.

A solução contempla sensores de radiofrequência, que através de uma conexão 
com a internet, enviam as informações de temperatura e/ou umidade para a 
nuvem, podendo ser acessadas por meio de qualquer dispositivo, a qualquer 
hora, em tempo real.

Com a demanda para transporte da Cominarty, por exemplo, a PackID adaptou 
seus sensores para que eles sejam capazes de medir temperaturas até -80ºC e, 
assim, atender qualquer empresa envolvida no processo.

Enquanto ainda lutamos contra as dificuldades impostas pela pandemia, a cola-
boração de startups de logística e o uso de internet das coisas (IoT) podem ser 
aliados estratégicos e de longo prazo no atendimento de saúde global.
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DESENVOLVIMENTO DE
NOVOS TRATAMENTOS

O setor farmacêutico é um dos setores mais tradicionais da engrenagem da 
saúde. No entanto, quando a situação pede urgência, há uma série de apren-
dizados que a área pode obter com as metodologias usadas por startups.
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O PACIENTE NO CENTRO:
O CASE ASTRAZENECA

A AstraZeneca, empresa biofarmacêutica global voltada para inovação com 
foco na descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos de 
prescrição. Em 2018, a companhia  tinha o desafio de lançar um produto que 
seria o carro chefe de vendas dentro de um mercado de nicho em quatro meses, 
78% mais rápido do que a duração padrão de lançamento de medicamentos 
adotada no mercado tradicionalmente.

O medicamento tinha como objetivo ser uma alternativa de tratamento para 
uma doença rara. Esse foi o foco de um projeto conduzido pelo produto de Build 
and Launch, da ACE Cortex, que possui a metodologia própria de inovação e 
atua por meio da estruturação de squads com foco na solução de problemas. 

A farmacêutica contou com a ajuda do time de ACE Cortex para aumentar a 
agilidade no lançamento de um produto em um mercado chave. Além de um 
framework que trazia um olhar diferente para a questão, o processo foi todo 
desenvolvido para atender às exigências e prazos do sistema regulatório brasi-
leiro de forma a garantir resultados.
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COMO ADOTAR UMA ABORDAGEM
DE STARTUP PARA A QUESTÃO?

O projeto utilizou estratégias que colocavam o paciente no centro do processo, 
entendendo melhor as dores e preocupações que vão além da condição clínica. Na 
esfera estratégica para o lançamento, o time de ACE Cortex complementou a 
abordagem tradicional para entrega do produto com estratégias lean.

Usando um framework de go-to-market, o time encontrou novas formas e canais 
de levar o tratamento para pacientes, pensando em como trazer soluções para 
toda a cadeia. Essa estratégia de relacionamento digital complementou o formato 
tradicional, gerando engajamento dos médicos, aumentando a demanda dos pedi-
dos do tratamento da AstraZeneca, além de facilitar o acesso ao tratamento.

Segundo Mateus Quelhas, na época Product Owner do projeto, a imersão dos 
colaboradores da AstraZeneca na ACE os fez sair de suas zonas de conforto de 
lançamento tradicional de produto. "A ACE Cortex ajudou a AstraZeneca a pensar 
em novas formas de colocar os clientes no centro, entendendo a melhor forma 
possível de levar seu tratamento aos pacientes, atendendo suas necessidades". 
Segundo ele, a metodologia ACE aplicada permitiu que uma área extremamente 
consolidada fosse elevada a um novo patamar por meio de formas digitais e foco 
em relacionamento.

Para Marcelo Custodio, Gerente Médico e Gerente MSL em Onco-Hematologia 
na AstraZeneca, participar do squad foi um marco importante em sua trajetória 
profissional e uma aposta inovadora da AstraZeneca Brasil. "O modo startup 
enxuta de pensar, fazer, aprender e corrigir é muito diferente da forma como 
tradicionalmente trabalhamos na indústria farmacêutica. Nessa jornada de 
aprendizado, as ferramentas e o suporte oferecidos pela ACE foram fundamentais 
para atingirmos nosso objetivo".

Com duração de quatro meses, o projeto gerou uma economia de 78% no tempo 
de lançamento do produto com abrangência nacional para uma doença rara, e 
também um aumento de 175% de pacientes em tratamento utilizando o produto 
em 12 meses em relação ao projetado para o ano de 2019. "Nosso desafio agora é 
mantermos este estilo, incorporando os novos conceitos na nossa prática diária 
para continuarmos construindo um caminho de sucesso”, complementa Marcelo.
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ONE STOP SHOPS
DE SAÚDE

Modelo de abordagem digital agrega vários serviços em um “balcão único” e 
pode beneficiar grandes marcas

Como é possível observar até aqui, abordar os cuidados com saúde de 
uma forma ampla precisa levar em consideração uma série de fatores 
envolvidos. Levando em consideração, principalmente, a gestão integra-
da de dados entre operadoras, médicos e pacientes, há uma tendência de 
que algumas grandes marcas desse mercado apostem em soluções de 
marketplace “one stop shop” de saúde.

Ou seja, além do interesse em parcerias e investimento em healthtechs 
promissoras, marcas próximas ao ecossistema podem criar suas próprias 
abordagens, com soluções para toda a cadeia de saúde.
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19Um desses novos atores é o Saúde iD  , criado pelo Fleury. O sistema visa atender 
empresas, operadoras de saúde e pacientes e foi lançado dois anos depois da 
compra da startup de cuidados de saúde, a SantéCorp. Ou seja, a chegada do 
Saúde iD demonstra uma estratégia que combina corporate venture e também a 
aposta numa abordagem completa de ecossistema.

Um exemplo de como esse tipo de tendência funciona: o paciente pode agendar 
consultas, acessar exames, gerenciar doenças crônicas e acessar seu histórico 
médico em uma única plataforma. Além disso, o Saúde iD ainda planeja uma inte-
gração com farmácias para que os clientes possam assinar remédios de uso cons-
tante ou mesmo kits de alimentação — pensando também em uma proposta de 
alimentação que contribua na recuperação ou manutenção do bem-estar.

Saúde iD conta com o apoio de duas healthtechs investidas pelo Fleury, a Pront-
Med (teve 18,5% do seu capital adquirido) e a Sweetch (startup israelense funda-
da em 2013 que desenvolveu uma plataforma com IA embarcada para predição 
em larga escala, prevenção e melhoria de resultados). Além disso, também atua 
em parceria com a TytoCare, healthtech que levantou US$ 156,7 milhões, em 
sete rodadas de investimento, sendo a última rodada realizada em 4 Março de 
2021. O Fleury passou a integrar os dispositivos portáteis da TytoCare (chama-
dos de TytoPro) para a realização de exames clínicos à distância.

    Fleury cria Saúde iD, um ‘one-stop shop’ da saúde19
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PROTAGONISMO E PREVENÇÃO

E, ainda nesse cenário, diversos elos da cadeia são beneficiados, como a farmá-
cia, o atendimento médico e, claro, o próprio paciente que detém o controle de 
seus dados e é incentivado a adotar uma postura preventiva.

Sem contar no benefício trazido pela digitalização do prontuário, os consumido-
res também poderão ter o incentivo necessário para o desenvolvimento de hábi-
tos mais saudáveis. E não são apenas as companhias diretamente envolvidas com 
o mercado que vislumbram a integração de diferentes serviços. 

Há marcas de setores como de alimentação e healthtechs interessadas em 
entregar soluções completas para todos os aspectos da vida do consumidor. 
Outro exemplo que teve uma crescimento fora da curva foram as startups de 
delivery de alimentos saudáveis, impulsionadas por uma massa trabalhadora 
que adotou o trabalho remoto, por exemplo.
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UMA DOSE DIÁRIA DE INSPIRAÇÃO
PARA INOVAR EM SAÚDE

No último ano, nenhum setor da economia foi mais impactado pela inovação e 
pelo empreendedorismo do que a saúde. Esse protagonismo não foi apenas uma 
resposta à pandemia de Covid-19. Já há algum tempo as healthtechs vinham pro-
metendo repetir o caminho trilhado pelas fintechs, trazendo novas soluções ao 
mercado. 

Com as atenções do mundo todo voltadas para o vírus Sars-Cov-2, no entanto, os 
investimentos em saúde deram um salto gigantesco. Vemos novas tecnologias, 
novos negócios e novas propostas de valor surgirem quase que diariamente. 

Para quem já estava estabelecido, transformar-se digitalmente passou a ser uma 
necessidade urgente. Dos planos de saúde ao varejo farmacêutico, todo mundo 
teve que se adaptar. Esse movimento abriu espaço para a colaboração entre as 
corporações e as startups – como nas áreas de telemedicina e de prontuário 
eletrônico, só para ficar em dois exemplos. 

Mas a transformação e as oportunidades em saúde não se restringem ao territó-
rio das startups. Há muita inovação acontecendo dentro das grandes empresas. 
Todo dia, os gigantes do setor lançam novos medicamentos, novos produtos e 
novos processos.  

Neste cenário, a The Factory, que há sete anos publica o Projeto Draft, platafor-
ma editorial que se dedica a cobrir a expansão da Nova Economia no Brasil, 
lançou no fim de outubro de 2020 um spin-off: o Future Health, a primeira plata-
forma de conteúdo especializada em cobrir a inovação, o  empreendedorismo e a 
transformação digital no setor de saúde do Brasil.

Por Cláudia de Castro Lima, 
editora-chefe do Future Health
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Entendemos que neste ambiente em que tudo é revisto o tempo todo, os gestores 
precisam de informações estratégicas para tomar as melhores decisões, seja em 
relação a seus negócios ou a suas carreiras. “Chegamos para fazer a crônica da 
disrupção na indústria de saúde brasileira, que é tida como conservadora, mas é 
uma das que mais inova no país”, diz Adriano Silva, fundador da The Factory e 
publisher do Future Health.

Com pouco mais de quatro meses no ar, com histórias exclusivas de inovação, nos 
orgulhamos de apresentar números expressivos: Future Health atraiu 45 mil usu-
ários únicos e gerou mais de 3 milhões de impressões nas redes sociais apenas em 
90 dias de vida. 

A plataforma fechou com seu primeiro mantenedor máster – a InterPlayers, hub 
de negócios da saúde e bem-estar – e está negociando parcerias com outras 
marcas. É uma alegria poder contribuir com o avanço da inovação em saúde no 
Brasil ao lado de outros agentes importantes, como a ACE Cortex. 

Nossa missão no Future Health é oferecer a melhor curadoria de informação e de 
conhecimento sobre o futuro dos negócios em saúde no Brasil. Queremos ser a 
dose diária de inspiração para a influente comunidade de inovadores e (intra)em-
preendedores que estão transformando o mercado de saúde brasileiro.
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Alice é uma gestora de saúde individual. Atualmente, seus membros cuidam 
da saúde através de um aplicativo e do centro médico Casa Alice, em São 
Paulo. A healthtech já recebeu 47,8 milhões de dólares de investimento 
desde sua fundação, em 2020. A companhia aposta em um modelo no qual o 
paciente é acompanhado por um time de saúde. Esse grupo pode ser acessa-
do pessoalmente ou pelo app sempre que o paciente quiser. A marca também 
oferece um Plano de Saúde Individual, registrado na ANS, definido também 
pelo consumidor.

ALICE

O dr.consulta possui foco em atenção primária e secundária e atua em 60
especialidades médicas oferecendo mais de 3 mil serviços entre exames de
análises clínicas e imagem, acupuntura, fisioterapia, oftalmologia e cirurgias 
de baixa complexidade. Desde 2015, a empresa já atendeu mais de 2 milhões 
de pacientes em consultas digitais ou presenciais. 

DR.CONSULTA

Startup usa inteligência artificial para prever hiper ou hipoglicemia. A solu-
ção da companhia usa ciência de dados para transformar a jornada de bem-
-estar dos usuários. A startup aposta no modelo preventivo, otimizando a 
administração de insulina e trazendo insights por meio de uma plataforma 
digital. A plataforma da Gluco Gear tem um de seus diferenciais a integração 
com sensores que medem os níveis de glicemia.

GLUCO GEAR

HEALTHTECHS
TO WATCH?

QUAIS SÃO AS
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A MediPreço transformou a cadeia tradicional de medicamentos. Através de um 
aplicativo, a empresa pode ativar seus colaboradores que passaram a ter acesso a 
medicamentos e produtos farmacêuticos a preço de fábrica. Os usuários compram 
através do aplicativo e podem retirar diretamente dentro da própria empresa.

Além disso, a startup entrega para o RH uma poderosa plataforma de gestão de 
saúde continuada, ajudando de forma preditiva as futuras ações estratégicas a fim 
de melhorar a saúde corporativa da organização.

MEDIPREÇO

A healthtech é especializada na comercialização e gestão de planos de saúde para 
empresas. A startup visa atuar num dos pontos que mais trazem dores de cabeça 
para as corporações: a gestão do benefício de saúde para os colaboradores. Além 
de auxiliar na escolha do melhor plano, a marca também permite a inclusão e 
exclusão com mais agilidade, dentre outros serviços.

PIPO SAÚDE
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A Theia é uma clínica de saúde focada na gestante. A startup quer atender um 
públic que nunca foi definido como “prioridade”. A missão da companhia é redefinir 
a experiência das mulheres com o sistema de saúde, em especial, durante a jornada 
da maternidade.

THEIA

A startup aposta no modelo de plataforma para conectar pacientes e psicólogos. 
As consultas acontecem no modelo de telemedicina e a startup intermedia o paga-
mento entre profissionais e consumidores. Além disso, a healthtech tem como pre-
missa tornar o atendimento psicológico numa experiência de alta qualidade com 
ajuda da tecnologia.

VITTUDE

Wellbe é uma plataforma de inteligência e redução de custo em saúde que integra 
os dados e mensura o ROI das ações de saúde da empresa. A startup monitora o 
resultado efetivo do quanto soluções como Gympass ou outra beneficiam os cola-
boradores. A Wellbe se diferencia pela capacidade de monitoramento de todos os 
hábitos relacionados à saúde e integração de dados com os times de RH.

WELLBE
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SAÚDE NO CENTRO
DA REVOLUÇÃO
A visão de que o mundo da saúde está no centro de uma revolução é compartilha-
da por analistas, investidores, jornalistas e, claro, por empreendedores dispostos 
a se juntarem a essa grande mudança. No Brasil, o empreendedorismo e as star-
tups tomam para si a responsabilidade de atacar os mais diversos problemas pre-
sentes na sociedade.

Com ajuda de modelos diferentes, metodologias ágeis e outros aliados, é possível 
tornar a saúde algo mais acessível e, de fato, universal. Os benefícios estão em 
todas as frentes: na prevenção de doenças, no lançamento de remédios para 
doenças raras, na gestão melhor de recursos que resulta na economia do sistema 
público de saúde.

Se, por um lado, há uma série de oportunidades, há de se ressaltar mercados 
como telemedicina e planos de saúde já detém grandes atores na disputa pelo 
protagonismo. Por outro lado, abordagens não convencionais podem ajudar 
tanto startups com ideias revolucionárias quanto times de grandes farmacêuti-
cas, administradoras de saúde, mercado de exames, dentre outros.
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A visão de ACE Cortex é de que, apesar do crescimento de algumas healthtechs, 
a participação de grandes empresas do setor e fundos de investimento é essen-
cial para acelerar iniciativas e potencializar novos negócios. Em mais de um 
momento percebemos que, ao se mover, os gigantes também levam uma boa 
parte do mercado consigo. Um dos exemplos citados é a atuação em diversas 
frentes do grupo Fleury, investindo em healthtechs, se conectando com outras 
empresas grandes do setor para atuação como CVC e mesmo lançando platafor-
mas próprias para diversificação do seu core business.

A necessidade urgente de inovação dos grandes aliada às ideias e abordagens 
diferenciadas de empreendedores pode transformar a vida dos brasileiros redu-
zindo ineficiências e entregando bem-estar. Seja por meio de corporate venture, 
lançamento de iniciativas de inovação ou capacitação de times tradicionais com 
metodologias ágeis, a ideia que motiva empreendedores e healthtechs de todos 
os tamanhos não deve arrefecer. No fim do dia, todos queremos ter uma vida mais 
saudável. ACE Cortex tem especialistas capazes de potencializar  toda a jornada 
de transformação e entregar, além de dados, metodologias comprovadas e 
conhecimento do mercado, inovação na prática.

O USO DE METODOLOGIAS ÁGEIS,
FRAMEWORKS COM FOCO NO DIGITAL
E “IDEIAS FORA DA BULA” PODEM
GERAR RESULTADOS EXPONENCIAIS.
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Este GrowthReport: Inovação em saúde foi desenvolvido pela consultoria  ACE 
Cortex, em parceria com o dr.Consulta e Future Health. Acreditamos que é possí-
vel impactar positivamente o setor por meio do empreendedorismo, com ajuda 
da tecnologia. Para embarcar nessa jornada e entender sobre este mercado, 
entre em contato com o time de ACE Cortex.
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