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RESUMO

Com o aparecimento do Covid-19, e o estado de pandemia decretado pela OMS, todos países
tiveram que se preparar para proteger ao máximo sua população. Dessa forma, insumos
médicos, como máscaras de proteção, medicamentos e testes diagnósticos para o vírus
tiveram uma demanda muito maior do que a oferta, dificultando seu acesso. Foi nesse
contexto que surgiu a Diagonow, uma startup que desenvolveu uma Inteligência Artificial
(IA) capaz de realizar uma análise nos dados do exame de sangue do paciente e predizer seu
diagnóstico. Porém, logo antes do segundo pico da pandemia, em Fevereiro de 2021, seus
sócios decidiram por descontinuar a empresa. Esse estudo de caso se propôs, então, a estudar
o modelo de negócio idealizado para a startup e construiu um modelo alternativo baseado em
plataformas de negócio. A partir de entrevistas realizadas por pessoas do meio da Saúde,
investigou quais consequências tais organizações gerariam à Diagonow, apresentando pontos
positivos e negativos para cada situação, além de um indicativo de qual caminho faria mais
sentido à época.

Palavras-chave: Covid-19; Inovação na Saúde; Startup; Plataforma de negócio; Modelo de
negócio; Inteligência Artificial na Saúde; Efeito de rede
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ABSTRACT

With the emergence of Covid-19, and the pandemic state decreed by OMS, the world had to
rush to prepare measures to save as many lives as possible. Thus, medical supplies, such as
protective masks, medications and diagnostic tests for the virus, had a bigger demand than the
offer. It was in this context that Diagonow emerged, a startup that developed an Artificial
Intelligence capable of suggesting the diagnosis through the patient's blood test. However, just
before the second peak of the pandemic, in February 2021, its associates decided to
discontinue the company. This case study proposed to study the business model idealized for
the startup and built an alternative model based on business platforms. Based on interviews
with people who work with Health, it investigated what consequences such organizations
would generate for Diagonow, presenting positive and negative points for each situation, and
an indication of which path would make more sense at the time.

Key-words: Covid-19; Innovation in health system; Startup; Business platform;; Business
model; Artificial Intelligence in health system; Network effect
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1. INTRODUÇÃO

Segundo dados do Anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil

(IESS-UFMG), todo ano 19,4 milhões de pacientes passam pelos hospitais do Brasil. Desses,

aproximadamente 1,3 milhão acabam sofrendo pelo menos algum efeito colateral causado por

negligência ou imprudência durante o processo médico. Mas o panorama é ainda mais

alarmante: cerca de 55 mil pacientes morrem por ano no país, ou seis por hora, pelo que é

chamado de erro médico. Segundo (GOMES et al., 2001), “Erro médico é o dano, ou agravo à

saúde do paciente provocado pela ação ou inação do médico no exercício da profissão e sem a

intenção de cometê-lo”. Mas esse não é um problema exclusivo do Brasil. Uma pesquisa

realizada nos EUA (SINGH ET AL., 2014) mostrou que cerca de 12 milhões de diagnósticos

errados acontecem a cada ano no país. Porém, de acordo com Taurion,

A culpa não é do médico e sim do sistema como um todo. O médico sai da faculdade
com a noção de “curar a doença”, é pressionado profissionalmente pelo modelo
econômico do setor e realiza consultas rápidas e superficiais. Além disso, tem
dificuldades em se reciclar e sua especialização excessiva o leva a ignorar outros
sinais no paciente. Assim, uma pessoa com um determinado problema acaba se
consultando com vários especialistas, realizando exames desnecessários e recebendo
carga excessiva de prescrições de drogas. (TAURION, 2020, p. 13)

Assim, o profissional da saúde é apenas a ponta e consequência de uma estrutura

ineficiente. E nesse contexto preocupante para os pacientes, surge no final de 2019 um novo

vírus, chamado de SARS-CoV-2 e identificado pela primeira vez em Wuhan, China

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde

decreta pandemia da doença (AGÊNCIA BRASIL, 2020). No Brasil, o impacto tem sido

trágico: o Covid-19 já ceifou a vida de mais de 550 mil brasileiros, sendo o segundo país com

o maior número de mortes confirmadas e o terceiro em número de casos. (OUR WORLD IN

DATA, 2021).

Seguindo as recomendações da OMS (WHO, 2020), é de suma importância a

realização de testes diagnósticos do vírus para que se possa conhecer e controlar a epidemia,

bem como avaliar o impacto das medidas preventivas. Porém, segundo dados do

Worldometers e reportagens de alguns jornais, o Brasil não conseguiu adotar amplamente a

estratégia de ampla testagem (WORLDOMETERS, 2021; TEIXEIRA; LOPES, 2021;

ESTADÃO, 2020).

Assim que surgiu, o vírus mudou drasticamente o convívio em sociedade, criando um
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“novo normal”, onde o teletrabalho, ensino a distância, compras online e delivery de

alimentos passaram a fazer parte da rotina de uma grande parte dos brasileiros. Segundo Wolf

e Arimathea (2021), esse cenário acabou forçando a digitalização de vários setores e na área

da saúde, não foi diferente. Casos surgindo exponencialmente, pouco conhecimento sobre a

nova doença, nenhum tratamento conhecido e muito menos uma previsão de vacina, acabou

criando uma cena com demandas urgentes.

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA

Considerando o momento que o mundo, mas especificamente o Brasil, se encontrava,

com um crescente número de infectados pelo novo vírus e consequentemente uma curva

ascendente de números de vítimas, surgia um ambiente necessitado de formas de

enfrentamento da pandemia (WORLDOMETER, 2021; MAGNO et al., 2020). Com recursos

escassos, profissionais da saúde exaustos e com armas insuficientes, a tecnologia poderia ser

uma forte aliada no combate ao covid-19 (BARIFOUSE, 2020; MALTA et al., 2020)

Motivados em contribuir de alguma forma, um grupo de jovens se propôs a pensar em

soluções para ajudar no combate ao coronavírus, procurando desenvolver uma alternativa aos

testes diagnósticos disponíveis, o RT-PCR, testes rápidos e sorologia (MINISTÉRIO DA

SAÚDE, 2021). Tinham como objetivo empoderar o médico com informações precisas sobre

o paciente,  aumentando a confiança em suas tomadas de decisão.

Surgiu então, em meados de maio de 2020, a Diagonow, uma startup que desenvolveu

uma Inteligência Artificial capaz de realizar a predição do diagnóstico para o novo

coronavírus, processando o exame de sangue do paciente para descobrir padrões emergentes e

fornecer informação para auxiliar na tomada de decisão dos médicos. A tecnologia era capaz

de apontar a probabilidade de uma pessoa estar, ou não, infectada pelo vírus.

Porém, com pouco menos de um ano de operação, a equipe tomou a decisão de

encerrar as operações da empresa. Entrava para o grupo das 18% startups que fecham antes de

2 anos de vida (BIGARELLI, 2016). O produto, dito por muitos especialistas como

“inovador”, “revolucionário” e “com potencial de salvar vidas”, não chegou a testar sequer

um paciente no mundo real. O momento parecia ser propício para o surgimento de uma

tecnologia capaz de auxiliar o controle da pandemia. Será que algum fator interno teve essa

contribuição?
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1.2 OBJETIVO

Esta pesquisa possui como objetivo entender o impacto do modelo de negócio adotado

pela Healthtech, ou seja, quais consequências essa organização gerou para a empresa. Além

disso, foi proposta uma nova estrutura baseada em plataforma de negócios, para verificar

novas possibilidades para a companhia. Para isso, foi desenvolvido um estudo de caso

exploratório para analisar as consequências desses modelos. A meta é entender as trocas de

valor realizadas pela startup com os outros participantes da rede em cada situação pensada.

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO

A relevância do presente estudo se deve a análise do modelo de negócio de uma

startup nascida durante a pandemia e a crítica do mesmo, com sugestão de novas abordagens

para esse tipo de empreendimento. Através dessa investigação, busca-se entender melhores

caminhos para o caso específico da startup, mas que certamente podem ser extrapolados para

outros ambientes.

Além disso, compreender a aceleração que a pandemia trouxe para o setor da saúde é

uma oportunidade também para verificar o poder das empresas baseadas no conceito de

plataformas. Dessa forma, essa pesquisa pode ser de grande valia para empreendedores que

estão começando a estudar a viabilidade de um negócio no segmento de saúde, que parece

estar em vias de passar por uma das principais revoluções tecnológicas dentre os segmentos

de mercado, principalmente no que tange a aplicação de inteligência artificial (IA).

Para acadêmicos de engenharia de produção, é um meio para entender a importância

do modelo de negócio de uma empresa e quais consequências tal organização pode gerar.

Além disso, apresenta a relevância da introdução e conhecimento de novas tecnologias,

tratando principalmente na área da saúde, e consequentemente as oportunidades que se abrem

em volta desse contexto. Destaca-se a contribuição desse estudo para as áreas de gestão,

inovação e empreendedorismo, assuntos abordados neste trabalho final de curso.

Também espera proporcionar aprendizados ao autor, através das análises

empreendidas nos modelos de negócio da startup por ele desenvolvida. Assim, apresenta

insumos que podem gerar maturidade ao empreendedor e servir de conselhos para futuras

experiências, a partir de erros e acertos da situação aqui investigada.
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1.4 QUESTÕES DA PESQUISA

Segundo Yin (2001), definir as questões do estudo é provavelmente uma das etapas

mais importantes em um projeto de pesquisa. No caso deste trabalho final de curso, possui-se

como objetivo solucionar as seguintes perguntas após a realização do estudo de caso:

● Qual era o modelo de negócio da Diagonow? Possuía limitações para o

desenvolvimento de uma startup no setor?

● Quais seriam as consequências na startup caso ela adotasse o modelo baseado

em plataforma?

● Qual caminho faria mais sentido: modelo original, baseado em plataforma ou

outro?

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

O presente estudo se limita a realizar um estudo de caso da Diagonow através da

análises do modelo de negócio, utilizando informações internas (da empresa), externas (do

mercado) e entrevistas com pessoas próximas aos temas. Um ponto a se atentar, é que todo o

contexto aqui descrito e estudado é durante o período que a empresa de fato existiu, entre

maio de 2020 a fevereiro, especialmente durante o ano de 2020.

Além disso, o trabalho foca apenas no aspecto de negócio da startup, limitando-se a

compreensão do seu modelo do negócio, não se propondo a entrar no processo de

desenvolvimento da Inteligência Artificial da empresa, mas somente em como poderia se dar

sua aplicação no ambiente da saúde.

Não se espera chegar a conclusão do motivo da startup não ter obtido sucesso. Por

estar preso em apenas um fator do contexto da startup, seu modelo de negócio, não é possível

chegar a um entendimento amplo desse acontecimento, uma vez que certamente existe um

conjunto de fatores responsáveis.

O trabalho também não espera discutir nenhum aspecto político ou mesmo a ação de

determinado governo no que tange o combate à pandemia. Busca apenas analisar o modelo de

negócio de uma startup de Inteligência Artificial na saúde e seu possível impacto nesse

combate.
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1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

O estudo está dividido em seis capítulos. O primeiro, a introdução, tem o objetivo de

fazer uma contextualização ao leitor sobre o cenário da Saúde no Brasil e apresentar a

empresa que será objeto de estudo, fazendo então uma breve apresentação do que será tratado

a seguir. Além disso, apresentará o objetivo deste trabalho, a relevância do mesmo, as

questões as quais busca responder, sua delimitação e a organização, que servirão como um

guia para o leitor para o restante do texto.

O segundo capítulo, a revisão da literatura, busca ser o referencial teórico da pesquisa.

Apresenta tópicos considerados importantes para um entendimento completo da temática do

trabalho por parte do leitor Nele, estão contidos assuntos como a pandemia do coronavírus, o

diagnóstico de covid-19 no Brasil, a inovação no setor da saúde, aplicações de inteligência

artificial no mesmo setor, plataforma como modelo de negócio e o efeito de rede

proporcionado por essa estrutura.

O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento do

trabalho, isto é, de qual maneira foi realizada a condução do estudo e os métodos utilizados.

Além disso, apresenta o método utilizado para a coleta de informações, a entrevista, e quem

foi selecionado para participar do estudo, juntamente com o porquê disso. Ainda, apresenta

mais um conceito importante para o texto, o modelo de negócio.

O quarto capítulo é o início do desenvolvimento do estudo de caso em si, a aplicação

da metodologia escolhida. Nele, é apresentado maiores detalhes da empresa estudada e

desenvolve, a partir das ferramentas expostas, os modelos de negócio da Diagonow.

O quinto capítulo realiza a análise dos dados das entrevistas de campo, que serviu

como principal insumo para se atingir os objetivos aqui propostos. É a partir de critérios

estabelecidos para ambos modelos, que o autor propõe essa investigação.

Para finalizar a monografia, o sexto capítulo conclui o trabalho, respondendo às

perguntas levantadas na tese, e apresentando os aprendizados obtidos pelo escritor e sugestões

de novos estudos.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

Este capítulo tem como objetivo ser o referencial teórico do estudo de caso abordando

temáticas essenciais para contextualização e entendimento da pesquisa. Para isso,

primeiramente é necessário entender a pandemia causada pelo novo coronavírus e um dos

principais meios para combatê-la; a inovação na saúde que foi intensificada pelo agente

biológico e aplicações de inteligência artificial nesse setor. Após isso, um estudo sobre a

plataforma como modelo de negócio e o efeito que ela acaba gerando em seu redor.

2.1 PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

A pandemia da Covid-19 tem se apresentado como um dos maiores desafios sanitários

em escala global deste século (WERNECK & CARVALHO, 2020). Segundo dados da

Organização Mundial da Saúde (2021), o mundo já possui mais de 200 milhões de casos e 4

milhões de mortes. Se tratando do Brasil, cerca de 14,5 milhões de casos e 401 mil mortes

confirmadas, sendo o segundo país com mais mortes  e o terceiro com mais casos.

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil (2021), a Covid-19 é uma infecção

respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada

transmissibilidade e que já se encontra em todos os continentes. “A transmissão ocorre através

do toque do aperto de mão contaminadas gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e objetos

ou superfícies contaminadas. Os sintomas vão desde coriza, tosses a Síndrome Respiratória

Aguda Grave.”

A primeira vez que o vírus foi encontrado foi na na cidade de Wuhan, província de

Hubei, China, em dezembro de 2019. Segundo a OMS (2020) os sintomas mais comuns de

uma infecção por covid-19 incluem febre, tosse seca, cansaço. Outros sintomas menos

comuns mas que também podem afetar alguns pacientes são dores e desconfortos, dor de

garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na

pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Se tratando dos sintomas graves da

infecção: dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, perda de fala ou

movimento.

Devido ao pouco conhecimento científico do novo vírus, sua comprovada alta taxa de

transmissão e a capacidade de provocar mortes em populações com comorbidades prévias, o

mundo se viu diante de incertezas de quais seriam as melhores práticas para a mitigação da
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pandemia. No cenário Brasil, os desafios a serem enfrentados no combate ao vírus eram ainda

mais complexos, uma vez que é um território com uma enorme desigualdade social, onde um

grande contingente de pessoas vivem em condições precárias (WERNECK; CARVALHO,

2020).

Hoje já se sabe que algumas condições prévias podem ser associadas a casos mais

graves (CDC, 2020). Pessoas idosas, aquelas com comorbidades como diabetes, doenças

pulmonares crônicas, doenças cardiovasculares, câncer e pacientes imunocomprometidos

mostraram-se particularmente propensos a quadros mais graves e admissão em unidades de

terapia intensiva .

Segundo (AQUINO ET AL., 2020), achados científicos sugerem que realizar o

isolamento de pessoas contaminadas, quarentena de indivíduos que tiveram contato com o

vírus, e práticas mais abrangentes de distanciamento social, também conhecida como

lockdown, têm o potencial de diminuir a transmissão da doença.

Felizmente, já existe uma luz no fim do túnel: no dia 17 de janeiro de 2021, a Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou o uso emergencial de duas vacinas no

Brasil, a CoronaVac e a da AstraZeneca/Oxford (SABÓIA et al. , 2021). Mais recentemente a

Pfizer (CNN, 2021) e a Janssen. Segundo dados da OMS (2021) mais de 5 bilhões de doses já

foram administradas no mundo inteiro.

Uma doença pouco conhecida gerou impactos severos na sociedade, sendo o Brasil um

dos mais afetados. Capaz de gerar diversos sintomas no infectado, milhares de mortes de

mortes aconteceram no país. De fácil espalhamento fez o mundo se isolar, exponenciando as

desigualdades sociais. Com o passar do tempo e incessantes estudos, foi se descobrindo

maneiras de manejar e controlar a pandemia, principalmente através das diversas vacinas,

hoje, disponíveis.

2.2 DIAGNÓSTICO DE COVID-19

Segundo o Ministério da Saúde (2021), são 3 as formas de diagnóstico da doença. O

clínico, que a partir da investigação clínico-epidemiológica, anamnese e exame físico

adequado do paciente, o médico consegue caracterizar o quadro como Síndrome Gripal (SG).

A segunda maneira é o laboratorial, que pode ser realizado por 3 formas distintas:
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- Testes de biologia molecular, permite identificar a presença do material genético
(RNA) do vírus SARS-CoV-2 em amostras de secreção respiratória, por meio das
metodologias de RT-PCR em tempo real (RT-qPCR) e amplificação isotérmica
mediada por loop com transcriptase reversa (reverse transcriptase loop-mediated
isothermal amplification, RT-LAMP).
- Sorologia: detecta anticorpos IgM, IgA e/ou IgG produzidos pela resposta
imunológica do indivíduo em relação ao vírus SARS-CoV-2, podendo diagnosticar
doença ativa ou pregressa.
- Testes rápidos: há dois tipos de testes rápidos, de antígeno e de anticorpo, por meio
da metodologia de imunocromatografia. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021)

E por último, o Diagnóstico de Imagem, através da Tomografia computadorizada de

alta resolução (TCAR), que consegue identificar a presença de opacidades, aparentando vidro

fosco, sendo a principal consequência da pneumonia pelo vírus a ser visualizada nesse exame

(HANI ET AL., 2020).

Uma frase do Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, cinco dias após o estado de

pandemia ter sido decretado, repercutiu no mundo todo: “Teste, teste, teste. Teste todo caso

suspeito. Se for positivo, isole e descubra de quem ele esteve próximo. Não se consegue

combater um incêndio com os olhos vendados. Você não consegue parar essa pandemia se não

souber quem está infectado” (ROCHA, 2020). Segundo a OMS (2020) a ampla testagem é

uma das principais ferramentas contra o novo vírus. Em abril de 2020, Bargieri et at (2020)

analisaram dados da doença no Worldometers e perceberam uma correlação bastante

importante, de que países com maior número de testes por milhão de habitantes tendem a ter

um menor número de mortes por Covid-19. Afirmam que um dos fatores para isso é a

possibilidade de se isolar de forma mais intensiva os infectados, principalmente dos casos

assintomáticos.

Alguns países foram tidos como exemplo no combate ao vírus, como é o caso da

Coreia do Sul, que se tornou modelo em como conseguiu controlar a doença. Uma vez como

maior epicentro da pandemia fora da China, o país conseguiu desacelerar o espalhamento do

vírus (CARBINATTO, 2020). Segundo Zastrow (2020) uma das principais estratégias foi a

testagem em massa, com centenas de cabines para realização de diagnóstico espalhadas pelo

país.

Mas segundo dados Worldometer (2021), o Brasil está na posição 123 na aplicação de

testes por 1 milhão de habitantes e parece não ter conseguido tal feito. Segundo Silva et al.

(2020) essa deficiência no processo de testagem, leva a uma enorme subnotificação da

doença. Ainda, Oliveira e Araújo (2020) apontam as consequências da subnotificação de
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casos para o país, que persiste com a dificuldade de controle da transmissão de COVID-19 e a

sobrecarga do sistema de saúde.

Porém, segundo Barifouse (2020), no início da pandemia, a dificuldade no diagnóstico

da COVID-19 não era um desafio exclusivo do Brasil, mas sim de diversos países, uma vez

que recursos essenciais para o teste, como reagentes e materiais bioquímicos, estavam com

altíssima demanda. Assim, quando encontrados, os preços desses produtos estavam

inflacionados, dificultando sua compra.

Segundo Magno et al. (2020), o teste confirmatório para o Covid, é através da

detecção do material genético do vírus, por PCR em tempo real (RT-qPCR). Porém, existem

certas limitações, como a janela epidemiológica. Para o resultado ser verdadeiro positivo, o

exame deve ser colhido entre 4 a 8 dias após o início dos sintomas e geralmente após 14 dias,

o teste é negativo. Devido a sua alta complexidade técnica, é um teste caro, custando entre

R$150,00 a R$350,00 por amostra (na época da existência da startup), com variações

significativas entre fornecedores (IPEA, 2020). Esse método é comumente chamado de

“padrão ouro” (UFMG, 2020).

Em Mei et al. (2020), os pesquisadores descrevem que, para o diagnóstico da doença

coronavírus, um teste de reação em cadeia da polimerase da transcriptase reversa específico

do vırus SARS-CoV-2 (RT-PCR) é usado rotineiramente. No entanto, este teste pode levar até

2 dias para ficar pronto havendo necessidade, igualmente, de testes em série para descartar a

possibilidade de resultados falsos negativos. Os autores apontam então uma urgência de

métodos alternativos para diagnósticos rápidos e precisos de Covid-19.

Ainda segundo (Magno et al., 2020) a ampliação da testagem e por conseguinte o

diagnóstico da COVID-19 é um desafio ao Brasil. Porém, o país dispõe de uma estrutura de

mecanismos gerenciais e de vigilância epidemiológica descentralizados capazes de oferecer

uma resposta ao desafio posto, mesmo o sistema público sofrendo há anos um

enfraquecimento financeiro. Face a isso, Malta et al. (2020) complementa que a utilização de

um sistema digital para complementar o processo diagnóstico, ainda mais em uma país com

acentuada desigualdade, pode gerar um impacto positivo no enfrentamento da doença.

Tendo isso dito, a Diagonow parecia ser uma forte aliada no enfrentamento, uma vez

que foi capaz de desenvolver uma tecnologia que a partir de um exame amplamente difundido

e de menor custo, o hemograma completo, conseguia sugerir o diagnóstico para vírus, muitas

das vezes em um intervalo de tempo menor.
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2.3 INOVAÇÃO NA SAÚDE

Esse subcapítulo da monografia busca explorar a etapa atual de desenvolvimento na

área, ou seja, o que já está sendo conquistado e principalmente para onde vai o setor. Além

disso, se debruça em entender o por que de inovar nessa área e principalmente se aproximar a

resposta da seguinte pergunta: qual a importância da inovação na medicina?

Em 1950, a produção de conteúdo científico médico demorava 50 anos para dobrar.

Porém, em 2010, a ampulheta já estava totalmente diferente. Levava-se apenas três anos para

acontecer. Quinze vezes menos. Um exemplo do tamanho da proporção que tomou é o

Pubmed, uma das principais maneiras que médicos utilizam para se atualizar. Essa plataforma

já conta com mais de 30 milhões de estudos científicos. (PERRONI, 2020)

Hoje já existem diversos exemplos na medicina de experiências próximas à ficção

científica. O Mercy Virtual Care Center, nos EUA, parece um hospital comum, com médicas,

enfermeiras, mas tem algo diferente: não possui leitos. É um hospital virtual. Os pacientes não

ficam internados e o uso massivo de IA ajuda a monitorar cada paciente em suas casas e

alertar os médicos quanto às variações de seus sinais vitais (ALLEN, 2017). Uma profunda

transformação está perto de varrer o setor de saúde como um tsunami. É um caminho sem

volta e que vai gerar uma enorme transformação passar. E não se trata de ficção científica. Já

está acontecendo (TAURION, 2020).

Há também um crescimento de investimento no setor ao redor do mundo. Desde 2015,

US$ 46,5 Bi já foram aportados. De 2014 a 2020, foram investidos US$ 430 milhões em

startups de saúde brasileiras.  Apesar dos números serem ainda modestos no Brasil, nos

últimos anos, a quantidade de startups desse nicho mais do que dobrou: 206 empresas em

2014 para 542 healthtechs em 2020. Começa a se formar um ecossistema sólido, com diversas

aceleradoras, associações, um mercado de Venture Capital nascente e Hubs de inovação,

como o do Hospitais de referência Albert Einstein com a Eretz.bio. (DISTRITO, 2020)

A imagem a seguir é um infográfico que detalha a divisão das startups de saúde em

categorias de negócios no Brasil.
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Figura 1 - Divisão por subcategorias de startups de saúde em 2020.
Fonte: Distrito Healthtech Report Brasil 2020.

Durante a pandemia, diversos serviços médicos presenciais não urgentes tiveram que

ser limitados ou adiados, como um esforço para conter a disseminação do Covid-19 e para

não forçar ainda mais o sistema de saúde. É uma oportunidade para mudar o atual modelo de

saúde: normalizar serviços virtuais para muitas necessidades médicas. (SAFAVI; KALIS.

2020).

Um exemplo disso é o uso da telemedicina que durante a pandemia: segundo o Saúde

Digital Brasil, entidade que reúne os principais operadores privados de telemedicina, a

telemedicina evitou que o sistema de saúde realiza-se cerca de 4,5 milhões de atendimentos

em pronto socorro durante a pandemia — sendo que quase 3 em cada 4 casos o paciente

testou positivo para Covid-19 (BARBOSA, 2021). Mas isso só foi possível a partir de uma

uma autorização excepcional do uso da telemedicina enquanto durar a situação de

emergência, de acordo com a Lei nº 13.989 (BRASIL, 2020). Nesse caso, fica evidente a
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importância do governo para a inovação no setor da saúde.

Um estudo (NELSON, 2021; COVID-19 Healthcare Coalition, 2021) reforça o

impacto positivo da telemedicina e o alto grau de satisfação dos pacientes: quase 80% disse

que ficou satisfeito com essa prática e mais de 70% quer continuar utilizando o tratamento

virtual após a pandemia.

O futuro da medicina provavelmente irá mudar drasticamente já que cada vez mais

empresas desenvolvem negócios que mudam a maneira de prevenir, diagnosticar e mitigar

condições médicas através do uso de Inteligência Artificial (GARBUIO: LIN, 2019). Segundo

Mariana Perroni, “ a tecnologia pode deixar a medicina mais humana”(DEURSEN, 2021).

Segundo Taurion,

Mas não serão apenas as tecnologias que transformarão e moldarão a
medicina nas próximas décadas. As tecnologias por si só apontam as mudanças
comportamentais que possibilitam. É a mudança no modelo mental do que é
considerado sistema de saúde hoje é que será o agente transformador.

As respostas robóticas dos médicos nas consultas, o ecossistema conflituoso,
o foco na doença e não na saúde são alguns dos sintomas mais visíveis da grave
enfermidade que acomete a medicina como um todo. Os médicos e hospitais estão
desumanizados.

No meu entender, a IA tem papel fundamental em apoiar essa mudança no
modelo mental. Algoritmos são ferramentas preditivas frias e inumanas. Mas podem
liberar o robô de dentro do médico e criar uma medicina mais humana. A IA é a
oportunidade de restaurar uma das coisas mais valiosas da medicina, que é a
conexão humana, a empatia na relação médico-paciente. Vai reduzir o tempo
desperdiçado em atividades robóticas que os médicos exercem, abrindo tempo livre
para a atenção ao paciente. Em vez de gastar treze dos quinze minutos de uma
consulta em analisar exames e digitar seus resultados em um laptop, usando os dois
restantes para receitar novos exames e drogas, o médico terá todas as informações
disponíveis em dois minutos e os outros treze dedicados a ouvir e entender o
paciente.

A IA não será substituta do médico, mas complementar à sua atividade. Vai
ajudar no diagnóstico. Será o novo estetoscópio. Ao assumir tarefas robotizáveis, vai
dar aos médicos um recurso precioso e escasso: tempo. Tempo que hoje gasta em
atividades que a máquina poderá fazer e que ele dedicará ao paciente.  (2020, p. 87)

O autor afirma que a introdução da tecnologia na medicina será importante para

mitigar problemas que acometem o sistema de saúde. A combinação médico e tecnologia será

fundamental para isso, onde o humano irá focar em cuidar do paciente, e a máquina fazer

tarefas robóticas, repetitivas.

O radiologista Lorenzo Tomé (DEURSEN, 2021), comenta algo no mesmo sentido: a

medicina caminha para o fim do fee for service, em tradução livre, remuneração por serviço.

Quanto mais procedimentos o paciente realizar, mais dinheiro o sistema recebe. “Quando eu

ganho mais por laudar mais exames de ressonância magnética, eu gero mais exames, então
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encareço o setor e não necessariamente estou melhorando o desfecho em saúde.” Completa

afirmando que a medicina caminha para colocar o paciente no centro,

em que ele é visto como um cliente, ou seja, pode cobrar pelo que recebe, tem voz
ativa para decidir junto com o seu médico o melhor tratamento. Uma medicina que
está na fronteira do uso da tecnologia, que caminhe para remunerar o desfecho.
Quanto maior o valor que você entregar para o sistema, mais você vai ser
remunerado pelos seus méritos de entrega de valor e não pela quantidade de
procedimentos ou de atos que você faz, porque nisso há um desvio de interesse que
não favorece a melhoria da saúde da população.

Além do alto número de efeitos colaterais sofridos por pacientes discutidos na

introdução desse documento, outros estudos apontam números igualmente alarmantes.

Estimativas (WEISER, 2015) sugerem que pelo menos 7 milhões de pessoas sofrem com

complicações após cirurgias todo ano, incluindo 1 milhão de mortes, um número maior que

mortalidades ligadas a AIDS. Mais um (BIRKMEYER, 2015): cirurgiões bariátricos menos

habilidosos acabam elevando o índice de mortalidade em 5 vezes em comparação com

colegas mais habilidosos. E como a tecnologia pode contribuir?

Um estudo (BLUMSTEIN, 2019) desenvolvido na David Geffen School of Medicine

(Universidade da Califórnia) fez um estudo limitado com 20 médicos randomizados em 2

grupos: o primeiro com treinamento de cirurgia padrão e o segundo treinado utilizando

Realidade Virtual (RV), na plataforma Osso VR (2021). Os resultados: o treinamento com RV

melhorou a média da performance cirúrgica dos participantes em 230% em comparação com

o primeiro grupo. Não é necessário ir longe para ver aplicações dessa tecnologia: o Hospital

Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, vem sendo pioneiro no Brasil ao utilizar Realidade

Virtual e Aumentada para o planejamento cirúrgico (GLOBO, 2021). A partir de exames de

imagens, a tecnologia é capaz de fazer o médico “emergir no corpo da pessoa”. Em um dos

casos que é relatado na reportagem, a técnica possibilitou uma redução de 5 horas em uma

cirurgia de uma paciente.

A Stanford University, já conta com um Laboratório de simulação neurocirúrgica

(ERICKSON, 2017) onde os cirurgiões que utilizam essa nova tecnologia já apontam

resultados, como a maximização da acurácia e precisão das abordagens, redução do tempo de

cirurgia e, consequentemente, aceleração da recuperação dos pacientes. Um outro exemplo é a

Suíça, que desde 2013 vem utilizando uma plataforma de realidade virtual onde cirurgiões

que prestam exame de título de especialista simulam alguns procedimentos (HERRMANN,

https://medicalgiving.stanford.edu/news/virtual-reality-system-helps-surgeons-reassures-patients.html
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2017).

Isso é a ponta do iceberg, um caso específico mas que já é capaz de demonstrar os

resultados da introdução de uma nova tecnologia na medicina. Com a cada vez maior inserção

de novos meios e as mais impressionantes inovações que vem aparecendo, já há estudiosos

que dizem que “medicina de 2040 olhará para a medicina de hoje, como hoje olhamos a

medicina medieval” (TAURION, 2021).

Porém, há um outro lado na inovação desse setor: estudos mostraram que leva em

média 17 anos para uma evidência científica se traduzir em prática usual no dia-a-dia dos

médicos (MORRIS ET AL., 2011). Existe também a questão da privacidade dos dados, que

nesse caso são muito sensíveis. Para Thiago Julio, Gerente de inovações abertas da Dasa, esse

é um grande desafio na área: “A saúde é um setor que ainda precisa maturar questões de

segurança do paciente, privacidade de informação, além dos desafios da correta gestão de

riscos, alinhado com todas as regulações da área” (CORSINI, 2021).

Há casos também em que o médico, mesmo apoiando a inovação em um dado cenário

médico, se sente desconfortável em utilizá-lo, seja por receio de não saber se o paciente de

fato será cuidado ou medo de sofrer represálias legais (KLEIN, 2011).

Já é percebido, então, que esse ecossistema está em via de se transformar através da

introdução de novas tecnologias. Cada vez mais atrai pesados investimentos nos mais

diferentes setores. Segundo alguns estudiosos, a combinação médico e inovação será

fundamental para solucionar ou mitigar problemas que afetam o sistema, como por exemplo o

foco na doença e não na saúde. E essa mudança já está em curso, saindo dos filmes de ficção e

contribuindo diretamente para desfechos melhores aos pacientes.
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2.4 APLICAÇÕES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SAÚDE

Eric Niiler (2020) conta que no dia 31 dezembro de 2019, um email chegou nas caixas

de entrada de organizações de saúde e de companhias áreas: era uma alerta da startup Blue

Dot aos órgãos para que esses analisassem o que estava acontecendo em Wuhan. Em outras

palavras, essa tecnologia foi a primeira a avisar sobre a disseminação do vírus, uma semana

antes do anúncio oficial da OMS. Uma Inteligência Artificial que vasculha notícias, anúncios

oficiais a partir de diferentes fontes internacionais, foi capaz de ter uma reação mais rápida

que a principal organização de saúde do mundo.

Gradualmente, a Inteligência Artificial (IA) vem mudando a prática médica. Segundo

o FDA, uma agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados

Unidos, equivalente à Anvisa, essa tecnologia tem o potencial de transformar o tratamento

médico. Isso aconteceria através da produção de novos e importantes insights provenientes da

enorme quantidade de dados gerados todos os dias e que já vem sendo utilizados para alcançar

melhores resultados na assistência e tratamento médico.

Com o recente progresso na aquisição de dados, aplicações de IA estão se expandindo

a áreas que anteriormente apenas humanos eram creditados (Yu et al., 2018). Loh (2018) fez

uma revisão qualitativa de pesquisas que aplicaram Inteligência Artificial na saúde, nas mais

distintas frentes médicas. Segundo o autor, os estudos mostraram que a IA se mostrou efetiva

no diagnóstico para diferentes condições, e em alguns casos até mais eficiente que humanos.

Esse poder está na habilidade de conseguir aprender a partir de enormes bases de dados, como

o banco de artigos da Pubmed, por exemplo. Além disso, afirma que ela se mostrou eficiente

em reconhecer padrões, o que pode ajudar no diagnóstico de alguns tipos de doenças, como é

o caso desse outro estudo, onde uma IA consegue classificar um tipo de câncer de pele de

maneira tão efetiva quanto um dermatologista (Esteva et al., 2017). No mais, Loh afirma que

médicos em posição de liderança devem começar a se preparar para guiar a adoção dessas

tecnologias na saúde.

De acordo com Guo et al. (2020), a produção de publicações de IA relacionadas à

saúde aumentou em média 17,02% ao ano desde 1995. Mas durante o período de 2014 a

2019, a taxa de crescimento dos artigos de pesquisa aumentou significativamente para

45,15%. Os principais problemas de saúde estudados nas pesquisas de IA são: câncer,
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depressão, doença de Alzheimer, insuficiência cardíaca e diabetes. Além disso, redes neurais

artificiais, support vector machine e redes neurais convolucionais apresentaram o maior

impacto na  área de saúde.

A seguir uma lista com algumas pesquisas envolvendo Inteligência Artificial na

Saúde: Fatima e Pasha (2017) um estudo que compara diferentes aplicações de IA para

diagnósticos de diferentes doenças; Liu et al. (2018) uma pesquisa de diagnóstico e

prognósticos de estágios iniciais de Alzheimer; Schmidt-Erfurth et al. (2018) no cuidado da

retina; Huang et al. (2020) no diagnóstico e prognóstico de câncer; Vaishya et al. (2020)

identificando possíveis aplicações no contexto da pandemia do covid-19; Brinati et al. (2020)

um estudo que mostrou a viabilidade de detecção do novo coronavírus a partir de exame de

sangue de rotina e IA, como uma alternativa ao RT-PCR.

Porém se engana quem acredita que a IA irá substituir os médicos. Muito pelo

contrário. A combinação dos dois, médicos e Inteligência Artificial, é muito poderosa, como

demonstra esse estudo do Wang et al. (2016) que compara o diagnóstico de câncer de mama

sendo realizado apenas pelo médico e depois os dois trabalhando juntos. O resultado é

impressionante, uma redução de 85% na taxa de erro humana. Segundo Powell (2019) um

desafio chave do futuro será entender como integrar o poder da Inteligência Artificial à rotina

médico-paciente, que necessariamente deve ser empática. A IA precisa complementar ao

invés de substituir os médicos. Ghassemi et al. (2019) recomenda que ocorra um trabalho em

conjunto de médicos e pesquisadores de IA, para que seja possível endereçar soluções para

desafios no campo da saúde.

2.5 PLATAFORMA COMO MODELO DE NEGÓCIO

As novas possibilidades que a Internet apresentou ao mundo vem modificando e

expandindo a forma que as empresas se comunicam com seus clientes (LIMEIRA, 2011). Isso

permitiu que startups concorram de igual para igual com as grandes empresas a partir da

democratização que esse meio de comunicação proporcionou .

A conectividade que a internet trouxe acelerou o desenvolvimento e inovação nos

mercados, tornando cada vez mais difícil empresas dependerem apenas de seus recursos

internos para alcançar o sucesso. As organizações passaram a precisar observar que nessa
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nova realidade, trabalhar sozinhas não é o melhor caminho, mas que devem se envolver com

grupos externos e com seus próprios clientes (KOTLER et al, 2017).

Esses pontos, somado ao aumento da complexidade das operações provenientes do

mundo globalizado moderno vêm gerando pressão por eficiência de custo, tempo e

diversidades de oferta a clientes cada vez mais exigentes, propiciando o aparecimento das

chamadas plataformas tecnológicas (MAKINEN et al., 2013; GAWER e CUSUMANO,

2013). As plataformas atuais conseguiram conectar produtores e consumidores com precisão,

rapidez e facilidades inéditas (PARKER et al., 2018).

Hoje, empresas baseadas em plataforma são as mais bem sucedidas do mundo, em

termos de valor de mercado (REUTERS, 2021). Em sequência, Amazon, Microsoft e Google.

Mais do que isso, esse modelo de negócio vem transformando diversos contextos econômicos

e sociais, dentre os mais diferentes setores, desde a assistência médica à forma que nos

comunicamos. Esse formato foi capaz de utilizar tecnologia para conectar pessoas,

organização e recursos em um mesmo ecossistema. Isso proporcionou mudanças

significativas tanto aos modelos de negócios existentes como à sociedade, pois reconfigura a

criação de valor, uma vez que não possuem ou controlam recursos, crescendo muito mais

rápido as empresas tradicionais; grande parte do valor provém da sua comunidade (PARKER

et al., 2018).

O fenômeno de desenvolvimento de plataformas tecnológicas está presente em 

diversos setores como automobilística, aeronáutica, de eletrônicos e internet, desde produtos e

tecnologias a serviços (GAWER, 2009). Pode-se elencar como exemplos: sistemas de busca

na internet como o Google; redes sociais como Facebook, LinkedIn e Twitter; sistemas

operacionais como o iOS para Ipod, Ipad e Iphone e consoles de videogame como Playstation

3 (GAWER e CUSUMANO, 2013).

Na figura abaixo, (PARKER et al. 2018), apresenta setores que estão sendo alvos de

transformações por diferentes empresas que vem se destacando na aplicação do modelo de

plataforma.
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Tabela 1 - Setores e empresas que já utilizam o modelo de plataforma.
Fonte: Adaptado de PARKER et al. 2018.

Segundo De Araújo e Martins (2015) plataformas tecnológicas são, em geral produtos,

serviços ou tecnologias compostos por uma parte inicialmente fixa, uma arquitetura central,

desenvolvida por uma empresa e outra mutável ao longo do tempo, que por meio da interação

de outros atores, dão origem a uma série de novas funcionalidades, produtos derivados e/ou

permitem transações em diferentes mercados do previsto originalmente, gerando uma grande

variedade de ofertas ao usuário final.

Segundo Srnicek (2017), plataformas digitais são infraestruturas digitais que

possibilitam a interação de dois ou mais grupos. Parker et al. (2018) afirma que uma

plataforma é uma empresa que viabiliza uma infraestrutura e condições de funcionamento que

proporciona interações que criam valor entre produtores e consumidores externos. O objetivo

é ser um ente entre usuários e facilitar as trocas de bens e serviços, criando valor para todos os

participantes.

Segundo Gawer (2010, 2014), plataformas são organizações compostas de atores que

podem ser consumidores ou fornecedores e inovadores ou competidores. A forma dessa

esquematização é uma variável interna. A partir dessa ótica, são duas classificações possíveis,

internas e externas. A primeira é um conjunto de ativos organizados em que a empresa

consegue desenvolver produtos, serviços ou tecnologias derivadas. Já uma plataforma externa

é dependente da interação e esforços de inovadores externos, que vão utilizar uma base já

estabelecida pela empresa inicial para desenvolver suas próprias complementaridades, na

forma de novos produtos, serviços ou tecnologias (GAWER, 2014).
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Ainda segundo Gawer (2010) toda e qualquer plataforma possui uma uma arquitetura

modular em torno de um centro e uma periferia onde esses componentes centrais e periféricos

se unem com variado grau de abertura. Através de controles de mecanismo de competição,

coordena os agentes inovadores externos e esse sistema varia dependendo do contexto a qual

a plataforma está inserida. O valor gerado é oriundo da criação e aproveitamento de

economias de escopo, seja em demanda ou em fornecimento.

O interesse de atores inovadores externos está relacionado à abertura das interfaces da

plataforma. Quanto maior essa abertura, um ambiente mais competitivo e mais diversificado

surge, proporcionando produtos, serviços ou tecnologias mais inovadoras, a um menor custo,

o que consequentemente agrega maior valor à plataforma. Sobre outro viés, o grau de abertura

também significa o poder de controle sobre do componente central sobre as partes periféricas.

(GAWER e CUSUMANO, 2013)

É um grande dilema para a liderança da plataforma a questão do grau de abertura. O

grande desafio é equilibrar inovação e competição, de forma a gerar demanda e permitir o

desenvolvimento comercial do mercado de uma nova plataforma (ARAÚJO et al.,2015).

Conforme afirma Gawer (2014), a governança do ecossistema é essencial para o desempenho

competitivo e inovador da plataforma.

2.6 EFEITO DE REDE

A Lei de Metcalfe propõe que o valor de uma rede cresça ao quadrado do número de

usuários da mesma (METCALFE, 2013). Em suma, a rede se torna cada vez mais valorosa

conforme as conexões entre as pontas aumentam. Segundo (PARKER et al., 2018), essa lei é

uma forma útil para demonstrar como os efeitos de rede criam valor tanto para usuários

quanto para seus proprietários.

Esse fenômeno acontece quando a demanda de algo depende dos números de usuários

que possui, isto é, quanto mais usuários, maior a demanda e mais valor é percebido tanto

pelos usuários como também pelos fornecedores. O telefone foi uma inovação que

possibilitou o contato de pessoas distantes. Mas qual sentido faria ser o único detentor dessa

tecnologia? Seria possível ligar para alguém? O valor do telefone estava em seus usuários e

não na tecnologia em si (ROCKCONTENT, 2019).
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Os efeitos de rede se referem ao impacto que a comunidade de usuários gera sobre a

criação de valor para cada uma delas, individualmente. Ou seja, a consequência do todo sobre

um indivíduo. O efeito positivo é a capacidade de uma plataforma produzir valor significativo

para seus usuários sendo a principal fonte de criação de sentido e de vantagem competitiva.

PARKER et al. 2018)

Uber é uma plataforma de transporte urbano, que ajuda passageiros a encontrar

motoristas e vice-versa (UBER, 2021). Através da adesão de mais motoristas e a ampliação de

sua zona de operação, os efeitos de rede começam a aparecer. Passageiros fazem o papel de

influenciadores apresentando a soluções a amigos que passam a utilizá-las e alguns podem até

se cadastrar para serem motoristas. O tempo de espera cai, tanto para os clientes, como para

os motoristas que ficam com um menor tempo ocioso e passam a faturar mais. Isso dá

margem para a Uber abaixar o valor da corrida e estimular ainda mais a demanda, criando um

círculo vicioso. Porém o crescimento exige que ambos os lados aumentem proporcionalmente,

o que exige da liderança da plataforma estratégias, como a criação de cupons de corrida de

graça para novos passageiros do Uber, por exemplo (PARKER et al., 2018). Esse ciclo é

descrito na imagem abaixo, que foi baseado no esboço criado por David Sacks, um famoso

investidor de capital, e é um representativo de como funciona o círculo virtuoso do Uber.

Figura 2 - Desenho exemplificando os efeitos de rede da plataforma do Uber.
Fonte: Elaborado pelo autor baseado no rascunho de David Sacks (2014).

A postura cumulativa natural do efeito de rede, acaba criando uma dinâmica onde
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plataformas que tiverem êxito em atingir um certo ponto, tendem a ficar praticamente

insolúveis. Sua base de usuários cresceu, o que levou o seu market share a também aumentar.

Consequentemente, suas barreiras de entrada aumentaram. Isso tem sido visto em diversas

gigantes da tecnologia, como o Google, que conseguiu criar ecossistemas tão fortes que seu

poder de dominância é algo sem precedentes (GAWER, 2009).
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3. METODOLOGIA

Este capítulo objetiva explicar a metodologia que será aplicada para a realização da

análise do modelo de negócio de um empreendimento inovador no segmento da saúde no

meio da pandemia. O método escolhido foi um estudo de caso exploratório, dada a

proximidade do tema do pesquisador, onde foram realizados estudos, entrevistas e a aplicação

de metodologias de modelagem de negócios para tentar encontrar respostas para as perguntas

levantadas no início do trabalho.

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Para atingir os objetivos propostos pelo presente trabalho, é necessário classificar a

pesquisa, que pode ser definida como um agrupamento de procedimentos intelectuais e

técnicos praticados para obter conhecimento por meio da relação entre informações,

evidências ou dados coletados (GIL, 2009).

Sobre a natureza, é uma pesquisa aplicada, uma vez que, segundo Gil (2019), esse tipo

possui como objetivo proporcionar conhecimentos para aplicações práticas que por sua vez

podem ser dirigidos à solução de problemas específicos. O presente trabalho é uma

investigação de um acontecimento real, com o objetivo de entendê-lo e gerar conhecimentos

ao autor em futuros empreendimentos e também contribuir para outros indivíduos que

pretendem explorar a área da saúde ou através de plataformas tecnológicas.

Quanto à abordagem, é uma pesquisa qualitativa, já que existem subjetividades que

não são quantificáveis por si só. O foco deste trabalho é entender profundamente o fenômeno

e contexto da empresa, analisando dados que não podem ser quantificados, como a percepção

de um gestor sobre o modelo de negócio da startup. Além disso, se utiliza do ponto de vista de

um agente interno à organização, o que acaba por permitir uma melhor contextualização dos

problemas abordados.  (MALHOTRA, 2012).

E o tipo da pesquisa quanto a procedimento é estudo de caso. De acordo com Yin

(2001), um estudo de caso é um estudo empírico que investiga fenômenos contemporâneos

em um ambiente real, especialmente quando a fronteira entre o fenômeno e o ambiente não é

clara. O que acaba acontecendo é a presença de mais variáveis de interesse do que dados,

necessitando a base de diferentes fontes de evidências, que precisam convergir para o
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desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados.

Enquanto trabalho de investigação, os estudos de caso promovem a compreensão de

indivíduos, organizações, fenómenos sociais e políticos de uma forma ímpar, sendo a

estratégia mais adequada para responder a questões como "como" e "porquê".

Yin (2001) também afirma que cinco componentes são especialmente importantes e

devem ser elaborados com cuidado e rigor, pois darão sustentação ao processo de pesquisa e

guiarão o investigador em seu trabalho, ajudando-o a se manter no rumo decidido. E são eles:

as questões de estudo; as proposições do estudo; unidade de análise; a ligação dos dados às

proposições; e os critérios para se interpretar as descobertas.

O mesmo autor fala que a utilização do método do estudo de caso pode envolver tanto

situações de estudo de um único caso, quanto múltiplos casos (YIN, 2001). No presente

documento, há uma situação rara, ou seja, não existem muitas situações semelhantes para que

sejam feitos estudos comparativos e também pelo mesmo permitir o acesso a informações não

facilmente disponíveis.

O estudo de caso possui 3 possíveis propósitos: explanatório, descritivo e exploratório

(YIN, 2001). Gil (2009) acredita que o principal objetivo da investigação exploratória é

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, esperando formular questões mais

precisas ou hipóteses   para ações futuras. De acordo com o autor, esse tipo de estudo é o

menos rigoroso no planejamento porque são planejados para fornecer uma visão geral

aproximada dos fatos dados. Já Zikmund (2000) considera que estudos exploratórios são

praticados para esclarecer problemas ambíguos, sendo um meio para proporcionar um

entendimento melhor das dimensões dos problemas.

Portanto, visa proporcionar mais conhecimentos sobre o assunto para que possam

formular questões mais precisas ou criar hipóteses que possam ser estudadas futuramente. É

exatamente a proposta do presente estudo, uma vez que o assunto aqui discutido é pouco

explorado, e a ideia é gerar mais conhecimento sobre o tema. Ainda, busca-se identificar

padrões, entender limitações, hipóteses sobre o modelo de negócio da startup e principalmente

entender as consequências de uma possível alteração no modelo de negócio. Ou seja, o

trabalho busca explorar um tema específico próximo ao escritor e permitir uma melhor

compreensão do mesmo.

O tipo de estrutura que será utilizada é a Analítica linear, que segundo Yin (2001) é a

abordagem padrão para elaborar um relatório de pesquisa. Nela, deve existir tópicos como o
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tema ou problema a ser tratado, uma revisão da literatura, os métodos utilizados, as

descobertas feitas através dos dados e as conclusões a partir do estudo desenvolvido.

3.2 COLETA DE DADOS

Para responder às questões levantadas na introdução desta monografia, a coleta de

dados é realizada primeiramente baseada na fundamentação teórica, onde o objetivo é

compreender por completo os tópicos levantados para apoiar o resto do desenvolvimento do

trabalho. Em termo empírico, este estudo utiliza apenas dados primários, advindos da

observação participante, uma vez que o autor tem presença no cenário aqui estudado, tendo,

então, relação direta com os fatos, o que permite uma interpretação mais facilitada dos dados

coletados. (MINAYO, 2014) Uma oportunidade interessante sobre a observação participante

é a percepção do ponto de vista interno do estudo de caso, e não um ponto de vista externo

(YIN, 2001).

Além disso, serão realizadas entrevistas focais com os participantes da Diagonow, para

corroborar a percepção do autor sobre os fatos que serão apresentados ao longo do estudo,

como a modelagem do negócio, além da opinião dos mesmo sobre a viabilidade dos novos

desenhos de estruturas. Também serão praticadas entrevistas com gestores de outras startups e

especialistas para proporcionar também a corroboração ou não da possível praticabilidade dos

modelos baseados em plataformas.

3.3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Segundo Robert Yin (2015), a metodologia de estudo de caso possui três grandes

etapas a serem desenvolvidas:

i) definir e projetar - o pesquisador deve definir a proposição do estudo e projetar o

protocolo de coleta de dados a partir das questões levantadas;

ii) preparar, coletar e analisar - a partir do que foi definido na etapa anterior, o

pesquisador irá nesse momento conduzir o estudos de caso e elaborar relatórios;

iii) analisar e concluir - Por fim, é realizada a análise dos dados e a partir disso

espera-se ser possível tirar conclusões e é escrito o relatório final.

Trazendo para realidade desse trabalho, primeiramente foi realizada uma revisão
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bibliográfica acerca de temas próximos aos que serão estudados com a finalidade de ampliar o

conhecimento do autor sobre o tópico, além da possibilidade de encontrar estudos similares

que podem ser utilizados como complementos. Para isso, foi realizada busca de artigos, livros

e notícias a respeito do assunto.

Tendo essa base, o próximo passo foi buscar e definir o modelo de negócio pensado

pelos fundadores para a startup seguindo as metodologias aqui apresentadas. Após, também

foi idealizada uma nova organização da Diagonow, idealizando a empresa como uma

plataforma de negócios.

O próximo passo foi montar um questionário que seria utilizado em entrevistas com

pessoas que possuem alguma relação com os temas aqui estudados, como inovação na saúde,

plataforma e que fizeram parte da equipe da empresa. A ideia era trazer a percepção destes

sobre a estrutura de negócio inicial da empresa e também em sua nova organização. Além

disso, procura-se elucidar através do mesmo levantamento quais seriam os impactos gerados

por essa mudança de postura e se de fato faria sentido transformar a proposta original em uma

plataforma.

Em seguida, foi realizada uma análise com as informações obtidas por meio das

entrevistas e revisão bibliográfica e com isso, o autor buscou responder às questões propostas

no início dessa dissertação, concluindo o texto compilando as descobertas desse estudo e

sugerindo novos estudos.

3.4 ENTREVISTA

Segundo Yin (2001), a entrevista é uma das mais importantes fontes de informação

para um estudo de caso e neste, foi preparado um questionário que serviu como guia para

conversas realizadas remotamente e que são um dos principais insumos para elaborar as

respostas das questões da pesquisa. O período em que essas conversas aconteceram foi de 10

a 21 de agosto de 2021 e as perguntas se encontram no Anexo. Por se tratar de um ensaio

qualitativo, o objetivo não é encontrar validade estatística, mas sim aprofundar ao máximo

nos tópicos abordados. Foram escolhidos quatro critérios para possibilitar uma melhor

compreensão dos modelos de negócio e que serão apresentados no capítulo cinco.

Os diálogos foram feitos via Zoom, uma ferramenta de videoconferência, devido ao

fato de os encontros ainda estarem, de certa forma, limitados pela pandemia. Com a
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autorização dos participantes, foi realizada a gravação das conversas. Com essas filmagens, os

principais trechos de interesse para o autor foram transcritos e analisados de forma qualitativa,

com objetivo de organizar, estruturar e retirar a maior quantidade de insumo para o trabalho.

Essas ações foram realizadas no Notion, ferramenta de gerenciamento de conhecimento.

Assim, o estudo limita-se a seis opiniões, formadas por pessoas que fazem parte do ciclo

social do autor e/ou tiveram relevância sob a Diagonow, o que pode acabar limitando a

diversidade de opiniões

3.4.1 SELEÇÃO DOS ENTREVISTADOS

Essa é uma etapa crítica para o sucesso desta monografia já que as informações

obtidas nas entrevistas constituem um importante insumo para as respostas que serão

propostas para as questões deste estudo. Por isso, foram escolhidas para participar desse

momento pessoas que pudessem ter uma contribuição positiva para essa análise. São

indivíduos que possuem direta relação com alguns dos assuntos aqui expostos. Por exemplo,

uma parte trabalha ou trabalhou no setor da saúde, algumas diretamente na Diagonow. Outras

trabalham ou trabalharam com Plataforma de Negócio. Abaixo, há uma tabela com uma breve

descrição de cada um e o porquê de sua participação.

Nome Profissão Por que é interessante para essa pesquisa?

Bruna Mendonça Analista de Marketing

na Stone

Membro da equipe da Diagonow como Gerente de

Marketing. Responsável pelo branding e

comunicação da startup e contribuiu para

estruturação do modelo de negócio.

Gabriel Ghellere Cientista de dados na

Neogrid (plataforma de

soluções em logística)

Membro da equipe da Diagonow como Cientista

de Dados (à época, pessoa com maior experiência

nessa área). Atuou diretamente no

desenvolvimento do modelo de predição da

startup e contribuiu para estruturação do modelo

de negócio da startup.
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Luciana Lessa Chief Operations

Officer da Medicinae

(Healthtech adquirida

em 2021 pela Afya)

Médica atuando com gestão e inovação na Saúde.

É fundadora da Medicinae. Foi advisor da

Diagonow em diversos momentos e compreendia

o que estava sendo desenvolvido pelo time..

Gustavo Rocha CEO Triágil Fundador e CEO da Triagil, healthtech que

desenvolveu em 2020 um questionário online que

indicava se o paciente tinha risco de estar

infectado com covid, o Teste do Corona.  Foi

advisor da Diagonow em diversos momentos e

compreendia o que estava sendo desenvolvido

pelo time.

Patricia Torato Product Manager na

Sinch Company

Foi Product Manager de um produto bastante

similar e concorrente da Diagonow, o Previd.

Dessa forma vivia um contexto bem parecido com

a startup aqui estudada, podendo contribuir com

essa experiência.

Danielle Beltrao Product Manager no

Uber

Trabalha com produto em uma das mais famosas

plataformas, o Uber. Antes disso, também

participou do Globoplay, como Coordenadora de

Inovação. Possui bastante experiência no

potencial das plataformas.

Tabela 2 - Descrição dos participantes do questionário.
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5 O CONCEITO “MODELO DE NEGÓCIO”

O conceito de modelo de negócios surgiu há mais de meio século em um artigo

investigando a construção do modelo de fonte de receita de jogos de negócios (BELLMAN

ET AL, 1957; DESMARTEAU E SAIVES, 2008). Segundo Seelos e Mair (2007), modelo de
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negócio é um conjunto de recursos proposto para permitir a criação de valor consistente com

objetivos estratégicos, econômicos ou sociais. Pode ser definido por três elementos principais:

proposta de valor, criação e entrega de valor e captura de valor, onde a criação de valor é o

ponto focal de qualquer modelo de negócio (BELTRAMELLO ET AL., 2013, TEECE, 2010).

Mason e Sping (2011), sugerem que modelo de negócios indica como o valor é

produzido e entregue aos clientes. Assim, é a representação da lógica operacional

organizacional da empresa além de uma visualização objetiva da sua realidade e de seus

mercados (MASON; SPRING, 2011). Na visão de Amit e Zott (2001), o modelo de negócios

representa a configuração estrutural de cada parte da organização, onde pode-se identificar

oportunidades de negócios, sendo essa premissa aplicável a qualquer tipo de empresa.

O modelo de negócios é “um esquema para a estratégia ser implementada através das

estruturas organizacionais dos processos e sistemas” (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011, p.

15), devendo representar de que maneira uma organização cria, entrega e captura valor. Além

disso, o modelo busca sustentar a proposição de valor para o cliente através de uma estrutura

viável de receitas e custos (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).

Osterwalder (2004) desenvolveu um estudo que avaliou e comparou os modelos mais

comuns na literatura e, a partir disso, identificou os componentes mencionados com maior

frequência. Como resultado dessa investigação, propôs uma ferramenta conceitual, uma

simplificação dessa estrutura a base do template definido pela Strategyzer (2020), companhia

criada por Osterwalder junto ao supervisor de sua tese, Yves Pigneur. Ela é composta por

nove blocos de construção, cada um com um objetivo específico, e que ficou conhecido como

Business Model Canvas. Hoje, através de uma busca no Google, percebe-se que é uma das

ferramentas mais famosas e utilizadas para esse fim. Abaixo, a representação gráfica dessa

proposta, sua estrutura base:
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Figura  3 - Business Model Canvas
Fonte: Osterwalder, A.; Pigneur, Y. (2011). Business Model Generation. Inovação em Modelos de Negócios. Rio
de Janeiro: Alta Books.

A prototipação de um modelo de negócio geralmente se dá através da percepção de

clientes com necessidades não satisfeitas ou não atendidas por soluções existentes. E para ser

bem-sucedido, idealiza um produto ou serviço onde o cliente está disposto a pagar mais por

esse produto ou serviço do que os custos do mesmo, gerando lucro suficiente para sustentar o

negócio e seu crescimento (TEECE; LINDEN, 2017). Sendo assim, a tarefa de esquematizar

o modelo de negócio é uma decisão-chave para o empreendedor e crucial para empresas que

são desafiadas a repensar seus antigos modelos para o futuro (ZOTT; AMIT, 2010).

A transformação digital vem mudando drasticamente as formas de como o valor é

criado, capturado e oferecido. Assim, novos modelos de negócios inovadores vem surgindo e

consequentemente se faz necessário repensar os modelos (WAN et al., 2017). Gordjin e

Wieringa (2021) utiliza o exemplo da Ikea para afirmar que toda empresa está dentro de uma

rede de valor, independentemente da sua tecnologia, toda companhia interage com uma rede

de fornecedores, clientes, parceiros, patrocinadores, reguladores, agentes mal-intencionados,

concorrentes e outros atores. Sem essa rede, Ikea ou qualquer outro empreendimento não teria

nada a oferecer a seus clientes, uma vez que os produtos oferecidos são uma oferta de toda a

rede.
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E dada essa configuração, para uma empresa inovar, é necessário uma mudança na

rede em si. Inovar, segundo o autor, muda a maneira de criar, entregar e capturar valor. E para

isso acontecer, novas tecnologias são adotadas, processos ou estruturas organizacionais nas

interações com outros atores em sua rede de valor, como por exemplo, mudar fornecedores,

usar novas tecnologias, selecionar novos parceiros. Isso significa que para implementar uma

inovação, ela deve inovar sua rede de valor.

Gordjin (2021) ainda afirma que essa situação não é nova, mas existe desde o

surgimento das primeiras empresas. Mas hoje, no mundo altamente conectado, formado por

complexas redes de valor e logística global, a inovação requer um grande esforço para

entender sua rede de valor. Nesse cenário, o autor apresenta sua proposta para modelar

negócios e que será utilizada no presente trabalho: E3 Value.

Essa ferramenta busca representar as redes de valor, ou trocas de valor, de um dado

ecossistema. Para isso, apresenta as trocas econômicas em que duas ou mais partes trocam

algo de valor entre elas em um dado período de tempo. Utilizando esse framework, é possível

entender quem troca valor com quem, quais necessidades do cliente são atendidas e quais

receitas e despesas são geradas por isso para cada ator (GORDJIN, 2021).

Para facilitar o entendimento, um exemplo prático de aplicação da ferramenta pode vir

a ser útil. A Wieringa (2021) modelou os diferentes negócios da Amazon utilizando o

template sugerido por ela e Gordjin. No caso abaixo, é desenvolvido o template do

marketplace da empresa. Basicamente, a plataforma proporciona o encontro entre

consumidores e vendedores através de algoritmos de busca. Os vendedores vendem produtos

aos consumidores e por isso pagam taxas de transação e outros custos à Amazon. Os produtos

são entregues na casa do consumidor pelo próprio vendedor ou pela Amazon. Como os

produtos não estão armazenados nos centros da empresa, a Amazon não possui custos de

estoque, e a receita da Amazon é gerada pelas taxas que os vendedores pagam à Amazon.

Importante frisar que durante todo o processo, a companhia coleta dados que serão utilizados

em ações futuras. A seguir, a representação dessa rede descrita segundo a ótica da

metodologia:
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Figura 4 - E3 Value do marketplace da Amazon.
Fonte: Adaptado pelo autor do artigo de Wieringa (2021).

Com as metodologias Canvas e E3 Value, o autor espera conseguir formular uma

importante representação sobre como a empresa pretende se posicionar no mercado. Juntos,

esses frameworks conseguem, de forma visual, representar a estratégia da Diagonow e como

ela pretende criar, entregar e capturar valor de todos os stakeholders envolvidos em seus

processos. É parte fundamental desse estudo essa visualização, uma vez que a partir delas, se

propõe a alcançar respostas para as perguntas elaboradas no início do trabalho.
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4. ESTUDO DE CASO

4.1 A EMPRESA 

Em meados de março, o Brasil vivia um momento de enorme incerteza. Os números

de casos e mortes começavam a aumentar exponencialmente enquanto que o conhecimento da

comunidade científica sobre o novo vírus ainda era pequeno. Do lado do médico, poucas

informações disponíveis para avaliação clínica da situação do paciente. Em muitos casos, os

testes, principal fonte para o diagnóstico, eram escassos (LICHOTTI; FOLHA DE S. PAULO

2020).

Em conversas com médicos, o autor dessa pesquisa ouviu relatos de que muitas das

vezes, era necessário otimizar esses importantes recursos em pacientes que atendiam alguns

critérios, como por exemplo ser idoso ou estar com Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Dessa forma, caso não atendesse algum desses critérios o médico tinha a árdua tarefa de

diagnosticar clinicamente o paciente, o que no caso da covid-19 era dificultado pelos diversos

sintomas listados na literatura causados pela doença. O médico então adotava uma “conduta

empírica”, onde ele assumia a probabilidade de tal paciente estar contaminado e o tratava e

orientava de acordo com essa premissa.

Nesse cenário de escassez, muitos pacientes acabavam tendo alta hospitalar sem ao

menos serem testados para o vírus ((LICHOTTI; FOLHA DE S. PAULO 2020). Nas mesmas

conversas com médicos, foi relatado para o autor casos de pacientes que tiveram alta

hospitalar sem terem feito testes e que dias depois voltaram aos hospitais com piora no

quadro. Esse fluxo, além de ter um impacto direto no indivíduo também poderia implicar em

uma maior dificuldade em controlar o contágio da doença. A seguir, um fluxograma

simplificado de como funcionava o atendimento descrito acima para tratamento de pacientes

suspeitos à época.
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Figura 5 - Fluxo simplificado de atendimento a um paciente suspeito para Covid-19.
Fonte: Elaborado pela empresa.

Existia a necessidade de soluções para essa dificuldade da ampla testagem, que

segundo a OMS (2020), era a principal ferramenta para controle da pandemia. Nesse

contexto, o Hospital Israelita Albert Einstein promoveu um desafio online para entender como

a aplicação de Inteligência Artificial poderia contribuir no combate a covid-19 (VIDA

SAUDÁVEL, 2020). Durante esse encontro, um grupo de jovens se conheceu e nasceu ali a

fagulha para uma nova empresa, a Diagonow. 

Inflamados e sensibilizados pela situação que o país vivenciava, decidiram continuar o

desenvolvimento da solução fora do desafio. Somou-se mais voluntários ao projeto, que

dedicaram seu tempo em torno do mesmo prol: ajudar na tomada de decisão do médico. O

propósito da empresa começou a nascer ali: “Somos uma startup preocupada em ajudar na

tomada de decisão dos médicos. Entendemos a importância do papel dos profissionais de

saúde e buscamos, através da tecnologia, fornecer informações valiosas para contribuir com a

missão de salvar vidas”. (DIAGONOW, 2020)

Seu primeiro e único produto foi justamente uma Inteligência Artificial capaz de

predizer o diagnóstico para covid-19 através do exame de sangue (hemograma completo) do

paciente. Era uma ferramenta tecnológica capaz de empoderar o médico, através de exames

clínicos rotineiros e bem mais baratos que o “padrão ouro”, o PCR. No SUS, um exame de

sangue custa R$ 4,11 (DATASUS, 2012). A plataforma utilizava o resultado do exame de
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sangue do paciente, processava essa informação através de IA e retornava com uma predição

do diagnóstico para covid-19. Indicadores de riscos eram criados para auxiliar na explicação

do porque o modelo havia classificado aquele exame de tal forma.

A Diagonow conseguiu desenvolver uma ferramenta capaz de predizer o diagnóstico

dos pacientes negativos com 87% de especificidade e 80% de sensibilidade. Para isso, a

equipe utilizou uma base de dados estruturada pela FAPESP (FAPESP, 2020) que continha

centenas de milhares de dados de exames (para cada paciente, resultado do exame de sangue e

PCR). Para o uso, foi necessário realizar uma limpeza nos mesmos, uma vez que era

imprescindível para o sucesso da análise possuir o conjunto dos resultados de exame de

sangue e RT-PCR de cada paciente, o que nem sempre acontecia (às vezes um desses era

faltante, o que inviabilizava a utilização desse dado na pesquisa).  Vale destacar que todas as

informações a essa altura eram anônimas. Não era possível identificar quem era o usuário

detentor daqueles exames, apenas seu sexo, idade, dados do hemograma e resutlado do PCR.

Basicamente, a Inteligência Artificial foi treinada com essa base de dados e com o

passar do tempo, foi capaz de identificar padrões característicos para cada situação. Por

exemplo, ao analisar milhares de exames de sangue de pessoas positivas para covid, a IA

formou um grupo típico de exame para indivíduos positivos. E ao ter contato com um dado

inédito, o compararia a esse conjunto e ao de pacientes negativos (que ela também

identificou) e conseguiria indicar com qual esse novo exame mais se assemelhava. Por ser

uma máquina, ela pensa de uma forma totalmente diferente dos humanos, permitindo-a

realizar análises e identificar padrões, até então ocultos, que passariam despercebidos para

médicos, por exemplo, ou por qualquer outro tipo de pessoa, justamente por pensar diferente.

Isso permitiria um uso de recursos muito mais eficiente e otimizado. Como o custo de

um exame do tipo RT-PCR poderia ser até 45 vezes maior que um hemograma completo, a

priorização possibilitaria uma grande otimização no uso de recursos extremamente

importantes e escassos. Dessa forma, poderia democratizar o acesso a esse tipo de teste. A

ideia, então, era transformar essa tecnologia em uma ferramenta de triagem para aumentar a

confiança na tomada de decisões dos médicos e ao mesmo tempo promover eficiência aos

hospitais. A seguir uma imagem que apresenta como seria o fluxo de atendimento de um

Hospital com a utilização da tecnologia da Diagonow.
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Figura 6 - Fluxo priorizado proposto pela Diagonow para atendimento de paciente suspeito para Covid-19.
Fonte: Elaborado pela empresa.

A seguir a imagem de um exemplo de relatório desenvolvido pela tecnologia

apresentando a análise do paciente para covid-19 de um paciente fictício. A ideia é apenas

representar o que seria entregue como resultado ao médico após a utilização do produto.
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Figura 7 - Exemplo de relatório da Diagonow com a explicação da provável classificação covid que os
algoritmos realizaram.
Fonte: Elaborado pela empresa.

Um grande ponto de dificuldade para a startup era que um novo modelo deveria ser

gerado a partir das informações específicas de cada Hospital estudado, levando em

consideração as inerentes diferenças na forma de coleta e leitura de cada unidade, além da
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diferença da população de cada região. Tendo em vista essa situação, a equipe definiu como

foco de estudo as coletas realizadas pelo Grupo Fleury e construiu um modelo para a empresa

Durante seu pouco menos de 1 ano de vida, a Diagonow foi capaz de obter algumas

conquistas interessantes, dentre elas: 1º lugar na segunda edição do Pitch Competition, evento

organizado pela Maya Capital, que é voltado para estudantes de graduação e pós-graduação

com ideias de negócio (FONSECA, 2020). Também recebeu o 3º lugar no PIF, Prêmio de

Inovação do Grupo Fleury, na categoria Detecção e Diagnóstico. O prêmio buscava

reconhecer e divulgar projetos nacionais altamente inovadores, com foco na área da saúde

(INSTAGRAM, 2021). Finalistas na Amcham Arena, dentre 1150 startups de 20 estados do

Brasil, ficamos entre os 6 finalistas da temporada de 2020. (AMCHAM, 2020). E ganhou a

iniciativa Match Connect do CPqd (CPQD, 2020). A organização é um dos maiores Centros

de Pesquisa e Desenvolvimento da América Latina, e quem promove o evento é a área de

Inovação Aberta, voltada a startups que atuam no desenvolvimento de aplicações inovadoras

em vários segmentos.

4.2 DELIMITAÇÃO DOS MODELOS DISCUTIDOS

Antes de entrar na descrição dos modelos de negócios, é válido esclarecer alguns

pontos que são de suma importância para o bom entendimento das estruturas aqui

representadas. Em ambos modelos, o autor idealiza o estágio inicial dos produtos, isto é, a

configuração inicial que se apresentaria ao mercado, também conhecido como MVP,

Minimum Viable Product. Esse termo foi cunhado por Eric Ries em seu livro Lean Startup e

que segundo ele, é o protótipo da solução e “aquela versão do produto que permite uma volta

completa do ciclo construir-medir-aprender, com o mínimo de esforço e o menor tempo de

desenvolvimento” (RIES, 2019).

Além disso, para transformar o modelo inicial em uma plataforma, o autor se baseou

ao máximo nas características básicas da startup original no intuito de não perder sua essência

e tentar não enviesar a investigação aqui proposta. Válido destacar, por exemplo:

● Ambas possuem tecnologia como core-business e utilizam a Inteligência

Artificial desenvolvida pela Diagonow como produto/serviço.

● No desenvolvimento da nova ideia, o escritor quis que ambos modelos
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tivessem exatamente os mesmo atores/participantes da rede de negócio, mas claro que

sobre uma nova organização

● Nas duas ideias (original e baseada em plataforma) os objetivos da startup

seriam os mesmos: facilitar o acesso a testes de covid-19, empoderar o médico com

informações importantes para sua tomada de decisão e contribuir para o combate da

pandemia.

● Além disso, o pesquisador não chegou a uma plataforma que utiliza-se apenas

o modelo preditivo desenvolvido, sendo necessário então a idealização de um novo

produto para a empresa que logo menos será apresentado.

● Adotou-se como premissa o funcionamento dos modelos de negócio na mesma

época que de fato a Diagonow existiu (maio de 2020 a fevereiro de 2021),

principalmente na parte mais crítica da pandemia em 2020, em meados do meio do

ano. Dessa forma, tudo idealizado para o modelo foi pensado no cenário desta época.

4.3 MODELO DE NEGÓCIO IDEALIZADO PELOS FUNDADORES

Como já discutido, o modelo de negócio de uma empresa busca representar a

estratégia de como a organização cria, entrega e captura valor. No intuito de representar como

seriam as trocas de valor na estrutura pensada à época para a startup, foi elaborado o Business

Model Canvas (STRATEGYZER, 2021) e o E3 Value (GORDJIN, 2021) para a Diagonow.

4.3.1 BUSINESS MODEL CANVAS DA DIAGNOW

A seguir, o autor do presente estudo utiliza a metodologia Business Model Canvas

para o modelo proposto inicialmente pelos fundadores para a Diagonow. Para uma melhor

visualização das imagens que serão apresentadas a seguir, é recomendado acessar o link

(https://bit.ly/TCCDIAGONOW). Haverá o direcionamento para uma página do Miro,

ferramenta onde foi realizado todas as modelagens construídas. É bastante recomendável

acessar o link indicado para encontrar essas figuras em tamanhos bem maiores. A seguir, a

aplicação da metodologia:

https://bit.ly/TCCDIAGONOW
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Figura 8 - Business Model Canvas do modelo original da startup.
Fonte: Elaborado pelo autor

Antes de descrever cada tópico do Business Model Canvas, é válido reforçar como foi

proposta a ideia de funcionamento da startup fazendo um breve resumo. A Diagonow era uma

empresa B2B, isto é, seus clientes eram outras empresas, nesse caso laboratórios, hospitais,

operadoras de saúde e governo. O serviço prestado era uma análise de dados do exame de

sangue do paciente, o que fornecia uma predição do diagnóstico. Para esses clientes, se

apresentava como uma ferramenta de triagem, isto é, iria eleger uma população para passar

pelo exame de fato diagnosticador, o PCR. Esse discurso também acontecia pelo fato da

empresa não possuir a certificação da ANVISA para ser um exame de diagnóstico (o que

estava nos planos da empresa).

Como funcionaria o fluxo: com o resultado do hemograma completo do paciente (ou

seja, os parâmetros padrões desse exame, exemplo: hemoglobina, colesterol, hemácias, etc)

realizado nos hospitais ou laboratório, o profissional da saúde colocaria essas informações no

site ou API da Diagonow e ali, em poucos instantes, ficaria pronto a análise, dando a

probabilidade do paciente estar infectado. A startup não teria nenhum contato direto com o

paciente. A forma de monetização do negócio era através da venda de pacotes de requisições,

onde cada predição de diagnóstico seria um uso. Abaixo a explicação de cada uma das nove
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partes do Business Model Canvas metodologia em detalhes.

Os parceiros chaves consistem nas parcerias com outras empresas/indivíduos que

podem ajudar no funcionamento e desenvolvimento do negócio. Pensando nisso, para o

modelo original, pode-se elencar os Hospitais e Laboratórios, locais onde a tecnologia da

startup de fato seria utilizada. Nesses mesmos lugares, os pacientes suspeitos de covid-19

teriam seu exame de sangue coletado pelos profissionais da saúde e também é onde seria feita

a predição do diagnóstico pela IA. Isso iria acontecer com o compartilhamento do resultado

de exame de sangue no site ou API da Diagonow e essa faria a análise dos dados informando

o resultado.

Os profissionais da saúde também são parceiros chave. Eles são responsáveis por toda

a triagem do paciente, desde o encaminhamento para a coleta de sangue, a coleta em si e o

compartilhamento do exame com a plataforma. Também são eles que cuidam de fato do

paciente, dando as orientações do que deve ser feito, seja na forma de indicação de remédios

como também na internação.

Considera-se o governo também como um parceiro. Em meados do ano passado, como

já mostrado ao longo deste documento, existia certa dificuldade no acesso a testes PCR nos

hospitais públicos (e também nos privados), o que levava aos pacientes suspeitos de covid não

passarem por esse tipo de testagem. Assim, a Diagonow seria mais uma alternativa para

ajudar o SUS na testagem em massa e onde poderia exercer o maior impacto para o combate à

pandemia, já que promoveria uma grande otimização de recursos. Por fim, a ANVISA

também figura como parceira chave, visto que é o órgão regulador do setor e toda certificação

e aval da mesma é de suma importância para o prosseguimento ou não da startup.

A atividade chave é basicamente a rotina do que a startup precisa fazer para funcionar.

Pensando nisso, elenca-se a coleta do sangue. Ela é um dos pontos chaves, pois é o principal

insumo para a realização da predição do diagnóstico do paciente. Caso ela não ocorra, não é

possível fazer a análise do exame pela IA e consequente não há nenhum valor gerado pela

startup. Outra atividade é a análise desse mesmo exame pela Inteligência Artificial da

Diagonow. Ligado a isso, o desenvolvimento e melhoria desse mesmo modelo (IA) também

figuram como atividades chaves, pois com uma massa de dados cada vez maior, ou seja, mais

exames, há uma tendência da mesma se tornar cada vez mais assertiva, de apresentar um

resultado preditivo do diagnóstico mais fidedigno com a realidade.

A análise do resultado fornecido pela Diagonow pelo profissional de saúde é mais
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uma atividade chave. A IA é uma máquina bastante limitada, portanto o médico é essencial

nesse fluxo, uma vez que ele é o responsável pelas orientações de como o paciente deve se

cuidar. Em resumo, a startup não possui nenhum contato direto com o paciente. Todos os

pontos de contato são intermediados pelas Instituições (hospitais e laboratórios) e/ou pelos

profissionais da saúde. Por fim, Marketing e Comercial também faziam parte desse grupo,

pois era a partir disso que se tentava encontrar hospitais/laboratórios interessados na solução e

consequentemente em clientes pagantes.

Recursos chaves são os instrumentos necessários para a empresa iniciar no mercado.

Pode-se destacar como um recurso chave para a Diagonow uma massa de dados de exames de

pacientes, ou seja, os resultados de diversos exames de sangue e PCR realizados, uma vez que

são primordiais para o desenvolvimento do modelo de predição. Os profissionais da saúde

também fazem parte desse grupo, uma vez que são vitais em várias etapas do fluxo pensado

para a empresa como, na coleta de sangue, aconselhamento no desenvolvimento da IA, no

cuidado com o paciente e na interação com o site ou API. Os próprios hospitais e laboratórios,

são recursos chaves, já que a Diagonow nunca teve como objetivo ter centros de coleta de

sangue ou para cuidado do paciente.

Mais um recurso fundamental são as informações dos exame de sangue (hemograma

completo) do paciente suspeito para covid-19 e que está sendo avaliado naquele momento. É

o principal insumo para a predição do diagnóstico, já que é nele que estão contidas as

informações necessárias para a IA conseguir dizer se o paciente é mais provável positivo ou

negativo para a doença.

Outro recurso são os desenvolvedores de software e cientistas de dados, já que são os

responsáveis pelo desenvolvimento de toda estrutura tecnológica (site, API, Inteligência

Artificial). Esses produtos tecnológicos também devem ser considerados parte desse grupo, já

que sem ele, o fluxo da Diagonow é interrompido. Por exemplo, site ou API são os locais

onde os profissionais da saúde teriam contato com a IA para obtenção do resultado. Por fim,

mas não menos importante, os recursos financeiros. Essencial para manter e criar toda a

infraestrutura tecnológica, remunerar a equipe e bancar gastos com marketing,

regulamentação, etc.

O relacionamento com cliente é a forma como a empresa vai se relacionar com o

público. Na Diagonow aconteceria de modo formal e direto. Por se tratar de um segmento de

mercado conservador, é importante passar confiança ao conversar com médicos, diretores de
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hospitais e investidores. A comunicação com os diretores de hospitais, médicos e investidores

se daria através de ligações, e-mails e reuniões.

A proposta de valor consiste em entender o que a sua empresa está entregando para o

mercado, ou seja, o valor que gera e entrega para seu consumidor e qual o diferencial dela

perante suas concorrentes. No caso da Diagonow, o propósito era ajudar a tomada de decisão

do médico, ao facilitar o acesso ao diagnóstico para covid através de uma opção de exame

mais barata que o PCR.

Toda empresa que possui um produto ou serviço, possui diversos clientes. O segmento

de clientes ajuda a entender quem são os consumidores e assim saber a melhor forma de se

comunicar com eles. A Diagonow era uma empresa B2B, isto é, empresa para empresa. Dessa

forma seus clientes eram os hospitais particulares, hospitais públicos (SUS), laboratórios e

operadoras de saúde. Eram essas instituições que de fato seriam os pagantes pelo serviço

prestado pela empresa.

A estrutura de custos são todos os gastos que o negócio terá. Na Diagonow há o

desenvolvimento da Inteligência artificial e site/API, ou seja, o valor para desenvolver e

melhorar toda a infraestrutura tecnológica base da empresa. Custos com marketing para fazer

a divulgação e branding da marca nas plataformas digitais, relações públicas e comercial com

potenciais clientes. Gastos com questões legais, parte vital de qualquer inovação na saúde,

devido a grande regulamentação do setor. Por exemplo, era sabido que a Diagonow deveria

obter aprovação na Anvisa para seu serviço poder ser comercializado. Além disso, despesa

com pagamento de funcionários.

Os canais são os locais que a empresa irá se conectar e comunicar com seus clientes.

Na Diagonow, a estratégia sempre foi pensada como um contato direto com tomadores de

decisão. Pode-se destacar o Linkedin, um dos principais canais de primeiro contato com

diretores de hospitais e médicos para criar um relacionamento. Além disso, ligações

telefônicas e emails. As redes sociais eram o meio para divulgar a empresa, principalmente

para o médico e o paciente, como forma de apresentar o negócio e criar consciência de marca.

A fonte de receita é como a empresa irá monetizar, como virá toda a receita do

negócio. Para a Diagonow, os empreendedores decidiram que deveria ser através da venda de

pacotes de requisições. Requisição seria a análise do exame de sangue do paciente na

Diagonow, ou seja, a predição do diagnóstico do paciente. Existiam três opções: a cada 100

requisições, a unidade da solicitação teria o valor de R$19,90; na compra de 1000 requisições,
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um custo de R$14,90 por unidade; e para 10.000 o valor cairia para R$9,90. Ou seja, quanto

maior o uso pelo Hospital/laboratório, menor o custo unitário do diagnóstico. Ainda nesse

ponto, era proposto um período de teste de 7 dias, para o cliente ter maior contato com o

serviço e validar se a solução funcionava dentro de sua dinâmica. Abaixo uma imagem que a

empresa apresentava a potenciais clientes e que explica exatamente esse ponto.

Figura 9 - Valores para aquisição do serviço da Diagonow.
Fonte: Diagonow (2020).

4.3.2 MODELAGEM E3 VALUE DA DIAGONOW

Para complementar o estudo e análise do modelo de negócios original da empresa, foi

também realizado a modelagem através da metodologia E3 Value. Vale ressaltar que acabou

sendo realizado uma versão mais simplificada do que de fato é o E3 Value, mas que ainda

assim foi capaz de obter as informações esperadas dessa metodologia. Pode-se dizer que o

resultado obtido está parecido com um mapa mental, que basicamente tenta representar o

relacionamento entre as informações contidas nele.

Para uma melhor visualização das imagens que serão apresentadas a seguir, é

recomendado acessar o link (https://bit.ly/TCCDIAGONOW). Haverá o direcionamento para

uma página do Miro, ferramenta onde foi realizado todas as modelagens construídas. É

bastante recomendável acessar o link indicado para encontrar essas figuras em tamanhos bem

maiores.  A seguir, a aplicação da metodologia.

https://bit.ly/TCCDIAGONOW
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Figura 10 - E3 Value da Diagonow.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Percebe-se a partir da imagem acima, que não é possível ler as trocas de valor

realizadas pelos atores desta rede. Dessa forma também será realizada uma descrição de todas

essas trocas, entre todos os entes.

Descrevendo o fluxo paciente suspeito - operadora de saúde - hospital privado -

Diagonow encontram-se as seguintes trocas de valor: o paciente suspeito procura um hospital

privado para saber se está ou não infectado com o vírus. Ao chegar nesse local, ele dá seus

dados pessoais, e realiza o pagamento ou utiliza seu plano de saúde. Para isso acontecer, o
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hospital privado faz a solicitação do hemograma completo mais Diagonow para a Operadora

de Saúde e essa autoriza ou não o procedimento.

Após, é realizada a coleta do exame por algum profissional de saúde do local. Com o

resultado do hemograma desse paciente (isto é, todos os parâmetros padrões), o Hospital,

através de seu pessoal, utiliza o site/API da Diagonow e ali compartilha essas informações

(com os dados anônimos). A Diagonow contabiliza esse uso e posteriormente faz a cobrança

pelo serviço ao hospital. Em instantes, a Inteligência Artificial da startup analisa esses dados e

apresenta a probabilidade do paciente estar ou não com covid. Assim, o médico poderia tomar

mais agilmente uma decisão muito mais segura e assertiva de como tratar o paciente.

Fluxo paciente suspeito - operadora de saúde - laboratório - Diagonow: o fluxo é

basicamente o mesmo do anterior, mas com a diferença que o laboratório não faz o cuidado

do paciente.

Fluxo paciente suspeito - Hospital público (SUS) - Diagonow: bem próximo ao do

hospital, mas nesse caso não há a Operadora de Saúde, uma vez que qualquer cidadão

brasileiro tem acesso a essa instituição sem a necessidade de desembolsar pagamento.

Para facilitar a visualização da imagem do E3 Value, foi detalhado a seguir todas as

trocas de valor da rede:

Paciente - Operador de saúde:

O paciente fornece dados pessoais e histórico médico além de realizar

pagamento pelo plano de saúde. Em contrapartida, o operador fornece o plano de saúde.

Hospital particular - Operador de saúde :

O Hospital faz a solicitação do exame ao operador e este último responde autorizando

ou não esse procedimento.

Paciente - Hospital particular :

O paciente fornece seus dados pessoais e laboratoriais e também efetua o pagamento

(caso não tenha plano de saúde). Por outro lado, o hospital realiza a coleta do exame de

sangue, informa os resultados desse serviço (X de contagem de hemácias, Y de contagem de

plaquetas, etc) e também fornece a o resultado da predição do diagnóstico via Inteligência

Artificial.
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Paciente - Hospital público:

O paciente fornece seus dados pessoais e laboratoriais. Por outro lado, o hospital

realiza a coleta do exame de sangue, informa os resultados desse serviço (X de

contagem de hemácias, Y de contagem de plaquetas, etc) e também fornece a o

resultado da predição do diagnóstico via Inteligência Artificial.

Paciente - Laboratório:

O paciente fornece seus dados pessoais e laboratoriais. Por outro lado, o laboratório

realiza a coleta do exame de sangue, informa os resultados desse serviço (X de contagem de

hemácias, Y de contagem de plaquetas, etc) e também fornece a o resultado da predição do

diagnóstico via Inteligência Artificial.

Hospital - Diagonow:

O Hospital compartilha os resultados do hemograma do paciente de forma anônima

com a Diagonow e realiza o pagamento por essa requisição. Em contrapartida a

empresa analisa esses dados e entrega a predição do diagnóstico.

Laboratório - Diagonow:

O laboratório compartilha os resultados do hemograma do paciente de forma anônima

com a Diagonow e realiza o pagamento por essa requisição. Em contrapartida a

empresa analisa esses dados e entrega a predição do diagnóstico.

Ao utilizar o E3 Value, o objetivo era apresentar de forma mais clara como a startup

esperava gerar, entregar e capturar valor dos entes envolvidos nessa rede. Ao que indica, essa

ferramenta foi útil para esse fim, já que de forma bastante visual, foi descrita as principais

trocas de valor realizadas. A Diagonow se comportaria como uma empresa B2B, oferecendo

seu modelo preditivo às Instituições que seriam responsáveis por todo o cuidado dos

pacientes, utilizando essa tecnologia para otimizar seus processos.

4.4 DIAGONOW COMO PLATAFORMA DE NEGÓCIOS

Segundo Parker et al (2018), “O advento das plataformas provoca mudanças
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estruturais em muitos setores de atividade - especificamente por meio dos fenômenos da

dissociação entre ativos e valor, da reintermediação e da agregação do mercado". Os autores

dessa frase apresentaram as principais revoluções que a plataforma gera aos ecossistemas

onde estão envolvidas.

A dissociação entre ativos e valor significa, por exemplo, o que o Airbnb faz. Um

indivíduo com uma propriedade sem utilidade passa a alugá-la para outro que possui essa

necessidade e está disposto a remunerar o primeiro. Reintermediação significa introduzir

novos intermediadores mais eficientes que os existentes, através de tecnologia e dados. E a

agregação do mercado se dá no fato de uma empresa conseguir agregar diversos outros

prestadores de serviço, como por exemplo o Ifood, que pelo celular o cliente têm acesso aos

mais diferentes restaurantes.

A ideia pensada para transformar a Diagonow em uma plataforma de negócios, passa

pelo o que o autor da frase acima quer dizer com reintermediação e agregação do mercado.

Basicamente na nova estruturação, a empresa se transformaria em um lugar onde pacientes

com suspeita de covid-19 procurariam onde realizar o teste e saber se estão ou não infectados.

Ou seja, o principal objetivo ainda seria tornar mais acessível o diagnóstico para a doença e

empoderar o médico com essa informação. A plataforma seria, então, um agregador de

laboratórios que realizam teste PCR além de também dar a opção do exame de sangue +

predição de diagnóstico via Diagonow. Funcionaria mais ou menos na mesma dinâmica do

Ifood: um cliente com fome, entra no aplicativo e encontra diversas opções de comidas. Ele

então realiza o pedido que mais o agrada e efetua o pagamento através do app. É então gerada

uma “solicitação” ao restaurante. No caso da Diagonow, o fluxo desse novo modelo de

negócio baseado em plataforma seria o seguinte:

Figura 11 - Fluxo do paciente com suspeita para covid-19 no ecossistema da Diagonow.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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O objetivo seria se tornar referência para o paciente suspeito de covid, se tornando na

primeira solução a ser pensada. Seguindo o fluxograma acima, existiriam dois caminhos:

marcar os exames em laboratórios (Diagonow ou PCR) através da plataforma ou ir direto ao

pronto atendimento de hospital (nos casos que seu estado de saúde é mais complexo).

No primeiro caso, o indivíduo entraria no site da Diagonow e encontraria diversas

opções de laboratórios para realizar o seu teste. Iria escolher a alternativa que fizesse mais

sentido dentre os horários disponíveis, valores, avaliações sobre o serviço, nos diferentes

laboratórios. Assim, a tendência era a Diagonow tornar essa experiência mais rápida, tornando

o agendamento mais fácil de ser realizado. Essa ideia surgiu depois de uma experiência onde

o pesquisador do presente estudo teve muita dificuldade em agendar o exame. Com plano de

saúde, demorou por volta de 1 semana para encontrar um horário disponível. Essa mesma

história se repetiu com pessoas próximas, inclusive sendo relatada por entrevistados.

Certamente um lugar que fizesse esse papel de agregador facilitaria e muito a vida de

pacientes suspeitos de covid.

Nesse mesmo ambiente, a plataforma da Diagonow, o paciente já iria fazer o

pagamento ou então informar seu plano de saúde para realizar o agendamento do exame PCR

(a startup iria receber uma porcentagem do valor desse serviço, um sucess-fee) ou do exame

de sangue mais análise preditiva via Inteligência Artificial.

No outro caminho, o fluxo inferior do processo descrito na imagem acima, a ideia era

exatamente a mesma que a do modelo original: o paciente suspeito chegaria no hospital, onde

os profissionais da saúde utilizariam a Inteligência Artificial da Diagonow para sugerir a

infecção ou não do indivíduo, otimizando recursos e dando agilidade ao processo.

4.4.1 BUSINESS MODEL CANVAS: DIAGONOW COMO PLATAFORMA

Para ilustrar essa nova estrutura da Diagonow, foi novamente realizada a modulação

da empresa segunda a metodologia desenvolvida por Osterwalder (2004). Para uma melhor

visualização das imagens que serão apresentadas a seguir, é recomendado acessar o link

(https://bit.ly/TCCDIAGONOW). Haverá o direcionamento para uma página do Miro,

ferramenta onde foi realizado todas as modelagens desta pesquisa. É bastante recomendável

acessar o link indicado para encontrar essas figuras em tamanhos bem maiores. A seguir, a

https://bit.ly/TCCDIAGONOW


58

aplicação da metodologia:

Figura 12 - Business Model Canvas para o modelo de negócio baseado em plataforma.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Há uma grande semelhança entre os dois modelos de negócios: o original e o

estruturado para funcionar como uma plataforma. Dessa forma a descrição deste novo se

limitará a comentar apenas as diferenças entre ambos, explicando o que isso implicaria nas

relações e modo de operação da empresa.

Os parceiros chaves são os mesmo, mas vale ressaltar uma importante diferença

quanto ao relacionamento com os laboratórios. Nessa nova situação, essas instituições se

tornam vitais para o funcionamento do produto que faria da Diagonow uma plataforma, o

agregador de agendamento de testes para covid-19. Agora, a startup demandava a agenda dos

laboratórios no intuito de conseguir apresentar aos pacientes os horários disponíveis de testes.

Além disso, existiria a parceria com o exame PCR, onde a empresa levaria novos clientes para

o laboratório e esse se comprometeria em pagar um sucess-fee, uma porcentagem do valor do

serviço a startup.

Em atividades chaves destacasse: pagamento, agregar agendas dos laboratórios e

Marketing e Comercial. As duas primeiras práticas são novas e a última um pouco diferente

da original. Pagamento se refere a Diagonow ser responsável, agora, pelo gerenciamento dos
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valores transferidos nessas trocas, tanto do paciente para a startup como desta para os

laboratórios. Poderia até utilizar outras plataformas, como a Zoop (2021) para essa tarefa.

Agregar agendas dos laboratórios é a principal novidade deste novo modelo. É essa atividade

que transforma a startup em uma plataforma, ao unificar horários disponíveis de diferentes

laboratórios em um único local. Antes o paciente deveria consultar um por vez, já que não

possuem nenhum tipo de comunicação entre si, até mesmo os da mesma Holding, como o

Sérgio Franco e a Lâmina, laboratórios da Dasa.

Marketing e comercial também apresentam uma nova estrutura nesse modelo de

negócio. Agora, a startup deve ter um braço olhando também para o B2C, negócio para o

consumidor, já que haveria a plataforma de agendamento de exames, onde os próprios clientes

(pacientes) iriam se comunicar com a empresa. Para isso acontecer, eles deveriam conhecer

essa solução, além de sentir confiança e segurança no que estavam adquirindo, o que no

mercado da saúde é ainda mais importante.

Em recursos chaves agora figura “Agenda de laboratórios”. Isso está alinhado com o

que vem sendo discutido até agora, onde a Diagonow faria a agregação de horários

disponíveis e passaria a ser uma nova intermediária dessas trocas de valor. Logo, ter em posse

a agenda atualizada dessas instituições é vital para o funcionamento da plataforma.

Proposta de valor de ambos modelos são bastantes parecidas, já que possuem como

principal objetivo empoderar o médico e aumentar o acesso da população em testes

diagnósticos.

Relacionamento com clientes além do que existia na estrutura original, agora há

também o paciente (cliente) diretamente em contato com o Diagonow. Tendo isso em vista, as

redes sociais serviriam como grandes parcerias nessa relação, ao adotar uma postura um

pouco mais descontraída e moderna que normalmente as startups sempre apostam para se

comunicar com seu público.

Clientes, como também já discutido, agora além dos hospitais, laboratórios, SUS e

operadoras de saúde, há os pacientes, que através da plataforma, realizariam seus exames

efetuando o pagamento também nesse ecossistema.

Em canais, a principal diferença seria o próprio site da Diagonow, local onde o

paciente realizaria a escolha do tipo do exame, agendamento, pagamento e acesso ao

resultado. As redes sociais também teriam um outro papel, de informar os novos clientes

(pacientes) sobre a solução desenvolvida pela startup, sendo um dos principais canais para
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criar o branding e consciência de marca.

Em fontes de receita há outra importante diferença entre os modelos: o sucess-fee,

traduzindo para o portugês, taxa/remuneração por sucesso. Agora, além da receita vinda da

análise do exame de sangue de pacientes, a Diagonow teria uma nova fonte de receita ao levar

clientes para os laboratórios, sendo remunerado com uma fatia do pagamento do exame PCR.

A cada diagnóstico realizado em um paciente vindo através da startup, o laboratório pagaria o

sucess-fee a empresa.

4.4.2 MODELAGEM E3 VALUE DA DIAGONOW COMO PLATAFORMA

Para complementar o estudo e análise do novo modelo de negócios da empresa,

novamente foi realizada a modelagem através da metodologia E3 Value, também como uma

espécie de mapa mental. Para uma melhor visualização das imagens que serão apresentadas a

seguir, é recomendado acessar o link (https://bit.ly/TCCDIAGONOW). Haverá o

direcionamento para uma página do Miro, ferramenta onde foi realizado todas as modelagens

desta pesquisa. É bastante recomendável acessar o link indicado para encontrar essas figuras

em tamanhos bem maiores.

https://bit.ly/TCCDIAGONOW
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Figura 13 - E3 Value da Diagonow como plataforma.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Percebe-se a partir da imagem acima, que não é possível ler as trocas de valor

realizadas pelos atores desta rede. Dessa forma, e assim como foi realizado na aplicação

anterior, também será realizada uma descrição de todas essas trocas, entre todos os entes.

Boa parte dos relacionamentos são idênticos ao modelo original, e assim como foi feito

durante a descrição do Business Model Canvas para ambas estruturas, será destacado apenas

as principais diferenças. As trocas entre pacientes, Operadoras de Saúde, Hospital Privado,

Diagonow e Pacientes, SUS, Diagonow são exatamente as mesmas.

A grande mudança desse novo modelo está no relacionamento entre Laboratórios,

pacientes, Operadoras de saúde e Diagonow. A partir de agora, a startup passa a ter um

contato direto com o possível infectado e também muda drasticamente as trocas entre os

laboratórios. Como discutido ao longo da apresentação dessa nova estrutura, a empresa agora

se transformaria em uma plataforma agregadora e intermediadora de diagnósticos para covid.
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Assim, o fluxo de trocas de valores entre paciente suspeito - operadora de saúde -

laboratório - Diagonow seria dessa forma: o cliente entraria no site da Diagonow para buscar

horários disponíveis de exames para covid nos mais diferentes laboratórios, agora tanto o

PCR como a análise via IA, e iria ali agendar o que lhe mais convém, tendo como critérios

preços, avaliações do serviço, etc. Informaria seus dados pessoais na plataforma e apresentaria

dados do seu plano de saúde (ou faria o pagamento também através dela, caso fosse um

procedimento realizado de forma particular).

O paciente iria ao local escolhido e teria seu exame colhido por algum profissional de

saúde. Com o resultado do hemograma desse paciente pronto (isto é, todos os parâmetros

padrões desse exame) ou do PCR, o pessoal do Laboratório iria imputar tais informações no

site ou API do startup. No caso do exame de sangue, a Inteligência iria nesse momento fazer a

análise e em instantes predizer o diagnóstico do paciente. Agora, era a Diagonow responsável

por todo o zelo com esses dados pessoais. O resultado, tanto do PCR como da análise via IA,

estaria disponível para o paciente na plataforma. Detalhando as trocas de valor entre os atores

(as que não estão descritas abaixo, são idênticas ao modelo original):

Paciente - Diagonow:

O paciente fornece seus dados pessoais e laboratoriais e também efetua o pagamento

(caso não tenha plano de saúde). Por outro lado, a Diagonow disponibiliza o agendamento

online de exames PCR ou via IA e informa o resultado do exame de sangue ou PCR e também

o resultado da predição do diagnóstico via Inteligência Artificial.

Laboratório - Diagonow:

O Laboratório compartilha com a startup sua agenda de horário e o resultado dos

exames. Em contrapartida, a Diagonow leva pacientes (clientes) e efetua o pagamento

proveniente dos serviços prestados, retirando a sua sucess-fee.

Laboratório - Paciente:

A instituição faz a coleta dos exames (hemograma completo ou PCR).

Ao utilizar o E3 Value, o objetivo era apresentar de forma mais clara como o novo

modelo baseado em plataforma poderia gerar, entregar e capturar valor. A Diagonow, nessa
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nova organização, passaria a ter contato direto com o paciente, atuando agora também como

B2C. Isso criou novas trocas de valor entre os entes da rede e modificou algumas existentes,

como por exemplo a nova forma de faturamento da empresa. Fora essa nova proposta da

startup, praticamente todas as já discutidas no modelo original se mantiveram iguais.
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5. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

Neste capítulo será realizado um levantamento e análise das principais informações

colhidas ao longo das entrevistas. A ideia é expor a percepção dos entrevistados sobre os

modelos e também contar com a experiência do pesquisador trabalhando na startup. Ao longo

deste capítulo, serão apresentados os critérios elaborados para ser possível realizar o estudo

dos modelos de negócios aqui desenvolvidos, Será feito então uma discussão em cima de cada

um desses tópicos trazendo os comentários dos participantes sobre esses pontos específicos.

5.1 CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS MODELOS

Para alcançar os objetivos desta tese, foram estabelecidos quatro critérios para

entender os impactos da adoção de cada modelo de negócio pela Diagonow e que serão

discutidos a seguir:

1) Escalabilidade e longo prazo do modelo (efeito de rede): a partir desse ponto,

espera entender, baseado nas opiniões dos entrevistados o quanto escalável era o modelo de

negócio desenhado. Esse termo significa a possibilidade de expansão da empresa, em número

de clientes e/ou faturamento sem precisar ter um aumento em seus custos (BEGNOCHE,

2021). É importante mensurar esse indicador para se ter um indicativo do futuro da startup, já

que aqui é estudado o produto de entrada no mercado.

2) Dependência de Hospitais e Laboratórios para acesso a dados de exames (RT-PCR e

hemograma completo): pode-se dizer que a base de dados de exames de pacientes

anonimizados era o principal recurso da Diagonow. E para isso, era total dependente dessas

entidades. Não possuir ou ter difícil acesso a mesma, significaria, muito provavelmente, o

insucesso do empreendimento. Dessa forma, entender essa situação em cada modelo é

bastante relevante para este trabalho.

3) Valor gerado pela startup aos atores da rede (pacientes, Hospitais, laboratórios): a

partir desse critério, esperasse entender qual impacto a empresa geraria no combate à

pandemia causada pelo coronavírus. Ainda, é a partir desse ponto que é percebido se de fato o

contexto pensado para o modelo de negócio faria sentido, e se através dele a empresa

conseguiria prosperar.

4) Captura de valor pela Diagonow: ter algum cliente pagando significa para a
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empresa recebedora que ela está gerando valor ao seu usuário, e que a partir disso, consegue

manter sua estrutura organizacional, pagar seus funcionários, impostos, etc. Gerar receita,

para uma startup, e mais especificamente para a Diagonow era de suma importância, devido a

falta de investidores internos e pouco recurso próprio para investimento. Ter ou não ter

faturamento, significaria o sucesso da empresa, e esse critério busca compreender se a forma

pensado pelos fundadores funcionaria e/ou se tinha outros caminhos mais inteligentes.

Durante as entrevistas, o pesquisador tentou direcionar os convidados, através das

perguntas e/ou conversas geradas por elas, para a discussão desses indicadores.

5.2 ANÁLISE DO MODELO INICIAL

Abaixo, será realizada a discussão desse modelo estruturada a partir dos critérios

acima descritos:

1) Escalabilidade e longo prazo do modelo (efeito de rede)

No caso aqui discutido, esse critério vai de encontro direto em universalizar o modelo

preditivo, isto é, funcionar para o paciente de um Hospital público do Sul como também no

paciente de um Laboratório do Norte do país. O cientista de dados Gabriel Ghellere e a

analista de marketing Bruna Mendonça, relembraram essa dificuldade afirmando ter sido uma

discussão frequente para os empreendedores. Por utilizar a base de dados do Fleury, existia o

receio do modelo não funcionar da mesma forma com exames de outras instituições. Isso

poderia acontecer por conta das diferenças inerentes nos equipamentos que analisam os

resultados deste procedimento como também no estilo de vida das pessoas.

Esse foi um dos pontos batidos em uma conversa com Alexandre Chiavegatto Filho,

Professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisador de Aprendizado de Máquina.

Foi em meados de Outubro de 2020 onde membros da empresa se reuniram e escutaram que

ele também havia desenvolvido um modelo parecido com o da Diagonow e com um resultado

bastante satisfatório (BATISTA, 2020). Em paralelo, Alexandre estudava exatamente o quão

escalável esses modelos eram, ou seja, sua universalização para diferentes regiões e países.

Foi encontrada a seguinte declaração do Professor em uma reportagem do O Globo

(2021), que não necessariamente se refere ao artigo acima exposto, mas inserida no mesmo

contexto: “A gente precisa garantir a equidade dos algoritmos de inteligência artificial nos
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próximos anos. Sem dados sobre a população de baixa renda, por exemplo, corre-se o risco

desse tipo de mecanismo aprender a tomar decisões boas só para pacientes ricos.”

Em contrapartida, a gerente de produto Danielle Beltrão e a médica Luciana Lessa,

apontaram para a possibilidade de extrapolar o contexto do covid e utilizar a base da ideia

para construir modelos preditivos para outras doenças. Afirmavam que fazia total sentido

existir uma ferramenta que utilizasse o mesmo padrão de dados (o hemograma completo) e/ou

outros exames de baixo custo que fosse capaz de sugerir o diagnóstico para uma doença

específica, uma vez que, de certa forma, a empresa havia mostrado a  viabilidade disso.

Gabriel, Danielle, Bruna e o gestor Gustavo falaram sobre a forma da empresa se

apresentar como uma solução para covid-19. Na verdade, para eles, a comunicação deveria

ser como uma solução de diagnóstico de doenças variadas, em que o primeiro produto seria o

aqui exposto, mas que seria lançado para outras enfermidades. Algo que sempre era

comentado em papos com investidores, aceleradoras e advisors era “acabando o Covid, o que

vocês farão?”.

Sobre os efeitos de rede, dois entrevistados comentaram que após conseguir seu

primeiro cliente pagante, ou seja, um hospital ou laboratório, seria mais fácil encontrar outros.

Isso provavelmente aconteceria pelo“selo” de confiança adquirido e provavelmente ter

comprovado a utilidade do modelo preditivo. Assim, poderia ser adotado por outros clientes

de forma mais rápida.

2) Dependência de Hospitais e Laboratórios para acesso a dados de exames (RT-PCR e

hemograma completo):

Outro ponto conversado foi a dependência da startup de seus clientes pagantes.

Gabriel, disse que via o modelo de negócio como uma barreira, uma limitação, por sempre

depender das parcerias com hospitais e laboratórios para ter acesso aos dados dos pacientes

para alimentar a IA, e além é claro, de ter seu produto utilizado. Ele acreditava que por ter

essa intermediação, a startup teria dificuldade em crescer rápido, e que talvez funcionasse

caso estivesse dentro de alguma dessas entidades, mas como não era o caso, existia esse

obstáculo.

A gerente de produto Patricia Torato trouxe sua experiência de estar dentro de um

hospital e tentar construir uma empresa idêntica à estudada. E no caso, fazia parte de uma

referência em inovação em saúde no Brasil, o Israelita Albert Einstein. A Previd, nome da
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startup da entrevistada, foi fundada dentro dessa instituição e mesmo assim encontrava

enormes dificuldades em ter acesso aos exames dos pacientes para conseguir construir seu

modelo preditivo. Disse que ninguém estava disposto a compartilhar esses dados e imaginava

ser por conta da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ou então por não enxergarem tanto

valor no que estavam desenvolvendo. Afirmou que era difícil explicar aos médicos a

Inteligência Artificial e o que ela seria capaz de fazer. “Achar uma pessoa entusiasta, que

minimamente entenda sobre, que tome a decisão e esteja disposta a comprar, é muito

complicado".

Já a Diagonow, utilizou uma base pública de dados construída pela Fapesp, o que de

certa forma “quebrou” essa intermediação. Mas ao tentar entrar em hospitais e testar em

pacientes reais, a resistência era enorme, e o sentimento dos empreendedores era parecido

com o da Patrícia: não compreendiam o que estava sendo desenvolvido e a preocupação com

a segurança desses dados.

3) Valor gerado pela startup aos atores da rede (pacientes, Hospitais, laboratórios):

Quatro entrevistados falaram especificamente em um dos cenários de uso da

tecnologia: por que ao invés de realizar o PCR ao chegar no laboratório, o paciente escolheria

a Diagonow, uma ferramenta de triagem, que não funcionaria como um diagnóstico em si?

Afirmaram que o enfermo que chega no laboratório quer saber o resultado, se tem ou não

covid e que para ele, pouco importa qual ferramenta está sendo utilizada para alcançar tal

informação (desde que seja segura e confiável).

Danielle Beltrão fez o questionamento se era nesse momento que os fundadores da

Diagonow acreditavam que a ferramenta entregasse mais valor, e que em sua opinião, não era.

Luciana Lessa apontou para um fato: "Para ir ao laboratório, há um custo de deslocamento,

seja tempo ou dinheiro. Ter que abordar o paciente que positivou no teste de triagem

convidando-o para comparecer novamente e realizar o PCR, é super difícil na vida real. A

diferença pro PCR é que o resultado (sim ou não) já fica bem claro pro paciente finalizando a

cadeia, enquanto que com a Diagonow, acaba-se criando uma nova atividade".

Após essa fala, Luciana trouxe uma opinião muito relevante. Ao invés de seguir com a

idealização deste estudo para essa troca de valor, faria mais sentido oferecer aos laboratórios

uma ferramenta que ficaria analisando todos os exames de sangue realizados e ao identificar

um com alta probabilidade de ser positivo, entrar em contato com o paciente e convidá-lo para
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realização do teste RT-PCR. Disse “esse modelo estaria gerando um valor que ninguém até

então conseguia e que traria resultados positivos tanto para o paciente como também para o

laboratório”. Chamou esse valor de up-sell, que significa “ oferecer uma solução que traga

mais valor ao consumidor e que também aumente o faturamento da empresa” (ROCK

CONTENT, 2019). Nesse momento o escritor relembrou que a startup chegou a oferecer

exatamente essa solução a um laboratório, e pensou que deveria ter explorado mais essa

opção. Segue uma imagem que fazia parte da apresentação:

Figura 14 - Apresentação da startup para laboratórios.
Fonte: Elaborado pela empresa.

Na época de sua existência, a startup acreditava que era no SUS que seu produto

conseguiria entregar mais valor. Porém, Gustavo Rocha disse: "Uma coisa que decidi é que

não trabalho com saúde pública. O modelo de licitação é baseado em preço, e quando se mexe

com inovação, isso não é o principal indicador. Além disso, é necessário ter o conhecimento

específico do formato desses tipos de contrato”. Essa dificuldade também foi relatada por

outros empreendedores.

Em contrapartida, em todas as conversas foi unânime o valor que o modelo preditivo
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poderia gerar ao SUS. O resultado mais ágil, a partir de um exame mais barato e mais

acessível, iria causar reflexos extremamente positivos no combate à pandemia. Alguns dos

comentários dos entrevistados foram: “diminuição de gastos absurda", “grande impacto no

SUS”, “iria alcançar populações até então não assistidas", “poderia ser um dos principais

recursos para o que o Brasil realizar a testagem em massa”.

Luciana, Danielle e Patricia apontaram inclusive o valor da startup para um melhor

entendimento da situação epidemiológica de certas regiões. A ferramenta passaria a ser uma

grande aliada das pesquisas epidemiológicas, investigação que algumas cidades fizeram para

entender o impacto da covid em dada localidade. Ao analisar todos os exames de sangue

realizados, o modelo permitiria, de forma mais barata, perceber um possível surto de forma

ágil, por exemplo, e assim precipitar ações combativas..

O autor durante sua vivência na startup, escutou diversos relatos de médicos sobre

pacientes que chegavam sintomáticos, serem direcionados a alas específicas e isoladas para o

covid e somente depois de um longo tempo (espera do resultado do exame PCR) era

descoberto que na verdade não estavam infectados e tinham sido exposto desnecessariamente

nesses ambientes. O período no pronto atendimento onde se analisa a situação de algum

doente, através de exames clínicos ou laboratoriais, seja covid ou outras doenças, é de

extrema importância para uma equipe de saúde decidir qual conduta seguir. Gustavo falou “o

médico tem várias coisas para considerar, para olhar. Você entregar uma análise sugestiva de

um exame que tem mais de 20 parâmetros falando que pode ser covid por tais motivos é tirar

tarefas manuais do médico e dar suporte para tomadas de decisões mais rápidas".

Segundo alguns dos entrevistados, a tecnologia desenvolvida pela startup poderia

ajudar a tornar esse fluxo mais eficiente dentro dos hospitais, sejam públicos ou privados,

uma vez que o processo poderia ser mais ágil além de ajudar a otimizar recursos que na época

eram escassos e caros. Gustavo ainda falou que “haveria menos fila de espera e paciente

ocioso no hospital, o que faria o giro do pronto atendimento ser maior, ou seja, conseguiria

prestar mais serviço no mesmo espaço de tempo, podendo transformar essa situação em

indicadores e levar ao mercado, virando uma espécie de marketing”.

Em boa parte das conversas, o escritor escutou que para o paciente, a inteligência

artificial faria sua experiência ser melhor. Um dos motivos seria a sugestão do diagnóstico ser

rápida, e principalmente por ser um teste muito mais acessível, o que poderia aumentar o

acesso dessa informação para uma maior parcela da população. O exame da Diagonow seria
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por volta de 10 vezes mais barato que o padrão ouro. Um ponto comentado em três conversas

foi que ninguém gostava de realizar o RT PCR por ser um método invasivo, e que o exame de

sangue já é praxe, rotineiro.

4) Captura de valor pela Diagonow:

Sobre a forma que a startup idealizou para capturar valor, Bruna comentou que a

venda de pacotes de requisição talvez não fosse a mais funcional, e que poderia ter sido

adotado o clássico SaaS, em tradução livre, software como serviço, que é utilizado por grande

parte dos produtos hoje em dia. Nesse formato, seria cobrada uma mensalidade aos clientes e

estes teriam total acesso ao produto. Ainda foi sugerido que a Diagonow deveria oferecer seu

modelo de forma gratuita por um tempo, para que fosse percebido (ou não) seu valor. Por ser

B2B, sugeriram que talvez bastasse um cliente pagante para bancar toda a estrutura da

Diagonow, o que certamente iria mudar o patamar da empresa e talvez alterar seu rumo final.

Em resumo, os entrevistados apontaram para a dificuldade de universalizar o modelo e

partir disso ter um produto que funcionasse para diversas entidades. Ainda, era difícil obter os

dados necessários para a construção dos modelos de predição e que isso era um grande

entrave para a startup, uma vez que dependia demais desses parceiros por não ter contato

direto com os pacientes. Foi mencionado o grande impacto positivo que essa tecnologia

poderia causar no combate ao coronavírus, principalmente para o SUS, uma vez que poderia

contribuir para a testagem em massa da população, ser uma aliada nas pesquisas

epidemiológicas e também por representar uma grande otimização de recursos escassos no

período. Além disso, entendiam que a inteligência artificial poderia facilitar o fluxo do

paciente nos prontos atendimento. Por outro lado, questionaram a forma que o modelo era

posicionado para um dos clientes, os laboratórios. Ainda, houve discordância sobre a forma

de captura de valor por parte da startup.

5.3 ANÁLISE DO MODELO BASEADO EM PLATAFORMA

1) Escalabilidade e longo prazo do modelo (efeito de rede):

Segundo Parker et al. (2018) a plataforma é um ente que conecta demanda com oferta.

E a Lei de Metcalfe (METCALFE, 2013) propõe que a rede se torna cada vez mais valiosa

conforme as conexões entre seus usuários aumentam. Gabriel comentou sobre essas

consequência ao dizer que no momento que mais pacientes chegassem com agendamentos via
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plataforma, maior seria a constatação do valor entregue pelos laboratórios, e isso chamaria a

atenção de outras entidades. Consequentemente, mais clientes seriam atraídos pela

simplificação desse fluxo, o que novamente traria mais laboratórios, que chamariam mais

cliente e assim, um ciclo vicioso estaria formado, ou em outras palavras, o efeito de rede.

Porém, os participantes afirmaram que essa estrutura geraria uma nova necessidade:

tracionar o lado B2C da empresa. Agora com o produto de agendamento de exames, era

indispensável também existir um cuidado em comunicar a solução diretamente aos pacientes,

e não só aos hospitais e laboratórios como era no modelo de negócio original. Gustavo falou

que agora a empresa faria parte de todo o processo, desde o início dos sintomas até a entrega

do resultado, o que mudaria a forma de comunicação e demandaria a criação de novos pontos

de contato. Então, ao invés de falar com centenas de clientes, seria necessário chegar a

centenas de milhares (pacientes) em diferentes momentos.

Gustavo, Luciana e Patricia, ainda disseram ser preciso um alto investimento

financeiro com marketing para viabilizar o conhecimento da marca, passar a confiança,

segurança, que no mercado de saúde é ainda mais importante. Por conta disso, talvez fosse

necessário cobrar um valor mais alto direto para o paciente, o que poderia ir de encontro com

o objetivo de tornar mais acessível o exame.

Ou seja, essa mudança iria gerar mais complexidade para a operação. E nesse contexto

é preciso entender qual o foco da startup. Quatro entrevistados comentaram esse ponto: o que

a Diagonow queria ser, uma plataforma de agendamento de exames ou um modelo preditivo

de diagnósticos? Segundo eles, dificilmente iria dar certo despender energia nos dois

produtos, já que a empresa estaria tentando abraçar todo mundo e por isso o provável destino

seria não atender sequer um cliente (o que também parece ter acontecido no modelo original).

O aumento da multiplicidade da operação iria dobrar os recursos com desenvolvimento,

marketing, questões legais, comerciais, por exemplo.

No entanto, Patricia lembrou do conceito de MVP, e disse que no cenário de uma

startup, é importante testar o maior número de hipóteses e descobrir qual caminho encontra

maior fixação do mercado. Já para Gustavo e Luciana, talvez fizesse mais sentido apostar em

uma das opções (plataforma de agendamento ou modelo preditivo) e deixar a outra como

visão de médio/longo prazo. O primeiro disse que seguiria o caminho B2B, com o modelo de

sugestão de diagnóstico, já que não seria preciso ter um grande investimento para tracionar a

startup e depois entendendo esse processo, seria mais fácil ir para o B2C e se transformar de
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fato em uma plataforma. Luciana também apontou que seguiria o caminho B2B, mas com a

ferramenta de upsell para os laboratórios.

2) Dependência de Hospitais e Laboratórios para acesso a dados de exames (RT-PCR e

hemograma completo):

Um dos pontos levantados por alguns entrevistados foi em razão da Lei Geral de

Proteção dos Dados. No novo modelo, esta questão passa a ser ainda mais relevante, já que

agora a Diagonow faria a gestão de todas as informações pessoais dos pacientes, antes

realizada pelos hospitais e laboratórios. A complexidade é elevada e passa a ser necessário

uma ainda maior segurança para esses dados. Danielle ainda perguntou “será que é legal (lei)

isso?”, o que mostra o quão sério é essa questão.

Um dos mais críticos sobre o acesso aos dados no primeiro modelo, Gabriel, agora

relatou que essa nova organização ajudaria bastante, já que não existiria um intermediário

entre os dados e a empresa. Poderia ainda utilizar a mesma base da Fapesp para desenvolver o

modelo inicial, mas com os novos dados sob controle da empresa, facilitaria muito a

construção e melhoria desse produto, e ao mesmo tempo possibilitaria a concepções de novas

inteligências artificiais, seja para coronavírus ou outras doenças, dando origem a novos

produtos.

O entrevistado supôs o seguinte cenário: um usuário da plataforma que tenha feito o

exame de sangue para covid, mas depois tenha levado o mesmo para uma consulta com uma

nutricionista, por exemplo. Caso ele estivesse com falta de vitamina B12, poderia informar

essa situação na plataforma e com o passar do tempo e outras pessoas agindo da mesma

maneira, a inteligência artificial poderia ser capaz de identificar esse problema de forma

autônoma. Com cada vez mais informações apresentadas para o modelo, o potencial da

tecnologia vai se expandindo, o que de certa forma funciona exatamente como uma

plataforma, criando cada vez mais valor para os atores envolvidos.

No entanto, cria-se uma nova dependência dos laboratórios, já que era necessário o

compartilhamento dos horários disponíveis dessa entidade. Bruna, falou que isso seria

novamente uma preocupação e fez a pergunta se estariam disposto a isso. Danielle também

comentou sobre essa negociação, já que talvez, no primeiro momento, não fosse enxergado

valor em ceder tais informações.

Luciana falou de sua experiência desenvolvendo um produto que realiza agendas para
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o médico, parecido com o sugerido ao longo desse texto. Disse que encontra bastante

resistência desses indivíduos por não quererem perder esse controle do gerenciamento de seus

horários. No entanto, acredita que aconteceria justamente o oposto com essa plataforma,

afirmando que o laboratório quer novos pacientes com menos esforço, o que facilitaria sua

operação, justamente o valor entregue por essa solução.

Ainda, segundo Bruna, Luciana e Danielle, o próprio laboratório estaria mais exposto

a receber novos clientes. Uma clínica que não era conhecida pelo paciente, poderia ser a

escolhida dada a proximidade e por aceitar o plano de saúde específico, e com isso passar a

ser referência para essa pessoa caso tenha passado por uma boa experiência, ajudando a criar

a consciência de marca. Um benchmark citado pela Danielle, o Doctoralia (2021), foi

justamente a inspiração para o autor na idealização dessa nova proposta e ajuda a melhor

entendê-la.

3) Valor gerado pela startup aos atores da rede (pacientes, Hospitais, laboratórios):

Praticamente em todas conversas foi exposta a facilidade que o produto traria para o

paciente. Agora, não seria mais necessário pesquisar em diversos sites de laboratórios para

encontrar a melhor opção dentre as existentes. Bastaria entrar na plataforma e escolher,

utilizando a ferramenta de agendamento, o laboratório que atenda sua necessidade, a partir de

filtros, como por exemplo, plano de saúde aceito, avaliação do serviço, localidades, etc.

Assim, tomaria uma melhor decisão e otimizaria seu tempo.

Foram ainda relatadas experiências vividas por alguns participantes, contando a

dificuldade no agendamento do exame PCR. Em um dos casos, por exemplo, mesmo com

plano de saúde e no Rio de Janeiro, o pai da participante foi receber o diagnóstico dias depois

de sua internação, quando o mesmo já se encontrava entubado. Na outra situação apresentada,

mesmo com sintomas, a pessoa não conseguiu realizar o exame, e disse que “foi informada

pelo plano que este não tinha mais capacidade”. O próprio autor também vivenciou algo

parecido, o que serviu de base para a ideia da plataforma.

Ao descentralizar, ainda mais, o acesso ao teste diagnóstico, o valor gerado por essa

solução no combate a pandemia seria enorme, principalmente para a população mais carente.

Patricia disse “eu gosto da ideia de descentralização. Acho que faz muito sentido já que no

SUS as filas são imensas. Hospitais particulares ou você tem plano ou tem que pagar, o que

não é acessível a todos. Então quando há novas possibilidades, de ser atendido com qualidade,
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a um preço acessível, agrega muito valor à saúde da sociedade”. Gustavo também comentou

“para a pessoa que não tem plano de saúde, conseguir mapear o laboratório mais barato, mais

perto, mais rápido, é uma proposta de valor bastante interessante”. E para complementar,

Bruna: “ Torna ainda mais acessível o diagnóstico de Covid”.

No âmbito da possibilidade da criação de novos produtos, Luciana comentou, por

exemplo, o surgimento do “uber enfermeiro”. O mesmo agendamento, talvez pudesse ter o

procedimento realizado em domicílio. Assim, poderia atrair profissionais da saúde ociosos e

liberaria estrutura de atendimento dos laboratórios. No contexto da pandemia, ainda poderia

diminuir a propagação do vírus, já que estaria diminuindo a movimentação de pessoas

suspeitas.

4) Captura de valor pela Diagonow:

Uma das principais diferenças desse modelo para o original se faz valer na forma de

captura de valor. Ressaltado em praticamente todas as entrevistas, neste novo cenário, além

dos pacotes de requisição da triagem realizados, há o sucess fee referente a exames PCR

realizados por pacientes que agendaram o procedimento através da plataforma. Ou seja, agora

a startup possuiria duas possíveis fontes de receita. Bruna disse que no contexto da Diagonow,

isso poderia ter sido um divisor de águas. A única fonte de faturamento do modelo original

era a utilização do modelo preditivo, mas que até o final da vida da empresa, não foi capaz de

gerar receita para a mesma.

A médica Luciana falou da importância de ir atrás de receita desde o início da

operação e ter esse outro meio, aumentaria a probabilidade de alcançar tal feito. Além disso, a

complexidade para se desenvolver essa captura de valor era menor, uma vez que aconteceria

através da conexão entre o laboratório e o paciente (função tipicamente de uma plataforma),

enquanto o outro braço necessitava de muito mais desenvolvimento tecnológico, certificação

da Anvisa, modelo preditivo robusto, etc. Com esse dinheiro, a empresa conseguiria custear

mais investimentos, como a contratação de mais membros para a equipe, o que

consequentemente poderia elevar o patamar dos produtos e gerar ainda mais dinheiro.

Em contrapartida, foi apontado que esse novo produto, provavelmente teria um custo

mais alto, no que diz respeito à obtenção de clientes (o que foi discutido no início desta

análise). Seria necessário, então, repassar para o paciente através do aumento do preço do

exame. Além disso, foi comentado que no cenário B2B, poucos clientes pagantes
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provavelmente conseguiram manter a operação, enquanto que no B2C, seria preciso milhares

de pacientes.

Em suma, grande parte dos entrevistados aprovaram a ideia da plataforma, mas

alertaram uma ainda maior dificuldade para a Diagonow, que ao invés de se dedicar a apenas

um produto, deveria cuidar de dois. Também apontaram para o elevado gasto que esse novo

braço demandaria. No entanto, afirmaram fazer sentido existir um agregador e que essa

solução poderia ter contribuído no combate a pandemia, facilitando o acesso ao exame, seja

pela democratização ou pela simplificação do fluxo do paciente. A nova fonte de receita da

startup foi comentada como uma grande vantagem.
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6. CONCLUSÃO

No último tópico deste trabalho de fim de curso será sintetizado tudo o que foi

realizado e apresentado os resultados, ao responder as perguntas levantadas no início da obra.

Aprendizados proporcionados ao autor serão descritos, assim como sugestões de propostas de

novos estudos, com o objetivo de expandir o conhecimento sobre os temas aqui tratados, e

quem sabe, auxiliar futuros empreendedores no meio da saúde.

Nesta monografia, foi contextualizado o impacto que a pandemia do covid-19 trouxe a

sociedade e um meio, através de inteligência artificial, possivelmente capaz de mitigar essa

situação. Assim, foi construído um estudo de caso com o objetivo de analisar o modelo de

negócio da Diagonow, e idealizar um novo, para a mesma, baseado no conceito de plataforma

de negócio. Utilizou-se duas metodologia para a construção dessas estruturas. Posteriormente,

foi pensado um questionário que fora utilizado em entrevistas com pessoas próximas aos

temas discutidos nessa dissertação. Ao longo do texto, foi estudado tópicos como a pandemia

causada pelo coronavírus, inovação no setor da saúde, aplicação de inteligência artificial na

saúde e plataforma de negócios. E o resultado da análise empreendida sobre os modelos será

discutido a seguir.

6.1 DISCUSSÃO SOBRE AS QUESTÕES PROPOSTAS NO INÍCIO DO TRABALHO

● Qual era o modelo de negócio da Diagonow? Possuía limitações para o

desenvolvimento de uma startup no setor?

O estudo de caso desenvolveu o modelo de negócio da empresa através de duas

metodologias: Business Model Canvas e E3 Value. Assim, atingiu-se o objetivo de entender o

adotado pela empresa, e ao longo do capítulo quatro há uma minuciosa descrição do mesmo.

Para tal, o autor vasculhou documentos antigos da companhia e consultou ex-membros, além

de se aprofundar no entendimento das ferramentas utilizadas.

Sobre as limitações, durante as entrevistas foi comentado alguns pontos importantes

que podem ser interpretados dessa maneira (uma das perguntas do questionário era justamente

a percepção de alguma restrição). E sim, durante as conversas e sua posterior análise, há

claros indícios que havia limitações no modelo.

Primeiro de tudo, vale indicar que o modelo parecia encontrar dificuldade de ser
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aderido por hospitais e laboratórios, já que tanto a Diagonow como a Previd não conseguiram

prosperar com essa aposta. Ainda nesse contexto, o formato de negócio proposto para os

laboratórios, segmento de cliente que mais consumiu tempo da equipe, não parecia fazer

tanto sentido. Boa parte dos convidados comentou dessa troca de valor, afirmando que não

enxergava valor da forma pensada. Uma inclusive pensou em um formato não explorado na

pesquisa, a ferramenta de up-sell, e que poderia ter funcionado melhor. O que parece ter

acontecido com a empresa foi a tentativa de atender diferentes segmentos de clientes e como

consequência, foi o desenvolvimento de uma solução muito generalista, e que acabou não

atraindo nenhum dos usuários pensados. A falta de foco pode ter contribuído para o insucesso

da empresa.

Apesar da equipe acreditar que a solução entregaria grande valor para o SUS, foi

percebido que haveria grandes obstáculos para essa realização, ou seja, de ter o modelo

utilizado em hospitais públicos. Inclusive, um dos entrevistados, apesar de ter a percepção do

grande impacto, reiterou que não achava que a startup tinha estrutura suficiente para negociar

esse meio.

A dificuldade no acesso aos dados de exames dos pacientes e dependência dos

parceiros (hospitais e laboratórios) pode ser interpretada como uma limitação. Essa questão

gerou bastante dor para a startup e possui relação com a incerteza na possibilidade de

universalizar a inteligência artificial para diferentes clientes, o quanto escalável era esse

modelo.

Concluindo, a forma idealizada para a startup pelos seus fundadores esbarrou em

alguns obstáculos, não conseguindo a tempo encontrar meios para ultrapassar tais situações.

Segundo os entrevistados, a questão da escalabilidade era um ponto crucial, assim como o

acesso aos dados. O valor gerado pela empresa a alguns de seus clientes não foi explorado da

melhor forma, como é o caso dos laboratórios. Assim, pode-se afirmar que sim, havia

limitações no modelo de negócios e que provavelmente contribuíram para o não sucesso da

startup.

● Quais seriam as consequências na startup caso ela adotasse o modelo baseado

em plataforma?

Uma das principais mudanças que o novo modelo traria para a empresa seria as novas

trocas de valores com os laboratórios e com os pacientes e por isso, seria preciso repensar
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toda a lógica que a firma havia idealizado no modelo original. Agora seria preciso conversar

com centenas de milhares de potenciais clientes, os pacientes. A complexidade da operação

seria elevada de patamar com o desenvolvimento de dois produtos distintos ao mesmo tempo.

Por outro lado, parecia que a solução geraria um impacto ainda maior no combate à pandemia,

democratizando ainda mais o acesso aos testes de diagnóstico. Foi praticamente unânime que

essa nova estrutura traria ainda mais valor para os atores da rede de negócio.

Nesse mesmo contexto, três empreendedores na saúde, afirmaram que com o novo

modelo, uma nova decisão iria precisar ser tomada: ser uma solução de triagem de pacientes

através de inteligência artificial, a ferramenta de upsell ou a plataforma de agendamentos de

exames? Ou seja, não acreditavam ser viável desenvolver ambas ideias ao mesmo tempo (o

autor concorda). Uma entrevistada, a médica Luciana ainda afirmou não enxergar o produto

original da Diagonow (o modelo preditivo) como plataforma e sim como um produto. No

entanto acredita que no médio/longo prazo ele poderia ser a base para uma e reconheceu o

agregador de agendamento com os requisitos para ser considerado uma plataforma.

O maior acesso aos dados dos pacientes, poderia proporcionar um cenário ideal para o

desenvolvimento de novos produtos, seja para o covid como para outras doenças, como por

exemplo um modelo preditivo para uma enfermidade específica, como dengue.

A nova forma de captura de valor, a partir do sucess fee, faria bastante sentido. Caso

adotasse tal estrutura, a Diagonow poderia gerar receita de uma forma diferente da que se

propôs e que teve insucesso. A entrada de recurso financeiro no caixa poderia ter mudado por

completo a história da empresa.

Em suma, esse novo modelo de negócio baseado em plataforma geraria consequências

importantes para a empresa. Primeiro de tudo, ter que gerenciar o desenvolvimento de dois

produtos ao mesmo tempo, levaria a uma complexidade maior. Isso, segundo quatro

entrevistados, levaria a necessidade de tomar a decisão de que braço escolher: focar na

Inteligência Artificial ou no agregador. Ao mesmo tempo, proporcionaria mais hipóteses, e

consequentemente maiores chances da startup dar certo. Também vale destacar as novas

trocas de valor, assim como a nova fonte de receita.

● Qual caminho faria mais sentido: modelo original, baseado em plataforma ou

outro?

Ao final do estudo de caso, o autor acredita que essa investigação proporcionou uma
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importante discussão, gerando resultados interessantes para as questões iniciais. No entanto,

parece que dificilmente conseguiria alcançar de forma clara e sucinta esse último objetivo,

que era descobrir qual modelo faria mais sentido para a startup. Isso acontece pois há diversos

outros fatores que não puderam ser abordados de forma profunda neste trabalho. Por exemplo:

dificilmente poderia ser recriada a experiência de estar de fato empreendendo no meio da

pandemia, com todo o contexto que esse momento criou, tanto para a empresa como para a

sociedade, e nesse cenário, precisar tomar tal decisão.

Boa parte dos entrevistados (quatro de seis) comentaram que achavam a estrutura

baseada em plataforma mais interessante que a original. Ao mesmo tempo, também

apresentaram o lado negativo dessa mudança. Assim, apesar de parecer existir uma certa

preferência por este modelo, a pesquisa não foi capaz de formar uma opinião única de qual

caminho seguir e responder essa pergunta de forma objetiva. Os convidados tiveram uma

clara divisão sobre qual foco a startup deveria perseguir caso tivesse essa estrutura, onde cada

um apresentou argumentos válidos para suas opiniões. Fazendo uma compilação, quatro

acreditavam mais no produto de agendamento de exames (modelo de plataforma), um pela

triagem dos pacientes suspeitos (modelo original) e outro sugeriu uma nova proposta, a

ferramenta de up sell (comentada ao longo do trabalho).

Mesmo assim, com as ricas informações obtidas ao longo do trabalho é possível

estimar uma resposta para esta pergunta. Três possíveis direções foram sugeridas nas

entrevistas: a primeira era continuar construindo o modelo de predição de diagnóstico e

intensificar a oferta para hospitais. Pode-se dizer que é o modelo original com algumas

adaptações. Seria interessante tendo em vista a similaridade na operação e o aproveitamento

de todo o produto desenvolvido pela empresa, mas com algumas alterações que foram

sugeridas ao longo das conversas e que de fato pareciam fazer sentido, como é o caso do foco

em somente um dos segmentos de clientes, os hospitais particulares.

Outra opção seria abordar os laboratórios e oferecer a ferramenta de upsell, proposta

que a empresa chegou a realizar em seus últimos meses de vida e que foi sugerida por um

entrevistado. Isso faria sentido uma vez que geraria um “valor” até então inexistente aos

clientes pagantes, os laboratórios, já que poderia emergir uma nova fonte de receita com o

aumento no número de procedimentos realizados. Assim como para os pacientes, que mesmo

sem estarem com suspeitas de infecção, possivelmente casos assintomáticos, seriam

informados e indicados para a coleta do exame RT - PCR. No todo, poderia contribuir
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diretamente no combate a pandemia, com um alerta inexistente a pacientes assintomáticos.

O último caminho seria focar na construção da plataforma de agendamento de exames,

a proposta do novo modelo de negócio baseado em plataforma. Válido dizer que, após as

entrevistas, não foi considerada a opção de seguir com os dois produtos paralelamente (o

agregador de agendamentos e o modelo preditivo), apenas ambos de forma individual. Essa

plataforma traria uma maior simplificação no acesso a testes de diagnóstico de covid, além de

criar uma diferente fonte de renda para a Diagonow, o sucess fee da realização dos exames.

Além disso, geraria um contato direto da startup com o cliente final, o que poderia influenciar

o surgimento de novos produtos. No entanto, é importante destacar que essa opção levaria um

desenvolvimento de software inédito para a empresa.

Caso o autor pudesse voltar no tempo e escolher uma dessas opções, dado o contexto

da startup e o momento da pandemia, provavelmente teria apostado na plataforma de

agendamento de exames, principalmente pelo acesso aos dados do paciente que esse modelo

de negócio proporcionaria. Isso poderia criar o contexto perfeito para o grande diferencial das

plataformas de negócio: o efeito de rede, facilitando o surgimento de novos produtos, para

outros exames, por exemplo. Apesar disso, o pesquisador ainda acredita que os outros dois

caminhos poderiam ter sido de grande valia e terem tido um positivo impacto na gestão da

pandemia.

6.2 APRENDIZADOS E SUGESTÃO DE NOVOS ESTUDOS

Ao final deste trabalho de final de curso, o autor acredita que o estudo de caso aqui

desenvolvido, foi um dos melhores meios para entender as trocas de valor de uma empresa e

capaz de ser proposto por um aluno de Engenharia de Produção da UFF. A ferramenta E3

Value, de Gordjin (2021) é de grande valia para tal investigação. Além disso, proporcionou

um melhor entendimento do cenário de inovação em saúde no Brasil e no mundo, e ao

analisar um contexto específico, a pandemia causada pelo covid-19, pode externar o impacto

que a tecnologia gera ao setor e apresentar as possibilidades para o futuro.

O estudo também proporcionou uma grande reflexão ao autor sobre sua experiência na

gestão da startup. Permitiu uma maturação mais aprofundada de questões específicas dessa

vivência, como decisões erradas, decisões acertadas, caminhos que poderiam ter sido melhor

explorados, entre outros. O escritor acredita que conseguiu amadurecer seu lado

empreendedor através dessa pesquisa.
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Como sugestão de novos estudos, recomenda-se análises específicas de cada um dos

três possíveis caminhos apontados nas entrevistas, isto é, uma análise específica das trocas de

valores de cada um deles, uma vez que o presente trabalho foi capaz de proporcionar uma

visão mais ampla de todos. Um ensaio que faria bastante sentido seria comparar a Diagonow

com a Previd, ambas startups com ideias parecidas e fazer um comparativo entre seus

modelos. Além disso, seria também válido apostar em uma investigação saindo do contexto

da covid-19, ou seja, o desenvolvimento de modelos de negócios parecidos (podendo até ser o

mesmo), mas para outras doenças. Dessa forma, seria possível entender se seria possível

extrapolar a solução aqui explicada para outras doenças.
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Anexo  – Roteiro das Entrevistas

Nome do Entrevistado:

Profissão:

Perguntas para o modelo original

1. Como você enxerga as trocas de valor (gera, entrega e captura) entre os atores nesse

modelo de negócio? → entrar em detalhe nas trocas de valor de cada ator

2. Consegue mencionar duas críticas ou limitações desse modelo?

3. Consegue mencionar dois aspectos positivos desse modelo?

4. Você acha que esse modelo de negócio pode ter contribuído para a startup não ter dado

certo? Por quê?

Perguntas para o modelo de plataforma

5. Como você enxerga esse novo modelo de negócio baseado em plataforma? Qual a sua

percepção? → entrar em detalhe nas trocas de valor de cada ator

6. Consegue mencionar duas críticas ou limitações desse modelo?

7. Consegue mencionar dois aspectos positivos desse modelo?

Perguntas finais

8. Qual modelo você enxerga mais valor? Por quê?

9. Você gostaria de ter usado algum desses produtos? Qual?
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