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O que é inovação?
Inovação é a exploração com sucesso de novas ideias

TIRADAS DO PAPEL



Por que inovar?

• Novas soluções aos clientes/pacientes

• Aumento do valor do CNPJ/CPF

• Marketing estratégico

• Largada na frente (pioneirismo)

• Investimento para economia futura (soluções mais 
eficazes e baratas)

Necessidades genéricas de:



Por que inovar?

• Competir cada vez melhor (“Lei da oferta e procura”)

Necessidades na saúde de:



Por que inovar?

• Mudança do próprio mercado:

Necessidades na saúde de:



Por que inovar?

• Melhorias na gestão financeira:

Necessidades na saúde de:



Por que inovar?

• Melhorias na gestão de riscos (segurança):

Necessidades na saúde de:



Por que inovar?

• Melhorias na gestão de processos:

Necessidades na saúde de:



Por que inovar na saúde?

• Necessidade de competir cada vez melhor

• Necessidade de mudança do próprio mercado

• Necessidade de melhorias na gestão financeira

• Necessidade de melhorias na gestão de riscos

• Necessidade de melhorias na gestão de processos

Resumo:



Por onde começar?
Comece pelo porquê





Como os alunos da MED-UNIBH 
podem inovar?

• Crie um espírito empreendedor (growth mindset)

• Identifique as “DORES” de sua rotina

• Priorize as “DORES” factíveis de solução rápida

• Anote a guarde as “DORES” de difícil solução

• Aproxime-se da TECNOLOGIA (dep. Inovação)



Como os alunos da MED-UNIBH 
podem inovar?

Nunca esquecer esse quadro:
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Case inovação



Case inovação na saúde 



Case inovação na saúde
Dr. Filipe Pedra-Núcleo Dome

•Consórcio cirúrgico



Case inovação na saúde
Dr. Rafael Mantovani

•Website-gráfico de crescimento



Case inovação na saúde
Dr. Breno F. Gomes

•Funcionalidade Gestão internação



Case inovação na saúde

Telemedicina
•Plataforma de vídeo própria
•Assinatura digital própria
•Pronto atendimento





 Inovação = Startup?
O que é STARTUP?

É uma instituição humana constituída para criar um 
novo produto ou serviço sob condições de extrema 

incerteza



Startup X Empresa

• O mundo das 
incertezas 

• Franco atirador

• Pivotagem

• Negócio validado

• Processos bem definidos

• Processos de venda 
definidos

OBS: UBER/99/E.TÁXI já foram startups e hoje são grandes empresas



Como construir esse novo produto?

• Através da inovação (dores tiradas do papel)

• Com um propósito no qual acreditamos (why)

• Foco



Como construir esse novo produto?

•Modelo LEAN STARTUP
      Reduzir os riscos do projeto
        Reduzir os prejuízos

        Reduzir o tempo de desenvol.



Como construir esse novo produto?

•Manifesto ÁGIL:
             Indivíduos e interações > processos e ferramentas
              Produto funcionando > doc. completa e detalhada
              Colaborar com cliente > negociar contratos
              Adaptação a mudanças > seguir plano inicial





Como construir esse novo produto?

•Modelos de negócios:
       “Descreve a lógica de como uma organização cria, entrega e captura valor” 



Como construir esse novo produto?

•MVP: Minimum Viable Product



Como construir esse novo produto?

•MVP: Exemplos



Como construir esse novo produto?

•E se o mercado não aceitar o meu MVP? 

•E se estiver trabalhando no segmento de clientes 
errado?

•E se estiver etregando o produto errado?



Como construir esse novo produto?
Pivotar!!!

É uma correção estruturada para testar uma nova 
hipótese fundamental sobre o produto, modelo de 

negócios e mecanismo de crescimento



Como construir esse novo produto?
Por que as startups tem sucesso?



Como construir esse novo produto?

•Ecossistema propício: Venture Builder



Como construir esse novo produto?

•Fases



O mercado das HEALTHTECHS 



RODADAS DE INVESTIMENTOS
Ventures Capital

•Anjo: MVP 

•Semente/Anjo: Fundo para pesquisas, validação do mercado, formato 
de produto e usuários 

•Series A: Otimizar base de usuários e dimensionar o produto em 
diferentes mercados (tração)

•Series B: Escalada do negócio, aprimoramento dos processos, 
adquirir novas empresas

•Series C: Entrada em mercados internacionais



  Cases HEALTHTECHS 



  Cases HEALTHTECHS 



Startups x mercado da saúde 



Muito obrigado!!!


